24 Kasım Öğretmenler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması
Başvuru Süreci
1- Google Form üzerinden öğretmenler bilgilerini gireceklerdir.
2- Başvuru formu
http://meb.ai/UhrmzlJ

Öğretmen Seçimi
3456-

Bilgi Yarışması Şırnak ilindeki okullarda görev yapan tüm öğretmenlere yöneliktir.
Her oturumda 200 öğretmen yarışmak üzere toplam 600 öğretmen başvurular arasından kura ile seçilecektir.
Her öğretmen sadece bir oturumda bilgi yarışmasına katılabilecektir.
Yarışma sadece öğretmenlere yöneliktir. Öğretmenlik dışında görev yapanlar katılamazlar. (Kurum/Okul
müdürleri, müdür yardımcıları, Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri vs.) Katılmaları halinde birinci olsalar dahi
ödüllerini alamazlar. Ödül şartları sağlayan bir sonraki yarışmacıya verilir.
7- Başvuru sayısının 600den fazla olması halinde kura ile 600 kişi belirlenecektir.
8- Seçilen 600 öğretmen TC Kimlik No sırasına göre 200 kişilik 3 gruba ayrılacaktır.
9- Başvurunun 600den az olması halinde eşit sayıda 3 grup oluşturulacaktır.

Yarışma Tarihi/Saati
10- 23 Kasım Çarşamba
Oturum Saatleri : 20.00 - 21.00 - 22.00
Yarışmaya Giriş
111213141516-

Bilgi Yarışması Kahoot uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir.
Yarışmacılar zoom uygulamasına Ad-Soyadlarını tam yazıp giriş yaparak Kahoot kodunu alabileceklerdir.
Giriş yapılacak zoom oturum bilgileri yarışma günü duyurulacaktır.
Zoom uygulamasına girişte isim-soyisim kontrolü yapılacaktır.
Yarışma süresince zoom uygulaması üzerinden video kaydı alınacaktır.
Yarışma süresince zoom uygulamasında kameraların açık olması zorunludur. Kural ihlali halinde kişi 1. olsa dahi
ödülünü alamayacaktır.
17- Kahoot uygulaması yarışma giriş kodu yarışmadan 15 dk önce başlatılacak zoom oturumunda paylaşılacaktır.
18- Yarışmacıların internet erişim problemi, kopma, donma gibi teknik sorunlar yaşamamak için gerekli tedbirleri
almaları kendi sorumluluklarındandır.
19- Yarışmacılar hem Zoom uygulamasına hem de Kahoot uygulamasıyla yarışmaya girişte takma ad olarak AdSoyadlarını doğru olarak yazmalıdır. (Ödül alacak kişinin tespiti için önemlidir)

Yarışma Süreci
20212223-

Yarışma genel kültür üzerine olup belirli bir konusu yoktur.
Her oturumda birbirinden farklı yirmişer soru sorulacaktır.
Her soru için tanınan süre 20 saniyedir.
Her soru 1000 puan değerindedir. Her doğru cevap 500 puan değerinde olmakla beraber kalan 500 puan sistem
tarafından süreye göre verilen erken doğru cevap bonusudur. Soruya ilk 1-2 saniyede doğru cevap veren kişi 950
üzeri puan alabilecekken son saniyede doğru cevap verildiğinde 500-550 civarında puan alınabilecektir. Kısacası
doğru cevap kadar erken doğru cevap vermek de ciddi puan katkısı sağlamaktadır.

Ödül
24- Her oturum sonunda birinci olan öğretmenimize 1 çeyrek altın hediye edilecektir.
25- 3 oturum sonunda 3 öğretmenimize toplam 3 çeyrek altın hediye edilecektir.
Bu yarışma Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Arge Birimi tarafından organize edilmektedir.

