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İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-45777268-160.03.01-24213042 14.04.2021
Konu :  “Doğru Tercih, İyi Gelecek” 
               Çevrimiçi Lise Tanıtım Günleri

DAĞITIM YERLERİNE

                    8. Sınıf öğrencilerimizin liselere geçiş sürecinde kendileri için en doğru tercihi 
yapmalarına rehberlik etmek, yanlış lise tercihlerinden kaynaklı pişmanlık ve diğer olumsuzlukları en aza 
indirmek amacıyla gerçekleştirilmesi gereken ancak pandemi nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemeyen 
lise tanıtımlarının “Doğru Tercih, İyi Gelecek” Çevrimiçi Lise Tanıtım Günleri adıyla ekli şartname 
doğrultusunda il düzeyinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

              İlimizin farklı ilçelerinden öğrenci alan, alma potansiyeli bulunan ve il genelinde 
tanıtıma ihtiyaç duyan resmi liselerin söz konusu şartname doğrultusunda gerekli hazırlıklarını yapmaları 
ve özet tanıtım metni, yüksek çözünürlüklü bir okul fotoğrafı ve tanıtım sırasında kullanacakları en fazla 
5 dk’lık tanıtım videosu veya sunumu 30 Nisan 2021 tarihine kadar "rizeodm@gmail.com" adresine 
göndererek başvurularını yapmaları hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                           
                 Engin EMEN

                                                                                                           İl Milli Eğitim Müdürü
                                                                                                                   

Ek: Şartname ve Başvuru Formu(2 sayfa)

Dağıtım:
Merkez İlçe Resmi Lise Müdürlüklerine
11 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne



“DOĞRU TERCİH, İYİ GELECEK” ÇEVRİMİÇİ LİSE TANITIM GÜNLERİ 

BAŞVURU ŞARTNAMESİ 

1. 8. sınıf öğrencilerimizin liselere geçiş sürecinde kendileri için en doğru tercihi 

yapmalarına rehberlik etmek, yanlış lise tercihlerinden kaynaklı pişmanlık ve diğer 

olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla pandemi nedeniyle yüz yüze 

gerçekleştirilemeyen lise tanıtımlarının çevrimiçi olarak yapılması planlanmaktadır. 

2. Lise tanıtım günlerine il düzeyinde farklı ilçelerden öğrenci aldığı veya alma 

potansiyeli bulunduğu için il genelinde tanıtıma ihtiyaç duyan resmi liseler 

başvuracaktır. 

3. Lise tanıtım günleri Mayıs ayının ikinci yarısında Zoom üzerinden ve eş zamanlı 

Youtube canlı yayını şeklinde gerçekleştirilecektir. 

4. Liselerin tanıtım yapacakları tarihler, tanıtım yapmak üzere başvuran okullar 

arasından her akşam en fazla 5 okul tanıtım yapacak şekilde Müdürlüğümüzce 

planlanacaktır. 

5. Başvuran her liseye tanıtım için soru cevap bölümü de dâhil en fazla 15 dakikalık süre 

verilecektir. 

6. Lise tanıtımı okul müdürü, görevlendireceği bir müdür yardımcısı veya rehberlik 

öğretmeni tarafından gerçekleştirilecektir. 

7. 15 dakikalık sürede önce 5 dakikayı geçmeyecek tanıtım videosu veya sunum 

paylaşılacak, ardından moderatör veya izleyicilerin soruları cevaplanacaktır. 

8. En fazla 5 dk’lik tanıtım videosu veya sunumun aşağıdaki sorulara cevap oluşturacak 

şekilde hazırlanması gerekmektedir: 

* 8. sınıf öğrencilerimiz neden ………....Lisesini tercih etmeli? Okulunuzun üst 

öğrenime hazırlama, hayata hazırlık, değerler, sosyal-kültürel-sportif faaliyetler, fiziki 

imkânlar anlamında diğer okullardan farklı yönleri nelerdir? 

* Binanız, okul çevreniz, eğitim kadronuz, okul kültürünüz, faaliyet ve projeleriniz ile 

başarılarınızdan öne çıkanları paylaşır mısınız? 

9. Lise tanıtım günlerinde yer almak isteyen her okul, yukarıdaki sorulara verecekleri 

cevapları da içeren özet tanıtım metnini, yüksek çözünürlüklü okul fotoğrafı ve tanıtım 

sırasında kullanacakları en fazla 5 dk’lık video veya sunumu 30 Nisan 2021 tarihine 

kadar rizeodm@gmail.com adresine ulaştıracaktır. 
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“DOĞRU TERCİH, İYİ GELECEK” ÇEVRİMİÇİ LİSE TANITIM GÜNLERİ 

BAŞVURU FORMU 

İLÇE ve OKUL ADI:  

TANITIMI YAPACAK 

KİŞİNİN ADI-SOYADI: 

 

TANITIMI YAPACAK 

KİŞİNİN GÖREVİ: 

 

OKUL TANITIM SLOGANI: 
 

 

ÖZET TANITIM METNİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


