Değerli Matematik öğretmenlerimiz,
Eğitim birçok bileşenden oluşur. Tahta, masa, sıra vb. Fakat öğretmenler olmadan
bunların hiçbir önemi kalmaz. Eğitimin en etkili öğesinin öğretmen olduğu düşünüldüğünde
öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Çünkü öğretmenlerin sadece konuyu bilmesi
yeterli değil bunun yanında öğretim süreci içerisindeki becerisi de önemlidir. Bu nedenle
eğitim ve öğretimin her basamağında iyi bir matematik öğretiminin yapılması için Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul ve lise matematik öğretmenlerini bir araya getirerek
fikir, bilgi, beceri ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla düzenleyeceğimiz “I. Bitlis
Matematik Öğretmenleri ve Anlatım Teknikleri Konferansı” nda siz değerli
öğretmenlerimizle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyacağız.
Konferans aracılığıyla matematik eğitimi veren genç öğretmenlerimizin enerjisinden,
yıllarını vermiş deneyimli öğretmenlerimizin de bilgi birikimlerinden faydalanma ve
paylaşma imkanı sunmayı amaçlıyor, bir yandan da öğretmenlerimizin mesleki
gelişimlerine katkı sağlamayı, nitelikli ve sürdürülebilir etkinlikler ortaya çıkarmayı
umuyoruz. Her yıl düzenli olarak yapılması hedeflenen “I. Bitlis Matematik Öğretmenleri
ve Anlatım Teknikleri Konferansı” için siz değerli öğretmenlerimizi müfredatımızdaki
matematiğin herhangi bir konusunda, kendi tekniğinizle vereceğiniz sözlü sunumlarınızla
Bitlis’in güzide ilçesi Tatvan’da misafir etmekten ve ayrıca Bitlis Eren Üniversitesi
konferans salonunda ağırlamaktan onur duyacağız
Aynı heyecanı yaşayan matematik öğretmenlerimizin tanışmasını ve kaynaşmasını
sağlamak amacıyla İnci kefalin evi Van Gölü’ nde tekne turu, Nemrut Dağının zirvesinde
dolaşmayı ve güneşin en güzel doğup battığı Van Göl’ü kıyısında Tatvan Öğretmen Evi’nde
siz değerli öğretmenlerimizi iki gün boyunca misafir etmekten kıvanç duyarız.
Katılımınızı bekler, konferansımızda buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.
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1. Konferansa katılacak öğretmenler iki günlük konferans süresince İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından idari izinli sayılacaktır. Ek ders ücretleri ödenecektir.
2. Konferansa katılım ücreti yoktur. Tüm masraflar konferansı düzenleyenler tarafından
karşılanacaktır. ( Konaklama, kahvaltı, yemek, gezi)
3. Katılım 50 matematik öğretmeniyle sınırlıdır.
4. Katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
5. Konferansa katılacak öğretmenlerimiz müfredatımızda yer alan herhangi bir konuyu
seçerek, kendi yöntem ve tekniğiyle sınıfta öğrencilerine anlatır gibi sade, akıcı ve
eğlenceli bir şekilde 15 dakikayı aşmayacak şekilde sunum hazırlamalıdır. Konunun
tamamı olmasa da bir kısmının anlatılması önerilir. Amaç matematik dersinin zor ve
sıkıcı olmadığı tam tersine doğru anlatım teknikleriyle başarılabileceğini göstermektir.
6. Sunumlar PDF ya da PowerPoint şeklinde olmalıdır. Sunumlar projeksiyon ile
yapılacaktır.
7. Katılımcıların yukarıda bulunan “KATILIM FORMU’ nu doldurulup en geç 15 Ağustos
2017 tarihine kadar ayredlanu@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur.
8. Ayrıntılı bilgi almak isteyen katılımcılar aşağıda bulunan e-mail ve irtibat no ile bağlantı
kurabilirler.
E-mail: ayredlanu@gmail.com
İrtibat No: 0542 369 39 54

