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S;tvuı Ka5mrakaı:rııır.

Eğitinı bir değişim ve döııüşündii_ı,. fuIodern dünvarun iıısaıraı: olşıak. sizler gibi bizler de. siirekli ,

eğitimin kalite standartlan aı;:ısrudan soıı derec,e geı,ekli olduğunrı diisliılii_voııız. Soır oıı lıeş vıl ıceresiıldş
eğitim öğretiın alarunda yapılaıı vatııınılar brr stirece iıeııı ıritelik iıeıır ııicelık aç:ısüdaıl soır deıece olruılu
katkı sağlaııııştır,

Devlet ve miiletimrzi,ıı fedakirca yap]ı]ış oldrüdan brı katlıılaı-ı taçlaırdırmak ve henı yurtiçıntie henı
rıluslararası sahada layık olduğuıntrz konuına gelelıilınek aduıa son altı vıl ıç:erisiırde 7 SüO'deır fazla
ögl-etmen/eğitmen ve kışisel gelişinıi sevenlere iııovatif eğitirnler gerceklestirdik. Draıııa" ZekS Oy"ıın!aı.ı,
},4eırtal Aıİhnetik. Oyun Terapisi. Robotik" }VJoırtessori" Proje Yazar!ığı. Öğretıueıı Licterliği, Hai'ıza
Eğitiıni, I{ızlı (}krııııa. §iüzikaı,t, Aı,duiııo, Fythou , Öğreııci Koçlrığıı, Çocr:k Testieı,i, Konrışırıa
Terapisi, İlutişi,rı, İkııa Tei*nikJeri, Ta}ı,ıırıiEkip Ça!ışnıası, Motivas\ıo!], Öfke Koııtroiii, Probleırr
Çözıııe vb. eğitinılerinıize katılaıı öğretmenleiınizden cok şlizel geri döntişler alıııaktayıı.

Eğitinrlerimiz, daha öırce Aıı}çara (5 eğitinı), İstaıibııl (-9). Iznıir i"9), Eiazığ (]), iğdıriZ eğitiııı), Avdın,
İzmit. Vaıı, Adıyaınaıı(9 eğitim') Antalya. Aydıu/Kuşadası (3 eğitim- Yaz Kanrpı). Aydııı/Didim{-l Yaz
Kanıpı). Bodnınr/Ttrggtreis (2 Yaz Kaıniıı). Uşak. Llanaktnle(Z). Gazıalltğp, Diyarbalııt5j. Ltai.ıtya.
Kayseıi. , Erzıınııı (l0). Saııısıuıf9), Ağrıf l i), Trabzon. Saıiırufa. Adana. Ktitahya(-3) . }iiitai,(4).
Erziırcaır('3). X{.ardiıı(2J.Batman ('2), Koı,ıyat'3), Sivas, Kırsehir illeı:nde basarıyla uygrı_lanmışiır.

Bu aıuacla btitrveıuzdt görtv yalıaıı ttiııı öğretırıeııleğihrtıı. idar*ci. vöiıetici asistaıır, selrıeter ye kişısel
gelişiııri seven kişiler ıçin AvdıplKusaılaşü ndq_2,1-37 Temrır]ız tarihlerincle Atıtürk Üniversitesi Sürekli
Eğitİnı Uygu!.ınıa ve Araştıı,ını üterkezi ve Yaşanı Eol,u Eğitiııri Destekleııre Derneği işbiıliği ile
Dranıa, Zelı{ Oyuııları" Irıztı Okuma, Oyun Terapisi, Öğreııci Koçlrığıı. D{oııtessoı,i.itrafıza
Teknİkleriyle Desteldeırırriş §lental §ı,itıııetik Eğitinıi. Ardııino ve Rcıbotilı Çocıık Testleri, Diklüati
Artırnra Teknik]eri ve Zihin Haritaları 1öııteırıi, Koıııışıııa Terapisi, İletişiuı, İkng Tekni!ıieri, TaIıın
Ekitrı Çalışıııası, Öf,ke Koııtı,olii Eğitiırrleri gercekleştiıileı_,,ektir. Kius bitiıııiııde katılııırcılaıa ISQ99.0l i
TtİLKAKJT_iİrk Atsreçtjtgsvon l{ııırıı?ı.rı) / IAF lJö§_A\ZIJOR Qııaı:!ı.Şeı:tiıi_tis verjlecektir. Eğitiıııler
göııiilliiIğ}ü esesıu4 da5ıalıür.

Koıiu5,ıı, büı5rbıizde görbv .vapan öğenıİeıİ, eğitııen,'idareci,'5,önetici asistaııı, se.lı,eter iü, kişilere
kayrnakanılık ııakanıı arac,ılığıvla i}çeııilli'eğiıirn ıııüdiirliiğiiııe ,cluyıınııunu ar2,eded]ll.

Not 1: Yapacağıruz projelerde kturuıııuıuza eğıtiın ve trygulayıcı desteği venlir.
Not 2: İlgilenen adayiar kaj/ıt yaptıı-ıılak için. no'lu telefondan 031256905.55 .AYŞENu-|R ÇIBIK' a ı,e

0 5s59s555t7-05455583579 ıro' lu telefoııiardaıı sÜMPYYE AYSAYI' ya veya
iletisjın(Oakgdenıieqiiimdanisırranlik.conı_tr. adresiıre nrail volu},la ıı_lasabılu{er.

Kesin kayü iŞlemleri ve eğitinl detayları için: akad.enrie.gitimd.anisııranlik.ccıııılı
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