EĞİTİM HİZMETİNİN TANIMI
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Başvuru Sahibi
Başvuru Dönemi

TR42/20/TD Teknik Destek Programı
TR42/20/TD/0012
Düzce Valiliği
Ocak - Şubat

1. Program kapsamında başvuru yapılan öncelik türü:
Öncelik 6 - SOP'lar dışında kalan konular
2. Beklenen Çıktılar:
Alınan Hizmet Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyet
5 dakikalık Sıfır Atık Yönetimi tiyatro oyununun kurgulanması*
8 İlçe - 40 İlkokul (256 Derslikte Uygulanacak)

*Beklenen çıktılar arasındaki maddeler Ajans tarafından incelenecek ve gerekli görülenlere (*) işareti
eklenecektir. (*) ile işaretli olan faaliyetler tamamlandıktan sonra, yapılan işin niteliğinin uygun olup
olmadığının kontrolü için İzleme ve Değerlendirme Birimiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir. (*) ile işaretli
aşamalarda ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle proje çıktısının Ajans tarafından yetersiz bulunduğu
durumlarda, Ajans hizmet tutarından kısmi olarak kesinti yapma hakkını saklı tutar.
3. Proje kapsamında talep edilen eğitim faaliyetinin içeriği:
1- Yüklenici firma; Nasreddin Hoca, Mülayim ve Karakaçan karakterlerini kullanacaktır.
2- Yüklenici firma yapılacak etkinlikle ilgili görsel sunacaktır.
3- Senaryoyu yüklenici firma İl Sıfır Atık Ekibi ile birlikte kurgulayacak ve onaydan sonra uygulamaya
geçilecektir.
4- Senaryo; Valilik koordinasyonunda, seçilecek yoğunluk ve dezavantajlı bölgeler dikkate alınarak merkez
ilçe, diğer 7 ilçe ve köy okulları arasından 40 ilkokulda uygulanacaktır. Oyun senaryosu ilkokullara yönelik
hazırlanacaktır. Seçilen okullar 8 derslikli 20 okul ile 16 derslikli 20 okul olarak planlanmaktadır. Toplam
derslik sayısı 480'dir. Okullarda derslik sayısı ortalama sayıdır. Eğitim ilçede (köy dâhil) 32 derslikte toplam
224 derslik ve merkez (köy dâhil) 256 derslikte uygulanacaktır.
5- Seçilen okullarda; yüklenici firma iki aşamalı senaryo uygulayacaktır.
a) İlk aşama: Bütün sınıflarda beşer dakikalık sıfır atık temalı senaryo oynanacaktır.
b) İkinci aşama: 4. sınıflar arasından seçilecek dört sınıfla birlikte bahçede çöp toplama yarışması
düzenlenecektir. Yüklenici firma tarafından önceden bahçeye gelişigüzel bir şekilde bırakılmış, gübre
oluşabilecek gıda atığı, plastik, metal ve kâğıt atıklar öğrencilerle birlikte toplanacak ve ayrıştırılarak çöp
poşetlerine atılacaktır. Bu işlemin ardından geri dönüşümü konu alan mini sergi düzenlenecektir.
6- Okullara ulaşım ve konaklama yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
4. Eğitim müfredatını içeren detaylı program:
Aşağıdaki 7 saatlik program; Akçakoca ilçesinde 3, Cumayeri ilçesinde 3, Çilimli ilçesinde 3, Gölyaka ilçesinde
3, Gümüşova ilçesinde 3, Kaynaşlı ilçesinde 3, Yığılca ilçesinde 3, Merkez ilçede 19 okul olmak üzere toplamda

40 okulda ayrı günlerde verilecektir. Merkez ilçe hariç diğer ilçelerde eğitimin aynı gün içerisinde, Merkez
ilçede de günlük 2 ya da 3 okulda eğitim verilecek şekilde 9 günde; bütün ilçelerde verilecek eğitimin toplam
16 günde tamamlanması planlanmaktadır.
Eğitim Günü

Saat

Eğitim Yeri

Eğitim
Tarihleri

Eğitim Konuları

Sıfır Atık Yönetimimi Konulu Drama Yönetimi Eğitimi
* Eğitimde Nasreddin Hoca, Mülayim ve Karakaçan
karakterlerini kullanacaktır.

1. Gün
Hafta içi

7 saat

8 ilçe (Biri
merkez
olmak üzere
8 farklı ilçe)

* Çocuklar için hazırlanan 5 dakikalık Sıfır Atık
Yönetimi tiyatro oyunu interaktif şekilde okul
sınıflarında uygulanacaktır.
…/…/2020

* 4.sınıflar arasından seçilecek dört sınıfla birlikte
bahçede çöp toplama yarışması düzenlenecektir.
Yüklenici firma tarafından önceden bahçeye
gelişigüzel bir şekilde bırakılmış, gübre oluşabilecek
gıda atığı, plastik, metal ve kağıt atıklar öğrencilerle
birlikte toplanacak ve ayrıştırılarak çöp poşetlerine
atılacaktır. Bu işlemin ardından geri dönüşümü konu
alan mini sergi düzenlenecektir.

5. Eğitime katılacak kişi sayısı:
40 Okul - Yaklaşık 9600 öğrenci
Eğitimlere belirtilen sayıda katılımı sağlamak başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Yeterli katılımın
sağlanamadığı durumlarda, başvuru sahibi tarafından bu durumun gerekçelerinin anlatıldığı bir raporun nihai
rapor ve ekleriyle birlikte sunulması gerekmektedir. Başvuru sahibinin daha sonra yapacağı teknik destek
başvurularında bu durum dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.
6. Eğitimcide aranan şartlar:
 Ana karakter Nasreddin Hoca’yı oynayacak kişi için tiyatro alanında eğitim aldığını gösterir belgeye sahip
olması (Lisans Diploması, Halk Eğitim Merkezi onaylı tiyatro eğitimi aldığını gösterir kurs bitirme belgesi
vb.),
 Tercihen Halk Eğitim Merkezinden Usta Öğretici Oryantasyon Belgesi almış olması (Yüksek Öğrenim
Kurumundan tiyatro bölümünden mezun olma şartını taşımayan eğitimci için),
 Proje konusuyla ilgili olarak sıfır atık temalı (tiyatro) yöntemli eğitim ile gösteri hazırlanmış ve
gerçekleştirilmiş olması.
7. Eğitimcide aranan referanslar:
 Yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyebiliyor olmak.
(Yukarıda talep edilen ve belge sunulması gereken durumlar firmalar tarafından belgelenmediği takdirde firmanın
verdiği teklif dikkate alınmayacaktır.)

Önemli Not:
-

-

-

-

Teknik destek kapsamında eğitim ve/veya danışmanlıkla ilgili uzman masrafları dışında herhangi bir maliyet uygun maliyet
değildir. Eğitim süresince kullanılacak malzemenin, ekipmanın, eğitim yerinin, eğitime katılacak kişilerin, eğitim esnasında
yapılması düşünülen ikramların organizasyonu ve diğer tüm yan giderler başvuru sahibi kurumun sorumluluğundadır.
Ajansın bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.
Başvuru aşamasında sunulan Ek-B: Eğitim ve/veya Danışmanlık Formu projenin destek almaya hak kazanması halinde
“şartname” yerine geçer. Ajans bu şartname doğrultusunda satın alma sürecini yürütür. Satın almaya dair Ajansın kararı
nihaidir.
Proje faaliyetlerinin verimli geçmesi ve uygulamada herhangi bir uyuşmazlık yaşanmaması için, Ajansın satın alma kararını
taraflara bildirmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yüklenici ile yararlanıcı içerik ve uygulama takvimi üzerinde
mutabakat sağlar. Nihai içerik ve uygulama takvimi yüklenici ile Ajans arasında yapılacak sözleşmeye derç edilir. Ajansa
sunulan nihai içerik ve uygulama takvimi üzerinde, Ajansın bilgisi ve onayı dışında herhangi bir değişiklik yapılması halinde;
Ajansın, uygun göreceği tedbirleri alma ve yararlanıcıya başvuru yasağı uygulama hakkı saklıdır.
Proje faaliyetleri, Ajans ile Yüklenici arasında yapılacak sözleşmenin tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde tamamlanmalıdır.
Yararlanıcı, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasını müteakip en geç 30 (otuz) gün içerisinde nihai raporunu Ajansa
sunmalıdır. Nihai raporunu zamanında teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek Programından
faydalanamayacaktır.

