
1/4 

Geleceğin Sınıfı 
Ülke Çalışmaları

ETKİNLİK 
BÜLTENİ
Sayı #4, Aralık 2018

FCL Temsilcileri, Etkinlik Bülteni'nin dördüncü baskısını sunmaktan mutluluk 
duyar. 2018'in son döneminde düzenlenen etkinliklerden bazılarına aşağıdan 
ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, 16 ülkenin çoğunda, Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeyde FCL ülke 
temsilcileri ve FCL elçileri ağının  bulunduğunu paylaşmaktan mutluluk 
duyuyoruz.

Nasıl Öğrenmek İstersiniz? sorusunun yanıtını araştırırken FCL Elçileri ağında 
oluşturulan 24 videoyu izleyebilirsiniz.

2019 için her şeyin en iyisini diliyoruz.

Nasıl öğrenmek istersin?

fclambassadors.wordpress.com 

AVUSTURYA
12 Kasım 2018 

Future Learning Lab Viyana (FLL Wien), Viyana'daki Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi'nde "Watson Yapay Zeka"nın öğretimde kullanılmasıyla ilgili açılış 
etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Olaf Hahn (IoT Evangelisti | IBM Austria Linz) açılış konuşmasında yapay zeka 
konusunda kısa bir değerlendirme yaptı ve IBM tarafından geliştirilen Watson 
bilgisayar programının nasıl çalıştığını açıkladı.

Watson AI, doğal dilde girilen dijital sorulara yanıt bulmak için IBM tarafından 
geliştirildi. Program, performansını göstermek için Amerikan bilgi yarışması 
programı Jeopardy'de daha önce yüksek meblağlar kazanan iki insan rakiple üç 
yayın süresince yarıştı! Watson, iki insan rakibine karşı da yarşmayı kazandı.

BELÇİKA
22 Ekim 2018

MICTIVO araştırmasının sonuçları yayınlandı ve Brüksel'de bir etkinlikte sunuldu. 
MICTIVO Projesi Flaman eğitiminde BİT kullanımına ilişkin nicel bir araştırmadır. 
Öğleden sonra çevrimiçi öğrenme üzerine yarım günlük bir atölye çalışması yapıldı. 
Daha fazla bilgi için: MICTIVO (Felemenkçe): https://onderwijs.vlaanderen.be/
monitor-voor-ict-integratie-in-het-vlaams-onderwijs-mictivo-2018

FRANSA
Sonbahar 2018

Ülke çapında FCL'den ilham alan 8 uygulamalı atölye çalışması düzenlendi. 
Sınıfınızı yeniden mi tasarlıyorsunuz, neden? Nasıl? Poitiers bölgesinde Mesleki 
Gelişim Günleri katılımcılarından önemli geri bildirimler aldı. 
Daha fazla bilgi için: https://padlet.com/Xavier_Garnier/NFSClasse

Aynı zamanda, daha büyük bir izleyici kitlesi, Innovation Crossroad of Educatice'de 
ülke temsilcileri tarafından yönetilen çeşitli atölye çalışmaları aracılığıyla FCL 
ilkelerini keşfetti. 
Daha fazla bilgi için: Educatec https://www.educatec-educatice.com/

http://fclambassadors.wordpress.com/
https://onderwijs.vlaanderen.be/monitor-voor-ict-integratie-in-het-vlaams-onderwijs-mictivo-2018
https://padlet.com/Xavier_Garnier/NFSClasse
https://www.educatec-educatice.com/
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MACARİSTAN
15 Ekim - 30 Kasım 2018

Geçtiğimiz aylarda, bir pilot program kapsamında, yaklaşık 200 Macar öğretmen, 
Future Classroom Lab'in metodolojisi hakkında online çalıştı.

Bu yılın başlarında FCL araç takımı hakkında eğitim alan yenilikçi grup, STEM, 
sürdürülebilir kalkınma, kendi kendine öğrenme ve kariyer rehberliği gibi çeşitli 
konularda çevrimiçi kurslar düzenledi. Öğretmenlere okul programlarını planlarken 
metodolojiyi ve Öğrenme Aktivitelerini nasıl kullanacaklarını öğrettiler. Geri bildirime 
göre, katılımcılar programdan ve özellikle kullanılan FCL araç takımından memnun 
kaldılar.

İSRAİL
22 Ekim 2018 

FCL Elçileri ağının açılışında, motive olmuş 9 eğitimci Beta Okulu'nda bir araya geldi. 
Toplantıda bir elçinin rollerini belirledik. Profili ve nitelikleri tartıştık ve genel 
beklentileri paylaştık. Gün, kullandığımız sanal öğrenme ortamında uygulamalı bir 
oturumla sona erdi.

29 Kasım 2018 

Bu yıl Kodlama Saati etkinliği şu soruya odaklandı: Bu sefer ne üreteceksiniz? Bu 
yüzden Beta Okulu ekibi, code.org'daki yeni unplugged etkinlikten ilham alan sanal 
bir dans partisi oluşturmaya karar verdi.

Neden bir dans partisi? Çünkü, aslında senkronize bir şekilde dans eden bir grup 
dansçı, programlanan bir bilgisayara benzerdir.

Etkinliğin hazırlıklarını Beta Okulu (Nirit Kasdai ve Karina Batat) ekibi üstlendi. 
Çevrimiçi açılış etkinliğine Tel Aviv'in her bölgesinden yaklaşık 150 sınıf katıldı. 
Katılımcılar, öğrenciler ve öğretmenler belirli hareketleri temsil eden dans 
hareketlerini ve renkleri öğrendiler ve sonunda birlikte mükemmel bir dans 
partisi gerçekleşti. 
İzlemek için: https://video214.com/play/b3ioHbdiUI9IkksyzG3pLg/s/dark

MALTA 

1-2 Aralık 2018

Malta Eğitim Bakanlığı'ndan bir eğitim görevlisi ve Geleceğin Sınıfı ülke temsilcisi  
Brüksel'deki Future Classroom Lab'da "Okulumda ve Sınıfımda Aktif Öğrenme" adlı 
2 günlük bir eğitime katıldı. Çalıştayda, Geleceğin Sınıfı pedagojisi ve teknolojileri ile 
birlikte Geleceğin Sınıfı öğrenme alanlarının öğretim ve öğrenimi nasıl etkilediği 
araştırıldı.

Elde edilen bilgiler bölgedeki eğitimciler ve diğer paydaşlala paylaşılacaktır. İlk 
eğitim FCL elçilerine verilecektir. İlk iki katılımcının eğitim giderleri Malta 
eTwinning UDS tarafından finanse edilmiştir.

http://bit.ly/BetaDanceParty18
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NORVEÇ
29 Kasım 2018 

Norveç FCL elçileri, ilkokul son sınıflardaki öğrencilere odaklanan, dijital oyunlar 
üzerine bir atölye düzenledi. Bu hedef grup için oyunlar sınırlı olmakla birlikte 
daha büyük öğrenciler için (orta öğretim ve lise) birçok oyun zaten Norveçli 
öğretmenler tarafından paylaşılmıştı. Çalıştayda, ilkokul son seviye için daha fazla 
kaynak ihtiyacını ve bazı zorlukları tartıştık. Katılımcılar, yaklaşan atölyelerde yer 
alacak birkaç oyunu; Frostrune, Hatch, Equilinox gibi, test ettiler.

 Daha fazla bilgi: iktipraksis.no

Kış 2018-2019 

Norveç Bilim Merkezleri bu dönemde, Udir BetaLab ile iş birliği içinde bir 
Programlama ve Dene-yap atölyeleri okul turu düzenledi. Program Kasım ayında 
Norveç Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde başladı. Tur, Norveç'in farklı yerlerine 3D 
tasarım ve baskı, programlama, e-tekstiller ve diğer maker etkinlikleriyle 
uygulamalı atölyelere önayak oluyor.

PORTEKİZ
Yakında 

Portekiz elçileri, Ocak'tan Mayıs 2019'a kadar sürecek öğretmen eğitimi için bazı 
eğitimler hazırlıyorlar. Bu b-öğrenme eğitimlerinde, öğretmenler, Avrupa Okul 
Ağı'nın, Geleceğin Sınıfı Araç Takımına dayalı Öğrenme Senaryoları oluşturma ve 
keşfetme fırsatı bulacaklar. Ayrıca, sınıflarında uygulamak ve yenilikçi öğretim ve 
öğrenme deneyimlerini yansıtmak için Öğrenme senaryoları oluşturma fırsatına da 
sahip olacaklar. 
Daha fazla bilgi için: FCL Toolkit (Portekizceden çeviri) https://fcl.eun.org/pt_PT/
toolkit

İSPANYA
9-10 Kasım 2018 

Milli Eğitim Bakanlığı, II. Uluslararası STEM CV Kongresi kapsamında Esnek 
Alanlarda Aktif Öğrenme etkinliğine katıldı. Etkinlik Valensiya'da gerçekleşti ve 
İspanya Eğitim Bakanlığı temsilcisi Ignacio Casado ve FCL'nin Comunidad de 
Madrid FCL ülke temsilcisi Javier Monteagudo, FCL üzerine ilginç yaklaşımlarda 
bulundu.

13-15 Kasım2018 

Eğitimde Teknoloji Ulusal Fuarı SIMO Madrid'de gerçekleşti. Bu etkinlik sırasında 
İspanya Eğitim Bakanlığı FCL'yi İspanya'daki Bilgi İletişim Teknolojileri ulusal 
politikasının merkezinde yer alan yenilikçi projelerden biri olarak sundu. Daha 
fazla bilgi için: SIMO https://www.ifema.es/en/simo-educacion

 Kasım – Aralık 2018 Yerel Etkinlikler

Endülüs: FCL elçisi María Luisa March, 13 Kasım 2018 tarihinde Sevilla'da 
düzenlenen I.Yerel e-Twinning Konferansı sırasında Geleceğin Sınıf Laboratuvarını 
tanıttı. Oturuma 15 e-Twinning temsilcisi ve Avrupa Projelerinden sorumlu 
personel katıldı.

Cantabria: FCL elçisi Marian Reguera, FCL'yi tanıtmak ve Cantabria'da yeni bir 
FCL'nin tasarlanması için bölgede öğretmen eğitiminden sorumlu personelle bir 
araya geldi.

Comunidad de Madrid: FCL konsepti, yerel eğitim otoriteleri tarafından düzenlenen 
eğitim kapsamında, toplamda 159 kişiden oluşan CRIF Acacias'taki BİT 
koordinatörlerine sunuldu ve tanıtıldı.

http://iktipraksis.no/
http://fcl.eun.org/pt_PT/toolkit
http://www.ifema.es/simoeducacion_06
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Extremadura: FCL elçisi Diego Alías, Mérida Üniversitesi'nde 125 öğretmenin 
katıldığı bir eğitim kursunda eTwinning ve Geleceğin Sınıfı arasındaki sinerjiyi 
destekledi.

Illes Balears: FCL elçisi Joana Aina Pol, kendi FCL'lerini tasarlamak isteyen CC 
Nostra Senyora de Mont i Sion okuluna danışmanlık yaptı.

TÜRKİYE
Ekim - Aralık2018 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi, MEB için bir öğrenme 
laboratuvarı tasarlamak amacıyla iç mimarların da dahil olduğu bir toplantı ve 
eğitim düzenledi. Ankara'da düzenlenen etkinliğe 30'a yakın iç mimar, Üniversite 
öğretim üyeleri ve Bakanlık temsilcileri katıldı.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelindeki okullar için tasarım ve beceri 
atölyelerinin uygulanmasına yönelik stratejik bir plan geliştirdi. Paydaşlara, 
eğitimcilere, akademisyenlere ve öğretmenlere Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı 
modeli tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi Ankara'da gerçekleşti. Çok 
sayıda akademisyen, politika yapıcı, uzman, öğretmen, öğrenci, STK temsilcisi ve 
teknoloji tedarikçisinin katıldığı toplantıda teorik ve pratik bilgiler paylaşıldı. 
Geleceğin Sınıf Laboratuvarı ülke temsilcisi Sümeyye Hatice Eral, FCL Araç Takımı 
ve Geleceğin Sınıf Laboratuvarı modelini sundu.

Ülke temsilcileri ve FCL Elçileri, Antalya'da düzenlenen 9. e-Twinning Yıllık 
Konferansı'na katıldı. Yenilikçi pedagoji, eğitimde BİT ve proje tabanlı öğrenmeye 
odaklanan etkinlikte FCL Elçileri için iki toplantı düzenlendi. Geleceğin Sınıf 
Laboratuvarı Modeli ve FCL Araç Takımı tanıtıldı.

Türkiye'de Geleceğin Sınıfı'nın fikirlerini tanıtacak 18 Yerel FCL elçisi vardır. FCL 
elçilerinden Zuhal Özbay, 102 okul müdürü ve 432 öğretmene yönelik bilgilendirme 
toplantıları düzenledi. Elçi Sadık Türkel, İzmir'de öğretmenlere ve öğrencilere 
yönelik kodlama ve robotik konusunda eğitimler düzenledi.

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

mailto:bart.verswijvel@eun.org
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