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Uluslararası, Nano Teknolojinin Fen Bilimleri Eğitiminde Yansımaları Kongresi:  

15-16 KASIM 2013  

Sevgili Arkadaşlar, 

Sizlere “Uluslararası, Nano Teknolojinin Fen Bilimleri Eğitiminde Yansımaları Kongresi"nin  

15-16 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da (TÜRKİYE) gerçekleştirileceğini bildirmek isteriz. 

Kongrenin amacı, fen bilimleri eğitim ve öğretiminde Nano Teknoloji uygulama alanlarının, 

ICT'nin, çok uluslu iş birliğinin ve iyi uygulamaların 

paylaşımını teşvik etmektir. Kongre aynı zamanda 

Avrupa Komisyonu ve diğer kaynaklarca finanse 

edilmiş geçmiş ve mevcut Bilim ve ICT projelerinin 

sunulması için mükemmel bir fırsattır. 

Sizi, deneyim ve makalelerinizi akademisyenler, 

öğretmenler ve profesyonellerle paylaşmaya davet 

ediyoruz. 

 

Makale  çağrısı öğretmenler, öğretmen adayları, uzmanlar ile eğitim 

proje ve girişimlerinde görevli  koordinatörler için geçerlidir. Sizi 

kongre sırasında makalenizin özetini sunmaya davet ediyoruz. Özet 

İngilizce yazılmış olmalıdır (250-500 sözcük uzunluğunda) ve 

aşağıdaki kongre web sitesinden gönderilmelidir: 

http://www.ntse-nanotech.eu/congress/abstract-submission/  

 

 

 

Sunulan makalelerin tüm içeriği   internet ortamında 

oluşturulan bir INT-NTSE Kongresi bildiriler 

kitabında   yayınlanacaktır. 

“INT-NTSE Kongresinde sunumlar iki şekilde 

gerçekleştirilecektir: Sözlü ve poster sunumları 

(şahsen). 

Kongre aynı zamanda stant sunumu ile katılım fırsatı 

da sunmaktadır. Stant sunumları ile ilgili daha fazla bilgi için ÜCRETLER OPSİYON 4’e bakınız 

http://www.ntse-nanotech.eu/int-ntse-congress.asp?p=registration-fees#op4 

 

http://www.ntse-nanotech.eu/congress/abstract-submission/
http://www.ntse-nanotech.eu/int-ntse-congress.asp?p=registration-fees#op4


 

NTSE - Nano Technology Science Education  
This work is funded by the European Commission, education and training: 

LLP Transversal Programme KA3-ICT through Project 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP 

http://www.ntse-nanotech.eu 

Kongre Dili 

Kongrenin resmi dilleri İngilizce ve Türkçe olacaktır. Posterler ve makale özetleri  her iki dilde 

de  sunulabilir.  Ancak makale özetleri  İngilizce olarak gönderilmelidir. Lütfen makale 

özetlerinizi    makale kılavuzundaki sunum kategorisi tanımlarına uygun olarak gönderiniz. 

Mümkünse, sizden kongre hakkındaki bilgileri ilgilenebilecek kişilerle paylaşmanızı ve/veya 

websitenizde yayınlamanızı rica ederiz. 

“INT-NTSE Kongresi” ile ilgili daha fazla bilgi için  gozde.eissler@dogakoleji.com adresi ile 

iletişime geçebilir veya Kongre web sitesini ziyaret edebilirsiniz: 

http://www.ntse-nanotech.eu/congress/ 

Sizleri Kasım 2013’te İstanbul’da görmekten memnun olacağız. 

Saygılarımızla, 

Önemli Tarihler 

 1 Kasım 2013: Özetlerin teslimi için son tarih 
 Özetlerin Kabul / Ret Bildirimi gönderim son tarihi ardından 3 gün içerisinde yapılacaktır 
 8 Kasım 2013: Konuşmacı kayıtları için son tarih  
 15 – 16 Kasım 2013: INT-NTSE KONGRE TARİHLERİ 

 

PROJE KOORDİNATÖRÜ:  

 
Doğa Okulları,TR 
www.dogaschools.com   
 
 

 
PROJE ORTAKLARI: 

 

 

 
 
 
 
Center for  
Creative 
Training, BG 
www.cct.bg 

 
 
 
 
Fondazione Idis-Citta 
della Scienza, IT 
 
www.cittadellascienza.it  

 
 
 
 
Foundation for 
Research and 
Technology, GR 
www.forth.gr  

 

 
 
 
 
 Sirma Media, BG 
 
 
www.sirmamedia.com   

 
 
 
 
Universitatea  
Valahia  Din 
Targovişte, RO 
www.valahia.ro 
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