
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

"ÖZEL GENÇLİK İLKOKULU/ORTAOKULU SNAPWORD YARIŞMASI" ŞARTNAMESİ 

MADDE – 1 (Amaç):  

1. İlkokul 3,4. Sınıf ile Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıf öğrencileri arasında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini 
geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı 
olabilmelerine, bilimsel düşünce ve çalışma alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak, 
mantık ve akıl yürütmek, yetenekli olan öğrencilerin performanslarının arttırılmasına katkıda 
bulunmak. Öğrencinin okulunu temsil etme sorumluluğunun geliştirilmesine yardımcı olmak.  

2. Snapwords (kelimeleri resmederek öğrenme) ile öğrenciler İngilizce kelime öğrenirken hem 
eğlenip hem de o kelimenin Türkçe karşılığını yazmadan hayal güçlerini kullanarak ürünler 
ortaya koyar. Yabancı dil öğreniminde görsellik önemli olduğu için hedefimiz çok farklı kelime 
grupları ile öğrencileri bu yöntemle öğrenmeye teşvik etmektir. 

3. Öğrencilere İngilizce´yi sevdirmek ve öğrencilerin derse etkin katılımını arttırmak, etkili ve kalıcı 
kelime öğrenme becerisini geliştirmektir. Ayrıca  öğrencilerimizin dil öğrenimlerine katkıda 
bulunurken, eğlenerek öğrenmenin tadına varmalarını sağlamak. 

MADDE – 2 (Kapsam): Bu şartname; Özel Gençlik İlkokulu/Ortaokulu tarafından düzenlenecek olan 
Snapword Yarışması’na katılacak olan Konya ili merkez Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı 
tüm resmi ve özel okullarda okuyan 4. Sınıf, 5. Sınıf, 6. Sınıf ve 7. Sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.  

MADDE – 3 (Dayanak): Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (Madde 
11/1) 
 Yarışmalar 

MADDE 11 – (1) Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre 
kendilerini geliştirmelerine, millî ve manevî değerleri benimsemelerine, mesleğe ve geleceğe hazırlanmalarına, kendilerine 
güven duyabilmelerine, dili etkili kullanma becerilerinin gelişmesine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı 
kazanabilmelerine imkân sağlamak, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olma bilinci geliştirmek amacıyla çeşitli müsabaka ve 
yarışmalar düzenlenebilir. 

 
(Dayanak): Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 62/1 ; Madde 63/1a 
MADDE 62 – (1) Ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki 

başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere kurumlarca karşılıksız olarak burs verilebilir. 
Kurumlar, burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik sınav yapmak istemeleri durumunda bu sınavlardan sınav 
ücreti alamazlar.  

MADDE 63 – (1) Okullarda öğrencilere;  

a) Bir yıllık öğrenim ücretinin bir kısmının veya tamamının karşılanması şeklinde burs verilebilir.  

MADDE – 4 (Genel İlkeler/Koşullar) :  

Özel Gençlik İlkokulu/Ortaokulu Snapword yarışması başvuruları:  

a- http://gencegitim.com.tr/ internet adresinden online başvuru yapılacaktır. 
b- Başvuru ve yarışma ücretsizdir.  
c- Yarışma, komisyonumuz tarafından değerlendirecek olup, sonuçları http://gencegitim.com.tr/ 

web adresinden 08 Ocak 2020 Çarşamba günü duyurulacaktır.  
d- İngilizce kelimelerin anlamları, kelimenin içinde yapılan görselle renklendirilerek yazılacaktır. 

Toplam 5 kelime görselleştirilecektir.  Görsellerin özgün ve anlaşılır olması gerekmektedir. 
e- Yarışmacılar, ürünlerini son teslim tarihine kadar elden veya kargo yolu ile Özel Gençlik 

İlkokulu/Ortaokulu idaresine ulaştıracaklardır. 

http://gencegitim.com.tr/
http://gencegitim.com.tr/


j- Başvuru sayısı yeterli olmaması durumunda yarışmayı Yapıp / yapmama hakkı Özel Gençlik 
ilkokulu / Ortaokulu Müdürlüğü’ne aittir.  

k- Yarışma sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanına müteakip Özel Gençlik ilkokulu / Ortaokulu 
Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılmalıdır.  

l- Yarışma şartlarına uymadığı tespit edilen öğrenciler hakkında ve burada yer almayan hususlar 
hakkında son kararı verme yetkisi “Özel Gençlik ilkokulu / Ortaokulu Müdürlüğü” ne ait olup 
alınacak kararlara itiraz yolu kapalıdır.  

m- Yarışma değerlendirmesi Özel Gençlik İlkokulu ve Ortaokulu Yarışma Yürütme Kurulu 
tarafından yapılacaktır. Değerlendirme biçimi tamamen tabloda yer alan kriter ve puanlara 
göre 100 puan üzerinden olacaktır. Her bir üye öğrenciyi 100 puan üzerinden değerlendirecek, 
her jürinin puanı ayrı ayrı toplanarak ortalama puan belirlenecektir. 

Değerlendirme Kriterleri Puan Değeri 

Görselin güzel renklendirilmesi 25 puan 

Kelimenin düzgün yazılması 25 puan 

Görsellerdeki özgünlük -yaratıcılık 25 puan 

Kelimenin anlamı kelime içinde yapılan görselle ifade edilmesi 25 puan 

Toplam: 100 puan 

 

n- Gençlik Ortaokulu, yarışma tarihine kadar, bu yarışma ile ilgili şartnameyi değiştirme, yarışmayı 
iptal etme vb. tüm haklarını saklı tutar. 

MADDE – 5 (Yarışma takvimi): 

a- BAŞVURU SÜRESİ: 16 Aralık 2019 -  03 Ocak 2020 tarihleri arasıdır.  
b- ÜRÜN TESLİMİ SON TARİHİ: 04 Ocak 2020 
c- ÜRÜN TESLİM YERİ: Özel Gençlik İlkokulu / Ortaokulu (Durunday Mahallesi Büyükçiçek Sokak 

No:11/A Meram/KONYA) 
d- SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 08 Ocak 2020 

MADDE – 6 (Yarışma Yürütme Kurulu) : Yarışma Yürütme Kurulu Özel Gençlik İlkokulu ve Ortaokulu 
zümre öğretmenlerinden(Doğan Yılmaz, Gülşah Gedikli, Büşra Koyuncu, Gökçe Didar Küçükhemek, 
Mevlüt Çeşme) oluşur.  



MADDE – 7 Yapılan yarışmada tüm katılımcılar içinden 1 tane Birinci, 1 tane İkinci, 1 tane Üçüncü 
belirlenecektir. 

MADDE –  8 Yarışma birincisi, ikincisi ve üçüncüsünün tespitinde puanların eşit olması durumunda 
öğrencilerden sınıf seviyesi küçük olan öğrenci, burada da eşitlik olması durumunda (nüfus 
cüzdanındaki; sırasıyla yıl, ay ve gün hesabına bakılarak) yaşı daha küçük olan öğrenci öne geçirilir.  

MADDE – 9 (Ödüller) 

BİRİNCİ %20 Eğitim İndirimi + Zekâ Oyunu+ Başarı Belgesi 
İKİNCİ %15 Eğitim İndirimi + Zekâ Oyunu+ Başarı Belgesi 

ÜÇÜNÇÜ %10 Eğitim İndirimi + Zekâ Oyunu+ Başarı Belgesi 
 

MADDE – 10  

*Yarışmada kazanılan indirimler ile ilgili haklar 01 Mart 2020 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten 
sonra öğrenciler ve veliler herhangi bir hak iddia edemez. 

** Belirtilen indirim sadece 2020-2021 Eğitim öğretim yılında Özel Gençlik Ortaokulu için geçerlidir. 
“Eğitim İndirimi” sadece yıllık eğitim ücretini kapsar. Öğrencinin yemek, servis ve diğer 
ihtiyaçlarının ücretini kapsamaz. 

***Öğrenci/veli, başarısının karşılığının nakdi olarak ödenmesini talep edemez. 

MADDE –11  (Özel Gençlik İlkokulu - Ortaokulu Öğrencileri) : Yarışmaya Özel Gençlik İlkokulu / 
Ortaokulu öğrencileri de katılabilecektir.  
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Barış Çağlayan ÇAKIR 

Özel Gençlik İlkokul / Ortaokul Müdürü 


