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Yarışmanın Adı: “Instagram Bilgi Yarışması”  

Yarışma Tanıtımı: 

Uzun zamandır aktif olarak kullandığımız okulumuzun resmi Instagram hesabının hikayeler kısmından 

öğrencilerimize yönelik olarak düzenlenecek olan bir bilgi yarışmasıdır.  

 

YARIŞMANIN BAŞLATILMA GEREKÇELERİ 

1- Yarışmanın başlatılma gerekçeleri  

A- Okulların artık günümüz gençlerinin aktif olarak kullandığı Instagram’da aktif olmaları bir zorunluluk 

haline gelmiştir. 

B- Instagram’ın öğrencilerin dikkatini ve hazır bulunuşluğunu artırmakta kullanılabileceği görülmüştür. 

C- Instagram, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerle aktif olarak iletişim kurmanın bir aracı haline 

gelmiştir. 

D- Öğrencilerin salgın sürecinde derslerden uzak kaldıkları gibi soru çözümünden de uzak kaldıkları 

görülmüştür. 

2- Yarışmanın Amacı 

A- Okulumuzun resmi Instagram hesabının aktifliğini artırmak 

B- Öğrencilerimizin aktif olarak kullandığı Instagram üzerinden, uzaktan eğitim sürecinde keyifli bir 

şekilde derslerle iletişim halinde olmalarını sağlamak 

C- Öğrencilerimizin soruları cevaplayabilmek amacıyla ders kitaplarını incelemesini ve böylece daha 

fazla bilgi öğrenmelerini sağlamak 

D- Öğrencilere cevapladıkları sorular için anında doğru-yanlış dönütü sayesinde öğrencilerin kalıcı bilgi 

öğrenmesini sağlamak 

E- Öğrencileri, daha fazla soru çözmeleri için EBA’ya yönlendirmek 

3- Yarışma çıktıları ve başarı ölçütleri  

A- Yapılan yarışma sonucunda; 

 Haftalık olarak yarışmalara katılan öğrenci sayısı 

 Sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 

 Genel başarı durumu 

 Öğrencilerin bilgi eksikliklerinin tespiti ve raporlanması 

sağlanacaktır. 



4- Yarışma faaliyetlerinde uygulanacak yöntemler 

A- Yarışma, Kızıltepe Özcan Yıldız Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu İHL Meslek Dersleri Öğretmeni 

Abdulkerim BAKIR başkanlığında okul idaresi tarafından oluşturulan komisyon tarafından 

yürütülecektir. 

Komisyon üyeleri: 

1- Abdulkerim BAKIR 

2- Abdurrahim ÇEÇEN 

3- Mehmet KILIÇ 

4- Mehmet ÇÖMEZ 

B- Yarışma kapsamında hangi derslerin olacağı komisyon tarafından belirlenecektir. 

C- Yarışma, her hafta bir ders ve 3 (üç) tur (Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri) olacak şekilde 

düzenlenecektir. 

D- Yarışma duyuruları, cumartesi günleri yapılacaktır. 

E- Yarışmada sorulacak sorular EBA’nın soru havuzundan seçilecektir. 

F- Her tur için 5 soru seçilecektir. 

G- Instagram’ın karakter sınırlamasından dolayı cevabı kısa olan sorular seçilecektir.  

H- Yarışma sorularının cevabı için öğrencilere Instagram’ın hikâyeleri için tanıdığı 24 saatlik süre hakkı 

verilecektir. Öğrenciler bu 24 saat içerisinde soruları cevaplayabilecektir. 

İ- Her turun sonunda, o tura katılan öğrenci sayısı ve soruların doğru-yanlış cevaplanma oranları 

raporlaştırılacaktır. 

J- Her haftanın Cuma günü, o haftaki yarışmaya katılan öğrenci sayısı ve başarı oranı Instagram hesabı 

üzerinden paylaşılacaktır. 

K- Yarışma sürecinin sonlandırılması komisyonun ve okul idaresinin kararıyla gerçekleştirilecektir.  

 

 

 



 

YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ 

 

A- Instagram Bilgi Yarışması, MEB bünyesindeki okullar için tamamen özgün bir yarışmadır. 

B- Web 2.0’ın hayatımızdaki her şeyin yerini aldığı bu dönemde bilgi yarışmalarının da artık bu araçlar 

üzerinden yapılması hem gerekli hem de daha kalıcı olacaktır. 

C- Normal süreçte dahi, düzenlenen bir bilgi yarışmasına katılmayı düşünmeyen, çekinen bir öğrenci çok 

rahat bir şekilde bu yarışmaya katılacaktır. Ayrıca, Instagram bilgi yarışması, bir sınıftaki üç 

öğrencinin katıldığı bir bilgi yarışmasından daha fazla öğrenciye daha kalıcı bilgi aktarmanın bir yolu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

NOT: (Yarışmanın afiş çalışmaları, soru şablon örnekleri proje dosyasına eklenmiştir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÖNDERİ AFİŞ ÖRNEĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 



HİKAYE AFİŞ ÖRNEĞİ 

 

 



YARIŞMA DUYURU ÖRNEĞİ 

 

 

 



SORU ŞABLONU ÖRNEĞİ 

 

 

 

 



INSTAGRAM HİKAYE SORU ÖRNEĞİ 

 

 


