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MU~ ALPARSLAN frNiVERSiTESi REKTORLUGU 
Genel Sekreterlik 

SaYI : 51732808-800 
Konu : Zeka ve AkIl Oyunlan 

Egitmen Egitimi 

MU~ VALiLiGiNE 

(il Milli Egitim Miidiirliigii) 


Mu§ Alparslan Universitesi SUrekli Egitim Merkezi ve Etkin Zeka Egitimi Demegi 
(EZEKA) i§ birligi ile 09-10 Nisan 2016 tarihlerinde ilimizde "Zeka ve AkIl Oyunlan Egitmen 
Egitimi" dUzenlenecektir. Egitim sonunda ba§anh olan adaylara Mu§ Alparslan Universitesi 
onayh sertifika verilecektir. EK-I de egitim detaylan bilginize sunulmu§tur. 

Egitimin it Milli Egitim MUdUrlUgUne baglI Anaokulu, iIkokul, Ortaokul ve Liselerde 
duyurulmasl hususunda; 

Geregini bilgilerinize arz ederirn. 

e-imzabdlr 
Prof. Dr. ibrahim ERDOGAN 


Rektor a. 

Rektor Yardlmcisl 
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ZEKA OYUNLARI StSTEMi EGtTMENLiGt EGiTiM PROGRAMI 

Zeka Oyunlarl sistemi, yocuklarm temel ya§am becerileri, gorset algi, farkmdahk, 
dii~iinme becerileri, akli yiiriitme ve iiretkenlik alanlarmda hedeflenen ge1i§imlerini saglayan, 
egitim ve diger hayatlannda beklenen davram~larl kazandlranklsa sOreli ve uzun bellek 
kullammmi geli§tiren, problem yozme tekniklerini ogreten, Uretken bakl§ aylSl ve mUkemmel 
eserler yapabilme yetisi kazandlran, grup ve taklm 9ah§malarma uyumlarlm gU91endiren 
oyunlardan olu§an bir sistemdir. 

Bu sistemi uyguJayacak olan ogretmenlerin, yocugun geli§im a§amalanm, oyunlarm 
mantlgml, sistemin hedeflerini istenilen ~ekilde 90cuklara uygulayabilmesi hedeflenir. 
YaDtlacak program ile katlbmcIlarlD ; 

l- <;ocugun geli~iIn 1l§amalan ve temel y.1l§am becerilerini kavramalarml saglamak. 
2- <;!okJu zekii kurammm ozellikleri ve uygulanmasml kavramalarma yardimci olmak. 
3- <;ocuklarda gorsel algJ ve farkmdahk konusunda bilgi sahibi olmalartm saglamak. 
4- Gmp ve taklm i~i ~ah~malarI dUzenleme konusunda gerekU bilgileri almalarma yarduncl 

olmak. 
5- DU~tinme becerileri ve aktl yfu1ltme becerilerinin geli~tirilmesi konusunda bilgi 

edinmelerine yardlmcl olmak. 
6- Zeka oyunlarl sisteminin slmf i~inde uygulanma metodlarml kavratmak 


./ Bireysel oyunlar 


./ Grup oyunlarI 


./ Strateji oyunlan 


./ Oretkenlik.oyunlarl 

Egitim sonraslDda 

1- <;ocugun geIi~im 1l§amalanna gore temel y~am becerilerini bilir. 
2- Geli~im ~amalanna uygun egitim metodlan konusunda fikir belirtir. 
3- Zeka oyunlarl sisteminin iyerigi ve yaplslDl bilir. 
4- Smif ya da benzeri ortamlarda yocuklarm bireysel ve grup oyunlarl uygulamasml yapabilir. 
5- Smlfve diger ortamlar i9in ydltk 9ah~ma plant ol~turabilir. 
6- Uygulama iyin gerekli grup ve takunlarl olil§turur. Bunlarm yiirUtillmesini saglar. 
7- CocuklarIn ilretken dt19i1nme ve hayal gilyierinin geli~imine katklda bulunur. 
8- <;!ocuklara tlretken eserler olu~turma ve proje konusunda yardlmcl olur. 
9- <;ocuklarl uyguJama esnasmda nasii gozlemleyecegini bilir ve 0yunlarI uygulama seviyesine 

gore iilyiim degerlendirmelerde bulunur. 

10- OyunIarm mantlk, beceri ve kazammlan konusunda bilgi verebilir. 

11- Velilere yonelik bilgi verir. Onlart oIumlu yande yonlendirebilir. 


Kimler Katdabilir ? 

Her bran§tan ogretmenler ve alana ilgi duyan Universite ogrencileri programlara katllabilirler . 


• :. Egitime katllan ve b~arI11 'olan katllimCllara egitmenlik sertifikasl verilecektir. 

+!+ Katlhmctlara, akd oyunlart sistemi egitim notlarl verilecektir . 

• :. Katlhmcdara ornek yizeIge, rap~r ve formlar verilecektir. 

Egitim Tarihi : 09-10 Nisan (Cumartesi-pazar) 

Egitime katllanlara Mu~ Alparslan Oniversitesi Onayh "Zeka ve Aktl Oyunlarl Egitmen Egitimi 

Sertifikasl" verilecektir. 

KaYlt ve egitimin iyerigi baklopda bUgi alabilmek iyin ileti~im: 0553 453 37 40 


