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Konu: Sosyal Girişimcilik ve
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Hükümet Konağı Ek Binası 6l500 Tonya/Trabzon

Elektronik Ağ: tonya.meb.gov.tr
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DAĞITIM YERLERNE

İıgi :Trabzon İı vıiııi Eğitim Müdürlüğü'nün 03/09/20l5 tarihli ve 8773650 sayılı yazısı.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Eğitİm ve Sosyal Yardım Vakfi
tarafından yürütülen proje kapsamında "Sosyal Girişimcilik ve Proje YarıŞmasl"

düzenlenmesine ilişkin yaA ekte gönderilmiş olup, okulunu/kurumunuzda gerekli

duyurunun yapılması ve katılımın sağlanması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Ziya DURMUŞ
İlçe Milli Eğitim Müdürü

EKLER:
l-İlgi Yazı ve Ekleri (......Sayfa)

DAĞITIM:
Tüm okulve kurumlara

Bilgi için:H.ODABAŞ G.ZAMAN

ffizaileimzalanmıştır'http;/icvraksorgu,mcb.gov.tradresindened62.4e3e-35db-89el-l068koduileteyitedilebilir
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Bilgi İçin: MesutI(AŞ (Şb.Mdı.)
Faks: (0 462)230 4374
İnt.Adresi : Trabzon.meb.gov.tr

KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

ilgi :Samsun Milli Eğitim Müdiırlüğiintın 02109l20l5 tarihli ve E.8680807 sayılı yazıs|.

samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Eğitim ve sosyal yardım vakfı taraflndan

ytirütülen proje kağamında "Sosyal Girişimcilik ve Proje Yarışması" dtizenlenmesine iliŞkin

İlgi yu1 İı<te gö"aerilmiştir. i\çeniz okullkurumlarınıza gerekli duyurunun yapılması ve

gerekli katılımın sağlanması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hızır AKTAŞ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

EK: İlgi Yazıve Ekleri (.... Sayfa)

DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Sayı : 82438636/604/8773650

Konu: Sosyal Girişimcilikve
Proje Yarışması

Trabzon Valiliği ll Milll EğitimMüdürlüğii
Telefon : (0 462) 2302094-1400

e-posta : trabzonmem@meb.gov,tr
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Sayı : 67180656-604-E.8680807

Konu: Sosyal Girişimcilik ve Pcm Döngüsü

Yönetimi Eğitici Eğitimi

variı,iĞiNp
(il Milli Eğitim Müdtırlüğü)

iıgi : ıııEn. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdilrlüğüniin25/08/2015 tarihli ve

tarihli ve8375295 sayılı yazısı.

Müdiırlüğiırnüz ve Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfi arasından "Sosyal
Girişimcilik ve Proje Yarışması" düzenlenecektir.

İliniz, okullkurum|arınızda söz konusu olan proje yarışması için gerekli

duyurunun yapılması ve ilgili kişilerin katılımlarının sağlanması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Faruk Necmi KURT
Vali a.

vali yardımcısı

EKLER:
1-İlgi Yazı (l Sayfa)

Z-Proje Metni (8 Sayfa)

3-Başvuru Formu (7 Sayfa)

4-Afiş
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B artın-Kastamonu-Çankın- S inop- Çorum-Amasya-Tokat
Ordu-Giresun- Giimüşhane-Trabzon-B ayburt-Rize-Artvin-Ardahan-Kars

Osmaniye

Atatürk Blv. Hiikümet Konağı İı ııııi Egitim Müdürlüğü Samsun Ayrıntılı bilgi için: Burcu SAĞIROĞLU Memur

Elektronik Ag: arge55@meb.gov.tr Tel: (0 362)

4358063-4358064-43 55450-4355046
Web :http://saınsun.meb. gov.tr
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RETMENLER"
PROJE YARIŞMASİ

2015 BAşvuRU FoRMU

BAşvuRu sıxiei giı-eiı_rRi

ı.risi 2.KISI

xoonoiırııröR

Adı:...........

Soyadı:

Kurumu:...

Branşı:

e-posta adresi:

Telefon:

Cep teIefonu: .............

KOORDİNATÖR

Adı:..........

Soyadı:.....

Kurumu:...

Branşı:

e-posta adresi:......

Telefon:....

Cep telefonu :..............

1. ProjeninAdı:

Projenin/ Uygutamanınuygulandığı eğiti m kademesi /türü :

o okulöncesi
o ilkokul 1.-4. Sınıflar
o Ortaokul 5.-8. Sınıflar
o Genelve Mesleki Lise

o Çıraklık Eğitimi

o Özel eğitim okulları

o Farkh Eğitim Kademeleri ( Halk eğitim vb....)

2. projenln UyguIanacağı Yer (İllİlçe)

ik-3ıRralık2O16tarihleriarasındauygulanacakolup,
azami 12 ay ile sınırlandırılmalıdır.)

@işvuru kategorileri hangisidir?
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ettınııı<ıerı (yenilikçi eğitim ve öğrenme program ve yöntemlerinin

uygulanması suretiyle eğitimde kalite ve başarı seviyesinin yükseltilmesi)

o Öğrencilerinokuladevamsızlıklarının azaltılması,

o İlin eğitim başarısının aıtırılması, il genelinde ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre

ilerleme elde edilmesi,

o Eğitim yatınmlanna en yüksek halk katkısının sağlanması,

o Eğitim ve öğretimin teknoloji ile destek|enmesive bilişim ürünlerinin kullanımı

o Eğitimde Cinsiyet Ayrımcılığı ile Mücadele

o okulda yönetim

o sınıf yönetimi

o Değer ve tutumları kazandırma

o Kaynaştırma ve özel eğitim

o Öğretmen eğitimi

o Erken çocukluk eğitimi
o Psikolojik danışma ve rehberlik

o Meslek eğitimi
o Diğer/öğretmenlerin faaliyet bölgelerinde sorun olarak tespit ettiği farklı konular

in genel amacı nedir, özel amaçları nelerdir?
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ffiiöncesıdurumuanlaşıtırbirşekildebelirtiniz[varsa
nicel (istatistiksel) veri ana|izi içerir bir biçimde.]

nlarınayrıntılıbiranalizinisağlayınızvefarklı
seviyeyaşamaıaida bi rbi rteriyle nası l i lgileri oIduğunu beli rti niz.
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8. Bu proje ile elde etmek

İtiyetter gerçek|eştirilecektir? Lütfen

detay verereÇ kronoloji k şeki lde sı ralayın ız.

yjdoıayııkİmterinfaydalanacağınıöngörüyorsunuz?

istediği niz sonuçlar ne!erdir?
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11. Daha önce projeleriniz için herhangi bir fon desteğinden yararlandınız mı?
Lütfen çok kısa hibe alan varsa proje/projeleriniz hakkında bilgi veriniz.

projenİndezavantajlı9rup!arave/veyabölgelere
katkısı varsa lütfen belirtiniz.



Ek-1

ı siviltoplum- kamu ve/veya, özel sektör
işbir!iğine katkısı vansa lütfen beIirtiniz.

14. Projenin çarpan etkileri nelerdir?

Faaliyetlerin sonucunda elde edilecek faydanın daha sonra bağlantılı alanlarda ne gibi olumlu sonuÇlara yol

açacağını belirtiniz.
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15. Projenizin yaygınlaştırma faaliyetleri nelerdir?

Projenizin sürdürülebilirliğini nasıl sağlayacaksınız? Bunu sağlamak için, proje
sonuçlarını diğer eğitim birimlerinde ya da kademelerinde nasıl yaygınlaştırabilirsiniz?

16. projenizin bütçesini beliıtiniz ve bütçenizi her bir faaliyete uygun, kalem
bazında detayIandırınız.
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20L5
pRoJE BAşvuRu REHgrni

HAZIRLAYAN
Nil çeltek Anadolu Eğitim ve SosyalYardım Vakfı- Pazarlama ve Proje Müdürü

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfi'nın L2,o3.2oI4 tarihli ve gol?ol4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile uygulanmaKadır,

ü§ı



içiı,ıoexiı-en

1,Proie Yanşması Arka Planı.....

2.Proje Yanşmasl Başvuru Kuralları....,......
2.1. BaşVuru Sahiplerinin Uygunluğu..........
2.2. Hibe Tutan Ve Bütçe.............
2.3. Proje Uygulama süresi Ve Yeri............,""",

3. Proje Yar|şmaslnln Amacl, sorun Alanlan ve Hedef Kitlesi
3. 1. Proje Yanşmasının Genel Hedefi .................

3.2. Proje Yanşmasının ozel Hedefleri.............
3.3, Proje Yanşmasının Oncelikli Konuları..............

3.4. Proje Yanşmaslnln Hedef Kitlesi

4. Proje uygulama süreci

6. Değerlendirme.,..................
6.1. Ön Değerlendirme...................
6.2. Nihai Değerlendirme....
6.3. Proje Değerlendirme Kriterleri..............

7. süreç ve Takvım..,.....,.........

8. İletişim

9. İzleme Faaliyetleri.......



Proje Yarışmasının Adı Sosyal Girişimci Öğretmenler

Proje Yarışmasının Konusu
5ffil -Ğjri$mcilik: Eğitim öğretim alanında önde gelen sorunlara

yeniııxçi çöiümler getirmek üzere, Anadolu Eğitım Ve Sosyal Y_ardım

VaKı 
-taİafından 

düzenlenen "Sosyal Girişimci Oğretmenler"Proje

Projenin Yanşmasnı n Amacı

"sosyal Girişimci Öğretmenler" proje yanşması; eğitim ve öğretim

alanındaki sorunların çözümü için yeni ve iyi uygulamaları hayata geçiren

öğretmenler aracılığıyla , öğrencisi olan gençlerin de ilham alarak

çözümün bir parçsı oldukları konusunda farkındalık sağlamak,

"Sosyal Girişimci Öğretmenler" proje yanşması katıhmcısı öğretmenler,

öğrencilerinİ de projenin bir parçası (hedef kitle, uygulamada aKif rol

vÖrme, araştırma Oeİteğl alma vb.) şeklinde sürece dahil ederek, gelecek

nesilllerin 
-sorumluluklarının 

bilincinde, çözüm üretme noktasında

katılımcı olmalarını teşVik etmek.

Proje Yanşmasnı Düzenleyen
Kurum

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım VaKı

Proje Yarışmasını Düzenteyen
kurum yetkilisi

Nil Çeltek
Pazarlama ve Proje Müdürü

Proje Yarışması Kaynak Birimi Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

Proje Yarışması Destek Birimi Aytekin GIRGIN
samsun İl Miln Eğitim Müdürlüğü

Proje Yarışması Uygulama Birimi Samsun İı Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi.

Proje başvurusunda
bulunabilecek iller

ZZ ilOeri (Samsun, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamı

Çankırı, Sİnop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane,

İrabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Kars ve Osmaniye )tüm
bağımsıİ anaokulİarı, ilkokullar, ortaokullar, liselerde..ve diğer eğitim

kurumlarında görev yapan idareci ve öğretmenler. (Oğrenciler ancak

ööretmenleri liderliğinde proiede qörev alabilirler) _

Proje Yarışması Danışmanı
Web/Mail

Nil Çe|tek
Ana-dolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı / Pazarlama ve Proje Müdürü

www.arıadoluvaffi .oro.tr
anadoluvakfi @anadoluvakfi .or9.tr

İıtibat rlşlsl
Tel
Mail

Kazım Aygün
0532 696 8266
kazimavoun55z14@omail.com

Proje Yarışması Yürütme Kurulu

Anadplu Eöitim ve Sowal Yardım VaKı
Nil Çeltek Paz. Ve Proje Müdürü

samşun il rylilli Eöitim Müdürlüöü
ıvte[ffincİıı samsun iı ı,ııııi Eğitim Müdürü

Hbnıre özünr rnoiııı Samsun iı uıı[ rğitim Müdür yardımcısı

Kazım AYGÜN AR-GE Koor. ve ASKE Sorumlusu

Selma BAHADIR AR-GE Üyesi
Serpil AKGÜN AR-GE Üyesi
İbrahim TÖKEL AR-GE uyesi
Kenan I(ANTARCI AR-GE U_yesi

Hamza TUML AR-GE Uyesi

Proje Yarışması Uygulama Tarihi
Temmuz 2015 - Temmuz2Ot6

Başvuru Tarihi : 1 Eylül 2015
Son Basvuru : 31 Ekim 2015

2



1. PROJE YARIŞMANIN ARKA PLANI

Anadolu Eğ|tim Ve sosyal Yardlm Vakfl taraf|ndan Samsun il Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile

gerçekleşt-irilmiştir. Ögietmen ve uygun ölçüde öğrencilerin bidiKe düşündüğü veya çözümün bir

Öutu., oıarğr, u"rablrce toplumun sorunlarına yenilikçi ve uygulanabilir çözümler getirmesini teŞVik

etmek amaclyla düzenlenmeKedir.

sosyal Girişimci Öğretmenler' proje yanşma katlllmclsl öğretmenler. yapllabilecekler anlamlnda

otlştinmeye, projelendirmeye ve projelerini yanşma aracılığıyla hayata geçirmeye fırsat kaplsı

u|.jıayu.aı., Ögrencilerinı de projenin bir parçasl (hedef kitle, uygulamada aktif rol verme, araştlrma

aesteği aıma İu.) şeklinde pİanlayarak projelerinin etkisini yaygınlaştırılabilir ve sürdürülebilir kılarak en

önemli misyonlannl da yerine getireceklerdir.

Samsun Valiliği, Samsun İl Özel İdaresi, Samsun İl Milli Eğıtim Müdürtüğünün ortak olduğu Ve

onaoı.u, lıavĞ Üniversitesi taraflndan yürütülen 'Samsun 2019 Eğitİm Vizyonu Projesi' sonucunda ilde

belirlenen eğitim sorunlarlndan bazıları şunlardır:

> Eğitim sisteminin sık sık değişmesi
> Ezberci. slnav odakll ve öğretmen merkezli eğitim anlaylşl
> Disiplin sorunlarl
> slnav kayglsl
> Teknolojik materyal eksikliği
} Teknolojik gelişmelerin olumsuz etkileri.
} Öğrencilerinilgisizliği
> Maddi imkansızlıklar
} Sosyal faaliyetlerin yetersizliği
} sınıf mevcutlarının fazla olması
} Öğretmenlerinmeslekiyetersizliği
} Öğrencilerin hazır bu|unuşluk düzeylerinin düşük olması

> servis taşımaclhğlndaki sorunlar
> Eğitimde flrsat eşitsizliği
> Ailelerinilgisiz|iği
> Psikolojik Danlşma Ve Rehberlik hizmetlerinin yetersiz olmasl

Anadolu Eğitim Ve Sosyal Yardım VaKı, yukarıda örneklendirilen sorunlar öncelikli,ancak bu

sorun|ar ite kısı|ı o|mamaı|a beraber, ööretmenierin faalivet böloelerinde sorun..olarak
tesofiEüi loııııla.da siirdürqlebilir 9özüm ü.etehilen. oroje til«irlerinin hayata geÇirİlmesine

dest"k ol..}r, a."çlar*ktadır. Örneğin 'Çevre', 'sürdürülebilir Kalklnma', 'Dezavantajh Gruplarln

Sosyal Entegiasyonu;, ,Tarım', 'Mesleki Kapasitenin İyi|eştirilmesi' gibi konular da proje konusu olarak

kabul edilecektir.

Bu kapsamda, gerçekleştirilebilir Ve güçlü proje tekliflerinin sunulabilmesine katklda bulunmak

u.u.,ylu, nnajoıl rğıtim-ve Sosyal yardım Vakfı, 22 - 26 Haziran tarihlerinde, 22 ilden 88 öğretmenin

ı.utı,rri,vıl, SamsunĞa 'Sosyal birişimcilik' Ve 'Proje DöngÜsü Yönetimi' konulu hizmet içi eğitim

faa liyetin i gerçekleştirmişti r.

İçinde bulunduğumuz yüzyıla damgasını Vuran "değişim", eğitim Ve öğretimde de yeni uygulamalann

hİz|a hayata geçırilmesİni İorunlu İılmaktadır. Hiç şüphesiz ki çocuklarımızı, teknolojiyi etkin kullanan,

araştıran, ya-şaİığı toplumdaki sorunlara duyarlı ve 'sosyal girişimci' kimliğiyle kalıcı Çözümler
gelğtirebilen, 

-gelicekte 
ülkesine ve insanlığa değer katacak bireyler olarak yetiştirmek önem az

etmektedir.

Bu vesileyle; Öğretmenlerimizin yenilikçi fikirlerini projelendirme fırsatı bularak, Projelerini eğitim

sistemimiie kazandırmaları Ve genelde iyi uygulama modelleri geliştirilmesinin teşViki amacıyla'Sosyal

Girişimci Öğretmenler' Proje Yarışması başlatılmıştır.



2. BAşVuRu KURALLARI

2.ı Başvuru sahıplerinın uygunıuğu

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı;

. Anaokullar

. ilkokullar

. ortaokullar

. Liseler

. Diğer eğitim kurumlarl

İcerisinde qörev yapan tüm idareci, öğretmen ve çalışanlar 'Sosyal Girişimcilik Proje

i'ui,şrur,,iupru.,naa egiti. öğretimilanı öncelikli olmak üzere toplumda çözülmesi gereken

p.6ı"ri.1. ıiın stirdürtilöbiıir yJklaşım|ar, modeller,.yapılar kurulmasına yönelik ve öncelikli amacı

sosyal değerler üreten etkin ve üretken projeler ile başvurabilirler,

. .Değerli öğretmenim, Poesi kapsamlnda ,sosyal Girişimci Öğretmenler, Poe Yanşmasl,na

öğrelmen ve idarecilerin katllml beklenmektedir,
. pioı" viiş.usına kaulacak öğretmenlerin, öğrencılerini pğe kapsamında a6if rol almaya

teşVik etmesi beklenecektir.
. aii başka proje yarışması ya da Hibe programı,na aynı proje ile başvuru yapıldığı tespit

eJıaı5inae' proj6 jeğeıehairilmeye alınmaz. projenin yarışmaya özel hazırlanması

beklenecektir.
. Projenin değerlendirilmeye allnabİlmesi için eksiksiz hazırlanmış olması; yıllık faaliyet planl Ve

bütçesi gib] temel uniurlarının net olarak belirtilmiş ve kendi içinde tutarlı olması

beklenecektir.
. aoıgese| olarak hazırlanmış proje yanşmasına listede belirtilmeyen şehirlerden de katllm

gerçekleştirilebili r.

. 5osyaı g'İrişimcilik toplumsal sorunlara yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunar Ve sürdürülebilir

,o#ı j,onılşıl. için fikirlerin, kaynakların ve sosyal süreçlerin organize.edilmesini sağlar. Bu

ned;nle inşaat, taiılat, alım satım vb, içerikli projeler değerlendirmeye alınmayacaKır.
. ıler projeje birden fazla öğretmen ya da idareci sorumlu olabilir. Dereceye giren pğede,

proje saİioınin birden fazla kişi olmas, halinde, ödüllendirme takm temsilcisine yaPılacakttr.

İeİOğretmen ve/veya idarecinin birden fazla başvuru yapma hakkı vardır,

2.2 Hibe Tutarr ve Bütçe

Proje yarlşması kapsamında sunulabilecek projeler için herhangi bir bütçe slnlrı konulmamlŞhr.

HiĞ tltarinın uygunluğu değerlendirilirken projenin kapsamına ve sağladığı sosyal faydaya

bakılarak, projeİeİin özgün, gerçekçi, yaratıo ve etkili olması en önemli kriterler olacaktır. Bu

bağlamda,' kapsamı aainir proje için yüksek bütçe talep edilmesi projenin elenmesine neden

olabilecektir.
Proje bütçesi değerlendirilirken, bütçenin gerçekçi olması (kurumun mali kapasitesi Ve proje

fikrinin uygulanab|lirliği açısından), bütçede yer verilen masrafların projenin amacı ve

faaliyetleri ile ilişkilendirilebİlir olmasl önemli olacakttr.

Uygulanacak projelerin tüm harcamaları sponsor tarafından gerçekleştirilecektir. Diğer bir

deyişle, prole yarlşmasl kapsamlnda kazanan prjelere herhangi bir nakit avans / ödeme
yaİı[.aİacİt ancak bütçede belirtilen kalemlerin ödemeleri sponsor tarafından
gerekleştiriIecektir.

yarışma kapsamında kazanan 5 proje fikrinin hayata geçirilmesi, aşağıda belirtilen kuruluŞlar

tarafından sağlanacaktlr.
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1. ÇeIik Motor
2. Abank
3. Isuzu
4. Adel
Ve
5. Gri Ajans

2.3. Proje süİesi ve uygulama Yerİ

Bir proje en fazla L2 ay süreli, sunulan projelerin tüm faaliyetlerinin Türkiye sünllan içerisinde

gerçekİeştiriliyor olmasıgerekmektedir. Başvuru sahibi kurumun proje faaliyetlerini il/ilÇe

İınıİlan içerisİnde gerçekleştirmesi halinde, projesine öncelik verilecektir. Tüm projeler en

erken 1 Öcak 2016'da başlayacak en geç de 1 Ocak 2017'de tamamlanacaktır,

3. PROJE YARIŞMASININ AMACİ, SORUN ALANLARI VE HEDEF KİTLESİ

3.1 Proje Yarışmaslnın Genel Hedefi.

.Sosyal Gırişimci Öğretmenler, proje yarlşmasınln genel hedefi; eğitim öğretim alanlndaki

.orrnlaln öörtrü 
-ıçin yeni vö iii uygulamalan hayata geçiren öğretmenler aracılığıyla,

öğrencisi oian gençierin de kendilerinden ilham alarak çözümün bir parçası olduklan

k6nusunda farkındalık sağlamak,ve proje yanşması katılımcısı öğretmenler, öğrencilerini de

pğenin bir parçası (hed6f kitle, uygulamada aktif rol verme, araşurma desteği alma vb.)

şeı<İinae sürece dahil ederek, gelecek nesilllerin sorumluluklarının bilincinde, çözüm üretme

noktaslnda katlllmcl olmalarlnt teşVik etmektir

3.2 Proje Yarışmasının Özel Hedefleri

. öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin 22 ilde düzenlenen 'SosYal

Girlşimci Öğretmenler' pğe yarışmasına katılımını sağlamak,
. Eğitım - Öğretim konulu, çözüm odakh yeni projeler üretilmesini sağlamak,
. ÖğretmenĞri ve öğrencilerı yeni yaklaşımlar doğrultusunda teşvik etmek,
. yarışma kapsamında başanll poeleri ödüllendirmek.
. Başjrılı projelerin iller genelinde yaygınlaştırılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

. Öğıetmön ve idarecilerın mesleki gelişimine katkı sağlarken öğrencilerin sorumluluk

sahibi birer birey olarak yetİşmesine yardımcl olmak.

3.3 Proje Yanşmasının Öncelikli Konuları

. Yenilikçi, toplumsal sorunlara eğilen Ve öncelikli olarak eğitim - öğretim alanına

yönelen program ve yöntemlerin uygulanabilir olmasl suretiyle eğitimde kalite ve

başan seviyesinin yükeltilmesi,
. Öğrencilerinokuladevamsızlıklarınınazaltılması,
. İı eğitim başarısının artırılması, il genelinde ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre

ilerleme elde edilmesi,
. Eğitim alanındakı sorunlara en yüksek öğretmen ve öğrenci katkısının sağlanması,

o Eğitimde cinsiyet Aynmclhğl ile Mücadele
. Öğrenme- Öğretme Etkinlikleri
. Erken Çocukluk Eğitimi
. Kaynaştlrma Ve ozel Eğitim
ı Meslek Eğitimi
. okulda yönetim
. öğretmen Eğitimi 
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. Psikolojik Danlşma Ve Rehberlik

. sınıf yönetimi

Proje Yansma$, vukardaki öncelİkli konul.ann vanl$ra öğretmenıeriJı faalivet böloelerinde
sorun olarak tesoit. ettiE! konulard.q süİdürülebilir cö?ü!n airetehilçn Droie fikirlerini de
değerlendirmeye alacaktr. orneğin 'Çevre', 'sürdürülebilir Kalknma', 'Dezavantajll Grupların Sosyal
Entegrasyonu', 'Tanm', 'Mesleki Kapasitenin İyileştirilmesı' gibi konular da proje konusu olarak kabul
edilecektir.

3.4. Proje Yanşmaslnln Hedef Kitlesi

Proje yanşmaslnln hedef kitlesi, önerilen sorun ile doğrudan ilgili,

. öğretmenler,

. İdarecileri,

. Öğreciler,

. Öğrencİ Aileleri,
o okulun bulunduğu bölgede yaşayan dezavantajll bıreyler olabilecektir.

4. PROJE UYGULAMA SURECİ VE AŞAMALARI

. Proje Yürütme Kurulu ile Pğe İzleme Kurulu Ve Değerlendirme Komitesinin oluŞturulmasl.

. yürütme kurulu tarafından proje taslağlnln hazırlanması,
o Proje onayının alınarak uygulamaya konulması.
. projenin samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 22 ile gönderilerek duyurulması.
o Pğe afişinin hazırlanarak 22 ile gönderilmesi
. Her ilden Ar-Ge de çahşan bir kişinin proje sorumlusu olarak belirlenmesi bu kişinin iletişim

bilgilerinin projeyi koordine eden samsun Il Milli Eğitim Müdürlüğü Ar -Ge birimine
gönderilmesi.

. Her İlden bir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı başkanlığında Ar-Ge çahŞanlanndan oluşan 3

kişilik bir proje komisyonunun kurulması.
. komisyonun projeyi kendi ilindeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve idarecilere

duyurması.
. Başvuruasosyal Girişimci öğretmenler'Proje yanŞmas| başvurularının Ek:1 BaşVuru formu

doldurulara@ adresine gönderilmesi.
o Değerlendİrmeı Proje başvurularınınkomisyon taraflndan Proje değerlendirme kriterlerine

uygun olarak değerlendirilmesi.
. Gerekli olduğu takdirde ön elemenin yapılması
. projenin uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunların giderilmeye çlışılması,
. projeninraporlanması.
. ödül töreni 26 Ka$m 2015 perşembe günü saat 15:00,ı7100 arasında Atakum

Kültür Merkezınde yapılacaktr.

5. BAşVURU

EK:1 formu doldurularak sosyalojrisim@anadoluvakfi.org.tr e-posta adresinden online başvuru
yapılabilir.

6. DEĞERLENDİRME

6.1 Ön Elenıe

6



Anadolu Eğitim ve SosyalYardım Yakfı 'Pğe Değerlendhme KomitesiIızmanlarıtarafından genel
kurallar çercevgsine uyduğu belirtilen projeler ön elemeden direkt geçeceklerdir.

6.2 Final Değerlendirme

Yanşmaya katılan projeler bağımsız bir komisyon tarafından değerlendirmeye alınacak ve ön elemeden
geçen projeler Proje Değerlendirme Komitesi Üst Kurulu tarafından finalize edilecektir.

6.3 Proje Değerlendirme Kriterleri

Program kapsamında alınan başvurular, aşağıdaki kriterlerden hareketle değerlendirilecektir.

ı Projede çözülmesi hedeflenen sorunun gerçekçi olması ve olumlu değişim yaratması
beklenecektir.

. poe faaliyetlerinin, doğrudan projenin amacı ve hedefleri ile uyumlu olması beklenecekir.

. projenin, öğrencilerin de dahil edilerek çarpan etkisi kazanması ile uzun vadede etki yaratarak
sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırma potansiyeline sahip olması beklenecektir.

ı proje sonuçlarının, sosyal etkisinin tanıtılması ve duyurulması amaçlı bir iletişim planının olması
beklenecektir.

ı Projede seçilen konu itibariyle, varsa potansiyel risklere yönelik önlemler içermesi
beklenecektir.

ı Proje ile sağlanacak iyileşme ve gelişmenin ölçülebilir olması önemlidir. Proje
sahibinin/ekibinin, sağlanan iyileşmeyi, hangi istatistiksel metodla (örneğin; ön test-son test)
duyuracağını, proje içerisinde belirtmesi beklenecektir.

PROJE DEGERLENDIRME OLÇEGI

sIRA
No

KRITER PUAN

1 uyqulanabilirlik 20
2 Yaratıcılı]</Ozqünlük 25
3 Sürdürülebilir bir eğitim - öğretim modeli olması 25
4 Pavdas|arla ( ööretmen. Öörenci. Velivb ) isbirliöix 10
5 Pğenin amacına uygun hedef, faaliyet ve sonuçların

belirlenmis olması
20

TOPİ-AM PUAN 100

7. sÜREç vE TAırytM

. 'Sosyal Girişimci Öğretmenler' Pğe Yarışması katılımcıları, projelerini 1 Eylü! - 31 Ekim
tarihleri arasındaEk:1 Başvuru formunu doldurarak sosyaloirisim@anadoluvakfi.org.tr
adresine göndereceklerdir.

o Her ilin Ar-Ge'sinde çalışan bir kişi pğeden sorumlu olacak ve bu kişinin iletişim bilgileri
projeyi koordine eden Samsun İı uiııı Eğitim Müdürlüğü Ar -Ge birimine gönderilecektir.

ı Her ilden bir İl lrlllli Eğitim Müdür yardımcısı başkanlığında Ar-Ge çalışanlarından oluşan 3
kişilik bir proje komisyonu kurulacaktır.

. proje komisyonu ildeki çalışmaların yürütülmesinden sorumlu olacakır.

. 2015 - 2Ot6 Eğitim ve Öğretim yılında düzenlenen proje yarışması, Anadolu Eğitim ve Sosyal
Yardım Vakfı 'Proje Değerlendirme Komitesi' tarafından değerlendirilerek, en iyi uygulama
örneği olan ilk 5 proje uygulamaya alınacaktır.

. Finale kalan ilk 5 proje ödül töreninde açıklanacaktır.

. Ödtil töreni 26 Kasım 2015 perşembe günü Samsun?a yapılacaktır.
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s. iı_rrişiı,ı giı-eiı-eni

Proje Danışmanı Nil Çeltek- Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

Pazarlama ve Proje Müdürü
Kazım Aygün - Samsun İı ı"ııııı Eğitim Ar-Ge

i*ıbat rışısı
Tel
Web/Mail

Kazım Aygün
05326968266
kazimaygu n5541@gmai l.com

g. izı-eıqE FAALİvETLERİ

Faaliyetlerin gidişatı hakkında izleme, İı ıııııı Eğitım Müdürlükleri tarafından yapllacaktır.

Gerçekleştiriıen yİrışmada katılımcıların sergilemiş oldukları projelerin değerlendirmeleri Milli

Eğitİm Üuauıuı.ıeri ile paylaşılacaKır. Projenin dereceye girmesi ve uygulanması halinde;

m-evcut durum, uygulama'et-klnlikleri ve uygulama sonras| son durum, fotoğraf ve video

kayıtlarıyla Anado|u Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na ulaştırılacaktır.
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SAMSUN veı-iı,iĞi
iı ıvıiııi Eğitim Müdtırlüğü

vıir,r,i B Ğirivı BAKANLIĞINı,
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)

İlgi: 05.06.2015 tarihli ve 60415775301 sayılı yazın;.z.

Müdürlüğümtiz ile Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfi arasında İmzalanan

protokol gereğince makamlarınz|n onayı ile ilimizde 15-19 Haziran 2015 tarihleri arasında

22 i\inkatılımı ile "Sosyal Girişimcilik ve Proje Döngüsü Eğitİmi " verilmiştir.

Söz konusu eğitimin ilimizde 26 Kasım 2015 tarihinde 22 ilin ( Di,izce, Bolu,
Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Çorum, Amasya Tokat, Ordu,

Giresun, Gtimüşhane Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Osmaniye, Samsun)

katılımı ile "Sosyal Girişimcilikve Proje Yarışması " düzenlenmesİ planlanmaktadır.

Bu kapsamda hazırladığımız "Sosyal Girişimcilik Proje Yarışma§ı'nın" 22 il'de
duyurusunun yapılması ve müdürlüğümiize gerekli iznin verilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Faruk Necmi KURT
Vali a.

vali yardımcısı

EKLER:
1-Proje Rehberi (8 Sayfa)
2-Başvuru Formu ( 7 Sayfa )

Sayı : 67l80656-604-E.820l 180

Konu: Sosyal Girişimcilik ve Pcm Döngüsü

Yönetimi Eğitici Eğitimi

Atatürk Blv. Hiikümet Konağı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Samsun

Elektronik Ağ: arge55 @meb. gov.tr
43 58063-43 58064-43 5 5450-43 55046
Web :http ://samsun.meb. gov.tr

19l08/20|5

Ayrıntılı bilgi için: Burcu SAĞIROĞLU Memur
Tel: (0362)

Bu ewak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.nrcb,gov,tr adresinden9352-dd4l -3ee7-8dbb-040b toau ile teyit edilebilir,


