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9-15 Ocak 2023

Bilim Gençlerle Kazanacak Online Bilim
Etkinlikleri - Ocak Ayı Takvimi

Pfizer Türkiye desteğiyle yürüttüğümüz Bilim
Gençlerle Kazanacak projemiz kapsamındaki
Online Bilim Etkinliklerimizin Ocak ayı takvimi
açıklandı! 14-18 yaş aralığındaki tüm liseli
öğrencilere açık olan etkinliklerde öğrenciler, bilim
insanları ile bir araya geliyor ve deneyleri
gözlemleme şansı buluyor. Ücretsiz etkinliklere
katılan öğrencilere etkinlik sonrası dijital katılım
belgesi iletilmektedir. Bilim Gençlerle Kazanacak
Online Bilim Etkinlikleri’nin Ocak ayı programına
linkten ulaşarak, ilgili yaş grubundaki gençlerle
paylaşabilirsiniz.

Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor /
FIRST LEGO League Explore Programı
Yedek Takım Süreci Devam Ediyor!

2022 – 2023 SUPERPOWERED sezonu özelinde,
Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO
League Explore programımızda kayıtlı yedek
takımların süreci Ocak ayında da devam
etmektedir. Asil takımların keşif seti temin süreci
sonrasında, festivaller özelinde kontenjan olması
durumunda, yedek listedeki takımların festivale
katılma durumu başvuru sırasına göre
belirlenmektedir. Yedek listedeki bir takıma sıra
gelmesi halinde, takım koçuyla e-mail üzerinden
iletişime geçilmektedir. Programla ilgili detaylar
için web sayfamızda yer alan Katılım
Şartnamesi'ni dikkatlice incelemenizi rica ederiz.
Program ile ilgili sorularınızı
minikbkb@bilimkahramanlari.org adresimize
iletebilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPM1hJmO5ahLRRCt5h2nrk87KZUajJhidc54iMcpd-DgxrGQ/viewform
https://bilimkahramanlari.org/fll-explore/


9.01.2023 16:03 Haftalık Bülten 9-15 Ocak.html

f�le:///C:/Users/User/Desktop/Haftalık Bülten 9-15 Ocak.html 2/3

Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor /
FIRST LEGO League Explore Programı
Takım Güncellemeleri için Son Tarih 18
Ocak 2023 Olarak Güncellenmiştir!

Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO
League Explore programı 2022 – 2023
SUPERPOWERED sezonu özelinde sistem üzerinde
takım üyesi ve danışman ekleme/çıkarma/bilgi
değişiklikleri, koç değişikliği ve takım ismi
değiştirme gibi güncellemeler için son tarih,
yedekten asile geçen takımlar için 18 Ocak 2023
Çarşamba günü olarak güncellenmiştir. 19 Ocak
2023 itibariyle sisteme giriş yapılamayacağını da
belirtmek isteriz. Kayıt sayfasına e-posta adresiniz
ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Takım
Güncelleme" butonuna tıklayarak tüm bu
değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz. Program ile
ilgili sorularınızı minikbkb@bilimkahramanlari.org
adresimize iletebilirsiniz.

Tüm FIRST Programlarımız İçin 2022 -
2023 Sezonuna Ait
Onay Formlarınızı İletmenizi Bekliyoruz!

2022 - 2023 sezonu kapsamında, tüm FIRST
programlarımız için aile onay formu ve takım koçu
/ danışmanı onay formlarına programların ilgili
web sayfalarından ulaşabilirsiniz. Minik Bilim
Kahramanları Keşfediyor formlarına ulaşmak
için buraya,  Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor
için buraya ve Bilim Kahramanları Buluşuyor
için buraya tıklayınız. Tüm formların,
katılacağınız turnuva ya da festivalden en az 1 ay
öncesine kadar tamamlanıp okunaklı taranmış
hallerinin ilgili e-mail adreslerine mutlaka
iletilmesi gerektiğini hatırlatırız. Birden çok FIRST
programında, takımlara koçluk ya da danışmanlık
yapıyorsanız tek bir koç/danışman
onay formu paylaşmanız yeterlidir.

https://bilimkahramanlari.org/fll-discover/
https://bilimkahramanlari.org/fll-explore/
https://www.bilimkahramanlaribulusuyor.org/onay-formlari/
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Tişört vb. Ürün Baskılarında Logo
Yerleşim Detayları Hakkında

SUPERPOWERED sezonunda FIRST
programları turnuvalarında ve festivallerinde tişört
vb. ürün baskılarında kullanmak üzere logo
yerleşimi detayına ve ilgili logolara, Bilim
Kahramanları Buluşuyor web sayfasının Sezon
Dosyaları bölümünden veya Minik Bilim
Kahramanları Buluşuyor web sayfasının Yeni
Sezon bölümünden ulaşabilirsiniz. Tişört
modellerinizi ilgili program e-mailleri üzerinden
bizlerle de paylaşırsanız çok seviniriz. 

FIRST Programlarında Asil Takım Kaydı
Bulunan Takım Koçları/Danışmanları için
Kurulan “Telegram Duyuru Kanalı”na
Katılabilirsiniz!

FIRST programlarında asil takım kaydı bulunan
koç ve danışmanlar için Telegram üzerinden bir
Duyuru Kanalı bulunmaktadır. Bu kanal üzerinden
Bilim Kahramanları Derneği ekibi tarafından, tüm
FIRST programlarıyla ilgili duyurular ve
hatırlatmalar yapılmaktadır. Bilim Kahramanları
Derneği Telegram Duyuru Kanalı grubuna
katılmak isterseniz, kanala linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://www.bilimkahramanlaribulusuyor.org/sezon-dosyalari/
https://bilimkahramanlari.org/fll-explore/
https://t.me/+ADATteRuUwBmOTc0
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https://www.linkedin.com/company/bilim-kahramanlar%C4%B1-derne%C4%9Fi/
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