RİZE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İL GENELİ OKULLAR ARASI TİYATRO ŞENLİĞİ ŞARTNAMESİ
Şenliğin Amacı
Madde 1– Şenliğin amacı, Rize ilindeki resmi ve özel okul/kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz
arasında tiyatroya ilgisi ve yeteneği olanları tiyatroya teşvik etmek, okullarımızda yetenekli
öğrencilerimizin sahne ile buluşmalarını sağlayarak tiyatro ile ilgili farkındalık kazandırmaktır.
Şenliğin Konusu
Madde 2– Şenliğe katılacak eserler;
a) T.C. Anayasası hükümleri, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve ilgili mevzuata uygun,
b) Millî ve manevi değerleri gözeten,
c) Temel toplumsal değerleri dikkate alan,
d) Öğrencilerin yaş ve gelişim seviyesine uyan,
e) Eğitsel değeri olan,
f) Çevreyi korumayı ve güzelleştirmeyi öne çıkaran,
g) Öğrencilerde olumlu alışkanlık geliştiren,
h) Tarihi ve kültürel değerleri benimseten
özgün ve/veya alıntı/uyarlama eserler olmak kaydıyla konu seçimi serbesttir.
Şenliğin Kategorileri
Madde 3– Rize ilindeki resmi ve özel okul/kurumlarda çalışan tüm öğretmenler (kadrolu,
sözleşmeli veya ücretli) aşağıdaki kategorilerde şenliğe katılabilecektir:
Kategoriler;
a) Okul Öncesi/İlkokul
b) Ortaokul
c) Lise
Şenliğe Katılma ve Eserlerin Teslim Şartları
Madde 4– Şenliğe katılma ve eserlerin teslim şartları aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
a) Öğretmenler, şenliğe bireysel veya aynı okulda görev yapmak şartıyla grup halinde
katılabilecektir.
b) Şenliğe katılacak oyun metinleri özgün eserler olabileceği gibi, sahnelenmiş eserlerden veya
tiyatroya uyarlanabilecek edebi metinlerden oluşabilecektir.
c) Eserlerde sayfa sayısı konusunda sınırlama olmayacak, eserin oyun olarak sahneleme süresinin
en az 15 dakika, en fazla 1 saat olması gözetilecektir.
d) Yazılacak eserler; düzgün, anlaşılır bir Türkçe ile oyun yazma kurallarına uygun yazılacaktır.
e) Eserler; Microsoft Word ortamında, Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto ile, 1,5 nk
aralıkla yazılacaktır.
f) Eserler, başvuru formu eserin ilk sayfası olacak şekilde, Doküman Yönetim Sistemi (DYS)
üzerinden üst yazı ile (Yazı ekinde eser Word haliyle yer alacaktır) bu şartname ekindeki
takvime göre gönderilecektir.
İnceleme Süreci
Madde 5– Gönderilen tüm eserlerin inceleme süreci aşağıdaki gibi yürütülecektir:
a) Gönderilen eserler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulacak bir komisyon tarafından
Madde 2’de belirtilen hususlar yönünden incelenecektir.
b) İnceleme sonucunda her kategoride sahnelenecek eserler bu şartname ekindeki takvime göre
ilan edilecek okullarına bildirilecektir.
Sahneleme
Madde 6– (1) İnceleme sonunda uygun bulunan eserler, eser sahibi öğretmenlerin görev yaptığı
okuldan öğrenci ve/veya öğretmenlerle ikinci dönemin başından Mart ayının ikinci haftasına kadar
ilçe veya okul düzeyinde sahnelenecektir.
(2) Sahnelenen oyunlar il millî eğitim müdürlüğünde oluşturulacak “Oyun İzleme Ekibi”
tarafından yerinde izlenecektir.

(3) Sahneleme aşamasında;
a) Sahnelenecek her bir tiyatro oyunu için ilgili öğretmenler tarafından oyunun adı, tarihi, saati
ve yerini belirten 50x70 ebadında afiş hazırlanacak ve 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü
haftasında düzenlenecek il geneli şenlik kapanış programından önce bütün afişler
sergilenecektir.
b) Oyunların sahneleme süresinin en az 15 dakika, en fazla 1 saat olmasına dikkat edilecektir.
c) Sahnelen oyunlar ayrıca bir derecelendirmeye tabi tutulmayacaktır.
d) Oyun izleme ekibince seçilen bir oyun 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü haftasında
düzenlenecek il geneli şenlik kapanış programında protokolün de katılacağı törende
sahnelenecektir.
Yapılacak İşlemler
Madde 7– Şenlik sürecinde il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul/kurum müdürlüklerince
yürütülecek iş ve işlemler aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
a) Şenliği yürütmek üzere İl Millî Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü başkanlığında 5 kişiden
oluşan bir Şenlik Yürütme Komisyonu oluşturulacaktır.
b) Gönderilen eserleri incelemek üzere İl Millî Eğitim Müdürlüğünde Eser İnceleme
Komisyonu oluşturulacaktır.
c) Şenlik takvimine uygun olarak süresi içerisinde ilçe, okul ve öğretmenlere gerekli duyurular
yapılacaktır.
d) Sahnelenecek oyunları izlemek üzere il millî eğitim müdürlüğünde “Oyun İzleme Ekibi”
oluşturulacaktır.
e) Eserlerin sahnelemesini okul dışında yapmak isteyen okullarımıza mekan il/ilçe millî eğitim
müdürlüğünce; dekor, kostüm, ses vb. ilgili okul müdürlüklerince temin edilecektir.
f) Lise, ortaokul, ilkokul ve okulöncesi kategorilerinde hazırlanan eserler ilgili okul
müdürlüklerince öğrenci ve velilerine de ayrıca sahnelenecektir.
Ödüllendirme
Madde 8– Her kategoride sahnelenecek eserlerin sahibi öğretmenler ve görev yaptıkları okullar,
oyunlarını sahnelemeleri kaydıyla millî eğitim müdürlüklerince yerelde ödüllendirilecek; ayrıca 27 Mart
Dünya Tiyatrolar Günü haftasında düzenlenecek il geneli şenlik kapanış programında İl Milli Eğitim
Müdürlüğünce “Katılım Belgesi” ile ödüllendirilecektir.
Şenlik Takvimi
Madde 9– Şenlik takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır:
Yapılacak İş ve İşlemler
Şenlik için şartname hazırlanması ve onay süreci
Şartnamenin ilçe ve okullara duyurulması

Tarih
26-27 Eylül 2019
30 Eylül 2019

Okul/kurumlarda şenliğe katılacak öğretmenlerin belirlenip oyun yazma
çalışmalarına başlanması

01 Ekim 2019

Şenliğe katılacak eserlerin
Müdürlüğüne gönderilmesi

incelenmek

üzere

İl

Milli

Eğitim 28 Kasım 2019

Gönderilen eserlerin incelenmesi, sahnelenecek eserlerin açıklanması,

29 Kasım-11 Aralık
2019

Sahneleme hazırlık çalışmalarının başlaması

16 Aralık 2019

Eserlerin sahnelenmesi ve sahnelenen eserlerin Oyun İzleme Ekiplerince 03 Şubat-09 Mart 2020
izlenmesi
İl Geneli Tiyatro Oyunları Afiş Sergisi, Şenlik Kapanış Programı ve 27 Mart-03 Nisan 2020
Ödül Töreninin yapılması

RİZE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İL GENELİ TİYATRO ŞENLİĞİ BAŞVURU FORMU
İlçe
Okul Adı
Okul İletişim Bilgileri
Yazar(lar)ın Adı-Soyadı ve Branşı
Eserin (Oyunun) Adı
Başvuru Kategorisi
Eser Alıntı veya Uyarlama İse
Kaynağı

Özet (Bu bölümde eserin kısa bir
özeti yer alacaktır.)

Okul Öncesi/İlkokul

Ortaokul

Lise

