MUT İLÇE MİLL EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Mut EBA’yı Kullanıyor Projesi
“En iyi Ben Anladım” Yarışma Yönergesi

Bu özet En iyi Ben Anladım (EBA) dijital yarışmasına katılacak öğrencilere yardımcı
olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yarışmaya katılacak öğrenci ve okul idaresinin bu rehberi
baştan sona dikkatle okumaları kendilerine kolaylık sağlayacak ve çalışmalarının en iyi
şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacaktır.
Mut ilçesi bünyesinde bulunan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere
yönelik düzenlenecek olan yarışmamızın temel amacı; öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme
becerilerini geliştirmek, dijital ürün oluşturma konusunda deneyim kazandırmak, Eba’ya ilgi
ve motivasyonu artırarak Eba’dan en üst düzeyde faydalanmalarını sağlamaktır.
Bilgi teknolojileri araçları ve internet erişimi olan her ortamdan ulaşıp
faydalanabileceğimiz, herkese açık, güvenilir dijital içerikleriyle eğitim sürecini etkin, verimli
ve zengin hale getiren, dünyanın en büyük örgün eğitim platformu olan Eba’ya ilçemiz
genelindeki tüm öğrencilerin dikkatini çekmeyi hedeflediğimiz “En iyi Ben Anladım”
yarışmasına katılımlarınızı bekliyoruz.

Katılımcı tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.
Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler Ekibi

MUT İLÇE MİLL EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YARIŞMA YÖNERGESİ
1. Yarışmanın Adı
“En İyi Ben Anladım (EBA)”
2. Yarışmanın Amacı
İlçemiz bünyesindeki ilkokul, ortaokul, lise düzeyi okullarda bulunan öğrencilerde EBA
konusunda farkındalık oluşturarak ilgi ve motivasyonlarını artırmak, dijital ürün oluşturma
konusunda deneyim kazandırmak, öğrencilerimizin Eba’dan en üst düzeyde faydalanmalarını
sağlamak, ilçemiz genelinde Eba kullanım oranlarını artırarak öncelikle Mersin olmak üzere
diğer illere de bu konuda örnek olmak ve bu önemli platformun bilişim alanında vizyon veren
bir uygulama olduğu algısını pekiştimek.
3. Yarışmanın Hedefi








EBA’nın bilinirliğini öğrencilerimiz arasında arttırmak ve onların da bu ağdaki
kaynaklardan faydalanmasını sağlamak,
Öğrencileri dijital içerik oluşturma konusunda üretkenliğe teşvik etmek,
Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam
hazırlamak,
Öğrencilerin çalışmalarında araştırma, yaratıcılık ve hayal gücü becerilerini
kazanmalarını sağlamak,
İlçemiz, ilimiz ve ülkemizin geleceğini yönlendirecek, özgün fikirler ortaya koyabilen,
üretebilen, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
İlgi ve yetenekler doğrultusunda özgün dijital içerik geliştirme deneyimini öğrencilere
kazandırmak,
Değerlendirilmeler sonucu en uygun ürünleri EBA’ya yükleyerek tüm Türkiye’nin
ulaşabilmesini sağlamak.

4. Katılım Koşulları







Yarışma sadece öğrencilere yöneliktir.
Yarışmaya sadece Mut’taki resmi okullarda okuyan öğrenciler katılabilir.
Öğrenciler yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılabilirler. Bir ekipte en fazla 3
öğrenci olabilir.
Yarışmanın ekip olarak kazanılması durumunda ödül ekip adına bir kişiye verilecektir.
Yarışmayı kazananlara ayrıca belge verilecektir.
Ürün sahibi öğrenciler ürünlerini gönderirken ürünlerinin özgün ve kendilerine ait
olduğunu kabul ederler. Aksi durumda yaşanan olumsuzluklarda ürün sahibi sorumlu
tutulacaktır.



Yarışmaya girecek olan ürünleri değerlendirmeye alınabilmesi için “En iyi Ben
Anladım” konsepti kapsamında Eba’yı dijital yolla anlatan;
 Powerpoint Sunumu
 Video
 Kısa film
 Animasyon
 Afiş
 Broşür
Yukardaki yöntemlerden herhangi biri ile Eba’yı anlatacaktır.

5. Hedef Kitle
Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm resmi ilkokul, ortaokul ve lise
öğrencileri.
6. Katılım Yöntemi
Belirtilen koşullara uygun olarak hazırlanan dijital ürünler ebamut@gmail.com mail adresine
gönderilecektir.
7. Değerlendirme Şekli
-Yarışmaya katılan dijital ürünlerin formata uygunluğunun kontrol edilmesi, (Ön Eleme
Komisyonu)
-Finale kalan dijital ürünlerin belirlenmesi, (Değerlendirme Kurulu)
-Değerlendirme sonucu 1. olan dijital ürünün ödüllendirilmesi.
Dijital ürünler aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirildikten sonra finale
kalacaktır. Finale kalan ürünler Eba’da sergilenmeye hak kazanacaktır.
8. Değerlendirme Ölçütleri
Eserler Aşağıdaki kritere göre değerlendirilecektir.






Amaca uygunluk (Eba’yı en iyi şekilde anlatma) (30 puan)
Özgünlük (20 puan)
Yaratıcılık (20 puan)
Yaygın etki (10 puan)
Anlaşılabilirlik ve bütünlük (20 puan)

9. Yarışma Takvimi
Tarih

Süreç

19 Şubat 2018

Okullara yarışma duyurusunun yapılması

19 Şubat 2018- 23 Şubat 2018

Okulların öğrencilere yarışma duyurusunu
yapmaları

2 Nisan 2018

Dijital ürünlerin ebamut@gmail.com mail
adresine gönderilmesi

6 Nisan 2018

Gönderilen dijital ürünlerin formata
uygunluğunun kontrol edilmesi

9 Nisan 2018

Ön elemeyi geçen dijital ürünler içerisinden finale
kalanların belirlenerek Eba’ya yüklenmesi

13 Nisan 2018

1. olan dijital ürünün belirlenerek ödüllendirilmesi

10. Ödüllendirme
İlkokullar düzeyinde 1. olan öğrenciye tablet,
Ortaokullar düzeyinde 1. olan öğrenciye tablet,
Liseler düzeyinde 1. olan öğrenciye tablet ödülü verilecektir.

