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Soru 1 - Ön başvuru aşamasında sadece öğretmen projeleri mi başvuru yapacak? 

Evet… Yılın okulları, yılın duyarlı veli ve öğrencileri için başvurular “Tam Başvuru” Aşamasında başlayacak. 

Soru 2 - Öğretmenlerin yapmış olduğu projeler hangi kriterlere göre değerlendirilecek? 

Eğitimin Yıldızları – HOPO Proje Yarışması başvuru sayfasında yer alan ÖĞRETMEN PROJELERİ 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ TABLOSU (EK-1) ekinde yer alan kriterlere göre değerlendirilecektir. 

Soru 3 - Yılın okulları hangi kriterlere göre belirlenecek? 

Eğitimin Yıldızları – HOPO Proje Yarışması başvuru sayfasında yer alan YILIN OKULLARI DEĞERLENDİRME 

KRİTERLERİ (EK-2) ekinde yer alan kriterlere göre değerlendirilecektir. 

Soru 4 - Benim bir projem var fakat başvuru yapmak için uygun kategori bulamıyorum? Ne 

yapmalıyım? 

Eğitimin Yıldızları – HOPO Proje Yarışmasında projenizin değerlendirilebilmesi için uygun bir kategori veya 

projenize en yakın kategoride başvuru yapmanız gerekmektedir. 

Soru 5 - Bir okul toplamda kaç derece alabilir? 

Bir okul en fazla 2 derece alabilir. (2017-2018 Eğitimin Yıldızları – HOPO Çağrı Metni Başvuru Esasları 

Bölümü 12. Madde) 

Soru 6 - Kaç proje ile başvuru yapabiliriz? 

Öğretmenlere ve okullara başvuru kısıtlaması yoktur. (2017-2018 Eğitimin Yıldızları – HOPO Çağrı Metni 

Başvuru Esasları Bölümü 12. Madde) 

Soru 7 - Bir okul birden çok ödül alabilir mi? 

Hayır… Bir okul yılın okulu kategorilerinde sadece 1 derece alabilir Fakat genel olarak öğretmen projeleri 

de dâhil toplamda 2 derece alabilir. 

Soru 8 - Bir öğretmen birden fazla derece alabilir mi? 

Hayır… Bir öğretmen en fazla 1 proje ile derece alabilir. 

Soru 9 - Başka bir çağrıya başvuru yaptığımız proje ile Eğitimin Yıldızları – HOPO Proje Yarışmasına 

başvuru yapabilir miyiz? 

TÜBİTAK’a sunulmuş projeler (TÜBİTAK 4006 hariç), ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıp ödül ve/veya 

derece alan projeler Eğitimin Yıldızları – HOPO Proje Yarışmasına katılamazlar.  

Fakat yerel yarışmalara (Eğitimde İyi Örnekler gibi) katılan projeler ise başvuru yapabilir. 
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Soru 10 - Projede 2 yürütücüyüz? Derece almamız durumunda ödüllendirme nasıl olacak? 

Bir proje için en fazla 2 yürütücü yazılabilecektir. Projenin derece alması durumunda yürütücülerin ikisi de 

ödül alacaktır. 

Soru 11 - Geçen yıl başvuru yaptığım bir Eğitimin Yıldızları – HOPO Proje Yarışmasına bu yılda sunabilir 

miyim? 

Derece ve ödül almamış olmak ve projenin 2017 -2018 eğitim öğretim yılında da devam etmiş/ediyor 

olması şartıyla sunabilirsiniz.  

Soru 12 - Başka bir okulla ortak olarak hazırladığımız projeyi sunabilir miyim? 

Evet… Diğer okulla mutabık kalmak şartıyla başka bir okul ile ortak yaptığınız projeyi sunabilirsiniz. Bu 

projenin derece alması durumunda sadece başvuru yapan okul/öğretmen derece almış sayılır. 

Soru 13 - Farklı illerdeki okullarla ortak uyguladığımız projeyi Eğitimin Yıldızları – HOPO Proje 

Yarışmasına sunabilir miyiz?  

Proje koordinatörü okulunuz olmak şartıyla başka bir ildeki okul ile ortaklık kurduğunuz proje ile başvuru 

yapabilirsiniz. 

Soru 14 - Projedeki ekip arkadaşım (diğer proje yürütücüsü) başka bir okuldan olabilir mi? 

Evet… Başka bir okuldan ekip arkadaşı ile ortak yaptığınız projeyi sunabilirsiniz. Bu projenin derece alması 

durumunda sadece başvuran okul derece almış sayılır. Ancak her iki öğretmen de ödül almaya hak kazanır. 

Soru 15 - Okul kategorisindeki başvurularda çalışmalarımızın ispat edilmesi için ne tür belgeler 

göstermemiz gerekecek? 

Fotoğraf, video, olur yazısı, katılımcı imzaları, alınan dereceleri gösterir belge, katılım ve başarı belgesi, 

anket ve gözlem formları, yazılı ve görsel basın haberleri vb. 

Soru 16 - Değerlendirici olarak görevlendirilmem durumunda proje sunabilir miyim? 

Hayır… Değerlendirici olarak görevlendirilen öğretmenler proje sunamazlar. 

Soru 17 - Değerlendirme nasıl yapılacak? Değerlendiriciler nasıl belirlenecek? 

Bkz. 2017-2018 Eğitimin Yıldızları – HOPO Çağrı Metni C Bölümünde yer alan Değerlendirme Süreci 

Soru 18 – Halen devam etmekte olan ve izleme sırasında da bitmeyecek olan bir proje ile başvurabilir 

miyim? 

Başvuru yapılmış bir projenin saha değerlendirmesine alınabilmesi için 02 Nisan 2018 tarihi itibari ile 

projenin ana faaliyetlerinin gerçekleştirilmiş ve bazı sonuçlarının elde edilmiş olması gerekmektedir. 
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Soru 19 – Özel kurumlar okul ve öğretmen projesi başvurusu yapabilir mi? 

Evet… Özel okullarda tıpkı devlet okulları gibi her kategoride başvuru yapabilir. 

Soru 20 – Okul türlerine göre başvuruda ve değerlendirmede farklılıkları olacak mı? 

Hayır… Başvurular ve değerlendirme genel olacak. 

 

 


