
NĠĞDE ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ  

“MEB 2023 EĞĠTĠM VĠZYONU” TEMALI  

2. EĞĠTĠMDE ĠYĠ ÖRNEKLER YARIġMASI  

YÖNERGESĠ 

AMAÇ 

Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, güçlü yarınlar için tüm okul/kurumlarda 

yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan iyi örnekleri paylaşmak ve özgün 

çalışmaları belirleyerek ön plana çıkarıp tüm okul/kurumlarımız tarafından model 

alınmasını sağlayacak 2. Eğitimde İyi Örnekler Yarışması 2 Mayıs 2019 tarihinde 

5 ġubat Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. Bu kapsamda hazırlanan yarışmanın 

2018-2019 Eğitim Öğretim yılına ait teması “MEB 2023 Eğitim Vizyonu” olarak 

belirlenmiştir. Bu temanın belirlenme amacı ise öğretmenlerimizin MEB 2023 

Eğitim Vizyonu konusundaki farkındalığını artırmaktır.  

KAPSAM  

Bu Yönerge; Niğde Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okul/kurumların iyi 

örneklerini paylaşmak, bu örnekleri öne çıkarmak için yapılacak çalışmaların 

düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar. 

TANIMLAR  

Bu yönergede geçen; 

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığı’nı, 

Valilik: Niğde Valiliği’ni,  

Müdürlük: Niğde Milli Eğitim    

Müdürlüğü’nü                                                                    

Ön Değerlendirme Kurulu: Tüm okul/kurumlardan gelen başvuruları şekil ve 

içerik açısından değerlendirme kriterlerine uygun olarak değerlendirip, bu 

çalışmaları İl Seçici Kuruluna sevk eden kurulu, 

Seçme Kurulu: Ön Değerlendirme Kurulu tarafından gelen başvuruları, 

değerlendirme kriterlerine uygun olarak seçip; sergiye katılacak olan başvuruları 

belirleyen kurulu, 

Okul / Kurum: Niğde Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okul/ kurumları ifade 

etmektedir. 

 

 



HEDEFLER  

Eğitim-Öğretim sisteminin hedefi aklıselim, kalbiselim, zevkiselim sahibi bireyler 

yetiştirmek olmalıdır. Bu amaçla 2.’si düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Yarışması 

bu yıl “MEB 2023 Eğitim Vizyonu” teması ile yapılacaktır. Bu etkinlik 

başvuruların yarıştığı bir platform olmayıp, eğitim personelimizin oluşturduğu 

özgün çalışmaları birbirleri ile paylaşmalarına ve birbirlerine model 

oluşturmalarına imkân sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda; 

- Yarışmada sunulacak çalışmaların, sunum için geliştirilmesi yerine eğitim ve 

öğretimde var olan eksikliklere yanıt vermesi ya da mevcut durumu iyileştirmesi, 

- Eğitimcilerin bir araya gelerek iyi örnekleri paylaşmaları sonucunda yeni fikirler, 

projeler ve ortaklıkların oluşturulması, 

- Eğitim paydaşlarının (öğrenci, veli, öğretmen, yönetici ve tedarikçiler) eğitim ve 

öğretim etkinlikleri gerçekleştirirken daha iyi örnekler oluşturarak 

uygulayabilmeleri doğrultusunda motive edilmeleri, 

- Uygulama sonucunda ortaya çıkan iyi örneklerin Ar-Ge altyapısından yoksun 

eğitim bölgelerinde yer alan kurumların uygulayabileceği etkinliklerin 

paylaşılması, 

- Eğitim öğretim sürecinde kuruma katkı sağlayan, hizmet sunan paydaşların 

sundukları hizmetlerin kalitesinin artırılması,  

- Farklı ve yeni uygulamalar ile insan kaynakları ve kamu kaynaklarının doğru ve 

verimli kullanılmasının sağlanması, 

- Okul aile birliği, mezunlar derneği, STK'lar gibi okula gönüllü hizmet eden 

kurumların çalışmalarının doğru yönlendirilmesi, eğitime katkı düzeylerinin 

yükseltilmesi, 

- İyi örneklerin öncelikle tüm Niğde’de ve ülkede uygulanarak yaygınlaşmasının 

sağlaması hedeflenmektedir. 

BAġVURU ĠġLEMLERĠ  

Başvurular ve katılım işlemleri, 19 Mart 2019 - 19 Nisan 2019 tarihleri 

arasında https://nigdearge.meb.gov.tr/ybs/ web sayfası üzerinden e-başvuru 

şeklinde yapılacaktır. 

Başvuru linkinde yer alan başvuru formu, yönergeye uygun olarak doldurulup 

kaydedildikten sonra (başvuru süresi içerisinde) sistem tarafından otomatik olarak 

onaylanacaktır. 

https://nigdearge.meb.gov.tr/ybs/


Bilgilerde değişiklik yapılmak istenildiğinde son başvuru tarihine kadar sistemden 

başvuru formuna ulaşılabilecek ve istenilen değişiklikler yapılabilecektir. Başvuru 

formundaki bilgilerin yanlış ve eksik olması durumunda başvuru geçersiz 

sayılacaktır. Mükerrer yapılan başvurularda en son yapılan başvuru 

değerlendirilmeye alınacaktır. Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir değişiklik 

yapılamayacaktır. 

BAġVURU KOġULLARI  

1. Öğretmenlerimizin Milli Eğitim Bakanlığımızca yayımlanan 2023 Eğitim 

Vizyon belgesini inceleyerek buradaki hedeflere uygun projeler geliştirerek 

okullarda uygulanacak ve bu uygulamalar proje olarak yarışma kapsamında 

sunulacaktır. 

2. İlimizde bulunan tüm okul/kurumlarda görev yapan kişi ya da kişiler iyi örnek 

oluşturduğuna inandıkları uygulamalarını sunmak üzere başvurabilirler. 

3. Her okuldan en fazla 3 başvuru olabilecektir. Bu konuda, koordinasyon okul 

idaresi tarafından sağlanacaktır. Her projede başvuran dâhil en fazla 3 personel ismi 

yazılabilecektir. (Öğrenci ismi yazılamaz.) 

4. Proje dokümanlarında yazılı ya da görsel olarak kurum-öğretmen ismi vb. yer 

almamalıdır.  

5. Başvurusu yapılacak iyi örneğin eğitim öğretim faaliyetlerini geliştirmeyi 

amaçlayan, MEB 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine uygun bir yönü olmalıdır. 

6. Başvurusu yapılacak iyi örnek uygulanmış ve sonuçları alınmış olmalıdır (anket 

vs.). 

7. Projeler özgün olmalıdır. 

8. Hazırlanan ve sunulan projelerin önceki yıllarda iyi örnekler paylaşımına 

katılmış başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya da çevirisi olduğu tespit 

edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacaktır. 

9. Uygulanabilir, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olmalıdır. 

10. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Yarışması şartnamesi üzerinde 

değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

1. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında yapılan 1. Eğitimde İyi Örnekler 

Yarışmasında derece alan projeler ile yapılan başvurular değerlendirilmeye 

alınmayacaktır. (18.12.2018) 

 

 

BAġVURU EKLERĠ 



Eklerde kişi ya da kurum bilgisi (okul tabelası resmi vs.) yer almayacaktır. Çalışma 

ile ilgili fotoğraf, video..vb içerikler .zip, .rar ile sıkıştırılmış dosya olarak paylaşım 

sitelerine yükleyerek, linkini başvuru formuna yapıştırılacaktır. 

  

DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ 

Ön değerlendirme sürecinde gerekli görüldüğü durumlarda saha ziyareti 

yapılabilecektir. 

Ön değerlendirme sürecini geçip başvuru koşullarına uygun bir şekilde başvurusu 

yapılan projeler arasından komisyon tarafından seçilen projeler, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünce belirlenecek bir alanda kurulacak stantlarda proje sahipleri 

tarafından sergilenecektir.  

2 Mayıs 2019 Perşembe günü 5 Şubat Kapalı Spor Salonunda sergilenen 

projelerden her kategoride ilk 3 dereceye girenler aynı gün stantların jüri tarafından 

gezilmesiyle belirlenecektir. 

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ 

Çalışmanın adının açık, anlaşılır ve çalışmayı ifade eder nitelikte olması. 10 PUAN 

Faaliyetlerin çalışma takvimine uygunluğu 10 PUAN 

Yöntemin açık, anlaşılır olması 15 PUAN 

Başvurunun planlama (çalışma takvimi) ve raporlama kalitesi (Rapor dilinin 

anlaşılır, uygun ve açık olması) 
10 PUAN 

Çalışma sonuçlarının performans ölçümlerinin rapora yansıtılmış olması( Sayısal 

veri, video, resim vb.) 
10 PUAN 

Çalışmanın her eğitim bölgesinde uygulanabilir olması 15 PUAN 

Çalışmaların müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olması 15 PUAN 

Çalışmanın katılımcı yöntem (etki alanı) ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi 15 PUAN 

TOPLAM PUAN       100 

  



 

 

 

SERGĠ PROGRAMI VE ÖDÜLLENDĠRME 

2 Mayıs 2019 Perşembe günü 5 Şubat Kapalı Spor Salonunda her kategoriden 

komisyonca belirlenecek projeler stantlarda sergilenecektir. Sergilenen projeler 

arasından her kategoride ilk 3 dereceye giren projeler teşvik amacıyla 

ödüllendirilecektir. 

Komisyonca sergi açmasına karar verilen proje sahipleri projelerini tanıtan afiş, 

ürün, materyal..vb içerikleri kendilerine tahsis edilen stantlarda sunacaklardır. 

a-Katılımcı kişi ve okul/kurumlara "Katılım Sertifikası", İl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüz tarafından verilecektir.  

b-Seçme Kurulu tarafından değerlendirilen başvuru sahibine (MEB Personeli 

olanlara) "BaĢarı Belgesi (Valilik Onaylı)" verilecektir. 

 

 

EK 2. KURULLAR 

  

ÖN DEĞERLENDĠRME KURULU SEÇME KURULU 

Ar-Ge Birim Üyesi 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı/ İl Milli 

Eğitim Şube Müdürü 

Ar-Ge Birim Üyesi 
Okul Müdür Temsilcisi (Her kategoriden 1 

okul müdürü) 

Ar-Ge Birim Üyesi 
Öğretmen Temsilcisi (Her kategoriden 1 

öğretmen) 

Ar-Ge Birim Üyesi 
Üniversite Temsilcisi (Her kategoriden 1 

akademisyen) 

Ar-Ge Birim Üyesi Ar-Ge Temsilcisi 

Ar-Ge Birim Üyesi Ölçme Değerlendirme Merkezi Temsilcisi 



 

NOT: Ön Değerlendirme Kurulu proje başvurularının istenilen temaya (MEB 2023 

Eğitim Vizyonu) ve forma uygunluğunu değerlendirecektir. Puanlama ve seçme 

kısmını seçme kurulu yapacaktır. 


