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AMAÇ 

Eğitimde İyi Örnekler Trabzon 2018 paylaşımında, resmî ve özel okul/kurumlarda 

eğitim öğretim alanında uygulanan özgün ve modern ders tasarımları, öğrenme materyalleri 

ile iyi uygulama örneklerinin belirlenmesi, bu örnekleri paylaşıma açarak tüm 

okul/kurumlarımız tarafından model alınmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

KAPSAM 

Eğitimde İyi Örnekler Trabzon 2018 Paylaşımı, Trabzon İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü’ne bağlı resmî ve özel tüm okul/kurumlarda görevli öğretmenlerimizin, özgün ve 

modern ders tasarımları, öğrenme materyalleri ile iyi uygulama örneklerinin belirlenmesi, 

bu örnekleri paylaşıma açarak tüm okul/kurumlarımız tarafından model alınması için 

yapılacak çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları kapsamaktadır. 

HEDEFLER 

Eğitimde İyi Örnekler Trabzon 2018 Paylaşımı, paylaşıma yapılan başvuruların 

birbirleriyle rekabet ettiği ya da başvuruların iyiden kötüye doğru sıralandığı bir yarışma 

olmayıp eğitim personelimizin geliştirdikleri örnekleri birbirleriyle paylaşmalarına ve model 

teşkil etmelerine imkân sağlayan bir ortam oluşturmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda 

geliştirilen seçme araçları ile paylaşımda sunulacak kaliteli örneklerin seçilmesi, paylaşıma 

açılan örnekler ile katılımcıların öğrenme fırsatlarını geliştirmesi amaçlamaktadır. 

Başvurusu yapılan iyi örneklerin sadece paylaşımda sunulmak üzere geliştirilmesi değil; 

eğitim sürecine yeni bir katkı sunmak, gelişim sağlamak gibi amaçlar için geliştirilmesi ve 

paylaşılması önemsenmektedir. Bu kapsamda; 

1. İyi örnekleri paylaşıma açmak ve yaygınlaştırmak,

2. Kurumlarımızın, eğitim öğretim faaliyetleri sürecinde iyi örnekler ortaya

koyabilmeleri doğrultusunda motive edilmelerini sağlamak,

3. Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak, insan kaynaklarından maksimum

düzeyde istifade edilmesi yoluyla kamu kaynaklarının doğru ve verimli

kullanılmasını sağlamak,

4. İyi örneklerin, ilimizde ve ülkemizde yerel, ulusal ve uluslararası programlara

katılımlarını teşvik ederek uygulamaların yaygınlaşmasının sağlaması hedeflenmiştir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Eğitimde İyi Örnekler Trabzon 2018 paylaşıma katılarak, çalışmaları ile sunum 

yapmak isteyenler ve paylaşıma açılan çalışmaları izlemek üzere katılımcı olarak başvuru 

yapmak isteyenler için ayrı ayrı başvuru esasları vardır. Tüm başvuru işlemleri Haziran 2018 

tarihine kadar http://trabzonarge.meb.gov.tr web sayfasında Eğitimde İyi Örnekler bağlantısı 

altında yer alan formlar üzerinden yapılacaktır. 
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Başvuru formunun teslim edilmesi; Başvuru formu ve onaylı çıktısının taratılmış 

hali elektronik ortamda teslim edilecektir. (Hem Word belgesi olarak hem de başvuru 

formunun imzalı ve onaylı çıktısı taratılarak pdf formatında 

iyiorneklertrabzon@hotmail.com adresine e-posta olarak gönderilecek ya da elektronik 

ortamda Ar-Ge projeler birimine teslim edilecektir.) 

Sergiye katılacak ve sunu yapacak çalışmalar, kılavuzda belirtilen değerlendirme 

esaslarına göre belirlenecektir. Çalışma sahipleri web sayfasında yayınlanacak sunum ve 

sergi yapacak çalışmalara dair listeleri takip edeceklerdir. 

İzleyici olarak katılmak isteyenler için “izleyici katılımcı formu” elektronik 

ortamda yayınlanacaktır. İzleyiciler bu formu dolduranlar arasından belirlenecektir. 

BAŞVURU KOŞULLARI 

1. İlimizde bulunan tüm resmi/özel okul/kurumlarda görev yapan yönetici ve

öğretmenler iyi örnek oluşturduğuna inandıkları uygulamaları ile başvurabilirler.

2. Başvurularda bir çalışma sahibi ismi yer alacaktır. Sonraki aşamalarda herhangi bir

değişiklik yapılmayacaktır.

3. Başvuru formu ve çalışma dokümanlarında paylaşılan bilgiler ve görseller (öğrenci

isimleri, resimleri vb. izin gerektiren belgeler) başvuru sahibinin ve onay makamının

sorumluluğundadır. Bilgiler, Eğitimde İyi Örnekler web sayfasında paylaşılacaktır.

4. Başvurusu yapılacak iyi örneğin, 2018 yılında uygulanmış ve sonuçları alınmış

olması ya da (önceki yıllarda başlayan) devam eden bir uygulama olması

gerekmektedir.

5. Eğitimin Yıldızları HOPO, Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri gibi farklı programlara

başvuru yapan çalışmalar Eğitimde İyi Örnekler paylaşımına başvuru yapabilirler.

6. Başvurusu yapılan çalışmanın önceki yıllarda iyi örnekler paylaşımına katılmış başka

bir çalışmanın birebir aynısı (kopyası) ya da herhangi bir çalışmanın kopyası/çevirisi

olduğu tespit edilirse, çalışma hangi aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacaktır.

7. Çalışma uygulanabilir, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir özgün bir çalışma

olmalıdır.

8. Çalışmanın ders kazanımları ile ilgisi ortaya konulmalıdır.

9. Her başvuru için bir başvuru numarası verilecek olup iyi örnekler web sayfasında

yayınlanacak olan başvuru numaralarına göre çalışmalar takip edilecektir.

10. Tüm bilgiler http://trabzonarge.meb.gov.tr web sayfasında Eğitimde İyi Örnekler

bağlantısı altında yayınlanacaktır.

BAŞVURU KATEGORİLERİ 

Eğitimde İyi Örnekler Trabzon 2018 paylaşımına yapılan başvurular, okul türlerine 

göre okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olarak sınıflandırılarak değerlendirmeye 

alınacaktır. Bu kurumların dışında kalanlar “Diğer Kurumlar” başlığı altında başvuru 

yapabileceklerdir. 
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BAŞVURU EKLERİ 

Başvuru formuna ek olarak resim dosyaları, ppt, pdf vb. dosyalar eklenebilecektir. 

Dosyalar başvuru formunda belirtildiği şekilde eklenmelidir. Web sayfası ya da web araçları 

kullanılan çalışmalar için web sayfası linki ve sayfa görüntüleri eklenebilir. 

DEĞERLENDİRME 

Başvuruların İl Değerlendirici Kurul Tarafından Değerlendirilmesi: Yapılan 

başvuruların değerlendirilmesi ve iyi örnek olarak görülen başvuruların belirlenmesi, “İl 

Değerlendirme Kurulu” tarafından yapılacaktır. İl değerlendirme kurulu, değerlendirici 

eğitimi çalışmalarımıza katılanlar arasından branşlar ve başvuru alanları dikkate alınarak 

oluşturulacaktır. 

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması: İl Değerlendirme Kurulu tarafından 

yapılacak değerlendirmeler sonucunda Eğitimde İyi Örneklerin Paylaşımı Trabzon 2018 

çalışmasında sunulmaya hak kazanan başvurular, Haziran-Temmuz 2018 tarihleri arasında 

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Sayfası https://trabzonarge.meb.gov.tr web 

sayfasında “Eğitimde İyi Örnekler” bağlantısı altında ilan edilecektir.  

Değerlendirme Kriterleri: Ek tabloda sunulmuştur. 

PAYLAŞIM ÇALIŞTAYININ DÜZENLENMESİ 

Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı Eylül 2018 tarihinde Trabzon İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünce belirlenecek alanda düzenlenecektir. Paylaşım süresince okul/kurumlar 

çalışmalarını fotoğraf, video, grafik, tablo vb. araçları kullanarak tanıtacakları bir stant 

hazırlayabileceklerdir. Stantlar Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek sunum 

alanına yerleştirilecektir. Sergi paylaşım sırasında açık olacaktır. 

ÖDÜLLENDİRME 

Katılımcı kişi ve okul/kurumlara "Katılım Sertifikası", "İyi Örnekler Tabelası”, 

“Teşekkür Belgesi” ve “Plaket” İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir. 

Aynı kuruma ya da ekibe ait birden fazla iyi örnek başvurusu var ise 1 (bir) adet ödül 

verilecektir. Ödüller, paylaşım günü düzenlenecek törende takdim edilecektir. 

ÇALIŞMA PLANI 

KONULAR TARİH AÇIKLAMALAR 

Duyurunun Yapılması Nisan 2018 http://trabzonarge.meb.gov.tr 

Başvuruların Alınması 
Nisan – Mayıs 

2018 

iyiorneklertrabzon@hotmail.com 

e-posta ile başvurular alınacaktır. 

Başvuru Listesinin Yayınlanması Haziran 2018 http://trabzonarge.meb.gov.tr 

Değerlendirme Haziran 2018 
İl Değerlendirme Kurulu tarafından 

yapılacaktır. 

Sunumu Yapılacak Çalışmaların İlanı Temmuz 2018 http://trabzonarge.meb.gov.tr 

İyi Örnekler Paylaşım Çalıştayı Yapılması Eylül 2018 http://trabzonarge.meb.gov.tr 
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Ek:1 

DEĞERLENDİRME FORMU 

 İYİ ÖRNEK NUMARASINI BU ALANA GİRİNİZ 

 İYİ ÖRNEK ADINI BU ALANA GİRİNİZ 

Bu form 3 bölümden oluşmaktadır. Her bölümde hangi esaslara göre değerlendirme yapılacağı belirtilmiştir. 

1. BÖLÜM
0-2 arası bir puan

giriniz 

1 İyi örnek çalışmasının adı paylaşıma uygun ve dikkat çekici 2 

2 Çalışma okul türü/okul programı ile ilgili 2 

3 Çalışma yapılan ders / sınıf seviyesi ile çalışmanın uygunluk durumu 2 

4 Çalışma yapılan ders / sınıf seviyesi ile ders kazanımı arasındaki uygunluk durumu 2 

5 Belirtilen izleyici kitlesinin çalışma ile uygunluğu 2 

ARA TOPLAM 1 10 

2. BÖLÜM
0-4 arası bir puan

giriniz 

1  Mevcut durumu, problem durumunu veya geliştirilecek durumu tanımlayabilme 4 

2 Çalışmanın amacını ve hedeflerini açıklama 4 

3 Çalışmanın uygulandığı ders, sınıf seviyeleri ve hedef grubu tanımlama 4 

4 Faaliyetlerin açıklanması 4 

5 Geliştirilen,  uygulanan materyallerin/araçların tanıtımı 4 

6 Uygulamanın yenilikçi yönünün açıklanması 4 

7 Nitel veya nicel olarak elde edilen sonuçların (ölçme ve değerlendirme vb.)  açıklanması 4 

8 Öğrenci başarısına, paydaşlara ve kurumunuza katkısının belirtilmesi 4 

9 Uygulama fotoğrafları var mı? Çalışmaları destekliyor mu? 4 

10 Uygulama materyalleri var mı? Çalışmaları destekliyor mu? 4 

ARA TOPLAM 2 40 

3. BÖLÜM
0-5 arası bir puan

giriniz 

1 Çalışmanın amacının açık olması, iyi örnek oluşturacak bir çalışma olması 5 

2 Çalışmanın bilimsel işlem basamaklarına uygun hazırlanması- veriler içermesi 5 

3 Çalışmanın iyi örnekler paylaşımının amacına uygun olması 5 

4 Çalışmanın işbirliğine açık ve/veya işbirliğini teşvik edici ve uygulanabilir yapıda olması 5 

5 Çalışmanın özgünlüğü -literatür taramasına yer verilmesi 5 

6 Çalışma amacına uygun ölçme-değerlendirme araçlarının ve tekniklerinin kullanılması 5 

7 Çalışmanın öğrencileri gelişimine (akademik, sosyal, kültürel vb.) katkıda bulunma düzeyi 5 

8 Çalışmanın yaygınlaştırılabilir olması 5 

9 Çalışmanın sürdürülebilir olması 5 

10 Çalışmada yer alan hedef grubunun sürece katılımı 5 

ARA TOPLAM 3 50 

GENEL TOPLAM 100 

Değerlendirici Görüşü: 

DEĞERLENDİRİCİNİN ADI SOYADI VE İMZASI 


