MEB YEĞİTEK
EBA "ANILARLA ÖĞRETMENLİK" YARIŞMASI YÖNERGESİ

YARIŞMANIN

KONUSU: “Öğretmenlerimizin meslek yaşamları süresindeki

anlatmaya/paylaşmaya değer anıları
Aşağıdaki başlıklar yarışmacılar için çıkış noktası olabilir.
• Anı (hatıra) türünün yazın tarihi ve insan hafızasındaki yeri
• Öğrenci ve öğretmen
• Meslek yaşamımızda tortu bırakan yaşanmışlıklar

YARIŞMANIN AMACI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 2016-2017 eğitim öğretim
yılında ilki düzenlenecek olan bu yarışma/etkinlik ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel
amaç
ve
temel
ilkeleri
doğrultusunda
öğrenci
ve
öğretmenlerin
paylaşımlarının/yaşanmışlıklarının meslek yaşamlarındaki öneminin altını çizme ve bu
yolla EBA havuzunda ortak bir hafıza oluşturma hedeflenmektedir.
"ANILARLA ÖĞRETMENLİK" yarışmasıyla yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen
“Öğretim Programları”na uygun olarak;
• Fatih Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’nın tanıtılması kapsamında; farkındalığı
artırmak ve projeyi tanıtmak,
• Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve
beğenilerini geliştirmek, Türkçeyi kullanım gücünü artırmak,
• Anı yoluyla bir ülkenin/ulusun ortak hafızası ve ulusal kültürünün perçinlenmesine
katkıda bulunmak,
• Duygu ve düşüncelerini yazın (edebiyat) sanatı ve sözlü anlatım aracılığı ile
paylaşabilmeleri için ortam sağlamak,

• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına
katkı sağlamak,
• Ortaya çıkan eserlere EBA içeriğinde yer vererek paylaşıma sunmak, basılı
yayın/doküman hâline getirmek,
• Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme,
üretilenlerin gelecek kuşaklara ve diğer meslektaşlara aktarılması gibi kazanımları
sağlamak,

YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışma yalnızca öğretmen olmak üzere tek kategoride yapılacaktır.
Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okul öğretmenlerini
kapsayacaktır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
GENEL ŞARTLAR

1- Yarışma, Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve
özel okul öğretmenlerine açıktır.
2- Yarışmaya katılan özel okul öğretmenleri başvuru tarihleri arasında okul
öğretmeni olduğuna dair belgeyi istenildiğinde sunmaları gerekmektedir.
3- Katılımcılar, daha önce herhangi bir yarışmada derece (birinci, ikinci,
üçüncü, mansiyon, özel ödül, yayımlama) almış ve herhangi bir kaynakta
basılmış eserleriyle yarışmaya katılamazlar. Katılımcılar yarışmaya
gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin
alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Eserleri
yayımlanmaya değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlar hakkında yasal işlem yapma hakkı saklı tutulacaktır.)

4- Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) çalışanı ve
birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
5- Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, şiddet ve korku
içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
6- Yarışmada eser katılım sınırı yoktur; her katılımcı sınırsız sayıda anı paylaşımıyla
yarışmaya başvurabilir.
7- Yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları eserlerin her türlü yayın hakkını Yenilik
ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne devrettiğini kabul eder.
8- Yayımlanan eserler için herhangi bir telif ücreti ödenmez.
9- Eserlerin değerlendirme sürecinde YEĞİTEK bünyesindeki uzman branş öğretmenleri
tarafından bir ön elemeye tabi tutulup bu elemeden geçenler, Türk edebiyatının seçkin
kalem ve entelektüellerinden oluşacak bir seçici kurul tarafınca değerlendirilecektir.
Yayımlanmaya değer bulunan eserler, "ANILARLA ÖĞRETMENLİK" adıyla dijital
yayın/doküman hâline getirilecektir.
10- YEĞİTEK gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma
hakkına sahiptir.
11- Başvurusunu tamamlayan her yarışmacı, yukarıda belirtilen katılım şartlarını
kabul etmiş sayılır.
12- Anı seçimi yapılırken ajitasyona yer verilmeden insana, ahayata ve eğitime dair her
konudaki yaşanmışlıklar göz önünde bulundurulmalı ve öğretmenlik mesleğinin
saygınlığına yakışır bir anlatım tutumu sergilenmelidir.
TEKNİK ŞARTLAR

1- Eserler (seslendirmeler), EBA üzerinden gönderilecektir.
2- Yarışmada teknik bir kısıtlama yoktur. Kurgulamada fon müziği anlatıcının sesini geri
planda bırakmayacak biçimde kullanılabilir.
3- Anı içeriği bizzat başvuran öğretmene ait olup yarışmacılar seslendirme konusunda
yardım alabilirler, bir başkasına seslendirme yaptırabilirler.
4- Anlatım ve seslendirme Türkçenin kural ve özelliklerine uygun tasarlanıp dil ve anltım

kusuru içermemelidir.
5. Anı içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin ifşa edilmesiyle ilgili
yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
6- İçerik anlatım-seslendirme süresi azami 8 dakikayla sınırlıdır.

BAŞVURU KOŞULLARI VE ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
Resmi ve Özel Okul Öğretmenleri Başvuruları:
Başvuru sahibi öğretmenler eba şifreleriyle www.eba.gov.tr adresi üzerinden başvuruda
bulunacaklardır.
· Yarışmaya eser gönderen bütün öğretmenler yarışmaya gönderdikleri eserlerin (anı
metninin) kendilerine ait olduğunu, daha önce düzenlenen ulusal veya uluslararası
yarışmalarda derece, ödül, mansiyon, özel ödül ve yayımlanma; kazanmadığını;
eserlerin Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce her türlü yayın organında
süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya
ait özel şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.

Eserlerin Son Başvuru Tarihi: 01 Mart 2017 (Saat 24.00 e kadar başvuru modülü
açık olacaktır)

Sonuçların Açıklanması: Değerlendirme sürecinin bitiminden itibaren
(http://www.eba.gov.tr) adresinden duyurulacaktır.
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