
Her şey  O’nu(c.c.)  Anlatıyor !   

Proje Yarışması 

   
Amaç: 

 Allah’ı (c.c.) daha iyi tanımak,varlığını ve birliğini en iyi şekilde anlatma ve ispat . 

Yaklaşım:   

❖ Allah’ı (c.c.) daha iyi tanıma,varlığını ve birliğini anlatma projesi belirlenen alanlardan bir 

tanesi seçilerek yapılmalıdır.  

❖ Belirlenen amaca ulaştığımızı proje  yaparak göstermemiz gerekmektedir.  

❖ Projenin  hazırlanması safhasında aile ve danışmanla birlikte çalışma çok önemlidir. 

Alanlar:  

❖ Katılımcıların yapacağı projeyi aşağıdaki listedeki alanlardan seçebilir..  

                                     Tanıtım videosu  7 dk geçmemelidir. 

ALANLAR 

Resim ( Tanıtım videosu olmalı ) 

Karikatür (Tanıtım videosu olmalı) 

Sunum ( Tanıtım videosu olmalı) 

Şiir ( Yazılı gönderilecek) 

Şarkı ( Videosu olmalı ) 

Kısa Film (7 dk geçmeyecek ve Türkçe altyazı eklenecek) 

Tiyatro Oyunu (Videosu çekilecek 7 dk geçmeyecek ve Türkçe altyazı eklenecek) 

Pandomim (Videosu çekilecek 7 dk geçmeyecek) 

Makale ( Yazılı gönderilecek, 12 punto 5 sayfayı geçmeyecek) 

Deneme ( Yazılı gönderilecek, 12 punto 5 sayfayı geçmeyecek) 

Hikaye ( Yazılı gönderilecek, 12 punto 5 sayfayı geçmeyecek) 

Diğer (Tanıtım videosu olmalı) 



 

Proje:  

1. Projenizin dili Türkçe, İngilizce,Romence,Rusça,Ukraynaca veya Bulgarca olabilir.  

2. Projenizi hazırlarken değerlendirme kriterleri referans alınmalıdır. 

3. Katılımcılar yarışmalara yalnızca kendileri adına katılabilirler. Başkası adına katılım 

yapılamaz.  

4. Başvuru formu tam ve eksiksiz doldurulmalıdır.  

5. Her bir yarışmacı yalnızca en fazla üç alanda başvuru yapma hakkına sahiptir. Sadece bir 

alandan ödül alabilir.  

6. Yarışmaya bireysel olarak veya takım halinde katılım yapılabilir. (Bu durumda kazanılan 

ödül eşit şekilde yarışmacılara verilir.)  

8. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri yarışmacı sayısına göre değil, projeye göre verilir.  

 

NOT: Projeniz uygun bulunursa Pusula Akademi YouTube sayfasında ve sosyal medya 

hesaplarında yayınlanabilir. Bütün hakları Pusula Akademi’ye aittir.  

 

Değerlendirme Kriterleri  

İçerik  

1. Proje, belirlenmiş konuya odaklanmış olması.  

2. Konunun, farklı yönleriyle araştırılması, ikna edici ve destekleyici örnekler ile izah edilmesi.  

     Akış 

      Giriş:  

1. Projenin amacı,  

2. Projeden ne kazanılacağı,  

3. Projenin akışı,  

Gelişme:  

1. Belirlenen Konu,  

2. Konuya dair farklı kaynaklardan ideal yaklaşımlar,orjinallik,etkisi, 

3. Örneklerin hadislerle ve kaynaklarla desteklenmesi  

4. Konuya olan katkınız;  

Son kısım:  

1. Anahtar mesajlarınız,  

2. Konunun özeti  

 



Sunum 

 1. Projeyi  ilgiyi canlı tutacak şekilde kurgulama  

 2. Sürekli göz teması kurma  

 3. Vücut dilinin ve ses tonunun doğru ayarlanması  

a. Dikkat dağıtıcı jest ve tavırlar olmamalı  

b. Yeterince yüksek bir ses, açık bir şekilde konuşma olmalı  

c. Projeyi anlatırken dinleyicilere arkasını dönmemeli  

4. Zaman limitine uyma  

5. Sunucunun doğal olması  

6. Basit, okunabilir, mantıksal organizasyon ve akış, önemli bulguların sunumu  

İşbirliği  

1. Aile ve danışman desteği net bir şekilde belirtilmesi.  

2. Birlikte müzakere edilen kısımların yansıtılması.  

3. Sonuç kısmında aile ve danışmanın kaynak konusunda desteğinin belirtilmesi.  

Değerlendirme:  

Her bir kriter için değerlendirme kriterleri ve puanları aşağıdaki gibidir:  

1.İçerik: 10 Puan  

2. Projenin Akışı(planı): 10 Puan  

3. Projenin Sunumu: 10 Puan  

4. İşbirliği: 10 Puan  

5. Orjinallik 10 Puan 

TOPLAM 50 Puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.  

50 puan üzerinden 35 puanın altında kalan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Katılan projeler yaşa göre belirlenmiş kategoriler içinde değerlendirilecektir.Dereceye giren projeler 

farklı alanlardan olabilir. 

 

Kimler katılabilir?  

İlkokul 1. sınıf öğrencilerinden Üniversite son sınıf öğrencilerine kadar kız-erkek herkes katılabilir.  

Ne zamana kadar katılabilirim?  

❖ Katılımcıların 25 Aralık  2020 tarihine kadar aşağıdaki linkten başvuru formunu doldurmaları 

gerekmektedir.  

                                        https://forms.gle/PfebgVbp73688pj89  

❖ 1-10 Ocak 2021 tarihi yarışmanın süresi.  



❖ En son 31 Aralık 2021 akşam saat 17.00’ye kadar projenizi  okumapusulasi@gmail.com adresine 

göndermeniz gerekiyor.  

 

Not: Bu süreyi geçen başvurular değerlendirilmeye tabi tutulmayacaktır.  

Kimler değerlendirmeyi yapacak?   

Bağımsız 5 kişilik bir heyet değerlendirmeyi yapacaktır.  

Ödül var mı?  

Her grubun ilk 3 öğrencisine para ödülü olacaktır. Kazananlar Pusula Akademi sayfasında ve sosyal 

medya hesaplarından anons edilecektir. Dereceye giren projeler aynı pusula akademi web 

sayfasında  ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır. Yapılacak bir ödül töreniyle dereceye 

giren eserler sergilenecektir. 

  

 
 
 
 
 

 

İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÜNİVERSİTE 

1. 100 € 100 € 150 € 200 € 

2. 75 € 75 € 125 € 150 € 

3. 50 € 50 € 100 € 100 € 


