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AMAÇ  

 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında eğitim öğretim alanında yenilikçi düşünmeyi 

destekleyen, özgün ve modern uygulamaların teşvik edilmesi, 

 İyi uygulamaların paylaşımının sağlanması, 

 Eğitim öğretim ortamlarında kalitenin artırılması,  

 Çalışanlarının motivasyonun sağlanması. 

 

KAPSAM 

 Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi tüm kurumlar ile bu 

kurumlarda görev yapan öğretmen, yönetici ve diğer personel başvuru yapabileceklerdir.  

 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında uygulanan ya da uygulanması devam eden ve sonuçları 

alınmış çalışmalar belirtilen kategorilerde başvurabilecektir. 

 

PLANLAMA 

S.NO ETKİNLİK TARİH 

1 Proje Onayı ve Kurumlara Duyurulması Aralık 2019 

2 Proje Bilgilendirme Toplantıları Aralık 2019 

3 Proje Atölye Çalışmaları Ocak – Şubat 2020 

4 Proje Başvuruları Mart 2020  

5 Proje Değerlendirme ve Saha Ziyaretleri Nisan 2020 

6 Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı ve Ödül Töreni  Mayıs 2020 

 

UYGULAMA 

1) Çalışma; özgün, etik değerlere uygun, alıntılardan ve birbirini tekrarlayan projelerden 

uzak yenilikçi düşünmeyi destekler şekilde olacaktır. 

2) 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında uygulanan ya da uygulanması devam eden ve sonuçları 

alınmış çalışmalar belirtilen kategorilerde başvurabilecektir.  

3) Başvurular; bireysel veya kurumsal olarak 2020 Mart ayı içerisinde duyurusu yapılacak adres 

üzerinden elektronik ortamda aşağıdaki kurallar çerçevesinde yapılacaktır. 

4) Kurumsal başvurularda diğer kurumlarla işbirliği yapılabilir; ekip üyelerinden bazıları, 

kurum personeli olmayabilir.  

5) Bir kişi ya da bir kurum, her kategoriden yalnız bir başvuru yapabilecektir. 

6) Kurumsal başvuru çalışma ekibi en fazla 5 kişiden oluşacaktır. Kurumsal başvuruda bir kişi 

ekip üyesi olarak yalnız bir çalışmada görev alabilecektir. 

7) Bireysel başvuruda, çalışma ekibi oluşturulmayacaktır. 



8) Rapor metni, Ek-1'deki formata uygun, açık ve anlaşılır bir Türkçe ile en fazla 8 sayfa ve 3 MB 

boyutunda olacaktır. (Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı) 

9) Başvuru sürecinde; çalışma ile ilgili tanıtım sunusu; çalışmanın hedef kitlesini ve fayda/önemini 

ön plana çıkaran görüntülerin yer aldığı 3 dk ile sınırlı HD çözünürlük kalitesinde video 

hazırlanacak ve istenildiğinde Müdürlüğümüze gönderilecektir. 

10) Çalışmanın adı, konusu, amacı, elde edilen sonuçlar ile rapor metninde ve raporda geçen 

görsellerde çalışmanın ait olduğu yere ait il, ilçe, kurum, vali, kaymakam, yönetici, öğretmen 

vb. kişi ya da kurumların isimleri kesinlikle belirtilmeyecektir. Aksi takdirde proje 

değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 

DEĞERLENDİRME 

11) Başvuruda belirtilen Ek-1 formatına uygun olmayan ve belirtilen kategoriye uymayan 

çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

12) Başvuru yapılmış çalışmanın daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması 

gerekmektedir. Çalışmanın daha önce herhangi bir yarışmada ödül aldığının veya başvuru yapan 

kişiye ait olmadığının tespiti halinde; bu süreçte elde ettikleri ödül, belge ve her türlü 

kazanımları geri alınır ve ilgililer hakkında Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili  disiplin mevzuatı gereğince işlem yapılır. 

13) Çalışmalar, önce bağımsız değerlendiricileri tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde 

elektronik ortamda,  değerlendirilecektir. Daha sonra, dereceye giren çalışmaların yerinde 

görülmesi açısından saha ziyaretleri gerçekleştirilerek saha ziyareti puanı ile ilk değerlendirme 

puanının aritmetik ortalaması alınarak ödüle esas puan belirlenecektir. 

14) Elektronik ortamda yapılacak olan değerlendirmede iki değerlendirici arasındaki puan farkı 30 

ve üzerindeyse çalışma üçüncü bir değerlendirici tarafından değerlendirilerek birbirine en yakın 

iki değerlendiricinin puanlarının ortalaması ödüle esas alınacaktır. 

 

SONUÇLAR 

 
 

15) Müdürlüğümüz tarafından 2020 Mayıs ayı içerisinde organize edilecek “Gaziantep Eğitim de 

İyi Örnekler Çalıştayı ve Ödül Töreni’nde”; Yetmiş (70) puan barajının altında kalmamak 

şartıyla her kategoride en yüksek puanı alan 3 proje Özel Ödül ve Başarı Belgesi almaya hak 

kazanacaktır.  

16) Her kategoride en yüksek puan alan Müdürlüğümüzce belirlenecek sayıda bireysel ve kurumsal 

çalışma yıl sonunda yapılacak olan “Gaziantep Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı’nda” projelerini 

sunmaya hak kazanacaktır.  

 

1. ve 2. 
Değerlendirici

3. Değerlendirici
En Yakın İki 

Değerlendiricinin 
Ortalaması

ÖdülSaha Ziyareti 
Ortalaması

İki 
Değerlendirmenin 

Ortalaması



 

KATEGORİLER 

 

1. Kategori: Öğretim Yöntem ve Teknikleri  

 Özgün programların ve eğitim-öğretim yöntemlerinin uygulanması, teknoloji ile desteklenmesi 

ve bilişim ürünlerinin kullanımı suretiyle eğitimde kalite ve başarı seviyesinin yükseltilmesi gibi 

çalışmalar bu kategori kapsamında ele alınmaktadır. Bu kategorinin bileşenleri aşağıdaki gibidir: 

1.1. Etkili öğretim tekniklerinin geliştirilmesi 

1.2. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile öğrenme kazanımlarının edindirilme düzeyinin 

artırılması 

1.3. Materyal geliştirme 

1.4. Eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı 

1.5. Öğrenme kazanımlarına yönelik içerik zenginleştirme 

1.6. Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik çalışmalar 

1.7. Bilimsel buluşlar 

1.8. Teknolojik buluşlar 

1.9. Ürün ve hizmetlerin bilim ve teknoloji kullanılarak geliştirilmesi 

1.10. Araştırma Sürecini Tasarlama Ve Geliştirme Faaliyetleri 

1.11. Bilimsel Ve Teknolojik Araçların Yenilikçi Amaçlarla Kullanılması 

1.12. Tasarım Ve Beceri Faaliyetleriyle İlgili Çalışmalar 
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1. Kategori: 
Öğretim 

Yöntem ve 
Teknikleri 

3. Kategori: 
Olumlu 

Tutum ve 
Davranışların 
Geliştirilmesi

2. Kategori: 
Kurumsal 

Kapasitenin 
Geliştirilmesi



2. Kategori: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

 Hizmet sunumunda kalite, verimlilik ve etkinliğin artırılması ve eğitim kaynaklarının 

çeşitlendirilmesi; öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili bürokratik işlem ve süreçlerin basitleştirilmesi; 

istenecek belgelerin asgariye indirilmesi; hizmetlerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması; 

insan kaynaklarının eğitimi (öğrenci, veli, öğretmen, yönetici, personel vb.) gibi faaliyetler bu kategori 

kapsamına girmektedir. Bileşenleri şu şekildedir: 

2.1. İnsan Kaynakları 

2.1.1. İnsan kaynaklarının yönetimi 

2.1.2. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi  

2.2. Fiziki ve Mali Altyapı 

2.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi 

2.2.2. Eğitim tesisleri ve altyapı 

2.3. Donatım Teminine Yönelik Yenilikçi Faaliyetler Ve Süreçler 

2.4. Yönetim ve Organizasyon 

2.4.1. Bürokrasinin azaltılması 

2.4.2. Kurumsal izleme ve değerlendirme 

2.4.3. Paydaş katılımı ve yönetişim 

2.4.4. Kurumsal iletişim 

2.4.5. Okul aile birliği etkinliğinin artırılması 

2.4.6. Okul aile işbirliğinin geliştirilmesi 

2.5. Bilgi Yönetimi 

2.5.1. Elektronik ağ ortamlarının geliştirilmesi 

2.5.2. Veri toplama ve analizi 

2.5.3. Veri iletimi ve bilgi paylaşımı 

2.6. Okullaşma oranlarının artırılması 

2.7. Okula devam oranlarının artırtılması 

2.8. Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin geliştirilmesi 

2.9. Mesleki eğitime erişimin geliştirilmesi 

 

3. Kategori: Olumlu Tutum ve Davranışların Geliştirilmesi 

Tüm paydaşların (öğrenci, veli, öğretmen, yönetici, personel…) sosyal, kültürel gelişimlerinin 

desteklenmesi; milli manevi değerlerin korunması; rehberlik faaliyetleri zararlı alışkanlıkların 

önlenmesi; sağlıklı yaşam ve beslenme, trafik kurallarına uyma; okul kurallarının benimsetilmesi, 

rehberlik gibi faaliyetler bu kategori kapsamındadır. Bileşenleri şunlardır: 

3.1. Milli, manevi, kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi 

3.2.  Sağlıklı beslenme ve yaşam 

3.3.  Zararlı alışkanlıkların önlenmesi 

3.4.  Spor faaliyetleri 

3.5. Toplumsal kuralların içselleştirilmesi 

3.6. Rehberlik faaliyetlerinde uygulama geliştirilmesi 

3.7. Özel eğitim hizmetlerine erişimin geliştirilmesi 

3.8. Özel politika gerektiren grupların eğitime erişimin geliştirilmesi 

3.9. Veli destek hizmetlerine yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi 

 

 

 


