EK 1
LİSEYE YOLCULUK PROJESİ
LİSE TANITIM GÜNLERİ FAALİYETİ ŞARTNAMESİ

PROJE HEDEFİ

İlimizde Temel Eğitim 8.sınıf düzeyinde bulunan
öğrencilerimize ve velilerine ortaöğretim kurumlarının
tanıtımı yapılarak bu kurumlar hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlanması

FAALİYET ADI

“Lise Tanıtım Günleri”

FAALİYET TARİHİ

3-4 Mayıs 2017

FAALİYET YERİ

Trabzon Meydan Parkı

FAALİYET KOORDİNATÖRÜ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi
Ar-Ge Birimi

1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi Ar-Ge Birimi tarafından düzenlenen “Lise Tanıtım
Günleri” faaliyetine Trabzon ilinde yer alan tüm ortaöğretim (özel öğretim kurumları hariç) kurumları
katılabileceklerdir.
2. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi Ar-Ge Birimi tarafından düzenlenen “Lise Tanıtım
Günleri” faaliyetine ait katılım formunu imzalayan okullar “Katılımcı Okul” olarak anılacak ve Katılımcı
Okullar bu sözleşmede yer alan tüm katılma şartlarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
3. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin Görevi: Bünyelerinde bulunan tüm ortaöğretim (özel öğretim kurumları
hariç) kurumlarının talepleri doğrultusunda tam listelerini etkinliğe katılmak istiyor veya katılmayacak
şeklinde listeleyerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimine yazıyla ve argetrabzon@gmail.com
adresine mail yoluyla bildireceklerdir.
4. Stant ve organizasyon ücretleri katılımcı okullar tarafından karşılanacaktır.(Bilgi için AR-GE birimini
arayınız)
5. Etkinlik alanının kapasitesi gereği en fazla 40 okul için stant açılabilecektir. Başvuruların 40’ı aşması
durumunda katılımcı okulların, sırasıyla TEOG taban puanı yüksekliği ve öğrenci kontenjanı fazlalığı
dikkate alınacaktır.
6. Lise Tanıtım Günleri’ne katılımı kesinleşen okullarımızın etkinlik alanındaki stant yerleri, katılımcı okulların
katılımıyla gerçekleştirilecek bilgilendirme ve koordinasyon toplantısında çekilecek kura ile belirlenecek.
7. Faaliyete katılmak isteyen okulların başvuru için katılım formunu eksiksiz olarak doldurup onayladıktan sonra
belirtilen süre içerisinde (18.04.2017 ‘ye kadar) pdf formatında argetrabzon@gmail.com adresine göndermesi
gerekmektedir. Belirtilen tarih dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
8. Faaliyet katılım formunu imzalayarak “Lise Tanıtım Günleri” faaliyetine katılmayı onaylayan Katılımcı
Okullar sonradan katılmaktan vazgeçemez ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
9. Katılımcı okullar “Lise Tanıtım Günleri” faaliyetinde ziyaretçilere dağıtılmak üzere tanıtım broşürü gibi
materyaller hazırlayabilirler. İlgili materyallerin kişisel reklamdan uzak olması, genel ahlak ve etik

kurallarına uygun olması ve okulu her alandan tanıtması esastır. Sorumluluğu ilgili okul
müdürlüklerine aittir.
10. Stantlarda Katılımcı Okullar tarafından kullanılan her türlü malzemenin kurulumu, kullanımı ve korunması
stantta yer alan Katılımcı Okula aittir.
11. “Lise Tanıtım Günleri” faaliyeti için Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi tarafından temin edilen stantlar, bölümlere
ayrılmış, elektriği bağlanmış olarak teslim edilir. Katılımcı Okullar sadece kendilerine tahsis edilen stant
alanında faaliyet gösterebilir.
12. Faaliyet saatlerinde ( 09.30-16.00) Katılımcı Okul stantlarının tanıtımı için en az iki öğrenci ve bir
öğretmenin hazır bulunması, stantların kesinlikle boş bırakılmaması gerekmektedir.
13. Katılımcı Okullar kendisine sunulan stantları ve masaları hasara uğratmadan kullanır. Stantlara iz bırakmadan
kullanılan yapışkanlar dışında hiçbir şekilde yapıştırma yapılamaz, çivi çakılamaz, stantlar boyanamaz.

14. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin Lise Tanıtım Günleri etkinlik alanında kullanılması yasaktır.
15. Stantlar, faaliyetin yapılacağı tarihlerde sabah saat 08:30’da Katılımcı Okullara teslim edilip 16.00’da teslim
alınır.
16. Faaliyetin yapılacağı genel kullanım alanlarının temizliği Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup,
stantların temizliği Katılımcı Okullara aittir.
17. Katılımcı Okulların görsel ve işitsel gösterileri var ise bunun detaylarını Ar-Ge Birimine bildirilmesi ve
birimden onay alması gerekmektedir.
18. Etkinlik alanına çeşitli gösteriler için sahne kurulacaktır. Bu sahnede gösteri, müzik ve performans gibi
etkinlikler için yer almak isteyen okullar 18.04.2017 tarihine kadar AR-GE Birimi ile irtibata geçeceklerdir.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Şubesi
Ar- Ge Birimi
Bilgi İçin: (462) 230 2094
Dahili:1411

