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Konu : Zeka Oyunlan Egitmenligi 

Egitim Programl Duyurusu 

MU~ iL MiLLi EGiTiM MUOURLUGUNE 

Zeka Sporlan ve Oyunlan Konfederasyonun Olke genelinde dOzenleyecegi etkinlikler 
(zeka oyunlan ~enlikleri, turnuvalar, vb.) sonucu yurt dl~Jnda Konfederasyonumuzu temsil 
etmek uzere se«;:ecegi oyunculan yeti~tirecek egitmenlerin yeti~tirilmesine yonelik "Zeka 
Oyunlan Egitmenligi Sertifika Program!" 3. KaYlt Donemi ba~laml~tlr. 

Zeka Sporlan ve Oyunlan Konfederasyonunun Olke genelinde dUzenleyecegi tOm 
etkinliklere Zeka Sporlan ve Oyunlan Konfederasyonuna akredite egitmenlerin oyunculannm 
katillml kabul edileceginden magduriyetya~anmamasl i«;:in Zeka Oyunlan Egitmenligi Programl 
ile ilgili duyurumuzu kurumunuzda ve kurumunuza bagIJ okullarda gorevli tOm personele 
duyurulmasl talebimizi bilginize sunar; 

Geregini arz ederim. 
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Yonetim Kurulu 

Ba~kanl 

Ekler: 

1. 	 Zeka Oyunlan Egitmenligi Programl 

kaYlt kilavuzu (4 sayfa) 
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Zeka Sporlan ve Oyunlan Konfederasyonu Zeka 
Oyunlan Egitmenligi Sertifika Programl 

A~lklama: Bu metin boyunca ge~en "Konfederasyon" ifadesi Zeka Sporlan ve Oyunlan 
Konfederasyonu'nu ifade eder. 

1. Programm Tamml 

Bu program ile Konfederasyon taraflndan ulusal ve uluslararasl yeterlilige sahip zeka 
oyun!an egitmenleri yeti~tirilmesi hedeflenmektedir. 

*Program, Milli Egitim Bakanhgr Zeka Oyunlarr Dersi Mufredatl ile uyumludur. 

2. Programm Amaci 

Bu program ile zeka oyunlan alanmda faaliyet gosteren egitmenler tek bir ~atl altmda 
toplanmasl, egitmenlerin ve yeti~tirdikleri oyunculann kaYlt altma ahnmasl hedeflenmektedir. 
Bu sayede Olke genelinde dOzenlenecek turnuvalar neticesinde Olkemizi uluslararasl 
yan~malarda temsil edecek oyunculann se~ilmesi saglanacaktlr. 

3. Programm Alt Ama~lan 

Bu program ile Glke genelinde yeti~tirilen tOm oyuncularm kaYlt altma almmasl ve zeka 
oyunlannm bireye sagladJgl faydalann takibi ve en Ost dOzeye ~Ikanlmasl hedeflenmektedir. 

Aynca bu alandaki idari bo~luktan kaynaklanan ozellikle ticari firmalann sadece 
egitmen sertifikasyonuna yonelik ~ah~malann onOne ge~ilerek sadece egitmen egitimi 
sOrecinin degil sonra ki a~amalann da kontrol altma ahnarak zeka oyunlannm Glkemiz ve 
insammlz i~in en Ost dOzeyde katma deger Oretmesini saglamak programm alt amaclnl te~kil 
etmektedir. 
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4. Programm i~leyi~i 

Program a~aglda detayll bir ~ekilde anlatllacak olan ~u a~amalardan olu~maktadlr. 


A) Egitmen Egitimi ve Kaydl 

B) Oyuncu Egitimi ve Kaydl 

C) Turnuvalar ve Oyuncu Se~imleri 


D) Uluslararasl Arena'da Temsi!. 


A) Egitmen Egitimi ve KaydJ 

Zeka Sporlan ve Oyunlan Konfederasyonu/nun hedefi Konfedarasyon'a bagll 
egitmenleri en uygun ve list dlizey standartlara uygun olacak ~ekilde egitmektir. Bu 
sebepten egitmenlik egitimi birden fazla a~amadan olu~maktadlr. Egitmen bu a~amalan 
tamamlayarak ba~vurmu~ oldugu programln sertifikaslnl almaya hak kazanlr. Egitim 
sOrecinin detaylannl a~aglda bulabilirsiniz. 

Zeka Sporlan ve Oyunlan Konfederasyonu Zeka Oyunlan Egitmenligi Sertifika Programl 
(1. Kademe) Egitim Sistemi 

iki kurdan olu~an bir egitim sistemidir. Ogrenilecek oyun saYIsln1n fazla olmasl 
nedeniyle oyunlann teorik egitim klsml 1. Kur olan uzaktan egitimle yapllacak uzaktan 
egitimi ba~an ile tamamlayan tOm adaylar belirlenen sOrede 2. Kur olan uygulama 
egitimine katllacaklardlr. 

1.Kur 

Bu kurda aday 1. Kademe Zeka Oyunlan Egitmenligi Sertifika Programl kapsammda 
ogrenecegi ve ogretmeye yetkili olacagl oyunlann kurallan, ornekleri vb. konularda teorik 
uzaktan egitim alacaktlr. 

Teorik uzaktan egitim sonunda aday Slnava tabi tutulacak slnav sonunda yeterli puan 
alan adaylar a~lklanan egitim takviminde kendilerine uygun olan ~ehirlerden birinde 
uygulama egitimine katllacaklardlr. 

1. Kur suresince ve 2. Kur egitimine katllmcaya kadar adaylar belirlenen program 
dahilinde online oturumlara katllarak egitmenlerimize oyunlar ile ilgili sorularml 

iletebileceklerdir. 
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2.Kur 

Bu kura 1. Kuru ba~anyla tamamlayan adaylar kattlacaklar ve uygulama yapacaklardlr. 
Uygulama egitiminde ozellikle uluslararasl turnuvalarda oynanan oyunlann uygulamasma 
aglrhk verilecektir. Uygulama egitimi 2 bolumden olu~acaktlr. ilSoru-Cevap" ve 
"Uygulama" bolumu. 

Soru-Cevap bolumunde 1. Kuru ba~anyla bitiren ve ogrendiklerini deneyimleyen 
egitmen adaylannrn oyunlar hakkmda sormak istedikleri sorulann cevaplanmasr 
saglanarak oyunlar hakkmdaki egitmen bilginin eksiksiz hale getirilmesi saglanacaktlr. 

Uygulama egitiminde aS11 gorevi zeka oyunlarr oyuncusu yeti~tirmek olan 
egitmenlerimizin oyunlarr kurallarrna uygun bir ~ekilde oynaylp oymadlklan gozlemlenecek 
ve oyunlar hakkmdaki yeterlilikleri ol(;ulecektir. Egitimin bu a~amasmda ba~anslz olan 
adaylar bir kez daha 2. Kura katllma hakkma sahiptir. 

Zeka Sporlan ve Oyunlan Konfederasyonu Zeka Oyunlan Egitmenligi Sertifika 
Programmda Dst Seviyeler 

Zeka Sporlan ve Oyunlarr Konfederasyonu'nun amaci onceligi turnuva oyunlarrna vererek 
mumkun oldugu kadar (;ok soyut strateji oyununun oyun severler ve toplum ile 
bulu~maslnr saglayarak zeka oyunlannr hayatmm bir par(;asl haline getirmi~ ve oyun 
kUltUru i(;erisinde yeti~mi~ bir toplumsal yapi olu~mastnl saglamaktlr. 
Belirli donemlerde Konfederasyonun yetkili kurullan taraflndan yapllacak 
degerlendirmeye gore turnuva ve egitim programlanna yeni oyunlar eklenebilir. Eklenen 
oyunlann nitelik ve nicelik olarak belirli bir seviyenin uzerinde olmasl durumunda yeni 
egitmenlik seviyeleri a(;llabilir. Aksi durumda mevcut egitmenlik seviyelerinin revizyonu ve 
mevcut egitmenlerin yeni oyunlara adaptasyonu saglanrr. 

TURNUVALAR VE ETKiNLiKlER 

Zeka Sporlan ve Oyunlarr Konfederasyonu'nu ulke genelinde turnuvalar ve zeka oyunlan 
~enlikleri duzenler. Bu turnuvalarda ve ~enliklerde Konfederasyonun programa alml~ 
oldugu oyunlara yer verilir. Bu etkinliklerin amaci her YII duzenli olarak ingiltere ve 
C;ekya'da duzenlenen zeka oyunlarr olimpiyatlan ve festivallerine ulkemizden katllacak ve 
Konfederasyonumuzu temsil edecek oyunculann se(;imini yapmaktlr. 

Dike genelinde Konfederasyonumuz tarafmdan dUzenienen tUm turnuva ve etkinliklere 
Konfederasyonumuza akredite egitmen/er ve oyunculan katllabilir. 
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Egitim KaYlt Bilgileri 

• 	 Egitim 1. A~ama (Teorik Uzaktan Egitim) ve 2. A~ama (Vuz yuze Uygulama Egitimi) 
olmak Uzere iki a~amadan olu~maktadlr. 

• 	 1. A~amaYI tamamlayan egitmen adaylanna gec;:ici sertifikalan gonderilir. 

• 	 2. A~amaYI ba~anyla tamamlayan adaylann gec;:ici sertifikalan asll sertifikalan ile 
degi~tirilir. 

• 	 1. A~amaYI tamamlayan egitmenler turnuvalara oyuncu yeti~tirebilir ve oyunculan 
turnuvalara katllabilir. 

• 	 Turnuvalara sadece egitmenlerimizin oyunculan katllabilir. 

Zeka Sporlan ve Oyunlan Konfederasyonu Zeka Oyunlan Egitmenligi 
Programma Nasil KaYlt Olabilirim? 

Zeka Sporlan ve Oyunlan Konfederasyonu Zeka Oyunlan Egitmenligi Sertifika programma 
kaYlt olmak ic;:in c;:agn merkezimiz ire ileti~ime gec;:melisiniz. KaYlt He ilgili gerekli bilgiler 
tarafmlza iletilecek ve programa katlhmmlz saglanacaktlr. 

ileti~im adreslerimiz: 

Telefon : 0 850 450 70 94 (Pazartesi - Cumartesi 09.00-18.00 ) 

Eposta : iletisim@zekasporlari.org 
Sosyal Medya : https://www.facebook.com/zekasporlari (24 saat) 

Adres : Olgunlar Sk. No:2/9 Klzllay-t:;ankaya/ANKARA 

0(850)4507094Olgunlar Caddesi 2/9 
i1etisim@zekasporlari.org.trKlzllay - t:;ankaya/ANKARA 


