
GİRESUN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EBA(Eğitim Bilişim Ağı) İÇERİK HAZIRLAMA YARIŞMASI 

1. AMAÇ: 

Giresun Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç 

ve temel ilkeleri doğrultusunda öğretmenlerin araştırmacı, esnek, entelektüel merak sahibi, yenilikçi ve 

ekip çalışması yapabilecek niteliklerini öne çıkarmak; yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen 

“Öğretim Programları”na uygun olarak öğretmenlerin; 

• Kendini geliştirmesine katkıda bulunmak, 

• Fatih projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’nın tanıtılması kapsamında farkındalık yaratmak ve projeyi 

tanıtmak, 

• Ortaya çıkan ürünleri EBA içeriğinde yer vererek paylaşıma sunmak, bunu yaparken de ortak 

etkinliklerde buluşturmak, 

 

• Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama 

aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımların sağlanması 

amaçlanmıştır. 

2. HEDEF KİTLE:  

Yarışma 2 kategoride yapılacaktır. 

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi okullarında görev yapan tüm öğretmenler. 

3. PROJENİN FAALİYETLERİ: 

 Yarışmanın okullarımıza duyurulması. 

 Tüm branşlardaki öğretmenlerin hazırladıkları eğitim materyallerini www.giresunmeb.gov.tr 

adresindeki ilgili alana yüklemesi. 

 Eğitim materyallerinin seçici kurul tarafından değerlendirilmesi. 

 Ödül töreni ve uygun görülen materyallerin www.eba.gov.tr adresine yüklenmesi. 

4. KATILIM KOŞULLARI: 

Uygulama, aşağıda verilen teknik bilgilere uygun olarak yapılacaktır. 

• Giresun Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda , Mimar Sinan Anadolu Lisesinin katkıları ve 

işbirliğiyle yapılacak olan yarışmaya, Resmi okullarda görev yapan tüm öğretmenler katılabilir. 

• Gönderilecek materyallerin içeriği Milli Eğitim müfredatında yer alan herhangi bir dersin konu veya 

kazanımlardan en az bir tanesini desteklemelidir. 

• Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler 

içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan 

eserler yarışma dışı kalacaktır. 

• Yarışmacılar, birden fazla kategoride ve sayı sınırlaması olmadan yarışmaya katılabilirler. 

• Yarışmacıların katılım formunu internet ortamında eksiksiz doldurmaları ve eserlerini bu alana 

yüklemeleri gerekmektedir. 

• Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlardan doğacak 

her türlü telif hakkı ve reklam ögeleri yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki 

sorumluluk yarışmacıya aittir. 

http://www.bilimsenligi.com/reklam


 

• Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal 

sorumluluklar yarışmacıya aittir. Tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri 

alınır. 

• Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından eba.gov.tr 

adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilir. 

 

4.1. Video yarışması kategorisi: 

4.1.1. Videoların süresi en fazla 5 dakika olmalıdır. 

4.1.2. Videolar mp4 formatında ve maksimum 300 MB'a kadar olmalıdır. 

4.1.3. Videolar en az 640x480 çözünürlükte olmalıdır.  

4.2. Etkileşimli İçerik/Animasyon/oyun kategorisi: 

4.2.1. Etkileşimli İçerik , Animasyon ve oyun için kullanılacak teknik serbesttir. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

• Yarışmacıların eserlerini son başvuru tarihine kadar www.giresunmeb.gov.tr adresindeki ilgili alana 

yüklemeleri gerekmektedir. 

• Seçici kurul; başvurusu yapılan materyalleri kendi kategorilerinde değerlendirecektir. 

 

6. SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI: 

 

• Seçici kurul; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği 5 kişiden oluşacaktır.  

• Başvurusu yapılan materyaller aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir. 

 Konu ve Kazanımı desteklemesi 

 Özgünlük 

 Kullanılabilirlik 

 Bilimsellik 

 Süre 

 Teknik kalite 

• Seçici kurul, yarışma sırasında materyallerin hepsini birlikte incelemeyecek ve bireysel puanlama 

yapacaktır.  

• Yarışma sonunda puan sırlaması yapılarak dereceler belirlenecektir. 

• İki kategori için de; birinci, ikinci ve üçüncülük ayrı ayrı belirlenecektir.  

• Seçici kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile gerekçeli 

sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür. 

 



7. ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI: 

1.Birincilik Ödülü  Yarım Altın 

2.İkincilik Ödülü Çeyrek Altın 

3. Üçüncülük Ödülü Gram Altın 

 YARIŞMA TAKVİMİ: 

• Son Başvuru Tarihi : 20 Mayıs 2015 

• Eserlerin Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilmesi : 21 – 27 Mayıs 2015 

• Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : Haziran 2015 

• Ödül Töreni :  

Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


