Bilim ve Sanat Buluşuyor Ön Etkinlik Yazılı
Basın ve İnternet Haberleri - Mayıs 2019

Tarih Aralığı: 8.5.2019 - 17.5.2019
Haber Adedi: 74

İÇİNDEKİLER
No

Yayın Tarihi

Yayın Adı

Döküman Başlığı

Sayfa No

1

17.5.2019

GÜNEY

ODTÜ'DE "BİLİM VE SANAT BULUŞUYOR" ETKİNLİĞİ

2

2

17.5.2019

SABAH ADANA GÜNEY

BİLİM VE SANAT BULUŞUYOR PROJESİ

2

3

13.5.2019

GÜNBOYU

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

12

4

13.5.2019

HABER VAKTİM

ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU

6

5

11.5.2019

MİLLİYET ANKARA

BİLİM SANATLA BULUŞTU

1

6

11.5.2019

POSTA ANKARA

MİNİKLER BİLİMİ SANATLA ÖĞRENDİ

4

7

10.5.2019

ANALİZ

MİNİKLER BİLİM VE SANATLA BULUŞTU

2

8

10.5.2019

HÜRRİYET ANKARA

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

8

9

9.5.2019

24 SAAT

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

1

10

9.5.2019

BAŞKENT GAZETESİ

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

1

11

9.5.2019

KIBRIS YENİ BAKIŞ

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI İLE BULUŞTULAR

31

12

9.5.2019

STAR

MİNİKLER ODTU'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU

3

13

17.5.2019

SABAH.COM.TR

Bilim ve Sanat Buluşuyor Projesi

0

14

16.5.2019

GUNEYGAZETESI.COM

ODTÜ'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

15

16.5.2019

CUKUROVAGAZETESI.COM

Bilim ve sanat buluştu

0

16

16.5.2019

MERSINHAKIMIYET.NET

ODTÜ’de “Bilim ve Sanat Buluşuyor” etkinliği

0

17

16.5.2019

MERSINRADIKAL.COM

ODTÜ'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

18

16.5.2019

CUKUROVAEXPRES.COM

ODTÜ'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

19

15.5.2019

SONDAKIKA.COM

Erdemli'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" Etkinliği

0

20

15.5.2019

TELE42HABER.COM

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

21

15.5.2019

HABERTASELI.COM

Erdemli’de “Bilim ve Sanat Buluşuyor” Etkinliği

0

22

15.5.2019

HABERLER.COM

Erdemli'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" Etkinliği

0

23

15.5.2019

NETMEDYA.COM

Erdemli'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" Etkinliği

0

24

15.5.2019

MERSINIMECEHABER.COM

ODTÜ'DE "BİLİM VE SANAT BULUŞUYOR" ETKİNLİĞİ

0

25

15.5.2019

ETRHABER.NET

Odtüde Bilim Ve Sanat Buluşuyor Etkinliği

0

26

15.5.2019

HATAYINTERNETTV.COM

Odtüde Bilim Ve Sanat Buluşuyor Etkinliği

0

27

15.5.2019

BEYAZGAZETE.COM

Erdemli'de 'Bilim Ve Sanat Buluşuyor' Etkinliği

0

28

15.5.2019

HABERX.COM

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

29

15.5.2019

MEMLEKET.COM.TR

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

30

15.5.2019

MYNET.COM

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

31

15.5.2019

BEYAZGAZETE.COM

ODTÜ'de 'Bilim Ve Sanat Buluşuyor' Etkinliği

0

32

15.5.2019

AKSIYONHABER.COM

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

33

15.5.2019

ANTALYASONHABER.COM

Odtü’de "Bilim Ve Sanat Buluşuyor" Etkinliği

0

34

15.5.2019

ISTANBULHABER.COM.TR

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

35

15.5.2019

MALATYAGUNCEL.COM

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

36

15.5.2019

YENIAKIT.COM.TR

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

37

15.5.2019

HABERGAZETESI.COM.TR

ODTÜ'de 'Bilim ve Sanat Buluşuyor' etkinliği - Mersin Haberleri

0

38

15.5.2019

HABERTURK.COM

ODTÜ'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

39

15.5.2019

AKDENIZPOSTASI.COM.TR

ODTÜ’de Bilim ve Sanat Buluşuyor etkinliği

0

40

15.5.2019

INEGOLONLINE.COM

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

41

15.5.2019

SONSES.TV

ODTÜ’de Bilim ve Sanat Buluşuyor etkinliği

0

42

15.5.2019

BOLGEGUNDEM.COM

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

43

15.5.2019

IHA.COM.TR

ODTÜ'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

44

15.5.2019

KARAR.COM

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

45

15.5.2019

MERSINTIME.COM

ODTÜ'DE "BİLİM VE SANAT BULUŞUYOR"

0

46

15.5.2019

OGUNHABER.COM

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

47

15.5.2019

ARTI49.COM

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

48

15.5.2019

NEWS.GLONAABOT.COM

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

49

15.5.2019

BURSA24.COM.TR

ODTÜ’de “Bilim ve Sanat Buluşuyor” etkinliği

0

50

15.5.2019

MERHABAHABER.COM

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

51

15.5.2019

YENIHABERDEN.COM

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği

0

52

14.5.2019

DHA.COM.TR

Bilim ve sanat Erdemli'de buluştu

0

53

14.5.2019

GAZETERIZE.COM

Bilim ve sanat Erdemli'de buluştu

0

54

8.5.2019

MEMURLAR.NET

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

55

8.5.2019

ISTIKLAL.COM.TR

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

56

8.5.2019

CRITURK.COM.TR

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

57

8.5.2019

MEBPERSONEL.COM

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

58

8.5.2019

NEWS.GLONAABOT.COM

Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla bu ...

0

59

8.5.2019

KIBRISMANSET.COM

ODTÜ’de “Bilim Ve Sanat Buluşuyor” projesi Kuzey Kıbrıs
kampüsündeydi

0

60

8.5.2019

HABERLER.COM

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

61

8.5.2019

KANAL5.COM.TR

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ’DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

62

8.5.2019

NETMEDYA.COM

Minik Öğrenciler ODTÜ'de Bilim ve Sanatla Buluştu

0

63

8.5.2019

MEMLEKET.COM.TR

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

64

8.5.2019

MYNET.COM

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

65

8.5.2019

HABER50.COM

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

66

8.5.2019

STAR.COM.TR

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

67

8.5.2019

BEYAZGAZETE.COM

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

68

8.5.2019

ARTI49.COM

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

69

8.5.2019

AA.COM.TR

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

70

8.5.2019

ALATURKA.US

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

71

8.5.2019

KONYAHABER.COM

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

72

8.5.2019

ORTAKAKIL.COM.TR

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

73

8.5.2019

PUSULAHABER.COM.TR

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

74

8.5.2019

YENIHABERDEN.COM

MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA
BULUŞTU

0

GÜNEY

Yayın Tarihi :

17.5.2019

HAFTADA 6 GÜN YERE...
MERSİN
SİYASİ

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

2
519
54

1/1

SABAH ADANA
GÜNEY

Yayın Tarihi :

GÜNLÜK BÖLGESEL GA... Sayfa :
ADANA
Tiraj :
SİYASİ
StxCm :

17.5.2019
2
272854
62

1/1

GÜNBOYU

Yayın Tarihi :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
İSTANBUL
Tiraj :
SİYASİ
StxCm :

13.5.2019
12
10323
99

1/1

HABER VAKTİM

Yayın Tarihi :

13.5.2019

HAFTADA 6 GÜN YERE...
ANKARA
SİYASİ

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

6
3108
25

1/1

MİLLİYET ANKARA

Yayın Tarihi :

GÜNLÜK BÖLGESEL GA... Sayfa :
ANKARA
Tiraj :
SİYASİ
StxCm :

11.5.2019
1
133260
197

1/2

MİLLİYET ANKARA

Yayın Tarihi :

GÜNLÜK BÖLGESEL GA... Sayfa :
ANKARA
Tiraj :
SİYASİ
StxCm :

11.5.2019
5
133260
197

2/2

POSTA ANKARA

Yayın Tarihi :

11.5.2019

HAFTADA 3 GÜN BÖLG...
ANKARA
SİYASİ

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

4
193753
102

1/1

ANALİZ

Yayın Tarihi :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
İSTANBUL
Tiraj :
SİYASİ
StxCm :

10.5.2019
2
50192
74

1/1

HÜRRİYET ANKARA

Yayın Tarihi :

GÜNLÜK BÖLGESEL GA... Sayfa :
ANKARA
Tiraj :
SİYASİ
StxCm :

10.5.2019
8
253316
46

1/1

24 SAAT

Yayın Tarihi :

9.5.2019

HAFTADA 6 GÜN YERE...
ANKARA
SİYASİ

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

1
3143
47

1/2

24 SAAT

Yayın Tarihi :

9.5.2019

HAFTADA 6 GÜN YERE...
ANKARA
SİYASİ

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

5
3143
47

2/2

BAŞKENT GAZETESİ Yayın Tarihi :

9.5.2019

HAFTADA 6 GÜN YERE...
ANKARA
SİYASİ

1
3219
22

Sayfa :
Tiraj :
StxCm :

1/1

KIBRIS YENİ BAKIŞ

Yayın Tarihi :

GÜNLÜK K.K.T.C. GAZETE Sayfa :
LEFKOŞA
Tiraj :
SİYASİ
StxCm :

9.5.2019
31
950
91

1/1

STAR

Yayın Tarihi :

GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa :
İSTANBUL
Tiraj :
SİYASİ
StxCm :

9.5.2019
3
101730
12

1/1

SABAH.COM.TR
Yayın Tarihi :
Link :

17.05.2019 12:00:00
https://www.sabah.com.tr/guney/2019/05/17/bilim-ve-sanat-bulusuyor-projesi

Bilim ve Sanat Buluşuyor Projesi
Bilim ve Sanat Buluşuyor Projesi
ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde ilkokul öğrencilerine yönelik ''Bilim ve Sanat Buluşuyor'' etkinliği düzenledi. 27
Eylül tarihinde Ankara'da düzenlenecek ana etkinlik öncesi gerçekleştirilen programa Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ilkokul 7 ve 8.
sınıflardan oluşan 50 öğrenci katıldı. Program Koordinatörü, ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş çalışma ile ilgili açıklama yaptı. Akkaş,
öğrencilere ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne ait Akdeniz sularında yaşayan deniz canlılarının yer aldığı "Sualtı Fotoğraf Sergisi" gezildiğini, deniz
canlılarının davranışları, yoğunluğu ve belirli bölgelerdeki tür çeşitliğinin belirlenmesinde kullanılan sualtı görüntüleme teknik ve yöntemleri hakkında bilgiler
verildiğini kaydetti.
Tags:

GUNEYGAZETESI.COM
Yayın Tarihi :
Link :

16.05.2019 07:26:52
http://www.guneygazetesi.com/haber/6972/odtude-bilim-ve-sanat-bulusuyoretkinligi.html

ODTÜ'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, 'Bilim ve Sanat Buluşuyor' etkinliği gerçekleştirildi.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.
Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya
getiren 'Gülümseyin' etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada öğrencilere tecrübe
ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik" dedi.
Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu. (İHA)
Tags:

CUKUROVAGAZETESI.COM
Yayın Tarihi :
Link :

16.05.2019 03:57:02
http://www.cukurovagazetesi.com/bilim-ve-sanat-bulustu-74236.html

Bilim ve sanat buluştu
Bilim ve sanat buluştu
Erdemli’deki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, 'Bilim ve Sanat Buluşuyor' etkinliği gerçekleştirildi.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı. Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden (BİLSEM) 50 ilkokul
öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinemayı bir araya getiren ‘Gülümseyin’ etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren
çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir
arada öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, “Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak
istedik” dedi. Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.(İHA)
Tags:

MERSINHAKIMIYET.NET
Yayın Tarihi :
Link :

16.05.2019 02:57:46
http://www.mersinhakimiyet.net/odtude-bilim-ve-sanat-bulusuyor-etkinligi-64393.html

ODTÜ’de “Bilim ve Sanat Buluşuyor” etkinliği
ODTÜ’de “Bilim ve Sanat Buluşuyor” etkinliği
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, 'Bilim ve Sanat Buluşuyor' etkinliği gerçekleştirildi.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı. Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden (BİLSEM) 50 ilkokul
öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren ‘Gülümseyin’ etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren
çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir
arada öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, “Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak
istedik” dedi. Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu. (İHA)

Erdemli’de “Öğrenmeyi Öğreniyorum” eğitimi

Gençlik Haftası ‘Gençlik Yürüyüşü’ ile başladı

Mersin’de 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

Başkan Seçer, Büyükşehir meclis üyeleriyle iftarda buluştu

Öğretmen kardeşler uluslararası projede buluştu

Binlerce kişi Akdeniz Belediyesi’nin gönül sofrasında buluşuyor

Video Galeri | 15:56
Mersin’de Uray Art 2019 Festivali başlıyor

Güncel | 15:03
Erdemli’de “Öğrenmeyi Öğreniyorum” eğitimi

Güncel | 15:00
Gençlik Haftası ‘Gençlik Yürüyüşü’ ile başladı
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Başkan Seçer, Büyükşehir meclis üyeleriyle iftarda buluştu

Güncel | 14:54
Öğretmen kardeşler uluslararası projede buluştu

Güncel | 14:51
Binlerce kişi Akdeniz Belediyesi’nin gönül sofrasında buluşuyor

Güncel | 14:50
Uray Art 2019 Festivali başlıyor

Güncel | 14:47
3 saat süren tatbikat gerçeği aratmadı
Tags:

MERSINRADIKAL.COM
Yayın Tarihi :
Link :

16.05.2019 11:04:00
https://www.mersinradikal.com/haber-odtude-bilim-ve-sanat-bulusuyor-etkinligi/6652

ODTÜ'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.
Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya
getiren 'Gülümseyin' etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada öğrencilere tecrübe
ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik" dedi.
Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
Tags:

CUKUROVAEXPRES.COM
Yayın Tarihi :
Link :

16.05.2019 07:13:00
http://www.cukurovaexpres.com/m/mersin/odtu-de-bilim-ve-sanat-bulusuyor-etkinligih153026.html

ODTÜ'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, 'Bilim ve Sanat Buluşuyor' etkinliği gerçekleştirildi.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.
Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya
getiren 'Gülümseyin' etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada öğrencilere tecrübe
ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik" dedi.
Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
Tags:
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Erdemli'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" Etkinliği
Erdemli'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" Etkinliği
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünde, ilkokul öğrencilerine yönelik "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünde, ilkokul öğrencilerine yönelik "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
düzenlendi.Enstitüden yapılan yazılı açıklamaya göre, ODTÜ Erdemli Yerleşkesinde gerçekleşen etkinliğe, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinden
50 kişi katıldı.Program Koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, etkinlik kapsamında ilkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik atölyelerde
sanatsal çalışmalar yapıldığını belirtti.Öğrenciler için bilim ve sanatın birbirinden nasıl esinlendiğini gözler önüne seren çeşitli etkileşimli atölyeler kurduklarını
kaydeden Akkaş, ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünde sadece bilimsel araştırmalar yapılmadığını aynı zamanda sanatsal çalışmalar da yapıldığına
dikkati çekti.Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne ait Akdeniz sularında yaşayan deniz canlılarının yer aldığı sualtı fotoğraf sergisini gezdi.
Tags:
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http://www.tele42haber.com/odtu-de-bilim-ve-sanat-bulusuyor-etkinligi-351142

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi.ODTÜ Toplum ve Bilim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri
Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı
programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren ’Gülümseyin’ etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler
gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada
öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik"
dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
Tags:
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Erdemli’de “Bilim ve Sanat Buluşuyor” Etkinliği
Erdemli’de “Bilim ve Sanat Buluşuyor” Etkinliği
Erdemli Haberleri (AA) – Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünde, ilkokul öğrencilerine yönelik “Bilim ve Sanat Buluşuyor”
etkinliği düzenlendi.Enstitüden yapılan yazılı açıklamaya göre, ODTÜ Erdemli Yerleşkesinde gerçekleşen etkinliğe, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)
öğrencilerinden 50 kişi katıldı.Program Koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, etkinlik kapsamında ilkokul düzeyindeki öğrencilere
yönelik atölyelerde sanatsal çalışmalar yapıldığını belirtti.Öğrenciler için bilim ve sanatın birbirinden nasıl esinlendiğini gözler önüne seren çeşitli etkileşimli
atölyeler kurduklarını kaydeden Akkaş, ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünde sadece bilimsel araştırmalar yapılmadığını aynı zamanda sanatsal
çalışmalar da yapıldığına dikkati çekti.Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne ait Akdeniz sularında yaşayan deniz canlılarının yer aldığı
sualtı fotoğraf sergisini gezdi.
Tags:
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Erdemli'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" Etkinliği
Erdemli'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" Etkinliği
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünde, ilkokul öğrencilerine yönelik "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünde, ilkokul öğrencilerine yönelik "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.
Enstitüden yapılan yazılı açıklamaya göre, ODTÜ Erdemli Yerleşkesinde gerçekleşen etkinliğe, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinden 50 kişi
katıldı.
Program Koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, etkinlik kapsamında ilkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik atölyelerde sanatsal
çalışmalar yapıldığını belirtti.
Öğrenciler için bilim ve sanatın birbirinden nasıl esinlendiğini gözler önüne seren çeşitli etkileşimli atölyeler kurduklarını kaydeden Akkaş, ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsünde sadece bilimsel araştırmalar yapılmadığını aynı zamanda sanatsal çalışmalar da yapıldığına dikkati çekti.
Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne ait Akdeniz sularında yaşayan deniz canlılarının yer aldığı sualtı fotoğraf sergisini gezdi.
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Erdemli'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" Etkinliği
Erdemli'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" Etkinliği
Haber

Erdemli'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" Etkinliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünde, ilkokul öğrencilerine yönelik "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Erdemli'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" Etkinliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünde, ilkokul öğrencilerine yönelik "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.
Tags:
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15.05.2019 05:02:00
http://www.mersinimecehaber.com/mersin/odtu-de-bilim-ve-sanat-bulusuyor-etkinligih23770.html

ODTÜ'DE "BİLİM VE SANAT BULUŞUYOR" ETKİNLİĞİ
ODTÜ'DE "BİLİM VE SANAT BULUŞUYOR" ETKİNLİĞİ
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, 'Bilim ve Sanat Buluşuyor' etkinliği gerçekleştirildi.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı. Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 50 ilkokul
öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren 'Gülümseyin' etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren
çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir
arada öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak
istedik" dedi. Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu. (iha)
Tags:
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Odtüde Bilim Ve Sanat Buluşuyor Etkinliği
Odtüde Bilim Ve Sanat Buluşuyor Etkinliği
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden (BİLSEM) 50 ilkokul
öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren ’Gülümseyin’ etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren
çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir
arada öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak
istedik" dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
Tags:
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15.05.2019 05:00:00
https://www.hatayinternettv.com/gundem/odtude-bilim-ve-sanat-bulusuyoretkinligi/114761

Odtüde Bilim Ve Sanat Buluşuyor Etkinliği
Odtüde Bilim Ve Sanat Buluşuyor Etkinliği
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden (BİLSEM) 50 ilkokul
öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren ’Gülümseyin’ etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren
çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir
arada öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak
istedik" dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
Tags:
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Link :

15.05.2019 04:53:00
http://beyazgazete.com/haber/2019/5/15/erdemli-de-bilim-ve-sanat-bulusuyor-etkinligi5059379.html

Erdemli'de 'Bilim Ve Sanat Buluşuyor' Etkinliği
Erdemli'de 'Bilim Ve Sanat Buluşuyor' Etkinliği
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünde, ilkokul öğrencilerine yönelik "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.
Enstitüden yapılan yazılı açıklamaya göre, ODTÜ Erdemli Yerleşkesinde gerçekleşen etkinliğe, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinden 50 kişi
katıldı.Program Koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, etkinlik kapsamında ilkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik atölyelerde sanatsal
çalışmalar yapıldığını belirtti.Öğrenciler için bilim ve sanatın birbirinden nasıl esinlendiğini gözler önüne seren çeşitli etkileşimli atölyeler kurduklarını
kaydeden Akkaş, ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünde sadece bilimsel araştırmalar yapılmadığını aynı zamanda sanatsal çalışmalar da yapıldığına
dikkati çekti.Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne ait Akdeniz sularında yaşayan deniz canlılarının yer aldığı sualtı fotoğraf sergisini gezdi.
Kaynak : AA
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ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi.ODTÜ Toplum ve Bilim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri
Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı
programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren ’Gülümseyin’ etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler
gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada
öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik"
dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.(İHA)
Tags:
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http://www.memleket.com.tr/odtude-bilim-ve-sanat-bulusuyor-etkinligi-1750720h.htm

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.ODTÜ Toplum ve Bilim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri
Enstitüsü'nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı
programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren "Gülümseyin" etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler
gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada
öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik"
dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
Tags:
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ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi.ODTÜ Toplum ve Bilim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri
Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı
programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren ’Gülümseyin’ etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler
gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr.
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.
Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya
getiren ’Gülümseyin’ etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada öğrencilere tecrübe
ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik" dedi.
Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
Tags:

BEYAZGAZETE.COM
Yayın Tarihi :
Link :

15.05.2019 04:49:00
http://beyazgazete.com/haber/2019/5/15/odtu-de-bilim-ve-sanat-bulusuyor-etkinligi5059360.html

ODTÜ'de 'Bilim Ve Sanat Buluşuyor' Etkinliği
ODTÜ'de 'Bilim Ve Sanat Buluşuyor' Etkinliği
İçel’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden (BİLSEM) 50 ilkokul
öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren ’Gülümseyin’ etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren
çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir
arada öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak
istedik" dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu. Kaynak : İHA
Tags:

AKSIYONHABER.COM
Yayın Tarihi :
Link :

15.05.2019 04:48:00
http://www.aksiyonhaber.com/oku-1112093h.htm

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.Mersin'in Erdemli ilçesindeki
ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleşen programa ilkokul
öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve
sinamayı bir araya getiren "Gülümseyin" etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program
koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat
dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik" dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini
gezme fırsatı da buldu.
Tags:

ANTALYASONHABER.COM
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Link :

15.05.2019 04:48:00
http://www.antalyasonhaber.com/odtude-bilim-ve-sanat-bulusuyor-etkinligi-224668h.htm

Odtü’de "Bilim Ve Sanat Buluşuyor" Etkinliği
Odtü’de "Bilim Ve Sanat Buluşuyor" Etkinliği
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.ODTÜ Toplum ve Bilim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri
Enstitüsü'nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı
programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren "Gülümseyin" etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler
gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada
öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik"
dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
Tags:

ISTANBULHABER.COM.TR
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Link :

15.05.2019 04:48:00
https://www.istanbulhaber.com.tr/odtude-bilim-ve-sanat-bulusuyor-etkinligi-haber1228119.htm

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.Mersin'in Erdemli ilçesindeki
ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleşen programa ilkokul
öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve
sinamayı bir araya getiren "Gülümseyin" etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program
koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat
dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik" dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini
gezme fırsatı da buldu.Kaynak:
Tags:
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http://www.malatyaguncel.com/odtude-bilim-ve-sanat-bulusuyor-etkinligi-1238118h.htm

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.ODTÜ Toplum ve Bilim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri
Enstitüsü'nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı
programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren "Gülümseyin" etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler
gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada
öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik"
dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
Tags:
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https://www.yeniakit.com.tr/haber/odtude-bilim-ve-sanat-bulusuyor-etkinligi-755620.html

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi.
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi.ODTÜ Toplum ve Bilim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri
Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı
programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren ’Gülümseyin’ etkinliği ilematematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler
gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada
öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik"
dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
Tags:
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ODTÜ'de 'Bilim ve Sanat Buluşuyor' etkinliği - Mersin Haberleri
ODTÜ'de 'Bilim ve Sanat Buluşuyor' etkinliği - Mersin Haberleri
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, 'Bilim ve Sanat Buluşuyor' etkinliği gerçekleştirildi.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 50 ilkokul
öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren 'Gülümseyin' etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren
çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir
arada öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, 'Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak
istedik' dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
Tags:
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15.05.2019 04:43:00
https://www.haberturk.com/mersin-haberleri/69087448-odtude-bilim-ve-sanat-bulusuyoretkinligi

ODTÜ'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, 'Bilim ve Sanat Buluşuyor' etkinliği gerçekleştirildi. ODTÜ Toplum ve Bilim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri
Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı. Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı
programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren 'Gülümseyin' etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler
gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada
öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik"
dedi. Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
Tags:
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ODTÜ’de Bilim ve Sanat Buluşuyor etkinliği
ODTÜ’de Bilim ve Sanat Buluşuyor etkinliği
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi..
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.
Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya
getiren ’Gülümseyin’ etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada öğrencilere tecrübe
ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik" dedi.
Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
kaynak:iha
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https://www.inegolonline.com/bilim-ve-teknoloji/haber/odtude-bilim-ve-sanat-bulusuyoretkinligi-1233073/

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden (BİLSEM) 50 ilkokul
öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren ’Gülümseyin’ etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren
çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir
arada öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak
istedik" dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
Tags:
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https://www.sonses.tv/haber/44880/odtude-bilim-ve-sanat-bulusuyor-etkinligi.html

ODTÜ’de Bilim ve Sanat Buluşuyor etkinliği
ODTÜ’de Bilim ve Sanat Buluşuyor etkinliği
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi..
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.
Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya
getiren ’Gülümseyin’ etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada öğrencilere tecrübe
ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik" dedi.
Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
Tags:
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15.05.2019 04:42:00
https://www.bolgegundem.com/odtude-bilim-ve-sanat-bulusuyor-etkinligi-857992h.htm

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.ODTÜ Toplum ve Bilim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri
Enstitüsü'nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı
programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren "Gülümseyin" etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler
gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada öğrencilere tecrübe
ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik" dedi.Öğrenciler
günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.Kaynak: İHA
Tags:
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ODTÜ'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ'de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, 'Bilim ve Sanat Buluşuyor' etkinliği gerçekleştirildi.ODTÜ Toplum ve Bilim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri
Enstitüsü'nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı
programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren 'Gülümseyin' etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler
gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada
öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik"
dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
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ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden (BİLSEM) 50 ilkokul
öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren ’Gülümseyin’ etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren
çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir
arada öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak
istedik" dedi.
Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.MERSİN/İHA(FOTOĞRAF)
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ODTÜ'DE "BİLİM VE SANAT BULUŞUYOR"
ODTÜ'DE "BİLİM VE SANAT BULUŞUYOR"
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi.
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.
Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya
getiren ’Gülümseyin’ etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada öğrencilere tecrübe
ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik" dedi.
Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
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ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi.
Haber: İHA ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden (BİLSEM) 50 ilkokul
öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren ’Gülümseyin’ etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren
çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir
arada öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak
istedik" dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
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ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.Mersin'in Erdemli ilçesindeki
ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleşen programa ilkokul
öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve
sinamayı bir araya getiren "Gülümseyin" etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program
koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat
dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik" dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini
gezme fırsatı da buldu.İHA
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ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi....
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı. ...
Read full article: yeniakit.com.tr- ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
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ODTÜ’de “Bilim ve Sanat Buluşuyor” etkinliği
ODTÜ’de “Bilim ve Sanat Buluşuyor” etkinliği
Mersin’in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde, ’Bilim ve Sanat Buluşuyor’ etkinliği gerçekleştirildi.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.
Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya
getiren ’Gülümseyin’ etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada öğrencilere tecrübe
ettirmek olduğunu belirterek, “Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik” dedi.
Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
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ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.ODTÜ Toplum ve Bilim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri
Enstitüsü'nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı
programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren "Gülümseyin" etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler
gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada
öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik"
dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.
Tags:

YENIHABERDEN.COM
Yayın Tarihi :
Link :

15.05.2019 12:00:00
http://www.yenihaberden.com/odtude-bilim-ve-sanat-bulusuyor-etkinligi-991246h.htm

ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
ODTÜ’de "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği
Mersin'in Erdemli ilçesindeki ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.ODTÜ Toplum ve Bilim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından, Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara ana etkinliği öncesinde ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri
Enstitüsü'nde gerçekleşen programa ilkokul öğrencileri katıldı.Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisinin yer aldığı
programda, fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinamayı bir araya getiren "Gülümseyin" etkinliği ile matematik ve müziği bir araya getiren çeşitli aktiviteler
gerçekleştirildi.Konuyla ilgili bilgi veren program koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, amaçlarının bilim ve sanatı bir arada
öğrencilere tecrübe ettirmek olduğunu belirterek, "Bir sanat dalı aracılığıyla her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik"
dedi.Öğrenciler günün sonunda deniz altı resim sergisini gezme fırsatı da buldu.İHA
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Bilim ve sanat Erdemli'de buluştu
Bilim ve sanat Erdemli'de buluştu
Bilim ve sanat Erdemli'de buluştu Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve
Araştırma Merkezi (TBM) tarafından organize edilecek Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara Ana Etkinliği öncesinde, geleceğin bilim insanları ile
buluşmaya yönelik ön etkinlik düzenlendi. ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'ndeki 'Bilim ve Sanat Buluşuyor' isimli organizasyonda, Yenişehir
Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 50 ilkokul öğrencisi yer aldı. Fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinema gibi sanat dallarını bir araya getiren,
'3, 2, 1, Gülümseyin!' etkinliğinde, bir delik ve bir kutu ile kamera yapılabileceği gösterilerek ters görüntü ile odaklama kavramları, etkileşimli oyunlar ve
örnekler ile açıklandı. Kamera ile elde edilen görüntünün karta nasıl basıldığı anlatıldı. 'Matematik Müzikle Buluşuyor' etkinliğinde ise tüm öğrenciler hep
beraber baget ve marakas gibi müzik aletleri ile ritim oluşturdu. Bu esnada kesirler ve örüntüler gibi kavramların müzikle nasıl iç içe olduğu gösterildi.
Program Koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, "Amacımız, Bilim ve sanatı bir arada öğrencilere tecrübe ettirmek. Bir sanat dalı
aracılığı ile her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik. Buna örnek olarak etkinliğimiz üç başlık altında toplandı. Bunun
birincisi Fotoğrafçılık etkinliğinde Fizik ve Kimya anlatılıyor. Resim etkinliğimizde, geçmişte yaşayan insanların resim yaptığını anlatarak arkeoloji alanını
tanıtmak ve son olarak ise Müzik ritmi ile Matematikte ritim tutma ve kesirler gibi kavramları öğrencilerimize aktarmaktır" dedi. FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ
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Bilim ve sanat Erdemli'de buluştu
Bilim ve sanat Erdemli'de buluştu
Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından organize
edilecek Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara Ana Etkinliği öncesinde, geleceğin bilim insanları...
Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından organize
edilecek Avrupa Bilim ve Eğlence Günü Ankara Ana Etkinliği öncesinde, geleceğin bilim insanları ile buluşmaya yönelik ön etkinlik düzenlendi.
ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'ndeki 'Bilim ve Sanat Buluşuyor' isimli organizasyonda, Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM)
50 ilkokul öğrencisi yer aldı. Fizik ve kimya ile fotoğrafçılık ve sinema gibi sanat dallarını bir araya getiren, '3, 2, 1, Gülümseyin!' etkinliğinde, bir delik ve bir
kutu ile kamera yapılabileceği gösterilerek ters görüntü ile odaklama kavramları, etkileşimli oyunlar ve örnekler ile açıklandı. Kamera ile elde edilen
görüntünün karta nasıl basıldığı anlatıldı. 'Matematik Müzikle Buluşuyor' etkinliğinde ise tüm öğrenciler hep beraber baget ve marakas gibi müzik aletleri ile
ritim oluşturdu. Bu esnada kesirler ve örüntüler gibi kavramların müzikle nasıl iç içe olduğu gösterildi.
Program Koordinatörü ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Sara Banu Akkaş, "Amacımız, Bilim ve sanatı bir arada öğrencilere tecrübe ettirmek. Bir sanat dalı
aracılığı ile her sanat dalının arkasında bir bilim dalı olduğunu öğrencilere aktarmak istedik. Buna örnek olarak etkinliğimiz üç başlık altında toplandı. Bunun
birincisi Fotoğrafçılık etkinliğinde Fizik ve Kimya anlatılıyor. Resim etkinliğimizde, geçmişte yaşayan insanların resim yaptığını anlatarak arkeoloji alanını
tanıtmak ve son olarak ise Müzik ritmi ile Matematikte ritim tutma ve kesirler gibi kavramları öğrencilerimize aktarmaktır" dedi.
FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince, Avrupa Birliğinin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk
2020 tarafından desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile
arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma fırsatı buldu.
Proje koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu göstermek ve
onları bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.KAPAT [X]Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını çeşitli sanatlarla
eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası olan sanattan faydalandık. Öğrencilere dinledikleri müzikte,
oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu
göstermek istedik." dedi.
Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek "Örneğin, öğrencilere arkeolojiyi anlatırken insanların
eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu
da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımıyla yapmayı
planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti.
Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi.
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı. ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince, Avrupa Birliğinin bilimsel araştırma,
geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk 2020 tarafından desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul
öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak
deneyimleyen öğrenciler, resim ile arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma fırsatı buldu. Proje koordinatörü
Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu göstermek ve onları bilimsel
çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. "Bilimi anlatırken sanattan faydalandık"Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını
çeşitli sanatlarla eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası olan sanattan faydalandık. Öğrencilere
dinledikleri müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi bilim dallarının
bulunduğunu göstermek istedik." dedi. Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek "Örneğin,
öğrencilere arkeolojiyi anlatırken insanların eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya
hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor."
değerlendirmesinde bulundu. Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin
öğrencinin katılımıyla yapmayı planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti. Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ
Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi.
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince, Avrupa Birliğinin bilimsel araştırma,
geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk 2020 tarafından desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul
öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak
deneyimleyen öğrenciler, resim ile arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma fırsatı buldu. Proje koordinatörü
Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu göstermek ve onları bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek
amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. "BİLİMİ ANLATIRKEN SANATTAN FAYDALANDIK" Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını çeşitli sanatlarla
eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası olan sanattan faydalandık. Öğrencilere dinledikleri müzikte,
oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu
göstermek istedik." dedi. Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek "Örneğin, öğrencilere
arkeolojiyi anlatırken insanların eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya
hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor."
değerlendirmesinde bulundu. Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin
öğrencinin katılımıyla yapmayı planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti. Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ
Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi.
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince, Avrupa Birliğinin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk
2020 tarafından desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile
arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma fırsatı buldu.
Proje koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu göstermek ve
onları bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.
"Bilimi anlatırken sanattan faydalandık"
Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını çeşitli sanatlarla eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası
olan sanattan faydalandık. Öğrencilere dinledikleri müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik,
kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu göstermek istedik." dedi.
Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek "Örneğin, öğrencilere arkeolojiyi anlatırken insanların
eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu
da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımıyla yapmayı
planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti.
Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi.
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Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla bu ...
Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla bu ...
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı....
08 Mayıs 2019 Çarşamba, 14:59 ...
Read full article: bursadabugun.com- Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla bu ...
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ODTÜ’de “Bilim Ve Sanat Buluşuyor” projesi Kuzey Kıbrıs kampüsündeydi
ODTÜ’de “Bilim Ve Sanat Buluşuyor” projesi Kuzey Kıbrıs kampüsündeydi
ODTÜ’de “Bilim Ve Sanat Buluşuyor” projesi Kuzey Kıbrıs kampüsündeydi

ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından; Avrupa Komisyonu’nun araştırma-geliştirme-yenilik projelerini fonlama aracı Ufuk
2020 (Horizon 2020) programı desteğiyle 27 Eylül 2019 Cuma günü “Bilim ve Sanat Buluşuyor” teması ile gerçekleşecek olan Avrupa Bilim ve Eğlence
Günü; ana etkinlik öncesinde 29-30 Nisan 2019 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’inde ve 7 Mayıs 2019 tarihinde ODTÜ Kuzey Kıbrıs
Kampüsünde okul öncesi öğrencileri ile buluştu. Güzelyurt Atatürk Maarif Ana Okulundan geleceğin bilim insanları ile buluşulan etkinlikte öğrenciler keyifli
vakit geçirdi.

“Bilim ve Sanat Buluşuyor” ön etkinliğinde bir yandan bilim ve sanatın birbirinden nasıl esinlendiğini ve/veya birbirini nasıl beslediğini bir yandan da bilim ve
sanatın dünyamızı daha iyi anlamamıza katkılarını gözler önüne serecek çeşitli etkileşimli etkinlikler; okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik
yapıldı.

Arkeoloji bilimi ile resim sanatını ele alan “Mağaradaki izler” etkinliğinde, insanın mağara içinde ürettiği en eski resimler ile (günümüzden yaklaşık 40.00015.000 yıl önce), bireylerin kimliklerini oluşturma, ifade etme, sosyal ilişkileri dönüştürme ve düzenleme yetkinliğine vurgu yapıldı. Etkinlik sonunda
öğrenciler, arkeoloji bilimine dair paylaşılan bilgi ile kendi bakış açılarından geçmiş ve geleceği bağdaştıracakları resimler yaptılar.

Fizik ve kimya bilimleri ile fotoğrafçılık ve sinema sanat dallarını bir araya getiren “3, 2, 1, Gülümseyin!” etkinliğinde, bir delik ve bir kutu ile kamera
yapılabileceği gösterilerek ters görüntü ile odaklama kavramları etkileşimli oyunlar ve örnekler ile açıklandı. Kamera ile elde edilen görüntünün çeşitli sıvılar
ile nasıl kalıcı hale dönüştürüldüğünün (tab etme) gösterimi ile etkinlik tamamlandı.
Matematik ile müzik sanatını buluşturan “Matematik Müzikle Buluşuyor” etkinliğinde ise, bütün öğrenciler hep beraber baget ve marakas gibi müzik aletleri ile
ritim oluşturdu. Bu esnada kesirler ve örüntüler gibi kavramların müzikle nasıl iç içe olduğu gösterildi.

Etkinliklerin ardından ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Fotoğraf Sergisi de gezildi.
Ön etkinlik programı,14 Mayıs 2019 tarihinde ise ODTÜ Erdemli yerleşkesindeki Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde ilkokul öğrencileri için tekrarlanacak.
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik Öğrenciler ODTÜ'de Bilim ve Sanatla Buluştu
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.
AHMET SERTAN USUL - ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji,
matematik, fizik, kimya gibi bilim dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince, Avrupa Birliğinin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk
2020 tarafından desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile
arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma fırsatı buldu.
Proje koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu göstermek ve
onları bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.
Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını çeşitli sanatlarla eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası
olan sanattan faydalandık. Öğrencilere dinledikleri müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik,
kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu göstermek istedik." dedi.
Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek "Örneğin, öğrencilere arkeolojiyi anlatırken insanların
eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu
da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımıyla yapmayı
planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti.
Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi.
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ’DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik öğrenciler ODTÜ’de bilim ve sanatla buluştu
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, “Bilim ve Sanat Buluşuyor” projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince, Avrupa Birliğinin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk
2020 tarafından desteklenen “Bilim ve Sanat Buluşuyor” projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile
arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma fırsatı buldu.
Proje koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu göstermek ve
onları bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.
“Bilimi anlatırken sanattan faydalandık”
Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını çeşitli sanatlarla eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, “Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası
olan sanattan faydalandık. Öğrencilere dinledikleri müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik,
kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu göstermek istedik.” dedi.
Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek “Örneğin, öğrencilere arkeolojiyi anlatırken insanların
eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu
da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül’de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımıyla yapmayı
planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti.
Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi.
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Minik Öğrenciler ODTÜ'de Bilim ve Sanatla Buluştu
Haber

Minik Öğrenciler ODTÜ'de Bilim ve Sanatla Buluştu

ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.

Minik Öğrenciler ODTÜ'de Bilim ve Sanatla Buluştu

ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı- Etkinlikte, matematik ile müzik arasınd
ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında
arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince,
Avrupa Birliğinin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk 2020 tarafından desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi
kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki
ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma
fırsatı buldu.Proje koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu
göstermek ve onları bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını çeşitli
sanatlarla eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası olan sanattan faydalandık. Öğrencilere dinledikleri
müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu
göstermek istedik." dedi.Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek "Örneğin, öğrencilere
arkeolojiyi anlatırken insanların eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya
hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor."
değerlendirmesinde bulundu.Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin
öğrencinin katılımıyla yapmayı planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti.Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ
Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi.
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı
- Etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile arkeoloji, fotoğrafçılık ile fiziğin eşleştirildiği
atölye çalışmalarına da katıldı
- Proje Koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş:
- "Öğrencilere dinledikleri müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi
bilim dallarının bulunduğunu göstermek istedik"
AHMET SERTAN USUL - ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji,
matematik, fizik, kimya gibi bilim dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince, Avrupa
Birliğinin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk 2020 tarafından desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi
kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki
ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma
fırsatı buldu. Proje koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu
göstermek ve onları bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını çeşitli
sanatlarla eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası olan sanattan faydalandık. Öğrencilere dinledikleri
müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu
göstermek istedik." dedi. Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek "Örneğin, öğrencilere
arkeolojiyi anlatırken insanların eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya
hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor."
değerlendirmesinde bulundu. Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin
öğrencinin katılımıyla yapmayı planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti. Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ
Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi.
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu
- ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı
- Etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile arkeoloji, fotoğrafçılık ile fiziğin eşleştirildiği
atölye çalışmalarına da katıldı
- Proje Koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş:
- "Öğrencilere dinledikleri müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi
bilim dallarının bulunduğunu göstermek istedik"
ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında
arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince,
Avrupa Birliğinin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk 2020 tarafından desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi
kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki
ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma
fırsatı buldu.Proje koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu
göstermek ve onları bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını çeşitli
sanatlarla eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası olan sanattan faydalandık. Öğrencilere dinledikleri
müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu
göstermek istedik." dedi.Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek "Örneğin, öğrencilere
arkeolojiyi anlatırken insanların eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya
hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor."
değerlendirmesinde bulundu.Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin
öğrencinin katılımıyla yapmayı planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti.Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ
Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi.
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu
Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu - ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi
kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı
- Etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile arkeoloji, fotoğrafçılık ile fiziğin eşleştirildiği
atölye çalışmalarına da katıldı
- Proje Koordinatörü Uzm.
Dr. Sara Banu Akkaş:
- "Öğrencilere dinledikleri müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi
bilim dallarının bulunduğunu göstermek istedik"ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere,
"Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.ODTÜ Toplum
ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince, Avrupa Birliğinin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk 2020 tarafından
desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.ODTÜ Kültür ve Kongre
Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik
bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma fırsatı buldu.Proje koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu göstermek ve onları bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini
belirtti.Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını çeşitli sanatlarla eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir
parçası olan sanattan faydalandık. Öğrencilere dinledikleri müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik,
fizik, kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu göstermek istedik." dedi.Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve
merakının arttığına işaret ederek "Örneğin, öğrencilere arkeolojiyi anlatırken insanların eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri
gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de
öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül'de okul öncesi, ilköğretim
ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımıyla yapmayı planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım
gösterebileceğini kaydetti.Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi.
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik Öğrenciler ODTÜ'de Bilim Ve Sanatla Buluştu
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, 'Bilim ve Sanat Buluşuyor' projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı Etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler,
resim ile arkeoloji, fotoğrafçılık ile fiziğin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katıldı Proje Koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş: 'Öğrencilere dinledikleri
müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu
göstermek istedik'
AHMET SERTAN USUL - ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji,
matematik, fizik, kimya gibi bilim dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince, Avrupa
Birliğinin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk 2020 tarafından desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi
kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki
ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma
fırsatı buldu.Proje koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu
göstermek ve onları bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını çeşitli
sanatlarla eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası olan sanattan faydalandık. Öğrencilere dinledikleri
müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu
göstermek istedik." dedi.Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek "Örneğin, öğrencilere
arkeolojiyi anlatırken insanların eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya
hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor."
değerlendirmesinde bulundu.Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin
öğrencinin katılımıyla yapmayı planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti.Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ
Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi. Kaynak : AA
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik Öğrenciler Odtü'de Bilim Ve Sanatla Buluştu
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı- Etkinlikte, matematik ile müzik arasındANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - ODTÜ tarafından okul
öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim dalları çeşitli sanat
dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince, Avrupa Birliğinin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon
projelerine hibe programı Ufuk 2020 tarafından desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik
etkinlik düzenlendi.ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen
öğrenciler, resim ile arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma fırsatı buldu.Proje koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu
Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu göstermek ve onları bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik
etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını çeşitli sanatlarla eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi
anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası olan sanattan faydalandık. Öğrencilere dinledikleri müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın
olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu göstermek istedik." dedi.Akkaş, uygulamalı çalışmalar
yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek "Örneğin, öğrencilere arkeolojiyi anlatırken insanların eskiden boya yaparken
kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu da öğrencilerin hem ilgi
ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27
Eylül'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımıyla yapmayı planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer
illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti.Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı
fotoğraf sergisini de gezdi.
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.
Ankara

ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik,
kimya gibi bilim dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince, Avrupa Birliğinin bilimsel
araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk 2020 tarafından desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında okul öncesi
ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki ilişkiyi enstrümanlarla
ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma fırsatı buldu.Proje
koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu göstermek ve onları
bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti."Bilimi anlatırken sanattan faydalandık"Proje kapsamında öğrencilere bilim
dallarını çeşitli sanatlarla eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası olan sanattan faydalandık.
Öğrencilere dinledikleri müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi bilim
dallarının bulunduğunu göstermek istedik." dedi.Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek
"Örneğin, öğrencilere arkeolojiyi anlatırken insanların eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle
boya hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı
sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10
bin öğrencinin katılımıyla yapmayı planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti.Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ
Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi.
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu
ANKARA (AA) – AHMET SERTAN USUL – ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında
arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince, Avrupa Birliğinin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk
2020 tarafından desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile
arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma fırsatı buldu.
Proje koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu göstermek ve
onları bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.
Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını çeşitli sanatlarla eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası
olan sanattan faydalandık. Öğrencilere dinledikleri müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik,
kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu göstermek istedik." dedi.
Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek "Örneğin, öğrencilere arkeolojiyi anlatırken insanların
eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu
da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımıyla yapmayı
planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti.
Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi.
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik Öğrenciler Odtü'de Bilim Ve Sanatla Buluştu
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı- Etkinlikte, matematik ile müzik arasınd
ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında
arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince,
Avrupa Birliğinin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk 2020 tarafından desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi
kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki
ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma
fırsatı buldu.Proje koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu
göstermek ve onları bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını çeşitli
sanatlarla eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası olan sanattan faydalandık. Öğrencilere dinledikleri
müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu
göstermek istedik." dedi.Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek "Örneğin, öğrencilere
arkeolojiyi anlatırken insanların eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya
hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor."
değerlendirmesinde bulundu.Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin
öğrencinin katılımıyla yapmayı planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti.Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ
Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi.
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu
ANKARA (AA) – AHMET SERTAN USUL – ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında
arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.
ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince, Avrupa Birliğinin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk
2020 tarafından desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile
arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma fırsatı buldu.
Proje koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu göstermek ve
onları bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.
Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını çeşitli sanatlarla eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası
olan sanattan faydalandık. Öğrencilere dinledikleri müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik,
kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu göstermek istedik." dedi.
Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek "Örneğin, öğrencilere arkeolojiyi anlatırken insanların
eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu
da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımıyla yapmayı
planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti.
Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi.
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik Öğrenciler Odtü'de Bilim Ve Sanatla Buluştu
ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim
dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı- Etkinlikte, matematik ile müzik arasınd
ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında
arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince,
Avrupa Birliğinin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk 2020 tarafından desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi
kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki
ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma
fırsatı buldu.Proje koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu
göstermek ve onları bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını çeşitli
sanatlarla eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası olan sanattan faydalandık. Öğrencilere dinledikleri
müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu
göstermek istedik." dedi.Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek "Örneğin, öğrencilere
arkeolojiyi anlatırken insanların eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya
hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor."
değerlendirmesinde bulundu.Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin
öğrencinin katılımıyla yapmayı planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti.Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ
Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi.
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MİNİK ÖĞRENCİLER ODTÜ'DE BİLİM VE SANATLA BULUŞTU
Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu
ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - ODTÜ tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere, "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi kapsamında
arkeoloji, matematik, fizik, kimya gibi bilim dalları çeşitli sanat dallarıyla birleştirilerek anlatıldı.ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezince,
Avrupa Birliğinin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine hibe programı Ufuk 2020 tarafından desteklenen "Bilim ve Sanat Buluşuyor" projesi
kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, matematik ile müzik arasındaki
ilişkiyi enstrümanlarla ritim tutarak deneyimleyen öğrenciler, resim ile arkeoloji, fotoğrafçılık ile fizik bilimlerinin eşleştirildiği atölye çalışmalarına da katılma
fırsatı buldu.Proje koordinatörü Uzm. Dr. Sara Banu Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, öğrencilere bilimin günlük hayatın içinde olduğunu
göstermek ve onları bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.Proje kapsamında öğrencilere bilim dallarını çeşitli
sanatlarla eşleştirerek anlattıklarını söyleyen Akkaş, "Bilimi anlatırken yine günlük hayatımızın bir parçası olan sanattan faydalandık. Öğrencilere dinledikleri
müzikte, oturdukları apartmanın mimarisinde sanatın olduğunu, bunların arkasında da matematik, fizik, kimya, mühendislik gibi bilim dallarının bulunduğunu
göstermek istedik." dedi.Akkaş, uygulamalı çalışmalar yapıldığında öğrencilerin konuya ilgi ve merakının arttığına işaret ederek "Örneğin, öğrencilere
arkeolojiyi anlatırken insanların eskiden boya yaparken kullandığı araç gereçler ve yöntemleri gösterdik. Öğrencilerin aynı yöntemlerle boya
hazırlayabilecekleri atölye çalışmaları yaptık. Bu da öğrencilerin hem ilgi ve merakını artırıyor hem de öğrendiklerinin kalıcı hale gelmesine katkı sağlıyor."
değerlendirmesinde bulundu.Akkaş, proje kapsamındaki ana etkinliği 27 Eylül'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden yaklaşık 10 bin
öğrencinin katılımıyla yapmayı planladıklarını ifade ederek Ankara ve diğer illerden okulların katılım gösterebileceğini kaydetti.Etkinlikte öğrenciler, ODTÜ
Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan deniz yaşamının anlatıldığı fotoğraf sergisini de gezdi.
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