
MENGITN ir,Qn milli nGiriru miilUnr-UGti

r,isEt,ER ARASI vr{inazaRA YARI$MASI

YARI$MA ganrwa.vtnsi

KONUSU

1.TUR Baqan igin zeka mr gahqmak mr daha etkilidir?

/.TUR Final konusu jiiri tarafindan 1. tur sonunda belirlenecek.

r-UnU

Miinazara

AMACI

,,Qocuklarrlnlzln safihkh kigiliginin temel taqlarmt oluqturan toplumsal ve evrens

deperleri kazanmala11nl ve kiqiliklerinin her ydniiyie geligmesini saflamak, o[renciierimi

toplumsal ve evlensel deferlerle donanmtq ve bu defierlerle ya$amayl yagam bigimi hali

getirmig bireylel oiarak yetigtirmek, geqitli programlar aractltfir ile dfirencilerin temel inst

ozellikleri kazanmastnt sap;lamak, defierlere karqr duyarhlik oluqtulmak ve onlart davlant

doniiqttirme konusunda o[rencilere yardtmcr olmak bu projenin temel amaglandir'"

o[rencilerimiBu temel amaglara ulaqabilmek iqin orta6[retim ga[rndaki

diigiinmelerini tarttqma becerilerini geligtirme ve kendilerini ifade

geli gtirmeleri hedefl enmektedir,

KAPSAMI

Bu ozel gartname, yrkalda konusu ve amacr belirtilen yarrqmalartn gartlartni, bagvu

geklini, segilecek gruplara verilecek odullerin esas ve usullerini kapsar'

FIEDEF KITLESI

Mengen ilgesindeki orlao[retim ofrencileri'

yaBr$MA rARiI{j

1,Tur: 4 Arahk 2019

2.Tur: 12 Arahk 2019

YARISM.d YERLERI

i.Tur.: Mengen Anadolr.r i.mam I{atip Lisesi Konferans Salonu

2,Tur:Mengen Aqgrlar Mesleki ve Teknik Aladolu Lisesi Qok Amagh Salonr"t

etme becedler



)-
3-
4-

KATILIM KOSULLARI

Bu ozel partnamede sdzti edilen yarlsmaya Mengen ilgemizdeki lise dprencileri katrlabili

YARISMA KOSULLARI

1- Yarrgmaya katrlacak d[renciler okullarda oluqturulacak komisyonlar tnafindan her smt

duzeyinden segilebilecektir. Segilen olrenciler 301101201,9 tarihine kadar Mengen i19e

Milli E[itim Miidiirliig0ne bildirilecektir.
Her grup dcirt asrl tiye ve bir yedek iiyeden olugacaktrr. Grubun toplam iiye sayrsr

Baqkan grubun iginden segilecek ve yarl$ma baglamadan once belirtilecektir.
l.turda gruplann kendi iglerinde belirledikleri srra ile grup tiyeleri kargrhkh olarak
gdriiglerini savunur. Her bir grup iiyesinin konuqma stiresi enfazla d6rt dakikadrr. Bu
siirede soru sormak ve miidahale etmek yasaktr.

1.tur sonunda gruplara dtigiinmeleri ve deperlendirme yapabilmeleri igin 3(iig)
siire verilir .Bu siirenin sonunda gruplar birbirlerine enfazlatiger soru sorma
sahiptir. Sorulara cevap verrne stiresi bir dakika ile srmrhdur. Siire jiiri baqkam

tarafindan takip edilecektir.
2.turdagrup baqkanlan birer defa daha s<iz hakkr alarakbeqer dakika iginde yaprlan

eleqtirileri cevaplandrrr ve eksik brrakrlan bilgileri tamamlar.
5- Katrhmcrlar uzun olmamak kaydr ile sorulara gegmeden cince en fazlaig dakika gcirsel

materyallerden yararlanabilirler.(Bu si.ire konugma stiresine dahil delildir.)

6-Miinazaralardaher konugmacr, jtiri tarafindan Ek-l formuna gdre de[erlendirilecelcrtir.
Olrenciler minazaraboyunca iisluplanna hal ve hareketlerine dikkat etmelidir.

7-Jiiri, delerlendirmesini masadan kalkmadan, yarlgma salonunda bulunanlarrn huzurunda
yapacaktrr.

8- Jiirinin verdi[i karar kesindir.ltirazlar higbir qekilde kabul edilmeyecektir.

9-Programlann sunumunu yapmak veminazara yangmaslmn diizenini sallamak igin
programa ev sahiplifi yapacak okul idaresi tarafindan bir tlfretmen gtirevlendirilecektir.

10. Yariqmamn yaprldr[r okul tarafindan ji.irinin ve yarl$mactlarm ayfl ayfl gdrebilecekleri

saatler yerlegtirilecektir. Zananlarnayr Jiiri baqkam takip edecek olup bu konuda jiiri
bagkammn karan kesindir.

l l.Katrhmcr Okullar d[rencileri igin jiiri tiyelerinin gtirebilece[i puntoda isimlik
hazrrlayacaktrr.

GRUPLARIN VE KONULARIN BELiRLENMESi

Yarrqma gruplarr ve gruplann savunacafr konular 08/10/ 2019 Sah gtinii saat 15.00'tre ilge
Milli Egitim Miidiirltigii yangma komisyonu tarafindan ilge Milli Efitim Miidiirliigii toplar
salonunda belirlenmigtir. Qekilen kura sonucunda eqlegme qu gekildedir:

l.turda Mengen Aqgrlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mengen Anadolu imam
Lisesi karqrlagacaktrr. Gentag Ahmet Kahraman Qok Programh Anadolu Lisesi yaprlan

do[rudan olarak finale ytikselmigtir.



Mengen Aqgrlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Baqart igin zeka daha etkilidir,"
konusunu, Mengen Anadolu imam Hatip Lisesi ise" Baqarr igin gahqmah daha etkilidir."
konusunu savunacaktr.Z.turda ise kazanan grup ile Gentag Ahmet Kahraman Qok Program
Anadolu Lisesi lcargrlagacaktu,2. [ur munazara konusu 1. tur kazananr belli olduktari siorua

tanflar a b i I diri I ec ektir,

Jtiri Uyeleri :

Mengen imam Hatip Ortaokuiu Fen Bilgisi ofretmeni :Burcu COff'npn ]DURA
Gokgesu Ortaokuiu Tiirkge 0 gretmeni r isma il KO CAYAYLA,
Atatilrk Ortaokulu Ti.irkge O[retmeni Eren TA$KAYA
Mengen Ortaokulu Trirkge O[retmeni Nimet QINAR .

pE-c@;urlnni
1. Mrinazaralarda defierlendirme, her bir grup tiyesi igin 100 puan iizerinden yaprl

Sonra da Segici Kurul riyelerinin her bir yarl$macl igin verdi[i notlar toplanarak Segici K

iiyesi sayrstrra bolunecektir, Boylece her bir grup uyesinin toplarn puanl tespit edilece

Grup riyelerinin toplam puanlnln aritmetik ortalamasr ise grubun puanl olacektir,

2. Minazarularda her bir konu$macrnrn deEerlendirmesi Ek-l formuna gore yapr

Yartqma

pEC,EBLENpIRME !)l,CurlnRi VE PUANLAMA

- Dili dofru ve etkili kullanma 20 puan
il.-a rrpfcnpF' 20 PUan- il(na yelcn9gl

- Uygun, dzgiin buluq ve ornekleme 10 Puan

- Kargrt tez olugturabilme 10 Pr"lan

- Vurg;u, tonlama, jest ve mimiklerin kullarumr 5 Puan

- Zarnam etkili ve verimli kullanma 10 Puan

- Nezaket kurallanna uyma 5 Puan

- Ogrencinin konuya hdkimiyeti, konu drgrna glkmama 10 Puan

- Grup igi uyum 10 Puan

Ioplam 100 Puan



MENGEN ir,qn uilr,i ncirivr uUuUnr,tiGU 201912020 r,isnr,
vrUN,q.zA.RA yARr$MASr on6nnr,nNuinnrn FORM

De!erlendirme
Konusu

Dili dolru ve etkili
kullanma

Konuya uygun,ozgiin
buluq ve <imekleme

Kargrt tez oluqturabilme

Vurgu, tonlamaya dikkat
etmejest ve mimikleri
kullanabilme

Nezaket kurallarrna uYma

Konuya hakim olma,konu

Toplam Puan

Grubun Toplam Puant

uye
Eren

TA$KAYA

tiy"
Nimet
qINAR

Jiiri Uyeleri

uye
ismail

KOCAYAYLA

uye
Burcu

corrnpE DU



J
UYEI-ERI

Lisesi

ARiTMETix onralAMA SoNUCU ToPLAM PUAN Ciznr,CNSi

I YES

Eren
TA$KJ.YA

Jiiri Uyeleri

]ILAM

I

Uye

Erert
TA$KAYA

uy"

Nimet
QiNAR

iiy"

Isrnail
KOCAYAYLA

uye

Burcu
GOKTE,PE DUI

Ismail
KOCAYAYLA

4.JURI IIYESI

Burcu
GOKTEPE
DURAN

Nimet
QINAR



onur, :

Finalde birinci olan ekip i19e Milli E[itim Miidiirliigti tarafindan odiillepdirilecekljr.

OIUL ronnNi:

27 Arahk Mehmet Akif i anma etkinlikleri kutlama programrnda ridril tdreni
diizenlenecektir.

YARISMA TAKVIMI

1) l.Tur: 0411212019 tarihinde saat 10.30'da yaprlacaktrr.
2) 1.Tur: 1211212019 tarihinde saat 10.30'da yaprlacaktrr.

Mengen i19e Milli Elitim MiidtirliiEti " LISELER ARASI MUNAZARA" yarrgrnasr
yiiriitme komisyonu [yeleri :

Tuncay KARI$MAZ($ube Mtidiirii)

Eren TA$KAYA ( Tiirkge Ofretmeni)

Nimet QNAR ( Tiirkge 0fretmeni)

ismail KOCAYAYLA ( Ttrkge O[retmeni)

Burcu GOKTEPE DURAN ( Fen Bilimleri Opretmeni )


