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Geleceğin Sınıfı 
Ülke Çalışmaları

ETKİNLİK 
BÜLTENİ 
Sayı #6, Temmuz 2019

FCL elçileri ağının farklı ülkelerinde gerçekleşen geçmiş ve gelecek dönem 
faaliyetlerini bir kez daha sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Geçen ay Future Classroom Ülke Temsilcileri, Future Classroom Lab'ın kilit 
paydaşlarından biri olan 1. Okul İnovasyon Forumu'na da katıldı.

20-21 Haziran 2019 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleşen etkinlik hakkında daha 
fazla bilgi edinin: School Innovation Forum

FCL Temsilcileri herkese rahat ve keyifli bir yaz tatili diler! 

AVUSTURYA
24 Haziran 2019 

Yazılım geliştirici ve Central Park Bilgi Sistemleri Başkanı Charlie Guarino, FLL'de 
konuk konuşmacı olarak yer aldı. 70 paydaştan oluşan bir kitle için yaratıcı düşünme 
ve problem çözmenin rolünden bahsetti. Mr. Guarion'un konuşmasında, 
Klosternbeuburs Uluslararası Okulları'ndan öğrenciler, okul ortamlarında 
gelecekteki alanlar için yeni bir model olan 1000 € MakerSpace'i tanıttılar. 

BELÇİKA
8 Mayıs 2019 

FCL ve eTwinning, eTwinning'i Geleceğin Sınıfı eğitimine katmak üzere için güçlerini 
birleştirdi. Katılımcılar eTwinning, FCL ve bir Geleceğin Sınıfında eTwinning projesinin 
nasıl oluşturulacağına dair bilgi edinme şansı buldular.

22 Mayıs 2019 

FCL felsefesiyle tanışma ve farklı öğrenme etkinliklerini ilk elden deneyimleme fırsatı 
sunan Brüksel'deki FCL'yi Açık etkinlik için  33 kişi ziyaret etti.

ESTONYA
Haziran 2019 - Estonya'da planlanan yeni Future Classroom Lab

HITSA, bu yılın Eylül ayında açılması öngörülen yeni bir FCL planlıyor. Sınıf 
uygulaması için fikir toplamak amacıyla beyin fırtınası oturumları düzenlendi. 
HITSA, okulların kendi FCL'lerini planlamalarına ve belirlemelerine yardımcı olmak 
için bir eğitim düzenledi. Yıl boyunca yapılan FCL eğitimleri sırasında, okulların 
FCL'den ilham alarak nasıl tasarlanacağına dair yönergelere ihtiyacı olduğu ortaya 
çıktı. HITSA, yeni sınıflar için bu tür kılavuzları geliştirmeye yönelik diğer sektörlerin 
deneyimlerinden faydalanarak yeni bağlantılar kuruyor.

http://www.eun.org/news/detail?articleId=3887409
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FİNLANDİYA
24 Nisan 2019 

FCLab.fi çalıştayı Finlandiya'da Ulusal Eğitim Ajansı'nda düzenlendi. Ortak 
şirketlerin de desteğiyle yürütülen üç farklı uygulamalı oturum gerçekleşti. 
İçerik, maker-kültürü, kapsamlı öğrenme ve gelecekte AR olasılıklarıyla ilgiliydi. 
Çalıştay keyifli ve ilham verici etkinliklerle başarıyla tamamlandı.

Daha fazla bilgi için: Photo Album  ve Video (by Mikko Horila) 

13 Mayıs 2019 

Finlandiya, yeni ülke temsilcisi, Joensuu Doğu Finlandiya Üniversitesi'nden Sampo 
Forsström oldu. Sampo Forsström, Doğu Finlandiya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
FCLab'da çalışıyor; aynı zamanda Finlandiya'daki öğretmen yetiştirme okulları ağında 
Proje Yöneticiliği yapıyor. 

22 Mayıs 2019 

Ülke temsilcisi Aivar Hiio ile Estonya Delegeleri, elçiler Mikko Horila ve Tuomo 
Tammi tarafından ağırlandıkları Tampere Learning Lab FCL'yi ziyaret ettiler. 
Hämeenlinna'da bir okul ziyareti de düzenlendi ve ziyaretçiler birlikte öğretme ve 
açık alanın öğrenmeyi nasıl geliştirebileceği hakkında bilgi edindiler.

FRANSA
İlkbahar 2019 

Geçtiğimiz birkaç ay içinde ilkokullarda iki yeni laboratuvar oluşturuldu. 
Laboratuvarların başarıları geniş bir paydaş yelpazesi tarafından desteklenmektedir.

Fransız FCL Ağı, üretme ve öğrenme desteğinin halka açık ağı CANOPÉ ile iş birliğini 
güçlendirmektedir.

Daha fazla bilgi için: Les Future Classroom Labs en France ve Reseau-Canope

MACARİSTAN
Haziran 2019 

Future Classroom Araç Takımı'nın Macarca versiyonu Sulinet web sitesinde 
mevcuttur: FCL Toolkit Hungarian

Çevrilmiş versiyonu kısa süre içinde web sitesine eklenecektir:FCL Toolkit.

İSRAİL
20 – 21 Haziran 2019 

FCL ülke temsilcisi Karina Batat, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Okul Ağı Toplumda 
Kilit Aktörler etkileşimli toplantısı olan Okul Inovasyon Forumu'na katıldı.

İTALYA
İlkbahar 2019 

IIS Savoia-Benincasa (Ancona), İtalya'daki yenilikçi okullar ağının bir parçasıdır. 
3.0 sınıflar, TEAL  etkinlikleri için özellikle uygundur: Öğrenciler bir sorunla karşı 
karşıya kalır ve ardından ekip halinde çalışarak çözümlerini paylaşır. 3.0 sınıflar 
yeni öğretim yaklaşımlarını dener. Ders temelli eğitim yaklaşımından, tümevarımlı 
akıl yürütme, problem çözme becerileri, eleştirel düşünme ve takım çalışmasını 
teşvik eden yapılandırmacı bir yaklaşıma geçiş vardır. 3.0 okullar esnek, çok işlevli 
öğrenme alanlarına sahiptir.

https://photos.app.goo.gl/4rdCmVDrx3W4Qa4h8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&amp;v=ckfv3bimLqs
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/fclf/les-future-classroom-labs-en-france/
https://www.reseau-canope.fr/
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/s/a-jovo-osztalyterme-eszkoztar
http://fcl.eun.org/toolkit
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MALTA 

Nisan 2019 

İki Maltalı eğitimci, Brüksel'deki FCL'de Geleceğin Sınıfı için İş birliğine Dayalı 
Projeler üzerine 2 günlük bir kursa katıldı. Atölye çalışması sırasında, 
öğretmenlerin iş birliğini teşvik etmelerine yardımcı olabilecek bir dizi araç ve fikir 
keşfedildi. Elde edilen bilgiler, okullarda eğitimciler ve diğer paydaşlar ile 
paylaşılacaktır.
Ocak - Mayıs 2019 

Dijital Okuryazarlık ve Çapraz Beceriler Müdürlüğü, Hamrun'daki Etkileşimli 
Öğrenme Alanı'nda düzenlenen yenilikçi etkinliklerde birçok öğretmen ve 
öğrenciyi ağırladı. Etkinlikler öğretmenler tarafından Dijital Okuryazarlık Destek 
Öğretmenlerinden bir üye ile birlikte gerçekleştirildi. 
Haziran 2019 

Malta için Geleceğin Sınıfı Baş Büyükelçisi, iki FCL Yerel Büyükelçisi ile birlikte, 
Gelecek Sınıfı kavramı ve Malta da dahil olmak üzere Avrupa çapında uygulanması 
hakkında MEB ve Okul Liderlerinin temsilcileri için yarım günlük bir seminer 
düzenledi. Seminer, katılımcıları altı öğrenme alanına odaklanan uygulamalı 
görevlere dahil eden üç paralel çalıştay içeriyordu.

NORVEÇ
İlkbahar 2019 - NKUL Konferansı'nda FCL Atölyeleri and Makerspaces 

Trondheim'daki NKUL konferansı, 1400 öğretmen, okul sahibi ve ICT tedarikçisinin 
katıldığı Norveç'in ICT ve öğrenim konusundaki en büyük konferansıdır. Ayrıca bu yıl 
Udir BetaLab, geleceğin sınıf laboratuvarını Oslo'dan konferans alanına taşıdı. Bu yıl, 
Norveç bilim merkezleri birliğiyle işbirliği içinde büyük bir yapım alanı kuruldu ve 3D 
baskı ve tasarım, programlama, dijital imalat ve VR üzerine atölyeler sundu.

Öğretmen Eğitimi Kurumlarında FCL: Læringsverksted Drammen 

Læringsverksted Drammen, Norveç'teki FCL ağının en son üyesidir. Drammen 
Belediyesi, Læringsverksted Drammen'in sahibidir, ancak yerel üniversite USN, 
öğretmenler ve öğretmen öğrenciler için eğitim oturumlarına çok katılır. 
Öğretmenler, Læringsverkstedet'te iPad'ler, programlama ve VR ile deneyler 
yapabilir ve okullarına ekipman ödünç alabilir.

PORTEKİZ 
Yaklaşan: 9 Temmuz 2019 

Laboratórios de Aprendizagem ve eTwinning projelerinin 1. Ulusal Toplantısı, 
Coimbra Mühendislik Enstitüsünde gerçekleştirilecek. Etkinlik ERTE (Eğitim 
Genel Müdürlüğü Eğitim Kaynakları ve Teknolojileri Ekibi) tarafından 
destekleniyor ve Laboratórios de Aprendizagem - Geleceğin Sınıf Laboratuvarı ve 
eTwinning Projelerinin elçilerinden oluşan ekip tarafından uygulanıyor. Etkinlik, 
eğitim sorunlarıyla ilgilenen öğretmenler, eğitimciler ve diğer profesyonellerden 
oluşan topluluk için planlandı. Ana odak noktası, öğretim ve öğrenim 
süreçlerinde yenilik olacak. Katılımcılar çeşitli derslere, çalıştaylara ve panel 
tartışmalarına katılma fırsatı bulacaklar.

SLOVAKYA

Mart 2019 

Yerel Geleceğin Sınıfı Elçisi Eva Polláková, aktif öğrenme kavramı, Geleceğin Sınıfı 
ve öğretimde BİT'in önemi üzerine bir konferans verdi. Eğitim pedagojik merkez 
olan Methodologica tarafından öğretmenler ve müdür yardımcıları için organize 
edildi.
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Katılımcılar ayrıca tabletlerle çalışmayı deneyebilir ve tabletleri öğretim ve 
öğrenime başarıyla nasıl uygulayacaklarını keşfedebilirler.

İSPANYA
Yaklaşan: 12 Eylül 2019 

INTEF, 12 Eylül 2019'da başlayacak çevrimiçi kurs Aula del Futuro için kayıtları açtı.

Bölgesel FCL Eğitimi, Yaygınlaştırma ve Tanıtım 

Baleares- 5 Mayıs  2019 

Yerel büyükelçi Joana Aina Pol, I eTwinning Etkinliği - Ibiza katılımcılarına Aula del 

Futuro'yu takdim etti. 
Ceuta - 16-17 Mayıs 2019 

CEIP Ciudad de Ceuta okulunun müdürü ve Ceuta'daki Yerel FCL büyükelçisi 
Francisco Gómez, öğrencilerin Aula del Futuro'larını (FCL) sundukları eğitimde 
meslektaşları için Robotik ve STEM Öğrenme etkinliğini paylaştı ve 
ebeveynler ve aileleri için de burada etkinlikler düzenledi.
Comunidad de Madrid - Mart 28 

Yerel Büyükelçiler Javier Monteagudo ve Alberto Alameda, 40 öğretmenin 
Geleceğin Sınıfı için pedagojik etkinlikler geliştirmesine yardımcı olmak için 
Öğrenme Senaryoları oturumunu yürüttüler. Javier Alameda ayrıca ExpoLearning 
konferansında Aula del futuro'yu sundu.

Bu okul yılı için son bir etkinlik olarak, her iki büyükelçi de Transformación de 

espacios educativos en CEPAS etkinliğinde katılımcılara FCL'yi sundu. 
Comunidad Valenciana

Yerel büyükelçi Amelia Granda, CEIP Castellar-Oliveral'daki öğretim kadrosuna Aula 
del Futuro'nun bazı gerçek örneklerini sundu.

TÜRKİYE
4-6 Nisan 2019 - FCL Modelini TTI'de Akademisyenlere Sunuş 

Türkiye eTwinning Ekibi, eTwinning'i Türkiye'deki üniversitelere tanıtmak amacıyla, 
Afyon'da Öğretmen Yetiştirme Enstitüleri için bir çalıştay düzenledi. FCL modelini 
Türkiye'deki üniversitelerden 22 öğretmen eğitmenine tanıtmak için bu etkinliğe 
Future Classroom Lab Koordinatörü Sümeyye Hatice ERAL ev sahipliği yaptı.

11 Nisan 2019 - Esnek Öğrenme Alanlarında Proje Tabanlı Öğrenme

Öğretmenler için okul bazlı ve profesyonel FCL modelleri tasarlamak amacıyla 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında bir iş birliği 
kurulmuştur. Bakanlık, okullar ve üniversitelerden bir grup katılımcı tarafından 
25 Geleceğin Sınıfı modeli değerlendirilerek bir sergide yer almak üzere seçildi.

Bir günlük etkinlik eTwinning & Future Classroom Lab, esnek öğrenme 
alanlarında proje tabanlı öğrenme yaklaşımını teşvik etmek ve de Bakanlık ve 
üniversiteler arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla eTwinning TTI içinde 
düzenlendi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Reha DENEMEÇ, Hacettepe Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr.Haluk ÖZEN, fakülte dekanları, akademisyenler, politika yapıcılar, geleceğin 
sınıf laboratuvarı yerel elçileri, eTwinning UDS, öğretmenler ve proje uzmanları 
etkinliğe katıldı. Katılımcılar, öğretmenler, mimarlar, akademisyenler ve politika 
yapıcılardan oluşan gruplar halinde Geleceğin Sınıfı Senaryolarını geliştirdiler.

FCL'yi Yaygınlaştırmak için EBA Stüdyolarında Çekim  

Future Classroom Lab Türkiye Koordinatörü Sümeyye Hatice ERAL, eğitici TV 
programı Ortak Paydamız Eğitim'e davet edildi ve FCL modelini ulusal film 
prodüksiyon merkezi EBA Stüdyolarında öğretmenlere ve eğitim profesyonellerine 
sundu.
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10 Haziran 2019 - En İyi Tasarımcılarla FCL Modeli Üzerine Görüşmeler 

Hacettepe Üniversitelerinden iç mimarlar Geleceğin Sınıfı Modelleri geliştirdi 
ve tasarladı. En iyi beş tasarım akademisyenler, iç mimarlar, politika yapıcılar 
ve fakülte dekanlarından oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.

 Görüşmeleri izle.

FCL Yerel Elçileri 
5 Mayıs 2019 

ERG ve MEB - Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen iyi 
uygulamalar eğitimi Eskişehir'de gerçekleştirildi. FCL yerel büyükelçisi Gülşah 
Sarıkaya ve Özcan Turan, FCL modelini ve öğrenme senaryolarının nasıl 
geliştirileceğini sundular. 
16 Haziran 2019 

FCL yerel büyükelçisi Yasemin Altındal Doğaner'in rehberliğinde Burdur ilinde 
FCL'den ilham alan 5 derslik kuruldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlerine 
emeklerini onurlandırmak için ödül töreni düzenledi.

Türkiye'deki Namık Kemal İlköğretim Okulu, FCL yerel büyükelçisi Tuğba Sağlam ile 
birlikte Gelecek Sınıflarını tasarlamaya başladı.

Eskişehir'de FCL ve ITE 

FCL yerel elçisi Gülşah Sarıkaya, öğretmen adaylarına gelecekteki sınıflarını nasıl 
tasarlayacakları konusunda dersler veriyor. Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Ersin Karademir, öğretmen adaylarına destek veriyor ve ITE'deki yenilikçi 
uygulamalar konusunda eğitimlere ev sahipliği yapıyor.

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

http://fclturkiye.eba.gov.tr/2019/06/13/odullu-gelecegin-sinifi-tasarimlari/
mailto:bart.verswijvel@eun.org



