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ilimiz Mu~ Alparslan Universitesi Siirekli Egitim Merkezi ve E .n Zeka Egitimi
Demegi i~ birligi ile 27-28 Subat 2016 tarihlerinde "Zeka ve Aktl Oyunlan gitmen Egitimi"
diizenlenecektir.
Soz konusu program hakkmda egitim detaylan ekte sunulmu~ olu • tUm idareci ve
ogretmenlere duyurulmasl hususunda bilgi ve gergini rica ederim.
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Konu : Zeka ve Alol Oyunlan Egitmen Egitimi

MU$ V ALiLiGiNE

(11 Milli Egitim Miidiirliigii)
Mu~ Alparslan Universitesi Siirekli Egitim Merkezi ve Etkin Zek Egitimi Dernegi
(EZEKA) i~ birligi He 27-28 Subat 2016 tarihlerinde "Zeka ve Akll Oyunlan Egitmen Egitimi"
diizenlenecektir. Egitim sonunda ba~anh olan adaylara Mu~ Alparslan . niversitesi onayh
sertifika verilecektir. EK-l de egitim detaylan bilginize sunulmu~tur.
Egitimin Mu~ il Milli Egitim Miidiirliigune bagh Anaokulu, ilk kul, Ortaokul ve
Liselerde duyurulmasl hususunda;
Geregini bilgilerinize arz ederim.

e-imz hdlr
Prof. Dr. Erdal ecip Y ARDIM
Rekf ra.
Ek:Zeka ve Akl1 Oyunlan Egitmen Egitirni Sertifika Program} (1 sayfa)

i'l

rj ;', jj ~1 13

~.

Tc~rcuu;:h

Sirn SALUVAN

2J

.12-/2016
~

~.' /
.""" l~

ie-~,

7

Evrakl Dogrulamak t~in : http://ebys.alparslan.edu.trlDogrulal6EB4R9
Ames: Mu9 Alparslan Universitesi Guzeltepe Kampusu, 49250- MUS
Telefon:(0436) 249 49 49 Faks(0436) 249 10 22
e-Posta:bilgi@alparslan.edu.tr Elektronik Ag:www.alparslan.edu.tr

Aynntlh bilgi i«in irtib t: Mehmet Fatih EKIN
Unv I: Bilgisayar i$letmeni
Dahili N : (436) 2494949-1056
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MU$ ALPARSLAN UNtVERSiTESi
ZEKA VE AKIL OYUNLARI EGiTMEN EGiTiMi SERTiFiKA

Egitimin Hakkmda Genel Bilgi:
Zeka ve akll oyunlan c;ocuklann ve yeti~kinlerin planlama, mantlk .. riitme, mantlksal
C;lkanmda bulunma, strateji geli~tirme, sua dl~l du~unme, dikkat-kon antrasyon, gorse I
uzamsal du~unme, haflza-bellek alanlannda geli~im saglayan, bununla b rlikte sablr-sebat,
yenilgiyi hazmetme, kararhhk, karar verme, tath rekabet gibi tutum ve da ram~lan geli~tiren
oyunlardlr.
M.E.B mufredatma da girmi~ olan zeka oyunlan dersi ozel ya da evlet okullannda
gorev yapmakta olan ogretmenler ic;in buyUk bir onem arz etmektedir.
EGiTiM SONRASINDA EGiTiMi ALAN Ki$iLER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeka ve aktl oyunlanm okul mufredatma ve egitim programlarma a apte etmeyi
ogrenecekler.
Zeka ve akIl oyunlanm ogrencilerin bili~sel ve fiziksel geli~imlerind aktif olarak
uygulayabilecekler.
Zeka ve akll oyunlanm farkh geli~im alanlanna yonelik kullamml k nusunda bilgi
sahibi olacaklar.
Zeka ve akll oyunlanm konusunda ogrencilere ve ailelerine rehberli edebilecekler.
Kattbmctlar okullarmda zeka ve aktl oyunlarl kulubii, kurs, atOlye g i c;ah~malar
yapabilecek yeterlilige sahip olacaklar.
Katlhmcllar okullannda zeka ve akll oyunlan turnuvaSl yapabilecek eterlilige sahip
olacaklar.
Katthmcllar sec;meli ders olan zeka ve akll oyunlan dersini rahathkl yapabilecek
yeterlilige sahip olacaklar.
KatIhmcllar zeka ve akIl oyunlan c;ah~malan sonunda c;ocuklar h
mda raporlama
yaparak rehberlige ve ailelerine donut verebilecekler.
Katlhmcllar egitim sonunda 30 civannda oyun ogrenmi~ olacaklar.

Egitim Tarihi : 27-28 Subat (Cumartesi-Pazar)
Egitime kattlanlara Mu~ Alparslan Universitesi Onayh "Zeka ve Akll Oyun an Egitmen
Egitimi Sertifikasl" verilecektir.
KaYlt ve egitim ic;erigi hakkmda bilgi alabilmek ic;in ileti~im : 055345337 0

