6. YAŞAMDA KALİTE FİKİR PROJE YARIŞMASI SUNUM KURALLARI
Eser Sunum Kuralları
1. Finale kalan projeler ve materyaller 03-04 mayıs 2017 tarihinde Yaşar
Üniversitesi’nde bulunan sergi salonunda sergilenecektir.
2. Projesi ve materyalleri sergilenen bütün katılımcılar bu eserlerinin şartname
kurallarına uygun biçimde kullanımını kabul etmiş sayılırlar.
3. Eserlerin sunumu için posterler 50X70 cm veya 70x100 ebadında “S” kanca ile
tutturulacak biçimde hazırlanmalıdır.
4. Eser sunuşun, okuyucunun çalışmayı kolaylıkla izlemesini mümkün kılacak netlikte
ve bilimsel yazım kurallarına uygun biçimde yapılması gerekmektedir. Bu
açıdan proje posterleri özenle hazırlanmalıdır. Sergiye davet edilen projeleri
hazırlayan öğrenciler jüriler tarafından masa ziyareti ile mülakata alınacaktır.
5. Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından
şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması
beklenmektedir. Jüri değerlendirmelerini hem poster başında hem de sunum odasında
gerçekleşetirecektir.
6. Değerlendirmeler
gerekmektedir

sırasında

danışman

öğretmenlerin

müdahale

etmemeleri

7. .Posterlerde yazı boyutunun en az 16 Punto olması fuarda ziyaretçiler için ideal bir
okuma mesafesi sağlayacaktır. Posterlerin içeriği hazırlanan proje raporlarına uygun
şekilde düzenlenmelidir.
8. Somut materyallerin sunumunda yarışma alanında 1 masa verileceği için düzeneğin
uygun biçimde hazırlanıp getirilmesi gerekmektedir. Her eser için bir masa 2
sandalye temin edilecektir.
9. Eserler 03 Mayıs 2017 tarihinde saat 08.30 den itibaren alana yerleştirilecektir.
Yazıcı, bilgisayar, pil, üçlü priz, beyaz masa örtüsü vb. özel ekipmanlar
katılımcılar tarafından temin edilecektir. Düzenleme Kurulu yalnızca
materyallerinin sergilenmesinden sorumlu olacaktır.
10. Kurulum alanında ayaklı panolara yerleştirilecek türde çalışma hazırlayanların şövele
vb.. malzemelerini kendileri getirecektir. Alanda duvarlara fotoğraf, şekil, grafik ve
yazılar bant ile yapıştırılmayacaktır.
11. Sergi sırasında pano üzerine bazı eklemeler yapmayı isteyebilirsiniz. Bunun için
yanınızda yapışkan bant, kalın yazan renkli kalemler ve boş kağıtlar
bulundurabilirsiniz. Genel görünüşün sergiyi gezenler üzerinde etkili olacağını
unutmayınız.
12. Salonda materyalin tanıtımı için kullanılan masaların önüne Okul adı ve projenin adını
belirten yazı hazırlanabilinir.
13. Öğrenciler raporlarını, kaynaklarını ve diğer malzemelerini sunum öncesi masalarına
yerleştirmelidirler.
14. Katılımcılar, projelerinin sunum ve güvenliğinden sorumludur. Öğrencilerin zorunlu
haller dışında posterlerinin başından ayrılmamaları gerekmektedir.

15. Öğrenci ve Danışman Öğretmenlere 2 gün boyunca kumanya (sandviç ve meyve suyu
) dağıtımı yapılacaktır. Kumanya için Danışman öğretmenlerin fişlerini masaya
gelecek ilgili personelden almaları gerekmektedir.
16. Sunumlar esnasında masa yakınlarında
gösterilmelidir.
17. Proje stantları 03-Mayıs günü

cep telefonu kullanılmamasına özen

saat 16.00' ya kadar açık olacak ve çalıamalar

ayrılırken uygun biçimde bırakılmalıdır. Bilgisayar, yazıcı ve teknik kişisel ürünler
kesinlikle kaldırılmalıdır. 04 mayıs 2017 günü saat 12:00 dan sonra eserlerin
toplanması gerekmektedir.
18. Kampüse araç alınmadığından materyallerin taşınması için gerekli önlemlerin alınması
yarışmacılarca sağlanacaktır. Ayrıca Girişlerde kimlik verilerek kart alınmaktadır.
Değerlendirme Kriterleri
Şartnamede yer alan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konu seçimi veya probleme yaklaşım açısından özgünlük, (10 puan)
Yaratıcılık, (20 puan)
Düşünce ve uygulamada bilimsellik, (15 puan)
Uygulanabilirlik, (10 puan)
Yenilik, (10 puan)
Sonuca ulaşabilme, (15 puan)
Açık ve anlaşılır olma, (10 puan)
Proje ve fikri hazırlamada gösterilen özen, (10 puan) alanlarında jüri tarafından masa
başı değerlendirme alınacaktır.

