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AVUSTURYA
17 Mayıs 2018

45 Arnavut öğretmen, geleceğin sınıflarındaki yöntemleri öğrenmek için Future
Learning Lab (FLL)'i ziyaret etti. PH Viyana'daki ZLI çalışma odalarının bir parçası
olan, özellikle Avusturya kurumlarındaki harmanlanmış öğrenme yaklaşımının
sergilendiği FLL, grubun son ziyaret noktasıydı. Katılımcılar, 3D yazıcı, MBOT robotu
ve sanal ve artırılmış teknoloji gibi öğrenmeye yönelik teknik araçları deneme fırsatı
buldular. Bu araçların öğrenme senaryolarında potansiyel kullanımı da eleştirel ve
yapıcı bir şekilde sorgulandı.
Daha fazla bilgi için: goo.gl/pZy2RN

BELÇİKA
18 Nisan 2018

Brüksel'deki Future Classroom Lab, Flaman okulları için bir Açık Gün (Open Day)
düzenledi. Flanders'ın tüm bölgelerinden yaklaşık 50 öğretmen FCL'yi ziyaret etti ve
FCL kavramlarıyla tanıştı.
30 Mayıs 2018

Yenilikçi Okullar Ağı'nın yenilikçi öğrenme alanları konusundaki açılış etkinliği
Brüksel'deki FCL'de gerçekleşti. Bu ağ, okullarda yenilikçi öğrenme alanlarının
kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır ve yeni okullara öğrenme ortamlarının
tasarlanması konusunda yardımcı olmak istemektedir.

ÇEK CUMHURİYETİ
22 Mayıs 2018

Brüksel'de FCL'yi ziyaret eden öğretmenler için Prag'da bir toplantı düzenlendi.
Öğretmenler, Avrupa Okul Ağı FCL'yi ziyaretleri boyunca öğrendiklerini tartıştılar.
Ayrıca kendi okullarında uyguladıklarını da paylaştılar. Aynı etkinlikte katılımcılar
mikro bitler üzerine bir çalıştaya katıldılar. Toplantı, ZS Dr. E. Benese'de bulunan
bir Çek geleceğin sınıfı laboratuvarında yapıldı.
Toplantıdan kısa bir videoyu (yalnızca Çek dilinde) burada bulabilirsiniz:
youtu.be/4gS64tmnUF0
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ESTONYA
Hem uluslararası hem de yerel teknoloji şirketleri, eğitimde yeni teknolojiler için
bir pilot uygulama programı başlatmak üzere HITSA'daki Future Classroom Lab'ın
ortakları haline geldi. Program, okul düzeyinde şirketler tarafından sağlanan
cihazların ve yazılımların pilot çalışmalarını, eğitim potansiyelleri üzerine
çalışmalar yapan öğretmenler ve eğitim teknologları ile koordine edecek.
Estonya'daki anaokulları, okullar ve üniversiteler öğretimde zaten teknolojiyi
kullanıyor, ancak gelecekte ne tür cihazlara veya yazılımlara odaklanmalılar?
Gelişmiş teknolojiler öğrenmeyi nasıl iyileştirebilir? Nihayetinde, öğretmenler
öğrencilerini gelecekteki dijital çalışma alanlarına hazırlama yöntemlerini
değiştirmek için hangi araçları ve metodları kullanacak?
Bunlar, HITSA'nın yeni bir strateji kapsamında araştırmaya başladığı sorulardan
bazıları. HITSA, ürünlerinin pilot uygulaya tabi tutulmasını isteyen şirketlerin
başvurularını kabul ediyor.

FRANSA
Poitiers bölgesinde son birkaç hafta çok yoğundu. Bu konum, okullarda, "Nouvelle
Forme Scolaire" (Yeni Okul Yapısı) projesinin Kavram Kanıtlarını (Proofs of
Concept) uygulamak için seçilmişti. #NFS projesi, FCL senaryolarından, alanlarından
ve felsefesinden esinlenmişti ve bir öğrenme kurumuna dönüşme yolunda okul
topluluklarına koçluk yapmayı amaçlamaktadır. Gerçekten öğrenen bir kurumdan
elde edilen bazı çıktılar diğerleri için bir başlangıç noktası olabilir. Beş okul bu
yönde çalışmalara başladı ve altı okul daha #NFS eğitmenlerinin onları ziyaret
etmesini bekliyor.
Önümüzdeki yıl, bu projenin Poitiers alanında büyüdüğünü biliyoruz ve Fransız FCL
elçileri ağı aracılığıyla ulusal düzeyde bir yaygınlaştırmaya yönelik sonuçlar ve
iyileştirmeler getireceğini umuyoruz.

MACARİSTAN
14-15 Mayıs 2018

Yeni Geleceğin Sınıfı Araç Seti, Budapeşte'deki yenilikçi öğretmenlere tanıtıldı. Bu
inovasyon grubunun üyeleri, ulusal düzeyde tematik haftaların kurucularıydı,
Macaristan'ın her yerindeki öğretmenler için, STEM, sürdürülebilir kalkınma, kendi
kendine öğrenme ve mesleki rehberlik gibi çeşitli konulara ilişkin ders planları
yazdılar. Etkinlik, öğretmenlerin meslektaşlarıyla tanışmaları ve yeni eğitim
trendlerini tartışmaları için harika bir fırsattı.

Eğitimciler, sınıflarında daha yaratıcı ve güncel olmaları için onlara ilham veren
yenilikçi öğretim yöntemini çok beğendiler.

İSRAİL
Mayıs 2018

Eğitim Bakanlığı tarafından Tel Aviv Bölgesi'nde ilk kez bir çevrimiçi eğitim
konferansı düzenlendi. Konferansın teması Girişimcilik ve İnovasyon'du.
Çevrimiçi Konferansa, Eğitim Bakanı Sayın Naftali Bennett ve açılış konuşması
yapan Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü Sayın Shmuel Abuav ve kapanış konuşmasıyla
Tel Aviv Bölge Müdürü Sayın Haya Shitay katılım sağladı.
Amaç, eğitimcileri günümüzde eğitimi etkileyen küresel eğilimler hakkında
bilgilendirmek ve bu etkileri karşılayabilecek okul girişimlerine örnekler
sunmaktı. Konferansta eğitim-hazırlık, nöro-pedagoji, 21. yüzyılda etik, teknolojik
yenilik ve Yenilikçi Öğrenme Alanları gibi konular ele alındı. Karina Batat, FCL ülke
temsilcisi, İsrail FCL'si Beta Okulunu tanıttı ve katılımcılara çalışmalarında ve
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okullarında nasıl yenilikçi bir öğrenme alanı tasarlayabilecekleri konusunda pratik
ipuçları verdi.
Konferansta otuz bir konuşmacı, birkaç girişimci okul ve 3.000'den fazla katılımcı
vardı: eğitimciler, müdürler ve paydaşlar.

MALTA
20-22 Nisan 2018

Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı, Nisan ayında bir hafta sonu boyunca 2018 Malta
Robotik Olimpiyatı'nda yer aldı. Malta Eğitim ve İstihdam Bakanlığı (MEDE)
tarafından düzenlenen bu girişimi yaklaşık 14.000 kişi ziyaret etti. Katılımcılar,
FCL'yi ziyaret etmeye ve hafta sonu boyunca burada düzenlenen çeşitli etkinliklere
ve uygulamalı atölyelere katılmaya davet edildi.
Etkinlik sırasında, FCL ülke temsilcisi ile Future Classroom konsepti üzerine bir
röportaj yapıldı. Bu röportaj, ulusal radyo istasyonlarından birinde canlı olarak
yayınlandı.

NORVEÇ
Mayıs 2018

Mayıs ayındaki yıllık NKUL konferansı, Norveç’in eğitim ve teknoloji alanındaki en
büyük etkinliğiydi. Mobil FCL'miz Udir Betalab bu konferansta yer aldı ve
programlama, dijital oyunlar ve maker-pedagoji üzerine çeşitli atölye çalışmaları
düzenledi. Toplamda Betalab faaliyetlerine çoğu öğretmen olmak üzere yaklaşık
bin kişi katıldı.
1 Haziran 2018

European Schoolnet, Bilişimsel Düşünme teması üzerine bir çalışma düzenledi. Bu
çalışma, farklı Avrupa ülkelerinden 25 katılımcıyı Oslo ve Stockholm'de bir araya
getirdi. Oslo'daki çalışma Hundsund ortaokulunda ve FCL Udir Betalab'da
gerçekleşti. Udir Betalab'da programlama ve yapıcı-pedagojiye ve bunların sayısal
düşünme ile bağlantısına özel bir odaklanma vardı.
Daha fazla bilgi için: eun.org

PORTEKİZ
18 Mayıs 2018

Son eğitim oturumu Laboratórios de Aprendizagem: ERTE-DGE'nin bir girişimi olan
Cenários e Histórias de Aprendizagem, Portekiz FCL elçileri tarafından
gerçekleştirildi.
Çeşitli müfredat alanlarından ve Portekiz'in farklı bölgelerinden 87 ilkokul ve
ortaokul öğretmeni 6 eğitim sınıfına dağıtıldı. Öğretmenler, sınıfları bağlamında
yenilikçi öğretme ve öğrenme senaryoları oluşturma ve uygulama fırsatı buldu.
Son oturumda, bu etkinliklerin potansiyellerini öğretme ve öğrenme bağlamlarında
sunma, paylaşma ve yansıtma fırsatı buldular. Tüm katılımcılar harika performanslar
sergiledi ve genel olarak iyi uygulamaları paylaşmak ve öğrenmek için mükemmel bir
zamandı.
29 Haziran 2018 (yaklaşan etkinlik)

Laboratórios de Aprendizagem Girişimi'nin 3. Ulusal Toplantısı - LA / FCL, Loulé
Ortaokulu'nda yapılacaktır. Bu etkinlik, Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Kaynakları
ve Teknolojileri Ekibi (ERTE; the Educational Resources and Technologies Team of
the Directorate-General for Education) tarafından desteklenmektedir ve
Laboratórios de Aprendizagem - LA / FCL Girişimi elçileri ekibi tarafından
uygulanmaktadır.
Bu etkinliğin odak noktası, “değişen koşullarda öğrencinin rolünü (yeniden)
düşünme”, öğretme ve öğrenme süreçlerinin yeniliğidir. Katılımcılar, Minho
Üniversitesi Eğitim Araştırma Merkezi'nden (CIEd) Marco Bento'nun konferansına
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katılma fırsatına sahip olabilecektir. Burada çeşitli konularda çalıştaylarda ve
Öğrenme Laboratuvarlarının Uygulanmasına yönelik panelde, okullarımızdaki
yenilikçi dinamikler konusunda iyi uygulamaların paylaşılması gibi alanlarda yer
alabileceklerdir.

İSPANYA
25-26 Mayıs 2018

INTEF, “Transformación Digital Educativa” (Eğitimsel Dijital Dönüşüm) Ulusal
Konferansını düzenledi. Deneyimler arasında, FCL elçisi Fran Gómez okulundaki,
"CEIP Ciudad de Ceuta" öğrenme alanlarının uyarlanmasından bahsetti.
Diğer Etkinlikler

Elçiler Alberto Alameda ve Javier Monteagudo (Madrid bölgesi), FCL ile ilgili çeşitli
etkinlikleri koordine ediyor: Seminerler, konferanslar, okullara ziyaretler, vs. FCL
elçisi Marisa March (Endülüs) Aula del Futuro seminerini iyi sonuçlandırıyor.
Castilla y León'daki bölgesel bir öğretmen dil eğitim merkezi olan Centro de
Formación del Profesorado en Idiomas (CFPI), FCL hakkında bir sunumla eğitim
danışmanları için özel bir etkinlik düzenledi. CFPI, FCL elçisi Laura Riesco sayesinde
olanaklarını FCL'nin öğrenme alanlarına uyarlıyor.
Yaklaşan Etkinlikler

II. İş Birliğine Dayalı Yenilik Konferansı (JIC2018), FCL elçisi Amelia Granda'nın
(Comunidad Valenciana) sunumu da dahil olmak üzere Haziran ayı sonunda
gerçekleştirilecek.
Önümüzdeki okul yılı, Navarra'daki yeni Aula del Futuro / Etorkizuneko Gela hazır
olacak.

TÜRKİYE
Mayıs-Haziran 2018

Türkiye, 16 Mayıs 2018'de Avrupa Okul Ağı'nda düzenlenen çalıştaya katıldı:
Okullarda öğrenme alanlarının dönüştürülmesi: Vizyondan etkiye. Microsoft ile
ortaklaşa düzenlenen bu atölye çalışması, bazı pratik öneriler sağladı ve kanıta
dayalı bir yaklaşımla öğrenme laboratuvarları konseptini destekledi.
Geleceğin Sınıfını Tasarlama- FCL Türkiye ulusal web sitesi, yönergeler ve öğrenme
bölgelerine ilişkin en iyi uygulamaları sağlamak için güncellendi. Bu FCL girişimine
öğretmenlerden büyük ilgi vardı. Sadece iki haftalık bir süre içinde 12.100 öğretmen
Facebook grubumuz “FCL Türkiye”ye katıldı ve esnek öğrenme alanlarına uyum
sağlamak için en iyi uygulamalarını gösterdi.
17 FCL elçisi seçildi ve bu elçiler 12 Haziran 2018 tarihinde Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen bir toplantıya
katılacaklar. Bu doğrultuda 13 Haziran 2018 tarihinde 500 öğretmen için iki
oturum halinde öğrenme alanları ve öğrenme laboratuvarlarını konu alan
çevrimiçi bir toplantı düzenlenecek. Öğrenme alanlarını sunan en iyi uygulamalar
öğretmenlerden toplandı ve web sitemizde yer alacak.

Geleceğin Sınıfı Elçileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bart Verswijvel ile iletişime geçin - bart.verswijvel@eun.org
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