2018

MUĞLA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“Ortaöğretimde Deva Projesi İyi Faaliyet Örnekleri Yarışma
Yönergesi – 2018”

Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü
2018

T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ortaöğretimde Deva Projesi İyi Faaliyet Örnekleri Yarışma Yönergesi - 2018

AMAÇ
Bu yönerge; Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet göstermekte olan resmi 94 ortaöğretim okulunda (özel
eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri hariç olmak üzere)
-

Eğitim görmekte olan tüm öğrencilerin okula devam etme oranlarının arttırılması,

-

Okul Devamsızlığının erken tanınmasının sağlanması,

-

Devamsızlık ve erken okul terki konularında bireyselleştirilmiş müdahalelerin yapılması,

-

Devamsızlığın çözümünde Okul Temelli Yaklaşım Modelinin benimsenmesi

için uygulamaya konulan Ortaöğretimde DEVA Projesi kapsamında okullarımızca uygulanan faaliyetler
sonucunda ortaya çıkan iyi faaliyet örneklerini paylaşmak, bu örneklerden haberdar olmak ve özgün
çalışmaları belirleyerek ön plana çıkarıp resmi ve özel okul/kurumlarımız tarafından model alınmasını
sağlayacak Ortaöğretimde Deva Projesi İyi Faaliyet Örnekleri Yarışması – 2018 çalışmasının usul ve
esaslarını düzenlemeyi amaçlamaktadır.
KAPSAM
Bu yönerge; Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî 94 ortaöğretim okulunun (özel eğitim merkezleri
ve mesleki eğitim merkezleri hariç olmak üzere) 5 (beş) kategoride iyi örneklerini paylaşmak, bu
örneklerden haberdar olmak ve öne çıkarmak için yapılacak çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili
esasları kapsar.
TANIMLAR
Bu yönergede geçen;
Bakanlık

: Millî Eğitim Bakanlığını,

Valilik

: Muğla Valiliğini,

Müdürlük

: Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğünü,

Proje Yürütme Ekibi

: Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Biriminde Görevli Proje Ekibini,

Tasnif Sorumlusu

: Yapılan başvuruların Ön Teknik İncelemesini yapmak ve gerekli kriterleri taşıyan
başvuruları Seçim Komitesine iletmekle sorumlu kişiyi

Seçim Komitesi

: Yapılan başvuruları belirlenen kriterlere göre değerlendiren kurulu,

Okul

: Ortaöğretimde DEVA Projesinin yürütüldüğü Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğüne
bağlı resmi 94 ortaöğretim okulunu (özel eğitim merkezleri ve mesleki eğitim
merkezleri hariç)

İyi Faaliyet Örneklerinin Paylaşımı Etkinliği
: Düzenlenecek yarışma neticesinde dereceye girmeye
hak kazanan başvuru sahiplerinin iyi örneklerini paylaşabileceği etkinliği
tanımlamaktadır.

HEDEFLER
“Ortaöğretimde Deva Projesi İyi Faaliyet Örnekleri Yarışması – 2018” çalışmasının amacı eğitim
personelimizin geliştirdikleri örnekleri birbirleriyle paylaşmalarına ve birbirlerine model teşkil etmelerine
imkân sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda geliştirilen seçme koşulları paylaşımda sunulacak
örneklerin kalitesini arttırmayı dolayısıyla katılımcıların öğrenme fırsatlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Paylaşımda sunulan iyi örneklerin eğitim sürecinde devamsızlığı azaltmak için geliştirilmesi
önemsenmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki maddeler hedeflenmiştir:
a. Uygulama sonucunda ortaya çıkan iyi örneklerin Müdürlüğümüze bağlı okullarda uygulanarak
yaygınlaşmasının sağlanması,
b. Eğitim öğretim sürecinde kuruma katkı sağlayan, hizmet sunan paydaş ve tedarikçilerin
sundukları hizmet kalitesinin artırılması,
c. Öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve tedarikçilerin kendilerini geliştirmeleri ve eğitim öğretim
faaliyetleri boyunca daha iyi örnekler ortaya koyabilmeleri doğrultusunda motive edilmeleri,
d. Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak, insan kaynaklarından maksimum düzeyde istifade
edilmesi, kamu kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasının sağlanması,
e. Okul aile birliği, mezunlar derneği, STK’lar gibi okula gönüllü hizmet eden kurumların
çalışmalarının doğru yönlendirilmesi, eğitime katkı düzeylerinin yükseltilmesi,
f.

Okul/kurum yardımcı personeli ve okul/kurumun tedarikçilerinin okul/kuruma daha fazla katkı
sağlamalarının yolunun açılması.

BAŞVURU ve ÖN TEKNİK İNCELEME İŞLEMLERİ
-

Yarışma başvuruları 16 Nisan 2018 / 04 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

-

Başvurularda İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ilan edilecek online başvuru formu
doldurularak yapılacaktır.

-

Gönderilen başvurulara, Başvuru Tasnif Sorumlusu tarafından başvuru referans numarası verilecek
ve bu numara aynı zamanda başvuru yapılan e-posta adresine de bildirilecektir.

-

Başvuran okulların bu referans numarasını Okul DEVA klasöründe muhafaza etmesi
gerekmektedir.

-

Başvuru formları, Tasnif Sorumlusu tarafından Ön Teknik İncelemeye tabi tutulacaktır.

Ön Teknik İnceleme Kriterleri
1. Başvurular belirtilen tarihlerde yapılmış mıdır?

2. Başvuru formu tam ve doğru şekilde doldurulmuş mudur?
3. Faaliyet sorumlusu olarak bir (1) kişinin adı yazılmış mıdır?
-

Ön Teknik İncelemeden geçen başvuru formları Tasnif Sorumlusu tarafından çıktı alınacak ve Seçim
Komitesine iletilecektir.

-

Seçim Komitesine gelen başvuru formlarının hangi okul tarafından doldurulduğu belli olmayacak
ve ilgili komite başvuruları referans numarasına göre değerlendirecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI
a. Ortaöğretimde Deva Projesinin yürütülmekte olduğu Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî
94 ortaöğretim okulunda (özel eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri hariç olmak üzere)
görev yapan kişi ya da kişiler, iyi faaliyet örneği oluşturduğuna inandıkları uygulamalarını sunmak
üzere başvurabilirler.
b.

Başvurusu yapılacak çalışmanın devamsızlığı azaltmayı / önlemeyi amaçlayan örnek olması,

c.

Başvurusu yapılacak faaliyetin uygulanmış ve olumlu sonuçlar alınmış olması,

d.

Başvurusu yapılacak çalışmanın uygulanabilir, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olması,

e. Başvurusu yapılan çalışmanın özgün bir çalışma olması,
f.

Yapılacak çalışmanın sağlık, güvenlik gibi riskler içeren nitelikte olmaması,

g. Faaliyetin girdi ve çıktı çalışmasının yapılmış olması (Ölçme değerlendirme çalışması)
gerekmektedir. Aynı zamanda;
h. Kişi, okul ya da kurumlar birden çok kategoriye başvuru yapabilirler.
i.

Faaliyetin ait olduğu veya gerçekleştiği yere ait ilçe, kurum, kaymakam, vali, yönetici, öğretmen,
öğrenci vb. kişi ve kurumların isimleri kesinlikle belirtilmeyecektir. Aksi takdirde başvuru
değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Tasnif sorumlusu her bir başvuruya referans numarası
vererek Seçim Komitesine iletecektir.

j.

Başvuru sorumlu olarak başvuru formunda yalnız bir (1) kişinin adı bulunacaktır.

k. Değerlendirmeyi geçen başvuruların ilanı ile birlikte açıklanan tarih ve saatte proje sorumlusu
tarafından en az 5 (Beş) dakikalık bir sunumla gerçekleştirilen faaliyetin tanıtımı yapılacaktır.
l.

Başvurusu ön elemeyi geçenlerin faaliyetleri kitap haline getirileceğinden faaliyet ile ilgili resim ve
dokümanları faaliyet sunumu sonrası proje koordinatörlerine teslim edeceklerdir.

m. Başvurusu yapılan faaliyetlerin basım ve yayın hakkı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.

BAŞVURU ALANLARI
1. Okul – Aile İşbirliği ve İletişim Uygulama Örnekleri
Velilerin eğitim öğretim çalışmalarına aktif katılımını sağlayan devamsızlığı azaltmaya / önlemeye yönelik
planlanan her türlü faaliyet
2. Kurumlarla İşbirliği ve İletişim Uygulama Örnekleri
Üniversite, belediye, STK ve çeşitli kuruluşlar ile devamsızlığın azaltılması / önlenmesi amacıyla yapılan her
türlü işbirliği çalışması
3. Olumlu Tutum ve Davranışların Geliştirilmesi Uygulama Örnekleri
Sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler aracılığı ile serbest zamanın etkin kullanılması yoluyla
devamsızlığı azaltmayı / önlemeyi amaçlayan çalışma örnekleri ve mesleki rehberlik çalışmaları

4. Okulun Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi Uygulama Örnekleri
Okullarda kullanılmayan alanların eğitim öğretime kazandırılması yoluyla okulun cazibe merkezi haline
getirilerek öğrencilere sevdirilmesi, bu alanların devamsızlığı önleme / azaltma amacıyla kullanılması
5. Eğitim Öğretime Erişim ve Yönlendirme Uygulama Örnekleri
Dezavantajlarından dolayı devamsızlık yapan öğrencilerin okula kazandırılması çalışmaları, devamsızlığı
önlemede teknoloji kullanımı örnekleri, başarılı yönetimsel uygulamalar
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Seçim Komitesi (5 üye) 14 Mayıs 2018 – 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvuru formlarını aşağıdaki
puanlama ölçeğine göre değerlendireceklerdir.

Değerlendirme Kriterleri
1. Başvuru formunun açık, anlaşılır ve belirtilen
kategoriye uygun olarak doldurulması (10
puan)
2. Çalışmanın sayısal verilerle güçlendirilmesi
(10 puan)
3. Çalışmanın ve/veya yapılan uygulamaların
çalışmanın amacına uygun olması (10 puan)
4. Çalışmanın devamsızlıkla mücadele ile
bağlantılı olması (10 puan)
5. Çalışmanın işbirliğine açık ve/veya işbirliğini
teşvik edici yapıda olması (10 puan)
6. Çalışmanın yaratıcılığı (10 puan)
7. Çalışma amacına uygun ölçmedeğerlendirme araçlarının ve tekniklerinin
kullanılması (10 puan)
8. Çalışma kapsamında yer alan paydaşların
gelişimine katkıda bulunulması (10 puan)
9. Çalışmanın yaygınlaştırılabilir olması (10
puan)
10. Çalışmanın sürdürülebilir olması (10 puan)
TOPLAM PUAN

1. Üye 2. Üye 3. Üye 4. Üye 5. Üye
ORTALAMA
Puanı Puanı Puanı Puanı Puanı

Seçim Komitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bir Müdür Yardımcısı / Şube Müdürü başkanlığında 3
Okul Müdürü ve Bir ARGE Birimi ekip üyesinden oluşacaktır.
Seçim Komitesi tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda dereceye giren başvuru sahipleri sunum
yapmak üzere Ortaöğretimde Deva Projesi İyi Faaliyetler Örneklerinin Paylaşımı Etkinliğine davet
edilecektir.
Ortaöğretimde Deva Projesi İyi Faaliyetler Örneklerinin Paylaşımı Etkinliği Eylül 2018 tarihinde
gerçekleştirilecek olup etkinlik yeri ve net tarihi hakkında okul müdürlükleri daha sonra
bilgilendirilecektir.

ÖDÜLLENDİRME
Her alt alanda dereceye giren ilk üç okul yapılması planlanan Ortaöğretimde Deva Projesi İyi Faaliyetler
Örneklerinin Paylaşımı Etkinliğinde sunumların ardından ödüllendirilecektir.
Detaylı bilgi için:
Yalçın SEVER
Nurcan DAMLI
Enver TUFANER

Arge Birimi Ekip Üyesi
Arge Birimi Ekip Üyesi
Arge Birimi Ekip Üyesi

0252 280 48 93
0252 280 48 94
0252 280 48 23

Teknik Destek
Burak KARAMAN Arge Birimi Ekip Üyesi

0252 280 48 25

EKLER
Ek_1 : Uygulama Takvimi

EK_1
ORTAÖĞRETİMDE DEVA PROJESİ İYİ FAALİYET ÖRNEKLERİ YARIŞMASI
UYGULAMA TAKVİMİ

KONULAR

BAŞLAMA TARIHI

BİTİŞ TARİHİ

Duyurunun Yapılması

13 Nisan 2018

4 Mayıs 2018

Başvuruların Alınması

16 Nisan 2018

4 Mayıs 2018

Başvuruların Tasnifi ve Seçim Komitesine İletilmesi

7 Mayıs 2018

9 Mayıs 2018

Başvuruların Seçim Komitesince Değerlendirilmesi

14 Mayıs 2018

18 Mayıs 2018

Dereceye Giren Başvuruların İlanı

25 Mayıs 2018

25 Mayıs 2018

Eylül 2018

Eylül 2018

Ödül Töreninin Yapılması

