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Mor Sertifika Programı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü Nedir?

Mor Sertifika Programı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü, 15 yıldır 
devam eden Mor Sertifika Programı kapsamındaki eğitimlere katılmış 
ve sertifika almaya hak kazanmış, Mor Dosya çalışmalarında yer almış 
öğretmen ve öğretmen adayları için tasarlanmıştır.

Ödülün amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğini sınıflarında ve 
okullarında teşvik eden ve bu yönde çalışmalar yapan Mor 
Sertifikalı öğretmen ve öğretmen adaylarının iyi örneklerini ve 
uygulamalarını erişilebilir kılmak ve bu çalışmaları yaymaktır. Bu 
ödüle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaptığınız proje, faaliyet, 
ders uygulaması, materyal tasarımı gibi çalışmalarınız ile 
katılabilirsiniz. Son başvuru tarihi 1 Ekim 2022, saat 17:00.

Ödül Jürisi

Aksu Bora, Aylin Vartanyan, Ayşe Alan, Fatma Gök, Hülya Adak, 
Işık Tüzün, Kenan Çayır

Ödül Kategorileri 

Mor Sertifika Programı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü, üç başlıkta 
verilecektir:

1) İpek Gürkaynak Yaratıcı Pedagoji Ödülü: Şiddetsiz ve hak temelli
pedagoji uygulamaları kapsamına giren bir projeye verilecektir. Sınıf
içi uygulamalar, veli çalışmaları, kulüp etkinlikleri, teknoloji kullanımı
vb. alanların tümünde yapılan çalışmalar ile başvuru yapılabilir.

2) Eşitlikçi Uygulamalar Ödülü: Toplumsal cinsiyet alanında yapılmış ve
en az bir defa uygulanması tamamlanmış projelere verilecektir.
Aşağıdaki kategoriler, başvurularınız sırasında yönlendirici olması
adına listelenmiştir. Kategoriler aşağıdakilerle sınırlı değildir, ilham
vermesi adına örneklendirilmiştir:

a) Derste yapılan uygulamalar
b) Okul çapında yapılan projeler
c) Kulüp ve sosyal etkinlikler dahilinde yapılan uygulamalar
d) Velilere yönelik çalışmalar
e) Teknolojinin en yaratıcı kullanımı uygulamaları

3) Mor Tohum - Eşitlikçi Fikirler Ödülü: Başvuru sırasında daha önce
uygulanmamış çalışmalar ve proje fikirleri Mor Tohum ödülüne aday
gösterilebilir.

Ödül

Tüm ödüllerin başvurusu, aynı link üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Tüm kategorilerde kazanan her proje 1.000 TL kitap çeki ve 500 TL 
tiyatro bileti çeki ile ödüllendirilecektir. Mor Tohum kategorisinde ise 
kazanan her proje 500 TL kitap çeki ve 250 TL tiyatro bileti çeki ile 
ödüllendirilecektir. Kazananlar ödül töreninde duyurulacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Mor Sertifika Programına katılmış sertifikalı öğretmenler ve öğretmen 
adayları ile, 1., 2. ve 3. nesil Mor Dosya üretim ekiplerinde yer almış 
öğretmen ve öğretmen adayları ödüle başvurabilir. 

Nasıl Başvurursunuz?

Ödüle başvurmak için başvuru formu, uygulama sahibi öğretmen ve 
öğretmen adayları tarafından doldurulmalıdır. 

Adaylar, proje, sınıf ya da okul içi faaliyet, materyal üretimi gibi 
çalışmalarla başvuru yapabileceklerdir. İpek Gürkaynak Yaratıcı 
Pedagoji Ödülü ve Eşitlikçi Uygulamalar Ödülü başvuru sahiplerinin 
çalışmalarını en az bir kere uygulamış olmaları beklenmektedir. 
Uygulama aşamasına geçmemiş fikirler ise Mor Tohum 
kategorisinde değerlendirilecektir.

Hangi Çalışmalar ile Katılabilirsiniz?

Proje, faaliyet, materyal üretimi gibi çalışmalarınız özgün olabileceği 
gibi, yurtiçi veya yurtdışından çeşitli örneklerin okulunuza uyarlamasını 

içerebilir. Bir uyarlama örneği ile katılacaksanız, ilham alınan
çalışmaya dair kaynak belirtmeniz gerekmektedir.

Toplumsal cinsiyet konusunu farklı alanlarla beraber kesişimsel olarak 
ele alan çalışmalar ile de başvuru yapabilirsiniz.

Bir öğretmen/öğretmen adayı birden çok proje ile başvuru yapabilir, 
ancak yalnızca bir çalışması ödüllendirilecektir. Her bir proje 
başvurunuz için, ayrı bir form doldurmanız gerekmektedir.

Nasıl katılabilirsiniz?

Başvurular yalnızca tamamı doldurulmuş başvuru formu üzerinden 
yapılacaktır. Bireysel olarak başvurabileceğiniz gibi, grup olarak da 
başvurabilirsiniz. 
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