
PISA 2012 ESAS UYGULAMA OKUL BĠLGĠ FORMU 

 
A) OKUL BĠLGĠLERĠ 

 

Okulun Adı  

Okulun Adresi 
 

Okulun ĠletiĢim Bilgileri 

Tlf.  

Fax.  

Okul e-posta  

 

 

B) OKUL KOORDĠNATÖRÜ BĠLGĠLERĠ   

 

Adı Soyadı   

Görevi  

T.C. Kimlik Numarası  

ĠletiĢim Bilgileri 

Tlf.(Ġş)  

Tlf.(Cep)  

e-posta  

 

 

C) ÖĞRETMEN   

   

 
MATEMATĠK 

ÖĞRT. 

FEN/FĠZĠK/ 

KĠMYA/BĠY. 

ÖĞRT. 

TÜRKÇE/TÜRK 

.DĠLĠ ve 

EDEBĠYATI 

BĠLGĠSAYAR 

ALANI ÖĞRT. 

Adı Soyadı  
    

Görevi 
    

T.C. Kimlik 

Numarası 

    

ĠletiĢim 

Bilgileri 

Tlf.(Cep) 
    

e-posta 
    

 

D) ÖĞRENCĠ SAYISI  : ……………….. 

 

 (01 Ocak -31 Aralık 1996 Arası Doğumlu Okulunuzda Kayıtlı Öğrenci Sayısı ) 

 

 

AÇIKLAMALAR 

 

1. Projenin yürütülmesi sırasında yapılacak iletişimler çoğunlukla e-posta adresi üzerinden 

yapılacağı için okul koordinatörüne ait e - posta adresinin ve okul  e-posta adresinin 

kullanılan bir adres olması ve her gün kontrol edilmesi gerekmektedir. 

 

2. Okul Koordinatörü, okulda projenin yürütülmesinden sorumlu kişidir. Okul Koordinatörü 

ilgili okulun müdürü ya da okul müdürünün belirleyeceği bir müdür yardımcısı olabilir. 

 



3. Okullardan seçilen koordinatörlerin öncelikle ve ivedililikle bu formu okulunuzun e-posta 

adresine gönderilen Okul Bilgi Formunu doldurarak 13 Ocak 2012 tarihine kadar 

göndermeleri gerekmektedir. 

 

4. Okul Koordinatörü, okulda projenin yürütülmesindeki görev ve sorumlulukları hakkında 

verilecek olan  30 Ocak 2012 – 02 ġubat 2012 tarihleri arasında  gerçekleştirilecek seminer 

faaliyetine katılması gerekli ve zorunludur. 

 

5. 30 Ocak 2012 – 02 ġubat 2012 düzenlenecek seminer faaliyetine katılmak üzere Matematik, 

Biyoloji Fizik, Kimya veya Fen ve Teknoloji Alnı ile Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe 

branşlarında okulunuzda görevli bir öğretmenin belirlenerek seminere katılımlarını sağlamak 

üzere seçilecektir. 

 

6. Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme uygulaması için okullardaki bilgisayarların uygulamaya 

hazır hale getirilmesi için görevlendirilecek öğretmenin öncelikli olarak bilgisayar öğretmeni 

olması gerekmektedir. Eğer Okulunuzda bilgisayar öğretmeni mevcut değilse bilgisayar 

kullanımı konusunda deneyimli yukarıda belirtilen branş öğretmenleri dışında başka bir 

öğretmeni sorumlu olarak seçebilirler. Bu kişiler test uygulayıcı yardımcısı olarak 

görevlendirilecek ve seminerleri ġubat ayı içerisinde yapılacaktır. 

 

7. Öğrenci Sayısı PISA 2012 Esas uygulamasında yer alacak okulunuzda kayıtlı güncel 1996 

doğumlu öğrencilerin sayısı olacaktır.  

  

 

8. Okul koordinatörünün ya da Test Uygulayıcısı Yardımcısının zorunlu değişmesi durumunda 

(nakil, sağlık vb.) görevi yürütecek kişi/kişilerin yeniden belirlenerek Başkanlığımıza 

birdirilmesi gerekmektedir.  

  

9. Formdaki tüm bilgiler güncel, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurarak  pisa@meb.gov.tr  

ve apanal@meb.gov.tr e-posta adresine 13 Ocak 2011 tarihine kadar gönderiniz. 

mailto:pisa@meb.gov.tr
mailto:apanal@meb.gov.tr

