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Etkinlik Bülteninin üçüncü baskısında, FCL Elçileri tarafından düzenlenen
etkinliklerin bazılarına genel çerçeveden bakabilirsiniz.
Önemli haber şu ki, FCL Temsilcileri bir pan-Avrupa yerel FCL Elçileri ağı kurdular.
Yerel elçiler çevrimiçi bir eğitim alacak ve ülke temsilcilerine çalışmalarında yardımcı
olacaklar.
Ayrıca, Future Classroom Lab'ı okullarına uyarlayan ve yakın tarihte 100'den fazla
okulu Future Classroom konseptini benimseyecek bir ülke olan Portekiz'e FCL
Elçilerinin yaptığı çalışma ziyareti hakkındaki yazıyı da okuyun.
Portekiz'e yapılan çalışma ziyaretinin haber makalesi: fcl.eun.org/news

fcl.eun.org/fcl-ambassadors

AVUSTURYA
Avusturya'da gençler dijital olarak ne kadar yetkin? Bu tema üzerine Future
Learning Lab Viyana, 26 Eylül 2018'de sektör ortaklarıyla birlikte heyecan verici bir
ağ etkinliği düzenledi.
Gençlik Kültürü Araştırma Enstitüsü'nden Philipp Ikrath, gençlerin kullandığı dijital
araçlara ilişkin bilgiler verdi. Avrupa Okul Ağı'ndan Bart Verswijvel toplantıya
çevrimiçi olarak katıldı ve sektör ortaklarına bir Future Classroom'un parçası olma
fırsatlarını sundu. Etkinlik, Bay Patrick Zoehrer tarafından yönetildi.
Dijitalleşmeyi desteklemek için Future Learning Lab, 2018-2019 kışında
gerçekleşecek bir dizi eğitim sunuyor. Proje yöneticisi Daniela Wolf, teklifler için
genel bir değerlendirme yaptı. Daha fazlasını için (Almanca): www.fll.wien

BELÇİKA
Flaman Yenilikçi Öğrenme alanları üzerine Yenilikçi Okullar Ağı bir sonraki
toplantısını 18 Ekim'de Rhizo Kortrijk'teki FCL'de yaptı. Ağın üyeleri FCL'deki
derslere katıldı ve okullarda birebir programlamanın nasıl finanse edileceğini
tartıştı.

22 Ekim'de Flaman Eğitim Bakanlığı ve FCL elçisi Brüksel'de bir konferans
düzenleyecek. Sabah, son MICTIVO araştırmasının sonuçları (Flaman eğitiminde
BİT kullanımına ilişkin) sunulacak. Öğleden sonra, delegeler Flanders'daki
mevcut çevrimiçi CPD (sürekli mesleki gelişim) olanaklarıyla tanışacak.

ÇEK CUMHURİYETİ
Çek Cumhuriyeti'nde Kod Haftası dahilinde pek çok etkinlik gerçekleşecek.
Bunlardan birinde, 16 Ekim'de, Dr. Edvard Benes İlköğretim Okulu, tramvayın
yanından geçecek veya tramvayı bekleyen insanlara nasıl kod yazılacağını
öğretecek. Bu etkinlik, Eğitimde Uluslararası İş Birliği Merkezi (DZS) tarafından
düzenlenmektedir.
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DANİMARKA
9 Ağustos 2018'de Kopenhag'daki FCL için bir açılış düzenlendi ve bölgede bulunan
500 okul lideri, öğretmen ve pedagoji personeli ağırlandı. Bu açılışta, teknoloji ve
yenilik konuları ele alındı ve açılış, artık zorunlu bir husus olan Teknoloji ve
İnovasyon'a önayak oldu. Bu yeni tema Teknoloji ve İnovasyon, Danimarka Future
Classroom Lab ile iş birliği içinde geliştirilecek.
Programda Danimarka Future Classroom Lab adına büyük bir çalışma vardı. 1000
m2 Lab tamamen doldu. Bu açılışta Future Classroom Lab konseptine, yeni didaktik
yaklaşımlara ve teknoloji ve öğrenim üzerine yeni ve modern yaklaşımlar
başlatmak için ortak bir platform oluşturmaya odaklanıldı.

ESTONYA
Estonya'nın Bilişim Teknolojileri Eğitim Vakfı (HITSA), sektör ortakları için bir
eğitim teknolojisi pilotlama programı yürütmektedir. Pilotlama öğretmenleri ve
eğitim teknolojisi uzmanları kısa süre önce Gelecek Sınıf Laboratuvarlarında HITSA
tarafından verilen bir eğitim aldılar ve şimdiden ilk cihaz ve yazılımlarını
denemeye başladılar. HITSA, sonuçları diğer okullara hangi teknolojinin nasıl
uygulanacağı konusunda tavsiyelerde bulunmak için kullanacaktır. Katkıda
bulunan tüm sektör ortakları, Eğitim İnovasyon İş Ortağı unvanını alacak ve
pilotlamak istedikleri cihazlar için değerlendirmeler kabul edecekler.

FİNLANDİYA
Fin Future Classroom Lab Elçileri ile ilk toplantı 15 Ağustos 2018'de Tampere'de
gerçekleşti. Gündemde Üç adet Finlandiya Geleceğin Sınıfı Laboratuarının
çalışmalarının koordinasyonu, öğretmenler için eğitim ve Kopenhag'daki FCL
gezisi gibi konular yer aldı.

FRANSA
Öğretmenlerle çevrimiçi ağda profesyonel gelişim nasıl gerçekleşebilir? Bir grup
Fransız FCL elçisi, bu konuyla ilgili olarak Les Cahiers Pédagogiques'in hazırladığı
ve yakında yayınlanacak olan bir rapora katkıda bulundu. Daha fazla bilgi için:
www.cahiers-pedagogiques.com
Fransız FCL Elçileri, sınıfın yeniden tasarlanması, iş birliği ve Dijital Okuryazarlık
(21-23 Kasım 2018) üzerine atölye çalışmaları için Eğitici İnovasyon Merkezi'nde de
söz alacak. Daha fazla bilgi için: www.educatec-educatice.com

MACARİSTAN
Macar FCL web sitesi açıldı. Yeni web sitesi, öğretmenleri Future Classroom Lab ve
ağ hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda FCL Laboratuvarları,
eğitimler ve webinarlar hakkında haberler içeriyor. FCL etkinliklerini teşvik ediyor
ve FCL araç takımı hakkında bilgi veriyor.
Daha fazla bilgi için: hirmagazin.sulinet.hu

İSRAİL
İsrail'in Future Classroom ülke temsilcisi Karina Batat, 28-30 Haziran 2018
tarihlerinde, Minecraft Mentor Global Group'un bir üyesi olarak, 2018 Games for
Change (G4C) Festivali'ne katılma fırsatı buldu. New York'taki Parsons School of
Design'da gerçekleşen 3 günlük etkinlikte paneller, söyleşiler ve atölye çalışmaları
yer aldı.
G4C Festivali, oyunların toplumumuzda şimdi ve gelecekte yaratabileceği olumlu
etkileri hakkında farkındalığı artırmak için oyun tasarımcılarını, teknoloji
uzmanlarını, eğitimcileri, araştırmacıları ve öğrenen tasarımcıları bir araya
getirmektedir.
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MALTA
Özel ihtiyaçları olan öğrencileri destekleyen iki öğretmen, 2 günlük bir kursa katıldı:
Öğrenimi erişilebilir kılın: 29-30 Eylül 2018 tarihlerinde Brüksel'deki Future
Classroom Lab'da sınıfımda Özel Eğitim İhtiyaçları. Çalıştay,özel öğrenme güçlüğü
olan öğrencilere bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda eğitim sağladı. Bu iki
öğretmen daha sonra edindikleri bilgileri bölgedeki diğer eğitimcilere aktaracaklar.
Malta Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Dijital Okuryazarlık ve Çapraz Beceriler
Müdürlüğü önümüzdeki ay içinde yeni binasına taşınacak. Yeni binada etkileşimli
sınıf pedagojisini benimseyen dört yeni Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı yer alacak. Bu
laboratuvarlar, başta eğitim liderleri, öğretmenler ve öğrenciler olmak üzere farklı
paydaşlar için farklı atölye çalışmaları ve seminerlere ev sahipliği yapacak.
Buradaki deneyimlerinden eğitimciler, okullarında ve sınıflarında pedagoji,
teknoloji ve tasarımın rolünü yeniden düşünmeye teşvik edilecekler.

NORVEÇ
Öğretmenlerin öğrenme hikayelerini, blog gönderilerini ve öğrenimle ilgili
deneyimlerini paylaştıkları iktipraksis web sitesinde yeni öğrenme hikayeleri
yayınlandı. En son yüklenenler arasında Inside, Plague Inc., Spaceflight Simulator,
Scribblenauts, Human Resource Machine, Geoguessr gibi dijital oyunlar hakkında
öğrenme hikayeleri buluyoruz. Daha fazla bilgi için: iktipraksis.iktsenteret.no
12 Eylül'de Udir Betalab'da öğretmenler ve Norveç FCL elçileri için Sanal Gerçeklik ve
Artırılmış Gerçeklik üzerine bir atölye çalışması düzenlendi. Program, sınıfta AR ve VR
kullanımıyla ilgili tartışmaları içeriyordu. Zorluklar ve en iyi uygulamalar nelerdir?
Çalıştay sonuçları, eğitimde AR ve VR kullanımına ilişkin kısa bir raporla sonuçlanacak
ve gelecek konferans ve etkinliklerde öğretmenlere sunulacaktır.
23 Ekim'de Trondheim'daki NOKIOS konferansında bir Future Classroom Lab
atölyesi düzenlenecek. Programlama, robotlar, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik ve dijital
oyunlar üzerine sunumlar ve uygulamalı aktiviteler içeren 4 saatlik bir oturum
olacak. Etkinliğin hedef grupları, karar vericiler, politikacılar, yöneticiler, proje
liderleri, tedarikçi firmalar, BT uzmanları, araştırmacılar ve kamu sektöründe çalışan
diğer paydaşlar olacak.
14-15 Kasım 2018 tarihlerinde Lillestrøm'da gerçekleşecek olan SPOT 2018
konferansında bir Future Classroom Lab çalıştayı düzenlenecektir. Hedef grup, özel
eğitim üzerine çalışan öğretmenler ve politika yapıcılardır.

PORTEKİZ
29 Haziran'da, Laboratórios de Aprendizagem Girişimi-LA / FCL'nin 3. Ulusal
Toplantısı Loulé Ortaokulu'nda gerçekleşti. Etkinlik ERTE tarafından desteklendi
(Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Kaynakları ve Teknolojileri Ekibi) ve bu FCL Girişimi,
temsilciler ekibi tarafından uygulandı. "Değişen bir koşullarda öğrencinin rolünü
(yeniden) düşünme" başlıklı konferansa, çeşitli konularda ve eğitim seviyelerinde 152
öğretmen katıldı. Tartışma temaları yeniliği, öğretme ve öğrenme süreçlerinde yeni
metodolojilerin tanıtılmasını ve iyi uygulamaların paylaşılmasını kapsadı.
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İSPANYA
FCL elçisi Francisco Gómez, 1 Ekim'de Granada Üniversitesi'nde Sınıf (İlkokul)
Öğretmenlerinin İlk Eğitiminin bir parçası olarak Geleceğin Sınıf Laboratuvarını
tanıttı ve değişen öğrenme alanlarıyla ilgili deneyimi sundu.
Valensiya bölgesi tarafından 9 Kasım'da gerçekleşecek olan II. CTEM Uluslararası
Kongre'sinde Esnek Alanlar ve Aula del Futuro hakkında bir panel yer alacak. Milli
Eğitim Bakanlığı'ndan FCL koordinatörü ve bir FCL elçisi bu panele katılacak.
13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Ulusal Eğitim Teknolojileri Fuarı'nda
(SIMO) FCL'nin İspanya'daki ismi "Aula del Futuro" la yer alacak.
Kanarya Adaları'nda, yerel eğitim idaresi öğretmenlere FCL eğitimi vermeye
devam edecek. Yeni tanıtım malzemeleri üretilecek ve mekanların
dönüştürülmesinde iyi uygulamaların paylaşılmasına yönelik bir kampanya
başlatılacak. Daha fazla bilgi için: Transformando los espacios escolares en
espacios creativos e inspiradores

TÜRKİYE
Yaz boyunca, Future Classroom Lab pedagojisini tanıtmak için çeşitli çevrimiçi
eğitimler düzenlendi. STEM Eğitimi, Web 2.0 araçları, esnek öğrenme alanları
vb. konuları içeren 10 webinarın yer aldığı programa toplam 4.886 öğretmen
katıldı.
Kılavuz olarak "Öğretmenler için Geleceğin Sınıflarını Tasarlama El Kitabı"
yayınlandı ve tüm okullara gönderildi.
Türkiye, 4-14 Eylül 2018 tarihlerinde, Geleceğin Sınıfını Tasarlamak için iki haftalık
bir çevrimiçi etkinlik düzenledi. Öğretmenler için 6 modüllü bir MOOC geliştirildi.
MOOC, eğitimi dönüştürme, 21. yüzyıl becerileri, FCL gereksinimleri, bileşenler,
FCL araç setleri, öğrenme senaryoları vb. konuları kapsıyordu. 1768 öğretmen
MOOC'a kaydoldu.
Daha fazla bilgi için: fclturkiye.eba.gov.tr

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