
RİZE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

İL GENELİ LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI “GELECEKTEKİ OKUL” RESİM 

YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

Yarışmanın Amacı 

Madde 1– Yarışmanın amacı, yaşadığımız salgın ve uzaktan eğitim sürecinde 

ilimizdeki resmi ve özel lise öğrencileri arasında sanata ilgi duyan, hayal gücü yüksek 

ve yaratıcılığı gelişmiş gençleri keşfetmek ve onları gelecekte okulun nasıl bir yer 

olacağını resmetmeye teşvik etmektir. 

 
Yarışmanın Konusu 

Madde 2 – Yarışmanın konusu salgın sonrası “Gelecekteki Okul” dur. Yarışmaya 

katılacak eserler; 

a) T.C. Anayasası hükümleri, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve ilgili 

mevzuata,  

b) Millî ve manevi değerlere, 

c) Temel toplumsal değerlere uygun olarak hazırlanmış olmalıdır. 

 

Yarışmaya Başvuru ve Eser Gönderme 

Madde 3– Yarışmaya başvuru ve eser gönderme süreci aşağıda belirtildiği gibi 

olacaktır: 

a) Yarışmaya öğrenciler sadece bir eserle katılabilecektir. 

b) Yarışmaya katılacak eserlerin hayal gücü ve yaratıcılığa dayalı, özgün çalışmalar 

olması önemli olacaktır. 

c) Yarışmaya katılacak eserler A3 boyutunda resim kağıdına istenilen teknikle 

çizilebilir. 

d) Yarışmaya katılacak eserler el ile çizilmiş olmalıdır. Hiçbir şekilde bilgisayar, 

tablet vs. çizimi kabul edilmeyecektir. 

e) Yarışmaya başvurular, şartnamede belirtilen takvime göre okul müdürlüklerine 

yapılacaktır. 

f) Okul müdürlüklerine başvuran ve uygun görülen eserler taranarak veya düzgünce 

fotoğraflanarak başvuru bilgileriyle birlikte şartnamede belirtilen takvime göre 

RİSTA modülüne ( http://rize.meb.gov.tr/rista ) yüklenecektir. 

 

Değerlendirme Süreci 

Madde 4– Gönderilen tüm eserlerin değerlendirme süreci şu şekilde yürütülecektir: 

(1)RİSTA modülüne yüklenen tüm eserler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulacak 

“Değerlendirme Komisyonu” tarafından Madde 2’de belirtilen hususlar ile “özgünlük”, 

“yaratıcılık” ve “uygulanabilirlik” kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. 

(2)Yarışmaya başvuran eserlerin dijital kopyalarının her türlü basım ve yayın hakkı İl 

Milli Eğitim Müdürlüğümüze devredilmiş olacaktır. 

(3)Yarışmaya katılan tüm eserlerin dijital kopyaları İl Milli Eğitim Müdürlüğünce e-

sergi olarak sergilenecek ve katalog halinde basılabilecektir.  

 

Yapılacak İşlemler 

Madde 5– Yarışma sürecinde il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul 

müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemler aşağıdaki gibi olacaktır: 

a) Yarışma takvimine uygun olarak süresi içerisinde ilçe, okul, öğretmen ve 

öğrencilere gerekli duyurular yapılacaktır. 

http://rize.meb.gov.tr/rista


b) Okul müdürlükleri yarışmaya katılacak öğrenciler için başvuru bilgileri ile birlikte 

çizmiş oldukları eserleri tarayarak RİSTA modülüne yükleyecektir. 

c) Gönderilen eserleri değerlendirmek üzere İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzce 3 

kişiden oluşan Değerlendirme Komisyonu oluşturulacaktır. 

d) Dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi İl Millî Eğitim Müdürlüğünce 

yapılacaktır. 

 

Ödüllendirme  

Madde 6– Değerlendirme süreci sonucunda il genelinde ilk üç dereceyi elde eden 

çalışmaların sahibi öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ödüllendirilecektir. 

 

Yarışma Takvimi 

Madde 7– Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır: 
 

Yapılacak İş ve İşlemler Tarih 

Yarışma için şartname hazırlanması ve onay süreci   21-22 Eylül 2020 

Şartnamenin ilçe ve okullara duyurulması 23 Eylül 2020 

Yarışmaya katılacak öğrencilerin eserlerinin okul 

müdürlüklerine başvurması 
19-23 Ekim 2020 

Okul müdürlüklerince onaylanan eserlerin taranarak RİSTA 

modülüne yüklenmesi 
26-30 Ekim 2020 

Sisteme yüklenen eserlerin Değerlendirme Komisyonu 

tarafından değerlendirmelerinin yapılması 
02- 06 Kasım 2020 

Değerlendirme süreci sonucunda il genelinde ilk üç dereceyi 

elde eden çalışmaların açıklanması 
09-13 Kasım 2020 

Eserlere ait görsellerin e-sergi olarak sergilenmesi ve Ödül 

Töreni 

16 – 20 Kasım 

2020 

 

Diğer Hususlar  

Madde 8– Süreç içinde yarışmaya ilişkin otaya çıkabilecek her türlü problemin 

çözümünde Değerlendirme Komisyonu yetkili olacaktır. 

 

 


