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Konu : Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Eğitimi Projesi Hakkında

ORDU tL MiLLİ oĞİriıı MüDüRLüĞüNE

İügi :23.04.20ı5 tarihinde ordu Büytikşehiı Belediycsi, ordu İı Milli Eğitim
Tfukiye Satranç Federasyonu Arasında İmzalanaı "Doğru Hamlede Buluşalı
Eğitimi" lşbirliği Protokolü

l9 ilçe ve 252 okulda 330 1.sınıf öğretrnen ile 9.200 l.sınıf öğencisine
eğitim kitabı dağıtılmışür. Pıoje sonuç raporunun hazırlanması amacı ile
öğretmenlerin ekıe y. er alan anketi doldurarak Ti.iıkiye Satıanç F
hususunu saygılarımla arz ederim-

- 23.04.70l.5 taıihinde imzalan protokol
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Ve Satranç

20l5-2016 Eğitim Öğretim Döneminde ordu Büyük Şehir Beledi ordu iı lvlilli
Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu aıasında imzalanan kol kapsamında
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Üretim-satılı Alma sorumlusu Ahmeı Hakkt

Anaİaftalar Mah. Şehit Yaşar AkanseI sok. No: 3 Kat. 6 ( ürler ş Merkezi ) Ulus / ANKARA

T: +9o 312 309 75 94 F: +90 312 310 96 20 G:+90 530 770 65 00 E: tsf@tsf.Org.tr w: www. ts' oro t,
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ooĞRu HAMIED€ ButuşAtffi öğRErMEt\t AN(Erl

Değerıı Öğramenim,

2015-2016 Eğitin Öğretim Döneminde ordu Büyiik Şehn Bebdiyesi, oldu il Milli
Tijrkiye sotronç Federdsyonu orosındo imzolonon protokol sonucundo 19 ilçe ve 252 ok

9.2@ öğrenciye sotrcnç tok!mı doğütüldı. Prcje ile ilgili olorok oşoğıda cevaployocoğın\

dönemlerde de püojenin uygulonmosı için bizlere ışük İutocoktır. Projeye kotkılorınzdan
hoyotınızın bundon sonroki dönemlerinin doğru homlebrle boşorılı devom etmesini dileriz.

Tarkiye

l- Pğenin uygulandığı yer

ıüt en seçinlı
a) Merkeı
b) ilçe

c} Köy
2- satranç Eğltim P roiemiz ilgi alanınııa giriyor mu?

a) Evet b) Naylr
Belirtiniz,.......,..,.,....

3- 20ı5 Yıllnda düzenlenen seminerin slıln içln verimli olduğunu düşOnüyor musu

a}Evet b) t ayr

BellninIz...,,.,..........,

4- 20ı5-2016 Çğltim Öğretim dönemi içerislnde ilimizd€ düıenlenen 1.Kademe

katlldınlı mı?
a} Evet
bı Hayır (Belırtinlz} .......-*,--**-

5- 2015-20ı6 Eğİtlm Öğretim dönemi lçerİsinde sınıfınııda satranç €ğitimiverdlnlz
a} €vet
b) Hayr
c) Düşünceleriniı.

6- 2oı5-2016 Eğitim Öğretim döneml lçerlslnde satranç eğitimi verdiğiniz öğrencİ

7- Eğitim alan öğr€ncllerlnlıln satranç lisansı var mı?

a) Evet (Sayısı}.....

b) Hayır
8- sizler içln dağltllan satranç eğitİm kitaplarlnı verimli kullanablldlnlı mi?

a} Eveİ b) İfayır

Bellrtinlı.,..,.............

9- Öğrencllere dağıtllah satranç malz€melerl lle yeterll çallşma yaptlğtnıza Ina

a) Evet b) Hayır
b} Cevabınu hayır ise, başka han8| materyalleı olmalıdır?

lG 2o15-2oı6 Eğltlm Öğretlm dönemi içerisinde lllnizde düıenlenen satranç etkın

a) Evet (Han8i etklnliğe kat|ldlnlz}......

b) Hayr

ğitim Müdürlüğil ve
jjo öğretmen ile

sorulor, önümüzdeki
yı teşekkir eder,

tronç Federosyonu

z?

rlük kursuna

7

lnI b€llİtlniı?

musunuz?

ne katlidln|ı mı?
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ı1- TiirklYe satranç Federasyonu İnternet sitesinl (www.t3f.ort.tI} veya T5r oRoU il
slteslni düzenli takip edivor musunuı?

a) Evet b} Hayır c)ara-sıra

12. Pro.le kapsamında öğrencelere verılen satranç eğitiminin öğİencllerinııe katklsl
a} ğvet b) Hayır

13- Okulunuıda eğitim verdiğiniz satranç sınıfının fiıiki şrtları yeterli miydi?

a}Evet b} Hayır

Be|irtiniz........,..,......

14- 2016-20ı7 Eğilim Öğİetim Dönemi içerisinde satranç deİsi vermeyi planladınız
alEvet b) Hayır

Belirtiniı...,..............

15- Doğru Hamled€ guluşahm satranç Eğıtim Pfoıesı ıle iltili öneıileİiniı nelerdir

Ad soyad:
Mai}
okulu:

Telefon:

llçesi;

ilciliğlsatranç

görüyof musunuz?

2

ız?


