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Lisan ve llml Araştırmalar Derneği

Din Oğretimi Genel Müdürlüğü

11. AraPÇa öğretmenlerine yönelik düzenlenecek olan hizmet içi eğitim programlarının resmi
izinlerini düzenlemek. Arapça ile ilgili konferans, seminer, çalıştay, zümre çalışmaları, panel,
sempozyum, hizmet içi eğitim programlarına öğretmenlerin katılımına imkan sağlamak.

Akademi Lisan ve ilmi Araştırmalar Derneği'nin Hak ve YükümlüIükleri:

1.
2.

"AraPÇa Yarışmaları" ile ilgili sekretarya görevini yerine getirmek, yapılacak işlerle ilgili olarak
Din ÖğretimiGenet Müdürlüğü ile koordine içinde olmak.

"Arapça Yarışmaları" Türkiye finalinin yeri ve zamanını Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile
koordineli olarak tespit etmek, Türkiye finalinin program akışını Türkiye finali koordinatör okutu

ile birlikte tespit etmek, konsepte uygun olarak

3.
4.
5.

gerçekleştirmek.

yarışmaların sonunda ödül törenini

"AraPÇa YarıŞmaları"nın bütün iş ve işlemlerini yarışmanın usul ve esaslarını belirleyen yönerge

çerçevesinde yürütmek.

"AraPça Yarışmaları"nın bilgi dalının il, bölge ve Türkiye finallerinin sorularını hazırlayarak
Genel Müdürlüğün onayından sonra yarışma merkezlerine ulaştırılmasını sağlamak.
"AraPÇa Yarışmaları"nın etkinlik bölümü ile ilgili "Arapça Şiir Okuma" ve "Arapça Hitabet"
dallarında kullanılacak metinleri tespit etmek, tercümeleriyle birlikte yarışmanın resmi internet

sitesi www.arapcavarismalari.orp.tr adresinde yarışma takvimine uygun otarak yayınlamak,
YarlŞma süreciyle ilgili gelişmeleri sitede duyurmak. Sitenin yönetimini takip etmek ve sosyal

6.

medyada yarışma sayfasının resmi olarak takibini yapmak, gelen soruları yanıtlamak.
İmam Hatip Lisesi ve AnadoIu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında düzenlenecek "Arapça
YarıŞmaları" il, bölge ve finaI yarışmalarında başarılı öğrencilere verilecek ödüllerin tespitini Din

Öğretimi Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yaparak, Türkiye finatinin ödüllerini temin

7.
8.

etmek.
AraPÇa öğretmenlerine yönelik düzenlenecek olan hizmet içi eğitim programlarına öğretmen
temin etmek, konuyla ilgili öğretmenlere seminerler vermek, çalıştay, sempozyum ve zümre
toplantıla rı düzenlemek.

TürkiYe genelinde İmam Hatip Liseleri arasında ortak Arapça seviye belirleme sınavı

düzenlemek, sınavın sorularını hazırlayıp, icrasını koordine etmbk.
İmam Hatip Okullarında oluşturulacak olan Model Arapça Dil Kütüphaneleri Projesiyle ilgili iş ve
işlemleri yönetmek.
;

9.

SON HÜKÜMLER:

1.
2.
3.

Bu Protokol taraflarca imzalandığıtarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bu protokolü tek taraflı olarak feshedebilir.
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Bu Protokol 72,I2.2OI2 tarihinde 2 (iki) sayfa ve 2 (iki) nüsha dQzenlenmiş olup taraflarca
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