iyi günler ilk yar'larımızın değerli dostları,
bugün masal yarışmasında özel ödüle layık bulunan
sevgili Simal'ın öyküsünü paylaşıyoruz
Gül Çiçek... Simal 6'dan 7ye geçti...
En aşağıda öğretmenlerimize acil bir çağrımız var
çünkü yarın saat 15e kadar kayıt süresi...
Eğitimi 3 kez tekrarladık, öğretmenlerimiz çok memnun kaldılar,
ileri seviyelerini de istediler,
bu yönde de hazırlık yapıyoruz...
Belki katılmak isteyen öğretmenlerimiz olabilir düşüncesiyle paylaşıyorum,
daha sonra aynı konuda öğrencilere yönelik eğitimlerimiz de söz konusu olacak.
Aynı zamanda SEM Başkanı olduğum için
öğretmenlerle ilgili olan duyuruları paylaşıyorum...
Selam sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz...
İLKYAR

Ortaokul Öğrencileri ile "Robot Bilim Projeleri" yapılabilmesi için
"Robot Okur Yazarlık Eğitimi"
ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ROBOTİK OKUR YAZARLIK EĞİTİMİ
29-30-31 AĞUSTOS 2016
Toplam 18 saat, 10:00-17:00 arası
Ücret: 300 TL (KDV Dahil)
Son Başvuru : 24 Ağustos 2016 saat: 15:00
Detaylı Bilgi: http://sem.metu.edu.tr/
Tel : 210 75 49
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi

ilkyar'larımızın geleceğine güzellikler katmak için belki bir kitap için, belki anısını yaşatmak
istediğiniz büyüğünüz için bir kitaplık, belki de daha fazlası için
İş bankası ODTÜ şubesi (4229) 706968 TL TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68;
Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217 (Hesap sahibi İLKYAR)
Lütfen bağışınızın açıklama kısmına isminizi mutlaka lütfen belirtin…
Artık yurt dışından kolaylıkla kredi kartıyla İLKYAR'a bağış yapmanız mümkün
ABD'de iseniz anında da vergi iadesi için gerekli belge e-posta ile adresinize geliyor.
Turkish Philantrophy Funds aracılığı ile bağışınız bize ulaşıyor,
projelerde kullanılıyor... Bir defalık veya düzenli bağış için Bağlantı adresi:
- https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/12942-lk-ret-m-okullarina-yardim-vakfi-lkyar-ilkyar-16th-sciencesummer-school

Eğer "çek" gönderilmek istenirse:
"çek"i Turkish Philanthropy Funds adına, İlkyar Vakfı için olduğu not edilerek
Turkish Philanthropy Funds - 216 E. 45th Street Fl.7 New York, NY 10017 adresine yollanmalı.

www.ilkyar.org.tr ilkyar.yonetim@gmail.com
izlenimleri dostlarınızla paylaşıp onları üye yaparak (eposta adreslerini bize yolluyarak),
mesajlarınızda “link” vererek ilkyar'ın tanınırlığını arttırabilirsiniz, ancak başka amaçlarla ilkyar
izlenimlerindeki ve sitesindeki resimlerin izinsiz kullanılmaması gerektiğini hatırlatın lütfen...

