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1. KOMPOZİSYON YARIŞMASI:
> Yarışmanın Amacı;
Öğrencilerin verilen konularla ilgili duygu ve düşüncelerini sıraya koyup
açık ve etkili bir biçimde anlatma yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak.

> Hedef Kitle:
Tüm ilkokul 5. Sınıf öğrencileri.

> Ön Hazırlık:
• Tüm ilkokul müdürlüklerine yarışma kuralları Şubat ayı sonuna kadar
gönderilir.
•

Yarışma ile ilgili tüm bilgilere www.ktev.org adresinden veya daha
detaylı bilgi için; KTEV Merkez Ofis, Basın ve Halkla İlişkiler
Sorumlusu Sn: Meylin ERSİN’den (0392) 228 92 00 nolu telefon ile
ulaşılabilir.

> Katılım Koşulları
1. Yarışma günü KTEV tarafından tüm ilkokullara 3 konu yazılı olarak
bildirilecektir.
2. Yazılı olarak bildirilen 3 konu, sınıf öğretmeni tarafından tahtaya
yazılacak ve yazılan konulardan sadece biri, öğrenciler tarafından
seçilerek kompozisyon olarak yazılacaktır.
3. Kompozisyonlar,
yazılacaktır.

KTEV’in

sağladığı

başlıklı

kağıtlar

üzerine

4. Kompozisyon yarışması bu yıl, 7 Mart 2016 Pazartesi günü sınıf
öğretmenleri gözetiminde kendi sınıflarında bir ders saati süresince
yapılacaktır.
5. Yarışma sonrasında sınıf öğretmenleri yazılan kompozisyonlar arasından
değerlendirme yaparak her şubenin en iyi 3 kompozisyonunu
belirleyecektir.
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6. Her şubenin belirlenen en iyi 3 kompozisyonu, öğrencilerin isimleri, sınıfları
ve okul isimleri, görülmeyecek şekilde kenarlarından kapatılarak K.T.
Eğitim Vakfi’na aynı gün yarışmada kullanılmayan başlıklı kağıtlarla
birlikte gönderilecektir.

> Değerlendirme
1. Kompozisyon yarışması sonuçları her yıl KTEV tarafından belirlenen 3
seçici
kurul
üyesinin
yapacağı
değerlendirmeler
sonucunda
belirlenecektir.
2. Seçici kurul üyeleri, değerlendirmelerini yaparken her kompozisyon için
100 tam puan üzerinden puanlama yapacak, ve yapılan bu üç puanlama,
değerlendirmeler sonucu toplanarak ortaya çıkan sonuçlara göre sıralama
belirlenecektir.
3. Her yıl en yüksek puanı alan ilk 3’e ödül, ondan sonra gelen en yüksek
puanı alan 5 öğrenciye ise mansiyon ödülü verilecektir.

> Secici K urul:
1. Ayşen DAĞLI
2. Naciye KAZAZ
3. Sema KABATAŞ

> Ödül Töreni:
Tarih :

11 Nisan 2016 / Pazartesi

Saat :

14,00-16,00

Yer

Türk M aarif Kolej i Salonu -Lefkoşa

> Sponsor:
K.T. Öğretmenler Koop Ltd.

y m

.

¿

Şeyki BARUTÇU
Genel Müdür

