Geleceğin Sınıfı
Ülke Çalışmaları
FCL Elçileri, 2019 baharı geçmiş ve gelecek faaliyetleri kapsayan ilk Etkinlik
Bülteni'ni sunmaktan mutluluk duyar.

ETKİNLİK
BÜLTENİ
Sayı #5, Nisan 2019

FCL İlkbahar Webinarları

Ayrıca, yalnızca FCL elçileri ağımızı hedefleyen değil, aynı zamanda yenilikçi
pedagojiler, teknolojiler ve alan tasarımına ilgi duyan herkese açık olan bir dizi
webinar sunmaktan gurur duyuyoruz.
Yakında sunulacak bazı konular aşağıdaki gibidir. Daha fazla webinar eklenecektir:
FCL pedagojisi Uygulamaları (TR)
Sınıfta sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik: olasılıklar ve gerçekler (ES)
Empatiyi öğrenmek ve uygulamak için dijital oyunları kullanma (NO)
Eğitimde sürükleyici oyun: Minecraft (IL) la öğrenme şeklimizi değiştirme
Sınıfta Kodlama (BE)
Zenginleştirilmiş Okul Kitapları (AT)

fcl.eun.org/webinars

Daha fazla bilgi için: fcl.eun.org/webinars.

AVUSTURYA
25 Şubat 2019

Future Learning Lab Vienna, Viyana Üniversitesi Öğretmen Eğitimi'nde tüm FLL
paydaşları için ilginç bir etkinlik düzenledi. Toplantının konuları bulut bilişim ve
ters-yüz edilmiş sınıf konseptiydi. Toni Pohl, "Modern İş Yeri İçin İş Akışları" başlıklı
açılış konuşmasında, çeşitli kuruluşlarda danışman olarak kendi bakış açısıyla
okullarda bulut bilişimin zorlukları ve avantajlarından bahsetti.

BELÇİKA
Yakında:

8 Mayıs 2019

Brüksel'deki FCL'de Öğretmen Eğitmenleri için birleştirilmiş bir FCL - eTwinning
eğitim düzenlenecek. Öğretmen eğitmenleri, bir eTwinning projesini nasıl meydana
getirip yürüteceklerini ve bunu yenilikçi bir öğrenme alanına nasıl entegre
edeceklerini öğrenecekler.
Yakında: 22 Mayıs 2019

22 Mayıs'ta Flaman Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Okul Ağı (EUN), Brüksel'deki
FCL'de bir Açık etkinlik organize edecek. Yarım günlük bir atölye çalışmasında,
yenilikçi öğretim ve öğrenmeyle ilgilenen öğretmenler, müdürler ve öğretmen
eğitmenleri, FCL kavramı ve altyapısına bir giriş çalışması yapacaklar.

ÇEK CUMHURİYETİ
14 Mart 2019

22 Mayıs'ta Flaman Meb ve Avrupa Okul Ağı, Brüksel'deki FCL'de bir Açık Etkinlik
organize edecek. Yarım günlük bir atölye çalışmasında, yenilikçi öğretim ve
öğrenimle ilgilenen öğretmenler, müdürler ve öğretmen eğitmenleri, FCL kavramı ve
altyapısına bir giriş yapacaklar.
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DENMARK
13-14 Mart 2019

Danimarka Future Classroom Lab (FCL), Danimarka Öğrenme Festivali'nde
öğrenme bölgeleri ve yenilikçi öğrenme alanlarına dair fikirleri sunmak için
laboratuvarın bazı bölümlerini taşıdı.
Danimarka Öğrenme Festivali, eğitim camiası için yıllık bir etkinliktir. Festival, bir
serginin yanı sıra bir konferanstan oluşmaktadır. Bu yılın genel teması Teknolojiyi
anlama oldu ve konferansa eğitim dünyasından 8000'in üzerinde profesyonel
katıldı. FCL Danimarka çok yoğun geçen iki gün boyunca VR, Gaming, Inventions,
Building, Makerspace, Breakerspace, Skramloteket vb. ile çalıştı ve ziyaretçilere
ilham verdi.

ESTONYA
8 Mart 2019

Estonya ilk FCL eğitim oturumları
Estonya FCL elçileri, geleceğin sınıf laboratuvarlarını modellemek için bir toplantı
yaptı. Hepsi, açık ve esnek sınıf alanlarına geçiş sürecini başlatmak için
okullarından meslektaşları ile birlikte HITSA’nın Tallinn'deki Geleceğin Sınıf
Laboratuvarında pilot eğitim oturumlarına katıldılar.
Pilot eğitim oturumları, geri bildirim almak ve sonraki oturumları iyileştirmek için
Estonya'daki öğretmen yetiştiren 2 üniversiteden uzmanları da ağırladı. HITSA, açık
sınıf alanlarına geçiş yapmak isteyen okullara ileri düzey eğitim sağlamaya devam
edecek.
HITSA'dan ayrı olarak FCL'den esinlenen ilk sınıf, bu baharda Pärnumaa Mesleki
Eğitim Merkezi'nde açılacak, devam eden süreçte de diğer ilgili okullar faaliyete
geçecek. Yeni geliştirilen sınıfları öğretmenlerin günlük çalışmalarına entegre
etmeye yardımcı olmak amacıyla bir kurum içi eğitim de planlandı.

FRANSA
Kış 2018 – İlkbahar 2019

Benim ideal sınıfım
Poitiers'den Martinik'e, sınıfın neden ve nasıl dönüştürüleceğine dair,
öğrencilerden okul liderlerine kadar değişen katılımcılarla bir dizi atölye çalışması
gerçekleştirildi. Bu bir saatlik atölye çalışmaları,eğilimleri daha öğrenci merkezli
öğrenme koşullarına yöneltmeye teşvik etmek adına çok verimli olduğunu
kanıtladı. Atölye çalışmaları ilerleyen süreçte devam edecek.
Daha fazla bilgi için: Classe Idéale - Xavier_Garnier

İSRAİL
27 Ocak 2019

P-TOC – Petach-Tikva Çevrimiçi Kurslar
İsrail Meb'den Petah Tikva Genel Müfettişi Yael Amitai tarafından yönetilen P-TOC,
değişim çağında yenilik ve katılım üzerine bir dizi Skype toplantısından oluşmaktadır.
İlk P-TOC, yenilikçi öğrenme alanlarını keşfetme üzerine odaklandı.
Konuşmacılar, Petah Tikva Belediyesi İlköğretim Şube Müdürü Sigalit Hillel Yarak
ve yenilikçi öğrenme alanlarında uzman Anat Maor'du. Daha sonra katılımcılar
üç yenilikçi öğrenme alanını sanal olarak ziyaret ettiler: Haim Hefer School,
Netzah Israel School ve Pisga: Öğretmen Mesleki Gelişim Merkezi.
40 Okul Skype ile bağlandı ve yaklaşık ilk P-TOC oturumuna 450 öğretmen katıldı.
Skype toplantısından sonra, okul ekipleri yenilikçi öğrenme alanı fikrini
okullarında nasıl uygulayacakları üzerinde çalışmaya devam ettiler.
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FCL Araç Takımı eğitimi
Hiç kadın bir otobüs şoförüyle karşılaştınız mı? Hiç bir teknisyen çağırdınız ve bir
kadın teknisyen size geldi mi? FCL Elçileri, Araç Takımıyla çalıştı ve cinsiyet
eşitliğini teşvik etmek için bir senaryo oluşturdu. Okullarında uyguladıkları
senaryolar İngilizceye tercüme edilecek ve uluslararası eğitim camiası ile
paylaşılacak.

MALTA
Ocak 2019

Future Classroom Malta Temsilcisi, Geleceğin Sınıfı kavramı ve Malta da dahil olmak
üzere Avrupa genelinde FCL uygulanmaları konusunda, Dijital Okuryazarlık İlk ve
İkincil Destek Personeline yönelik bir toplantı düzenledi. Devam eden oturumlar
Öğrenme Bölgeleri ve FCL Araç Takımı hakkında bilgiler içerecektir.
Şubat 2019

Malta'daki Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Dijital Okuryazarlık ve Çapraz Beceriler
Müdürlüğü, Hamrun'daki yeni tesislere taşındı. Yeni bina, etkileşimli sınıf pedagojisini
benimseyen dört yeni Geleceğin Sınıf Laboratuvarını içeriyor. Bu laboratuvarlar, başta
okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler olmak üzere farklı paydaşlar için çeşitli
atölye çalışmalarına ve seminerlere ev sahipliği yapacak. Dijital Okuryazarlık Ekibi aynı
zamanda okul saatlerinden sonra çocuklarıyla birlikte ebeveynlere yönelik atölye
çalışmaları düzenleyecek ve böylece DL ve FCL Merkezimizin konseptini halka açık için
bir merkez olarak uygulayacak.
9 Mart 2019

Dijital Okuryazarlık ve Çapraz Beceriler Müdürlüğü için yeni binada eTwinning
elçilerine yönelik bir atölye çalışması düzenlendi. Katılımcıları yeni müdür Grazio
Grixti karşıladı ve ardından gelecek yıl için eTwinning etkinliklerini planlamak üzere
hareketli ve yoğun bir çalışma başladı.

NORVEÇ
9 Nisan 2019

Bergen'de Rothaugen Okulu'nda, bir Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı açılacak.
Geleceğin Sınıfı, oyun ve öğrenme, Sanal Gerçeklik ve iletişim araçlarına
odaklanacak. Rothaugen Okulu'nun öğretmenleri, dijital öğrenmeyle ilgili
çalışmalarından dolayı birçok ödül aldı.

PORTEKİZ
Devam eden etkinlik

Partilhas à quarta (Shares at Wednesday)
ERTE / DGE, Laboratórios de Aprendizagem ve eTwinning projeleri tarafından
geliştirilen yenilikçi öğretme ve öğrenme uygulamalarını paylaşma temel amacı ile
Partilhas à quarta adı altında bir dizi çevrimiçi video konferans planladı. Bu
konferanslar, Kasım 2018'den Temmuz 2019'a kadar aylık olarak yapılacaktır.
Bir saat süren her oturumda, iki öğretmen FCL öğrenme senaryoları ve eTwinning
projeleriyle ilgili deneyimlerini paylaşmaktadır.
Geçmiş Partilhas à quarta kayıtları: erte.dge.mec.pt/partilhas-a-quarta
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İSPANYA
15 – 16 Mart 2019

Milli Eğitim Bakanlığı, Badajoz'daki İnovasyon ve Eğitim Teknolojileri
konferansında Öğrenme Alanlarının dönüşümü üzerine bir çalıştay düzenledi. FCL
ülke temsilcisi ve Extremadura FCL elçisi, çalıştayı birlikte yürüttüler ve öğrenme
alanlarının dönüştürülmesine yönelik farklı yaklaşımlarda bulundular. 3 oturumda
150'den fazla katılımcı yer aldı.
27 – 30 Mart 2019

Madrid'deki Ulusal Eğitim Haftası Aula'da, Eğitim Bakanlığı Geleceğin Sınıf
Laboratuvarına yönelik bir stant düzenledi ve Sanal ve Artırılmış Gerçeklik,
Programlama ve Robotik, Açık Eğitim Kaynakları, e-Güvenlik, eTwinning vb.
faaliyetlere ev sahipliği yaptı.
Yerel FCL eğitimleri, yaygınlaştırma ve tanıtım
Baleares - 6 Mart ve 10 Nisan 2019

FCL elçisi Joana Aina Pol, Öğretmen Eğitim Merkezi “CEP de Palma'da Aulas TIC
TAC (Baleares'teki FCL modeli) hakkında bir eğitim oturumu düzenledi. Oturum
10 Nisan'da "CEP de Calvià" Eğitim Merkezi'nde tekrarlanacaktır.
Canarias – 19 Aralık 2018

Yerel eğitim yetkilileri, elçilerle iş birliği içinde, La Laguna'daki Öğretmen Eğitim
Merkezi'nde Espacios Creativos ve FabLab adlı eğitim alanlarını açtılar. Açılış
etkinliğine bölgenin hükümet başkanı, Eğitim Bakanı ve İnovasyon Genel Müdürü
ve eğitim yetkililerinden ilgili temsilciler katıldı.
Castilla y León – 28 Ocak ve 3 Mart 2019

FCL elçileri, Aula del Futuro'yu tanıtmak için birkaç eğitim düzenledi.
Cataluña – 10 Ocak 2019

FCL elçisi Marta Pey, Barselona Otonom Üniversitesi ile iş birliği içinde INS Jaume
Callís öğretmenleri için bir eğitim düzenledi.
Comunidad de Madrid – 7 February

Pedrezuela CEIP Santa Ana okulu tarafından yapılan Aula XXI etkinliği yerel
eğitim otoritelerinin yanı sıra önde gelen FCL elçilerinin katılımıyla gerçekleşti.
La Rioja – 12 Şubat 2019

FCL elçisi Guillermo Medrano, Jornadas Avanz@TIC. etkinlik toplantısına
katıldı ve FCL modelini ve FCL Araç Takımını sundu.
Navarra – 1 Aralık 2018

Yerel eğitim yetkilileri, elçilerle iş birliği içinde eğitim alanı Aulas Ikasnova
Gelak'ı açtı. Ayrıca, Öğretmen Eğitim Merkezi CAP de Tudela'da, elçi Pilar
Santos, okullardaki öğrenme alanlarının dönüşümünü ele alan “Reinventemos
los espacios para transformar los centros educativos” kursunda Geleceğin Sınıf
Laboratuvarı hakkında bir oturum düzenledi.

TÜRKİYE
26 Aralık 2018

Elçi Lamia Büşra Yeşil, Future Classroom Lab ülke temsilcisi ile birlikte
Öğrenme Bölgeleri ve Web 2.0 Araçları hakkında çevrimiçi bir webinar
düzenledi. Toplantıya Türkiye'nin farklı illerinden 200 öğretmen katıldı.
Görüşmenin ardından online bir dergi paylaşıldı.
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Yaklaşan etkinlik

Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi, yenilikçi öğrenme alanlarının
tasarımına ilişkin bir protokol imzaladı. Üniversitenin iç mimarları, öğretmenler
ve profesyoneller için 29 yenilikçi model tasarladı. Tasarımlar resmi olarak 11
Nisan 2019'da sunulacak.
Ocak ve Şubat 2019

Future Classroom Lab ülke temsilcisi Sümeyye Hatice Eral, TBMM'nin resmi
araştırma komisyonuna katılarak FCL konseptinin çok disiplinli eğitimle bağlantısını
sundu. Ayrıca Türk Milletvekillerine de sunum yaptı.
4-15 Şubat 2019

FCL elçisi Adil Tugyan'ın moderatörlüğünü yaptığı etkileşimli MOOC Designing
Future Classroom'a 3000'den fazla eğitimci katıldı. MOOC, öğrenme alanları
tasarlama, öğrenme senaryoları ve öğrenme etkinliklerini düzenlemeye odaklandı.
A new FCL to be opened

Feride Bekçioğlu Ortaokulu, Türkiye'de açılacak ikinci okul tabanlı FCL olan
Geleceğin Sınıf Laboratuvarı'nı kurarak yeniliğe kapılarını açıyor. FCL'nin adı
MOSAIC olup Hacettepe Üniversitesi iç mimarlık öğrencileri tarafından
tasarlanmıştır. MOSAIC, Brüksel'deki Future Classroom Lab'den esinlenmiştir.

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

5/5

