
 

 

 

ÇALIŞTAY KATILIM ŞARTLARI 

 

 Çalıştaya,  kapsamda belirtilen okul öğrencileri katılabilir. 

 Çalıştaya her okulu temsilen en çok 6 öğrenci ve katılan okul gerek görürse 1 

öğretmen katılacaktır. 

 Çalıştaya ancak önceden başvurup seçilen öğrenciler katılabilir. 

 Çalıştaya katılacak öğrenciler hangi komitede yer alacaklarını belirleyip bildirecek ve 

bu yönde hazırlık yapacaktır. 

 Aynı okuldan öğrenciler aynı komitede yer alamazlar, farklı komitelerde yer 

alabilirler. 

 Katılımcılara çalıştay boyunca kahvaltı ve öğle yemekleri Özel Rota Anadolu ve Fen 

Lisesi tarafından sağlanacaktır. 

 Çalıştaya katılacak öğrencilerin yol masrafları kendilerine aittir. 

 Çalıştaya katılan öğrenciler ilk iki gün sivil üçüncü gün resmi kıyafet ile geleceklerdir.   

 Çalıştaya katılan her öğrenciye katılım sertifikası verilecektir. 

 Komiteler ile ilgili bilgiye Rota Koleji web sayfasından ulaşabilirsiniz. 

 Çalıştaya katılan herkes, çalıştay süresince, üzerinde ismi ve görevi yazılı olan yaka 

kartlarını takacaktır. 

 Forumda tartışılan konulardan elde edilen sonuçlar bildiri haline getirilecektir. Bu 

bildiriler, bütün çalıştay öğrencilerinin oylarına sunulacak, kabul edilen bildirilerin 

hepsi bir kitapçıkta toplanacaktır. 

 Delegelerin ait oldukları komitelerin tüm çalışmalarına, açılış ve kapanış törenlerine 

katılmaları gerekmektedir. Aksi halde katılım belgesi verilmeyecektir. 

 Sizden istediğimiz mail adresi ve cep telefonu bilgileri sizinle iletişim kurabilmemiz 

için çok önemli olduğundan sürekli kullandığınız iletişim adreslerini vermeniz 

gerekmektedir. Bu form her öğrenci için doldurulmalı, tercihler bölümünde her 

öğrenci yer almak istediği bir komite seçmelidir. 

 

Katılım formlarını en geç 20 Mart 2016 tarihine kadar 

necmiye.sezgin@rotakoleji.com adresine gönderilmelidir. 

mailto:necmiye.sezgin@rotakoleji.com


 

 

 

 

ÇALIŞTAYIN İŞLEYİŞİ 

 Çalıştay konuları 6 farklı komiteye dağıtılacak ve ayrı ayrı incelenecektir. 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.oturumlar bu komitelerin toplantılarına ayrılacaktır. 

 Pazartesi günü tüm komiteler konferans salonunda bir araya gelecek ve çıkartılan 

raporlar birleştirilecektir. 

 Her okuldan gelecek olan öğrenciler farklı komiteye verilecektir. 

 İlk yedi oturumda komiteler farklı salonlarda toplantı yapacaktır. 

 Genel oturumlar konferans salonunda yapılacaktır.   

 Her komitenin çalışma programı diğerleriyle aynı olacak, herkes toplantılara beraber 

başlayıp beraber ara verecektir. 


