BAYİ BİLGİLENDİRME
MÜFREDAT DEĞİŞİKLİKLERİ
18.7.2017 tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı’mızca yeni müfredat açıklaması
yapılmıştır. Yapılan bu açıklamaya göre aşağıdaki değişiklikler olmuştur.
1.sınıf ve 5.sınıf müfredatı tamamen değişmiştir. Bu durumda, bu sınıflar için müfredata
uygun yeni yayınlar baskıya girmiş olup sizlere en kısa sürede ulaştırılacaktır.
Müfredat uygulaması bu yıl 1. ve 5. sınıftan başlayarak uygulamaya konulacaktır. Yani yeni yılda
devam edecek 2.3.4.6.7.8. sınıflar eski müfredata göre devam edecek ancak bazı branşlarda
kısmi değişiklikler olmuştur.
Bu değişikler ise; 1. Sınıf tamamı, 3.sınıf fen bilgisi, 4 sınıf sosyal bilgiler, 5.sınıf tamamı,
6.7. ve 8.sınıflarda ise değişiklik yapılmamıştır
Son durumda; müfredatı değişen sınıf ve branşlar ile ilgili bayilerimizin stoklarında kalan
Zeka Küpü Yayınlarının iadesi alınacaktır

TÜRKİYE’DE BİR İLK - ÜÇ BOYUTLU AKILLI SORU BANKALARI
İlkokul 1.2.3.4. sınıflar için, yeni müfredata uyumlu, tamamı renkli, ve görsellerle destekli, her
branşa ayrı ayrı olmak üzere toplamda 17 adet akıllı soru bankası
Öğrenciyi sıkmadan, bilgiye boğmadan, bol pratik ve nitelikli hazırlanmış sorularla
konuyu öğreten, pekiştiren ve tekrar ettiren akıllı soru bankaları
Türkiye’de alanında bir ilk olacak üç boyutlu akıllı soru bankaları ile eğitime yeni boyut geliyor.
Öğretmen, veli ve öğrencilerin işini kolaylaştıracak bu yayınlar ile öğrenmek eğlenceye
dönüşecek

8.SINIF TEOG-1 ÜRÜNLER
TEOG da alanında lider olan Zeka Küpü Yayınları, yeni dönemde de nitelikli TEOG hazırlık
yayınları ile başarıya start veriyor
Nitelikli ve zengin yayın çeşidi ile TEOG da işinizi şansa bırakmayın….
Branş Soru Bankaları (6 Adet)
Branş Konu Yaprak Testler (6 Adet)
Branş Çıkacak Sorular Kitapları (6 Adet)
14 lü Branş Denemeleri (6 Adet)
Tüm Dersler Soru Bankası (1 Adet)
3’lü Genel Deneme Seti (1 Adet)
8’li Genel Deneme Setleri (1 Adet)
Konu Konu Çıkmış Sorular Kitabı (1 Adet)

GENEL DURUM
Yeni müfredata uyumlu güncel ürünler ile yeni ürünlerin tanıtım afiş - görselleri ulaştırılacaktır
Bu görsellerin ilgili noktalara ulaştırılması için göstereceğimiz ortak çabayı önemsiyoruz
Gerek parakende, gerekse kurumsal satışlar için ürün tanıtımının çok iyi planlanıp yapılması
Bu süreçte talep ve teklifleriniz için şirket merkezimizle irtibata geçilip çözüm üretilmesi

