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Muş vAı.iı-iĞi

iı ıaıııi Eğitim Müdürlüğü

Sayı : |7480297-604.01.0l-E,3 l3 l9l5
Konu : Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik

ödtiııeri

09.03.20|7

.irçn KAvMAKAMLIĞINA
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

nıüoünrüĞtrNp

Milli Eğitiıı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 0810312017 tarihve 3096l36
saYılı Eğitim ve Öğretimde Yenilikçili Ödtilleri yazısı ekte gönderilmiştir. Ekli yazının
bütün okullara ve öğretmenlere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Metin İLCİ
Vali a.

Milli Eğitim Müdüni

Ek: Yazı

Dağltlm:
İlçe Kaymakamhklarına (İlçe MEM)
Merkez tüm okul Miidürlüklerine

Bu evrak güvenli elektronik iınza ıle imzalanıı-ııştır, http:i/evraksorgrı.n]eb.gov.tr adresinden 3216-3fd0-3eb9-934e-610a kod' ile teYit edilebilir
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T,C.
ıı,ıiı.rİ pĞiriıı gaKANlıĞı
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 12600597-3 l0.0l .02-E.30g6136
Konu : Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik

Ödulleri

08.03.2017

Ayı,ıntılı bilgi için: A.DlLBKML,N
Tcl:(0.3l2)4l3 2755

Fakıı (0 .11?) 4l R 64 0l

İıgl : zı.oı.20l6 tarihli ve 12600597-i0.06-E .3575736 (201616) sayılı Genelge.

Eğitiın ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik
edilmesi ve PaYJaŞımının sağlanması amacıyla ilgili Geneğe'ye göre gerçekleştirilen ,.Eğitim
ve Oğretimde YenilikÇilik Ödilleri" sürecinde ve benzİr- aıiyelıerde gö.erıendirilmek
üzere mevcut Değerlendirici Havuzu güncellenerek yeniden oluşturulacaktır.

Bahsi geÇen ve ben_zer Çahşmalarda gönüllülük esasına göre görev almak isteyenler
ve 2015,2016 YenilikÇilik Ödtllüeri değerlendirme sürecinde goiev al-ıp tekrar görev almak
isteYenler l3-17 Mart 2017 tarihteri arasında www.eoyo.meb,gov.trllogin.aspx adresinden
başvuru yapabileceklerdir.

BaŞvuru modülü bir Çok bilgiyi MEBBİS'de kayıtlı bulunan bilgilerinden alacağı için
baŞvuıucuların MEBBİS bilgilerinin tam ve doğruluğundan emin olmaJı gerekmektedir.

Görev alacak değerlendiriciler; başvuruda bulunanlar arasından, başvuru formundaki
kriterler döhilinde yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir. Değerlendiricilerin
alacaklan uYgulamalı eğitimlerle benzer faaliyetlerde görevlendirilmelerİ sağlanacaktır.
Göreve uYgun bulunanlar 3-7 Nisan 2017 larih|eri arasında uygulamalı eğitime alınacaklardır.
.. Değerlendirici olarak görev almak isteyenler; Eğitim ve Öğretimde yenilikçilik
Ödilüleri sürecine bireysel ya da kurumsal ekİp iıyesi olarak başvuruda bulunamazlar.
BaŞvuruda bulunanların hem başvuruda bulunduğu çalışma hem de görev almış ise
değerlendiricilik görevi iptal edilir.

Bu duyurunun Bakanlık birimlerince him daire başkanlıklanna ve il müdürlüklerince
ilÇe milli eğitim müdürlüklerine ve tüm okullara duyurulması hususunda gereğin i arzlrica
ederim.

VeyselERDEL
Bakan a.

Başkan

Dağıtım:
A ve B Planı
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Bu evrak güvenli elektronik ıııza ile imzalanınıştır, http://evraksorgı.ı.ıneb.gov.tr adresinden b2d2-3323,374b-a248-7CCf kodu ile teyit edilebiIir



T.C
BULANIK KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 40l 8 1762-225.00.}l-E.3675628
Konu : Eğitim Ve Öğretimde

yenilikçilik Ödulleri

20.03.2017

MüDüRLüĞrrNB
BULANIK

Ilgi: Muş Milli Eğitim Müdürlüğünün 09.03.20l7 tarih ve 3l3l9l5 sayılı yazsl

ilgi Yazıda Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme başkanlığının 08.03.20 17 tarihve 3096l36 saYılı Yazıslna istinaden Eğitim ve Ögretİmde yenilikçilik ödülleri yazısı ektegönderilmiştir.

Söz konusu Bakanlık yaz$I y.aAmv ekinde sunulmuş olup, Müdürlüğümüze bağlı tümokul ve kurumlarda görev YaPan Öğretmenlerimizin yurry, inceleyerek gerekli hassasiyeti
göstermesi hususunda:

Gereğini rica ederim

Deniz EDİP
Milli Eğitim Müdüni

EKİ:
1-Yazı ( 2 Sayfa)

Bu evrak güvenli elektronik iınza ile iıızalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 50C3-74C5-3ele-b4Od-Oa64 kodu ile teyit edilebilir


