
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN “SAHNE 

SENİN ÖĞRETMENİM” ETKİNLİĞİ BAŞVURU ve SÖZLÜ SUNUM ŞARTNAMESİ 

 

Etkinliğin Amacı 

Madde 1– “Sahne Senin Öğretmenim” etkinliğinin amacı; Kasım Mesleki Çalışma 

Döneminde öğretmenlerimize bilgi, beceri, duygu ve düşüncelerini paylaşma fırsatı sunmak, 

anne-babaların çocuklarının eğitimleri için faydalı bilgi ve tecrübelerden ilk ağızdan 

faydalanmalarını ve öğretmenlerimizin de meslektaşlarının yapmış/yapmakta oldukları 

çalışmaları görmelerini sağlamaktır. 

 

Etkinliğin Konusu ve Kapsamı 

Madde 2– (1)24 Kasım 2019 Öğretmenler Günü ve Kasım Mesleki Çalışma Dönemi 

dolayısıyla yapılacak etkinliğin ana temaları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

-21.Yüzyılda Eğitim -Din Eğitimi 

-Eğitim Liderliği -Okul Gelişimi ve Kurum Kültürü 

-Eğitim Tarihimiz -Mesleki Eğitim 

-Eğitimde Örnek Uygulamalar -Hayat Boyu Öğrenme 

-Kitap Okuma -Okul-Çevre İlişkileri 

-Okul Dışı Öğrenme -İletişim (Öğretmen-Veli-Öğrenci) 

-Sanat Eğitimi -Eğitimde Teknoloji Kullanımı 

 

 (2)Konuşmacılar, konuşmalarını bu temalar çerçevesinde hazırlayacaktır. 

Etkinliğe Katılma ve Sunum Gönderme Şartları 

Madde 3– Etkinliğe katılma ve sunum gönderme şartları aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 

a) Etkinliğe, Rize ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda, 

eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticiler 

sunum gönderebilecektir. 

b) Gönderilen sunumların, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile 

Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde 

belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması 

gerekmektedir. 

c) Başvuru sahipleri etkinliğe tek sunum gönderebilecek, konuşmanın süresi 10 dakikayı 

geçmeyecektir. 

d) Sunumların, hedef kitlesi ağırlıklı olarak öğretmenlerden oluşan bir gruba sunulacak 

şekilde hazırlanması gerekecektir. 

e) Etkinliğe sunum gönderecek öğretmenlerin Ek-1 Başvuru Formu/Taahhütnamesi ve Rize 

Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya uygun minimum 

500x800 piksel boyutlarında ve jpeg formatında fotoğraflarını dijital ortamda okul 

müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. 

f) Başvuran öğretmenlerin Ek-1 Başvuru Formu/Taahhütnamesi ve fotoğrafları okul/kurum 

müdürlüklerince elektronik posta ile doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

gönderilecektir. (rizearge@gmail.com) 

Sunumların Seçimi ve Sahne Süreci 

Madde 4– Gönderilen tüm sunumların seçim ve sahne süreci aşağıdaki gibi yürütülecektir: 
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a) Etkinliğe gönderilecek sunumlarla ilgili seçim süreci ve sahne organizasyonunu yürütmek 

üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü başkanlığında “Sahne Senin 

Öğretmenim Yürütme Komisyonu”  oluşturulacaktır. 

b) Gönderilen sunumlardan Madde 3/b’de belirtilen hususlara aykırı olmayan 8 asıl, 2 yedek 

sunum komisyon tarafından seçilecektir. 

c) Katılımın beklenenden fazla olması durumunda, kadın-erkek eşitliğine, sırası ile tema, 

okul ve ilçe çeşitliğine dikkat edilecektir. 

d) Sunum yapmak üzere seçilen 8 asıl, 2 yedek konuşmacı ilan edilecektir. 

e) Sunuma seçilen her konuşmacı kendisine verilen süre içerisinde (10 dk.) başvuru 

formunda özet olarak belirttiği şekli ile konuşma yapmak üzere sahneye çıkacaktır. Her 

bir konuşmacıya dinleyicilerle soru-cevap bölümü için 2 dk. ek süre verilecektir. 

f) Sadece sözlü sunum yapmak istemeyen konuşmacılar isterlerse konuşmaları ile ilgili 

dijital sunu hazırlayabilecektir. 

g) Konuşmacılara mikrofon, projeksiyon cihazı ve lazer pointer Rize Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. 

h) Konuşmalar, dinleyici kitlesinin büyük bir kısmının öğretmen olacağı, az sayıda veli ve 

öğrencinin de yer alacağı, Rize Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek bir 

konferans salonunda gerçekleştirilecektir. 

Etkinlik Takvimi 

Madde 5– Etkinlik takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır: 

 

Ödüllendirme 

Madde 6– Etkinlikte sunum yapan tüm öğretmenlere Sahne Senin Öğretmenim Katılım 

Belgesi verilecek, tüm öğretmenler ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 

ödüllendirilecektir. 

Diğer Hususlar 

Madde 7– Bu şartnamede belirtilmeyen ve etkinlik sürecinde ortaya çıkabilecek durumlara 

ilişkin kararlar “Sahne Senin Öğretmenim Yürütme Komisyonu” tarafından verilecektir. 

 

 

 

 

 

S. No Yapılacak İş ve İşlemler Tarih 

1 Etkinlik için şartname hazırlanması ve onay süreci  31 Ekim 2019 

2 Şartnamenin ilçe ve okullara duyurulması 1 Kasım 2019 
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Etkinliğe başvuran öğretmenlerin Ek-1 Başvuru 

Formu/Taahhütnamesi ve fotoğraflarının okul/kurum 

müdürlüklerince e-posta ile İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne gönderilmesi (rizearge@gmail.com) 

4-12 Kasım 2019 

4 
Komisyonca başvuruların incelenmesi ve 8 asıl, 2 

yedek sunumun seçilmesi 13-14 Kasım 2019 

6 
Sunum yapmak üzere seçilen 8 asıl, 2 yedek 

konuşmacının duyurulması 
15 Kasım 2019 

7 Sunumların gerçekleştirilmesi 18-22 Kasım 2019 
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“SAHNE SENİN ÖĞRETMENİM” ETKİNLİĞİ SÖZLÜ SUNUM BAŞVURU FORMU 

VE TAAHHÜTNAME 

 

Öğretmenin Adı Soyadı  

Görev Yaptığı İlçe  

Görev Yaptığı Kurum  

Branşı  

Sunumun İlgili Olduğu 

Tema 

 

Sunumun Başlığı  

Tahmini Sunum Süresi  

Sunumun Özeti (100-

300 kelime) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rize Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Sahne Senin Öğretmenim” Etkinliği 

Başvuru ve Sözlü Sunum Şartnamesi tarafımca okunmuş olup katılım için hazırladığım 

sunum ile ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını beyan ve taahhüt ederim. Ayrıca 

ekte sunduğum görselin Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında 

paylaşılması bilgim ve iznim dâhilindedir. 

Tarih/İmza 

 

Adı-Soyadı 

 

Ek: Başvuru sahibine ait 500x800 piksel boyutlarında jpeg foto 

 

NOT: Bu form doldurup ıslak imzalı olarak, eki ise dijital ortamda okul/kurum 

müdürlüklerine teslim edilecektir. 


