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 Uzakların aslında ne kadar yakın olduğunu, tehlikeli yüzüyle tüm dünyaya gösteren COVİD-19 virüs salgınının sebep olduğu hayati tehdidi bertaraf edebilmek 
için, bilim insanlarımızın uygun göreceği süre boyunca, bildiğiniz üzere, tüm dünyayla birlikte Türk halkı olarak bizler de evlerimizde kalacağız. 
Bilim Kurulu’nun 30 Nisan olarak tavsiye ettiği okula dönüş gününde, hayatımızın rutin düzenine kavuşarak okullarımızda yeniden bir araya gelebilmek, bugün, aramıza 
koyacağımız mesafelere bağlı. Bununla birlikte, çok değerli iletişim ve etkileşim olanaklarına sahip olduğumuz çağımız koşullarında, eğitimden de uzak kalmamız 
gerekmediğini, Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı “Uzaktan Eğitim” süreciyle deneyimledik ve gördük ki eğitim söz konusu olduğunda da uzaklar aslında çok 
yakınımızda. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilen televizyon ve internet yayınları sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz, evde kaldıkları süre içinde de 
eğitimlerini almayı sürdürüyorlar.
 
 Uzaktan eğitimlerin başladığı günden bu yana, gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın gerekse Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri, 
müdürlüğümüzün web sitesi  ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurduk ve paylaştık. Şimdi, sizlerden gelen talepleri de değerlendirerek 30 Nisan’a kadar olan 
dönemi yine öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz için planlanmış akademik, mesleki ve kişisel gelişim çalışmalarıyla değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda, Proje 
Koordinasyon ve Öğrenme Merkezinde görevli öğretmenlerimizle birlikte, teknolojinin bize sunduğu tüm olanakları kullanarak “Mersin’de Uzaktan Eğitim Başlıyor!” 
deyişiyle yeni nesil eğitim destek programı hazırladık. 
 
 Programımız dahilinde, alanında uzman akademisyenler ve öğretmenlerce online gerçekleştirilecek olan mesleki-kişisel gelişim toplantı ve seminerleri, 
e-konferanslar, alanının uzmanı olan akademisyen ve öğretmenlerimizin hazırladığı eğitim videoları ile her hafta farklı bir alanda olmak üzere ödüllü yarışmalar yer 
almaktadır. Bu etkinliklere dair takvim ve içerik bilgisi burada sunulmuştur. 
 
 Sevgili öğrencilerim, kıymetli velilerim ve öğretmenlerim,
 
 Mersin İl Mili Eğitim Müdürlüğü olarak biz, korona virüs tehdidini sağlıklı bir şekilde aşıp okullarımızda yeniden bir araya geleceğimiz güne kadar, eğitime 
dair ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü desteği sizlere sunmak adına planlamalarımızı yapmış bulunmaktayız. Biliyorum ki “Evde Kal”acağınız süre boyunca, sizler de 
zamanınızı çok iyi değerlendirerek dezavantaj gibi görünen mevcut şartları, kişisel gelişimlerinizi sürdürmek yönünde değerlendirecek, önemini hepimizin çok iyi 
anlamış olduğu internet iletişim araçlarını kullanmayı öğrenecek ve öğrendiklerinizi pekiştirecek, okuyacak, dinleneceksiniz. 
 
 Eğitim camiamızın ve sevgili öğrencilerimizin çok kısa süre içinde eğitim yuvalarına, okullarına sağlıklı ve huzurlu bir şekilde döneceklerine olan inancım 
tamdır.   Sürecin en kısa zamanda normalleşmesi ve okullarımızın yeniden çocuk cıvıltılarıyla çınlaması temennisiyle, hepinizi can-ı yürekten selamlıyorum.

“BİZ KOCAMAN BİR AİLEYİZ”  
                                                                                                                            

ADEM KOCA
MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
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YENİ NESİL 
EĞİTİM WEBİNARLARI



YENİ NESİL e-EĞİTİM WEBİNAR AÇIKLAMALARI
WEBİNARA NASIL BAŞVURULUR?
 Webinarlarımıza Mersin Öğretmen Akademisi sitesinden DUYURULARI takip ederek paylaşılacak link ile katılım gösterebilirsiniz. Sitemizin linki : http://
mersinogretmenakademisi.me/

BAŞVURUDA KONTENJAN SINIRLAMASI VAR MIDIR?
 Tüm webinarlar maksimum 100 katılımcı alınmaktadır. Aynı gün içerisinde sadece bir webinara başvurabilirsiniz.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
 Webinarlara tüm branşlardan öğretmen ve yöneticilerimiz başvurabilir; ancak bazı webinarlara branş sınırlaması olabilmektedir. Ayrıntı için sitemizdeki webinarlar 
başvuru formunu okumalısınız.

WEBİNAR NE KADAR SÜRECEKTİR?
 Webinarlar içeriğine göre minimum 40 dakika -maksimum 80 dakika olacaktır.

WEBİNAR BİTİMİNDE SERTİFİKA ALACAK MIYIM?
 Evet, her webinarları bitirdiğinizde Dijital Katılım Belgesi verilecektir.

WEBİNAR HANGİ PLATFORM ÜZERİNDEN BAĞLANILACAKTIR?
 Webinarlarda ZOOM Uzaktan İletişim Platformu kullanılacaktır. Tüm katılımcılarımız webinar başlamadan önce ZOOM programını bilgisayara kurmaları 
gerekmektedir. ZOOM programını indirmek için : https://zoom.us/download  sitesine bakabilirsiniz.

SORMAM GEREKEN SORULARIM VAR. KİME BAŞVURABİLİRİM?
 Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimine sorularınızı sorabilirsiniz. İletişim bilgileri bölüm sonunda mevcuttur.
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YENİ NESİL e-EĞİTİM AÇIKLAMALARI
YENİ NESİL e-EĞİTİM NEDİR?
 Mersin Öğretmen Akademisi eğitmenleri tarafından tasarlanan uzaktan eğitim kurslarıdır.

KURSLARA NASIL BAŞVURULUR?
 Uzaktan eğitim kurslarımıza Mersin Öğretmen Akademisi sitesinden çevrimiçi form doldurularak başvurulur. 
Sitemizin linki : http://mersinogretmenakademisi.me/

BAŞVURUDA KONTENJAN SINIRLAMASI VAR MIDIR?
 Tüm kurslarımıza maksimum 30 katılımcı alınmaktadır. Aynı gün içerisinde sadece bir kursa başvurabilirsiniz.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?
 Kurslarımıza tüm branşlardan öğretmen ve yöneticilerimiz başvurabilir; ancak bazı kurslarda branş sınırlaması olabilmektedir. Ayrıntı için sitemizdeki kurs 
başvuru formunu okumalısınız.

KURSLAR NE KADAR SÜRECEKTİR?
 Kursların içeriğine göre 2 ya da 3 gün aynı katılımcılar ile kurslar sürmektedir. Kurslar konularına göre değişkenlik göstererek günlük minimum 40 dakika 
-maksimum 80 dakika olacaktır.

KURS BİTİMİNDE SERTİFİKA ALACAK MIYIM?
 Evet, her kursu bitirdiğinizde Katılım Belgesi verilecektir.

KURSLARA HANGİ PLATFORM ÜZERİNDEN BAĞLANILACAKTIR?
 Kurslarımızda ZOOM Uzaktan İletişim Platformu kullanılacaktır. Tüm katılımcılarımız kurs başlamadan önce ZOOM programını bilgisayara kurmaları 
gerekmektedir. ZOOM programını indirmek için : https://zoom.us/download  sitesine bakabilirsiniz.

SORMAM GEREKEN SORULARIM VAR. KİME BAŞVURABİLİRİM?
 Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimine sorularınızı sorabilirsiniz. İletişim bilgileri bölüm sonunda mevcuttur.
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ULUSAL e-KONFERANS AÇIKLAMALARI

e-KONFERANSLARA NASIL BAŞVURULUR?
 e-Konferanslarımız için bir ön başvuru bulunmamaktadır. Konferans öncesinde katılım bağlantısı sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacaktır.

BAŞVURUDA KONTENJAN SINIRLAMASI VAR MIDIR?
 e-Konferanslarımızın kontenjanı 500 kişiyle sınırlıdır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
 e-Konferanslara her branştan öğretmenimiz ve yöneticimiz başvurabilir.

e-KONFERANS BİTİMİNDE SERTİFİKA ALACAK MIYIM?
 Konferans sonunda dijital katılım belgesi alabileceğiniz bağlantı paylaşılacaktır.

e-KONFERANSLARA HANGİ PLATFORM ÜZERİNDEN BAĞLANILACAKTIR?
 e-Konferanslarımız Adobe Connect platformu üzerinden olacaktır. Bilgisayarınızdan ya da mobil uygulamadan giriş yapabilirsiniz. Konferans başlamadan 
önce uygulamayı mobil cihazlarınıza kurmanız gerekmektedir.

SORMAM GEREKEN SORULARIM VAR. KİME BAŞVURABİLİRİM?
 Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi Uzaktan Eğitim komisyonuna sorularınızı sorabilirsiniz. İletişim bilgileri bölüm sonunda mevcuttur.
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SANATIN EV HALİ VE PSİKO-SOSYAL DESTEK AÇIKLAMALARI

EĞİTİMLERE NASIL BAŞVURULUR?
 Eğitimler için bir ön başvuru bulunmamaktadır. Eğitim öncesinde katılım bağlantısı sosyal medya hesaplarımızdan ve sitemizden paylaşılacaktır.

KATILIMDA KONTENJAN SINIRLAMASI VAR MIDIR? 
 Youtube üzerinden yapılacak eğitimlerde kontenjan sınırımız yoktur. Zoom üzerinden yapılacak eğitimlerde ise maksimum 100 kişi olacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?
 Eğitimler 7’den 70’e her yaşa hitap etmektedir. Eğitimlerimiz ile ilgili tanıtım yapılırken uygun yaş aralıkları belirtilecektir.

EĞİTİMLER NE KADAR SÜRECEKTİR?
 Eğitim süresi içeriğe bağlı olarak değişim göstereceği gibi youtube üzerinden yapılacaklar ortalama 20 dakika sürecektir. Zoom üzerinden yapılacaklar ortalama 
40 dakika sürecektir.

EĞİTİM BİTİMİNDE SERTİFİKA ALACAK MIYIM?
 Hayır, bu eğitimlerimizde sertifika verilmeyecektir.

EĞİTİMLERE HANGİ PLATFORM ÜZERİNDEN BAĞLANILACAKTIR?
 Youtube üzerinden yapılacak eğitimlere : https://www.youtube.com/channel/UC4klxoMjGrZA3CbyxQ3k6ig linkinden ulaşabilirsiniz.
Bazı eğitimlerde ise ZOOM Uzaktan İletişim Platformu kullanılacaktır. Tüm katılımcılarımız eğitim başlamadan önce ZOOM programını bilgisayara kurmaları 
gerekmektedir. ZOOM programını indirmek için : https://zoom.us/download  sitesine bakabilirsiniz.

SORMAM GEREKEN SORULARIM VAR. KİME BAŞVURABİLİRİM?
 Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimine sorularınızı sorabilirsiniz. İletişim bilgileri bölüm sonunda mevcuttur.



Evde YARIŞMA ’ya
VAR Mısın?

Evde En Yaratıcı Deney Yarışması ile 
 Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde evindeki imkanlardan faydalanarak 
eğitimi eğlenceli ve etkili hale getirmesi, 
 Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme süreçlerine dahil olmasını sağlamak, 

Evde Yeteneğini Göster Yarışması ile 
 Öğrencilerin yeteneklerini göstermeleri için imkân sunmak 
ve özgüvenlerini geliştirmek, 

‘Hayat Eve Sığar’ Kısa Film Yarışması ile  
 Günümüzde yaşanan süreç içerisinde tekil bir olay ya da durumun gözlem, analiz 
ve değerlendirme becerilerinin yardımıyla eğitsel bir ürüne dönüşmesini sağlamak, 
 Öğrencilerin fotoğraf ve video yeteneklerini sergileyebilecekleri ev ortamında hayal 
güçlerinin gelişimini sağlamak amaçlanmıştır.

Ailem ile Masal Diyarına Yolculuk Yarışması ile 
 Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde evlerindeki imkanlardan faydalanarak yaratıcı 
düşünme, hayal gücü ve iletişim becerilerinin gelişimine katkı sağlamak, 
 Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki etkinliklerine aile katılımını teşvik ederek, 
aile içi iletilişimi ve etkileşimi güçlendirmek, 



MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE KOORDİNASYON VE ÖĞRENME MERKEZİ (AR-GE)

UZAKTAN EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
YARIŞMALAR KATEGORİSİ

Evde YARIŞMA ’ya VAR Mısın?

 Koruyucu sağlık önlemi olarak uygulanan sosyal izolasyon sürecinde öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine olumlu katkı sağlamak için Nisan ayı 
boyunca her hafta bir yarışma düzenlenecektir. 
Evde En Yaratıcı Deney Yarışması ile 
•	 Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde evindeki imkanlardan faydalanarak eğitimi eğlenceli ve etkili hale getirmesi, 
•	 Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme süreçlerine dahil olmasını sağlamak, 

Evde Yeteneğini Göster Yarışması ile 
•	 Öğrencilerin yeteneklerini göstermeleri için imkân sunmak ve özgüvenlerini geliştirmek, 

Ailem ile Masal Diyarına Yolculuk Yarışması ile 
•	 Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde evlerindeki imkanlardan faydalanarak yaratıcı düşünme, hayal gücü ve iletişim becerilerinin gelişimine katkı sağlamak, 
•	 Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki etkinliklerine aile katılımını teşvik ederek, aile içi iletilişimi ve etkileşimi güçlendirmek, 

‘Hayat Eve Sığar’ Kısa Film Yarışması ile 
•	 Günümüzde yaşanan süreç içerisinde tekil bir olay ya da durumun gözlem, analiz ve değerlendirme becerilerinin yardımıyla eğitsel bir ürüne dönüşmesini sağlamak, 
•	 Öğrencilerin fotoğraf ve video yeteneklerini sergileyebilecekleri ev ortamında hayal güçlerinin gelişimini sağlamak 
•	 amaçlanmıştır.
 Her hafta yarışmalardan biri tamamen elektronik ortamda yapılacak olup derece alan öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince sürpriz ödüller verilecektir.

Haydi Mersin! Hayat Eve Sığar.
Senin de bu Yeni Nesil Yarışmaya “Evden” katılmanı istiyoruz.
Evde YARIŞMA ’ya VAR Mısın?



EVDE EN YARATICI DENEY 
06-10 Nisan 2020 (1.hafta)

1. ETKİNLİĞİN ADI:  EVDE EN YARATICI DENEY 
2. ETKİNLİĞİN AMACI:
a) Koruyucu sağlık önlemi olarak uygulanan sosyal izolasyon sürecinde öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine olumlu katkı sağlamak.
b) Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde evindeki imkanlardan faydalanarak eğitimi eğlenceli ve etkili hale getirmek.
c) Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme süreçlerine dahil olmasını sağlamak.
3. HEDEF KİTLE:
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren resmi ve özel okullarda öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri.
4. KATILIM ŞARTLARI:
a) Mersin ili ………….. ilçesi sınırları içerisinde öğrenim görüyor olmak.
b) Yarışmaya katılacak videolar Millî Eğitim Temel Kanunu’na mugayir, genel ahlak kurallarına aykırı olmamalı ve siyasi amaçlara hizmet eden yanlış anlaşılmaya neden olabilecek sakıncalı ve 
zararlı ifadeler ve/veya mesajlar içermemelidir.
c)Öğrenciler yaptıkları deneyleri ev ortamında sergilemeliler.
d)Katılımcılar sadece 1 deney ve 1 video ile katılım sağlayabilirler.
d)Videolar maksimum 3dk ile sınırlı olmalıdır.
5. TANIMLANAN SÜRE: 06-10 Nisan 2020
Katılımcılar videolarını 10 Nisan 2020 Cuma günü 17.00’ a kadar teslim edeceklerdir.
6. TESLİM SÜRECİ:
a) Katılımcılar videolarını “Google Drive” ortamına yükleyeceklerdir.
b) Yükleme linkini İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulan “Google Forma” isim-soy isim, okul adı ve sınıfı eklenerek yükleme yapacaklardır.
c) Google Drive ile iletişimde sıkıntı yaşanan veya adrese ulaşamayan videolardan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz sorumlu değildir.
d) Yarışma tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. DEĞERLENDİRME:
Yarışmaya katılacak deney videoların değerlendirmeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kurulan “Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilerek ilk üçe giren videolar 12 
Nisan 2020 Pazar günü duyurulup ödüllendirilecektir.
Puanlama:
Özgünlük   20 Puan
Seviyeye uygunluk  20 Puan
Yaratıcılık   20 Puan
Sunum   20 Puan
Aile Katılımı  20 Puan
8.ÖDÜL:
Birinci, ikinci ve üçüncü olanlara İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen sürpriz ödüller verilecektir.



EVDE YETENEĞİNİ GÖSTER
13-17 Nisan 2020  (2.hafta)

1.ETKİNLİĞİN ADI:  EVDE YETENEĞİNİ GÖSTER
2.ETKİNLİĞİN AMACI:
a)Koruyucu sağlık önlemi olarak uygulanan sosyal izolasyon  sürecinde öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine olumlu katkı sağlamak.
b)Öğrencilerin yeteneklerini göstermeleri için imkan sunmak ve özgüvenlerini geliştirmek.
3.HEDEF KİTLE:
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren resmi ve özel okullarda öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri
4.KATILIM ŞARTLARI:
a) Mersin ili ………….. ilçesi sınırları içerisinde öğrenim görüyor olmak.
b) Yarışmaya katılacak videolar Millî Eğitim Temel Kanunu’na mugayir, genel ahlak kurallarına aykırı olmamalı ve siyasi amaçlara hizmet eden yanlış anlaşılmaya neden olabilecek sakıncalı ve 
zararlı ifadeler ve/veya mesajlar içermemelidir.
c)Öğrenciler yeteneklerini (sanatsal, zihinsel ve bedensel yeteneklerini) ev ortamında sergilemeliler.
d)Katılımcılar sadece 1 video ile katılım sağlayabilirler.
d)Videolar maksimum 3dk ile sınırlı olmalıdır.
5.TANIMLANAN SÜRE: 13-17 Nisan 2020
Katılımcılar videolarını 17 Nisan 2020 Cuma günü 17.00’ a kadar teslim edeceklerdir.
6.TESLİM SÜRECİ:
a) Katılımcılar videolarını  “Google Drive” ortamına yükleyeceklerdir.
b) Yükleme linkini İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulan “Google Forma” isim-soy isim, okul adı ve sınıfı eklenerek yükleme yapacaklardır.
c) Google Drive ile iletişimde sıkıntı yaşanan veya adrese ulaşamayan videolardan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz sorumlu değildir.
7.DEĞERLENDİRME:
Yarışmaya katılacak videoların değerlendirmeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 
kurulan “Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilerek  ilk üçe giren videolar 
19 Nisan 2020 Pazar günü duyurulup ödüllendirilecektir.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Özgünlük    25 Puan
Seviyeye Uygunluk 25 Puan
Yaratıcılık  25 Puan
Sunum   25 Puan
8.ÖDÜL:
Birinci, ikinci ve üçüncü olanlara İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen sürpriz ödüller verilecektir.



AİLEM İLE MASAL DİYARINA YOLCULUK
20-24 Nisan 2020  (3.hafta)

1.ETKİNLİĞİN ADI:  AİLEM İLE MASAL DİYARINA YOLCULUK
2.ETKİNLİĞİN AMACI :
a)Koruyucu sağlık önlemi olarak uygulanan sosyal izolasyon sürecinde öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine olumlu katkı sağlamak.
b)Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde evlerindeki imkanlardan faydalanarak yaratıcı düşünme, hayal gücü ve iletişim becerilerinin gelişimine katkı sağlamak.
c)Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki etkinliklerine aile katılımını teşvik ederek, aile içi iletilişimi ve etkileşimi güçlendirmek.
3.HEDEF KİTLE :
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren resmi ve özel okullarda öğrenim görmekte olan, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri.
4.KATILIM ŞARTLARI:
a)Mersin ili …………..ilçesi sınırları içerisinde öğrenim görüyor olmak.
b) Yarışmaya katılacak videolar Millî Eğitim Temel Kanunu’na mugayir, genel ahlak kurallarına aykırı olmamalı ve siyasi amaçlara hizmet eden yanlış anlaşılmaya neden olabilecek sakıncalı ve zararlı ifadeler 
ve/veya mesajlar içermemelidir.
c)Öğrencilerin daha önce okumuş oldukları veya okumaya devam ettikleri masal/hikaye/roman vb. kitaplardaki, katılım şartlarına uygun herhangi bir bölümü,aileleri ile birlikte canlandırmaları ve bunu 5 
dakikayı aşmayacak bir video haline getirerek sunmaları beklenmektedir.
d)Öğrenciler çalışmayı sadece ev ortamında ve ailelerinin de katılımıyla gerçekleştirmelidirler.
e)Katılımcılar sadece 1 video ile katılım sağlayabilirler.
f)Videolar maksimum 5 dakika ile sınırlı olmalıdır.
5.TANIMLANAN SÜRE :20-24 Nisan 2020
Katılımcılar videolarını 24 Nisan 2020 Cuma günü 17.00’ a kadar teslim edeceklerdir.
6.TESLİM SÜRECİ:
a)Katılımcılar videolarını  “Google Drive” ortamına yükleyeceklerdir.
b)Yükleme linkini İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulan “Google Forma” isim-soyisim, okul adı,sınıfı ve videoda canlandırdıkları kitabın adı eklenerek yükleme yapacaklardır.
c) Google Drive ile iletişimde sıkıntı yaşanan veya adrese ulaşamayan videolardan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz sorumlu değildir.
d) Yarışma tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
7.DEĞERLENDİRME:
Yarışmaya katılacak videoların değerlendirmeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kurulan “Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilerek  ilk üçe giren videolar 
26 Nisan 2020 Pazar günü duyurulup ödüllendirilecektir.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Özgünlük   20 Puan
Seviyeye Uygunluk 20 Puan
Yaratıcılık  20 Puan
Sunum  20 Puan
Aile Katılımı 20 Puan
8.ÖDÜL :
Birinci, ikinci ve üçüncü olanlara İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen sürpriz ödüller verilecektir.



HAYAT EVE SIĞAR
 27 Nisan-1 Mayıs 2020 (4. Hafta)

1.ETKİNLİĞİN ADI:  HAYAT EVE SIĞAR
2.ETKİNLİĞİN AMACI:
a)Koruyucu sağlık önlemi olarak uygulanan sosyal izolasyon sürecinde öğrencilerin farklı zekâ alanlarının ve yaratıcılıklarının sanatsal olarak gelişimini sağlamak
b)Günümüzde yaşanan süreç içerisinde tekil bir olay ya da durumun gözlem, analiz ve değerlendirme becerilerinin yardımıyla eğitsel bir ürüne dönüşmesini sağlamak
c)Öğrencilerin fotoğraf ve video yeteneklerini sergileyebilecekleri ev ortamında hayal güçlerinin gelişimini sağlamak
3.HEDEF KİTLE:
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren resmi ve özel okullarda öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri
4.KATILIM ŞARTLARI:
a) Mersin ili …………..ilçesi sınırları içerisinde öğrenim görüyor olmak.
b) Yarışmaya katılacak videolar Millî Eğitim Temel Kanunu’na mugayir, genel ahlak kurallarına aykırı olmamalı ve siyasi amaçlara hizmet eden yanlış anlaşılmaya neden olabilecek sakıncalı ve zararlı ifadeler 
ve/veya mesajlar içermemelidir.
c) Kısa filmler içerik olarak sosyal izolasyon döneminde öğrencinin neler yaptığı,neler hissettiği ve dikkat çekmek istediği duygu,düşünce ve görüşlerini özgün olarak ifade edebilecek şekilde olmalıdır.
d) Hazırlanacak olan kısa filmlerde konuyu kapsayan anlamlı bir slogan bulunmalıdır.
e) Katılımcılar sadece 1 video ile katılım sağlayabilirler.
f) Videolar maksimum 15dk ile sınırlı olmalıdır.
5.TANIMLANAN SÜRE: 27 Nisan-1 Mayıs 2020
Katılımcılar videolarını 1 Mayıs 2020 Cuma günü 17.00’ a kadar teslim edeceklerdir.
6.TESLİM SÜRECİ:
a) Katılımcılar videolarını “Google Drive” ortamına yükleyeceklerdir.
b) Yükleme linkini İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulan “Google Forma” isim- soy isim, okul adı ve sınıfı eklenerek yükleme yapacaklardır.
c) Google Drive ile iletişimde sıkıntı yaşanan veya adrese ulaşamayan videolardan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz sorumlu değildir.
7.DEĞERLENDİRME:
Yarışmaya katılacak videoların değerlendirmeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 
Kurulan “Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilerek ilk üçe giren videolar 
3 Mayıs 2020 Pazar günü duyurulup ödüllendirilecektir.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Özgünlük                         20 Puan
Seviyeye Uygunluk         20 Puan
Yaratıcılık                         20 Puan
Sunum                              20 Puan
Aile Katılımı                    20 Puan
8.ÖDÜL:
Birinci, ikinci ve üçüncü olanlara İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen sürpriz ödüller verilecektir.



MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE KOORDİNASYON VE ÖĞRENME MERKEZİ (Ar&Ge)

UZAKTAN EĞİTİM ETKİNLİK EKİBİ



Mersin’de

Uzaktan Eğitim

Başlıyor!


