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PROJENİN ADI: EĞİTİMDE FARK YARATANLAR  

 

1) PROJE İŞ AKIŞI ŞEMASI 

1. Proje taslağının oluşturulması, 

2. Proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi ve hedef kitlenin tespit edilmesi, 

3. Proje faaliyetlerinin gün bazında planlamalarının yapılması, 

4. Proje faaliyetlerinin ilgili taraf ve şahıslara duyurulması, 

5. Proje faaliyetleri sonrasında elde edilen doküman ve bilgiler eşliğinde ilerleme ve sonuç 

raporlarının hazırlanması. 

 

2) PROJENİN KONUSU: 

Sakarya’da görevli öğretmen ve okul yöneticileri için sınıf yönetimi alanında ve eğitimde 

yenilikçi metotlar, öğretimde farklı teknikler içeren kısa tematik film ve sunum yapımını 

içermektedir.    

 

3) PROJENİN GEREKÇESİ: 

Toplumdaki bireylerin eğitimi sırasında, bireyin bilgili ve becerili olmasının yanı sıra daha 

önce yaşanan tecrübelere ilişkin olumlu kazanımlara hayatında yer verebilmesidir. Bu 

kazanımlar bireyleri hatalardan, zaman kaybından, başarısızlıktan alıkoyacak, belirlenen doğru 

hedeflere daha kısa sürede ulaşmalarına vesile olacaktır. Bir konu hakkında paylaşım yapmak 

günümüz dünyasında toplumun farkındalığı, bilinçlenmesi ve daha detaylı bilgi sahibi olması 

açısından önemli hale gelmiştir. Tabii ki doğru ve güncel bilgilerin paylaşımı için eğitimcilere 

büyük görev düşmektedir. Proje, öğretmen ve yöneticilerin, yeni, güncel, etkili, sıra dışı 

gerçekleştirdikleri ders işleme yöntemleri, sınıf yönetimi, konu anlatımı gibi başlıklarda kısa film 

ve sunum paylaşımlarının yapılmasını öncelemektedir. 

 

4) PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ: 

 

Amaç: Eğitimcilerin kullandıkları yenilikçi yöntem ve metotların, başarılı bir eğitim 

ortamı oluşturma noktasında yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. 

Hedefler: 

1. Eğitim öğretimde görevli okul/kurum yöneticilere ile öğretmenlere yenilikçi bakış açısını 

kazandırmak, 

2. Ekip çalışmalarına daha verimli bir şekilde yer verilmesine vesile olmak, 

3. Verimli ders işleme ve zaman yönetiminde tecrübeleri paylaşmak, 

4. Sınıf Yönetimi alanında tecrübe transferine imkan sağlamak. 

5. Öğrencilerin mesleki ve akademik olarak motivasyonlarını artırmak, 

6. Öğretmenlerin kısa film ve sunum alanında yetkinliklerini artırmaktır. 

 

5) PROJENİN KAPSAMI:  

Sakarya’da görevli okul/kurum yöneticileri ile öğretmenlerdir.  

6) PROJEYİ YÜRÜTECEK KURUMLAR 

- Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 
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7) PROJE KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK PAYDAŞLAR 

- Sakarya Üniversitesi 

- MEB YEĞİTEK 

 

8) PLANLANAN PROJE ETKİNLİKLERİ 

Proje kapsamında okul/kurum yöneticileri ve öğretmenler 2 kategoride (Kısa film, Sunum) 

yapmış oldukları çalışmaları paylaşacaklardır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek 

paylaşımlar Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 

oluşturulacak komisyonca değerlendirilecek ve yaygınlaştırılması uygun görülen 

çalışmalar, başvuru sahibinin adı ile ilgili kurum ve kişilerin istifadesi için oluşturulan 

platformda yayınlanacaktır.  

 

TEMALAR 

Bütün çalışmalar şu başlıkları içerebilir: 

- Sınıf Yönetiminde yenilikçi yaklaşımlar 

- Etkili ders anlatımı 

- Öğretimde yeni ve farklı metotlar 

Bu temalara uygun olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınacak fakat 

ödüllendirilmeyecektir.  

Başvurular bireysel yapılacak olup, başvuru sayısına ilişkin bir sınırlama yoktur.  

Başvurular ekteki başvuru formu ve içeriğin yer aldığı CD/DVD nin İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.  

 KATEGORİLER 

- Kısa Film  

o En fazla 4 dakika uzunluğunda olmalıdır. 

o Video formatı yüksek çözünürlükte, Avi, Mpeg formatlarından biri olmalıdır.  

o Film senaryo üzerine ve/veya gerçek hayattan kesitler içerebilir. 

o Yukarıda belirtilen temalara uygun olmalıdır. 

o Eğitimde disiplinler arası bir yaklaşımı benimsemesi daha çok önem arz 

etmektedir. 

o Öğretim bazlı çalışmalarda özel olarak bir ünite bir konu üzerine hazırlanabilir. 

o Reklam vb.  görüntüler içermemelidir.  

 

- Sunum 

o En fazla 30 sayfadan (görüntü, bölüm vs) oluşmalıdır.  

o Sunumun, yeni yazılım veya uygulamalarla hazırlanması beklenmektedir. Fakat 

her ortamda ve bilgisayarda gösterilebilir formatta paylaşılmalıdır.  

o Yukarıda belirtilen temalara uygun olmalıdır. 

o Reklam vb.  görüntüler içermemelidir.  

o Eğitimde disiplinler arası bir yaklaşımı benimsemesi daha çok önem arz 

etmektedir. 
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ÖDÜLLER  

- Her kategoride 

o 1.lik ödülü – 1500TL lik hediye çeki 

o 2. lik ödülü – 750TL lik hediye çeki 

o 3. lük ödülü – 500 TL lik hediye çeki  

o Teşvik ödülü (Dereceye bakılmaksızın) 

***Ayrıca Her kategoride ilk 10 içerik platformda içerik sahibinin adı ile yayınlanacaktır.  

9) PROJE KAPSAMINDA PLANLANAN FAALİYETLERİN UYGULAMA 

BASAMAKLARI 

SIRA 

NO 
PLANLANAN FAALİYET UYGULAMA TAKVİMİ 

1 Projenin hazırlanması ve ilgili kurumlara sunulması 18 Mayıs 2017  

2 Proje kapsamında içeriklerin hazırlanması  18 Mayıs 2017- 15 Haziran 2017 

3 Başvuru formu ve içeriklerin İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne teslim edilmesi 

15 Haziran – 30 Haziran 2017 

4 İlçe Milli Müdürlüğüne teslim edilen başvuru ve 

içeriklerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme 

Birimine teslim edilmesi. 

03 Temmuz – 05 Temmuz 2017 

4 İçeriklerin değerlendirilmesi  Temmuz ayı içerisinde  

5 İçeriklerden dereceye girenlerin ve paylaşım 

platformunda yaygınlaştırılacak materyallerin ilan 

edilmesi  

Ağustos ayı içerisinde 

7 Ödül töreni Eylül ayının ikinci yarısı  

8 Proje raporunun hazırlanması  Ekim ayı sonunda 

 

10) PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI 

- Proje kapsamında hedef kitle olan okul/kurum yöneticileri ile öğretmenlerin, 

o Yenilikçi Eğitim Anlayışını benimsemeleri 

o Uygulayageldikleri özgün çalışmaların yaygınlaştırılması 

o Eğitim öğretimde kalitenin artırılması 

o Öğretmenlerin yenilikçi çalışmalara teşvik edilmesi 

beklenmektedir. 

 

BAŞVURU FORMU VE PROJE METNİNE http://sakarya.meb.gov.tr adresinden 

erişebilmektedir. 

 

http://sakarya.meb.gov.tr/
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Sakarya  

İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

Ar-Ge Birimi Projeler Ekibi 

 
 
 

Adres : Valilik Resmi Daireler Kampüsü  

B Blok Adapazarı / Sakarya 

Tel : +90.264.251 36 14 – 15 – 16  (Dahili:1219) 

Web   : http://sakaryaarge.meb.gov.tr 

e-posta  : projelerekibi54@meb.gov.tr 

                     projelerekibi54@gmail.com 

  
 

 

 


