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Geleceğin Sınıfı 
Ülke Çalışmaları

ETKİNLİK 
BÜLTENİ
Sayı #8, Aralık 2019

2019 yılı için bu son bültende, FCL ülke temsilcileri bu dönemdeki faaliyetlerin 
önemli noktalarını sizlerle paylaşıyor.

Avrupa Okul Ağı'nın, Öğrenme Laboratuvarları ve Yenilikçi Öğrenme Alanlarının 
nasıl tasarlanacağı konusunda öğretmenler ve okul liderleri için yeni bir kılavuz 
yayınladığını da duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. FCL temsilcilerinin çoğu bu 
belgeye katkıda bulunmuştur.

Kılavuzu bu linkten indirebilirsiniz: fcl.eun.org/guidelines

Bununla birlikte, Avrupa'nın dört bir yanındaki ve hatta ötesindeki okulların ve 
kurumların, Avrupa Okul Ağı'ndaki Geleceğin Sınıfı modelinden ilham aldıklarını 
görmek mutluluk verici. Örnek olarak, Augsburg'daki Jakob-Fugger-
Gymnasium'da bulunan EDU.LAB gösterilebilir.

Web sitemizde Edu.lab ve Avrupa Okul Ağı Tarafından kurulan Future 
Classroom Lab'ten  esinlenen diğer yeni öğrenme alanları hakkında daha 
fazla bilgi bulabilirsiniz: fcl.eun.org/fcl-network-labs 

BELÇİKA
23 Ekim 2019 

Flaman FCL ülke temsilcisi, Belçika'nın en büyük BİT konferansı olan SETT 2019'da 
Gent'te bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştay, Eğitimde yeniliğe ne kadar hazırsınız? 
başlığıyla Geleceğin Sınıfı'nın sunabileceği fırsatları konu alıyor.

Yaklaşan etkinlik: 16 Aralık 2019 

FCL ülke temsilcisi Flaman öğretmenlerden oluşan katılımcılar için  Sınıfta Aktif 
Öğrenme üzerine bir çalıştaya ev sahipliği yapacak. Çalıştay, Avrupa Okul 
Ağı'ndaki  Geleceğin Sınıfı'nda gerçekleştirilecek.

ÇEK CUMHURİYETİ
Sonbahar 2019 

Çek Cumhuriyeti FCL ekibi, Geleceğin Öğrenme Laboratuvarlarının farklı yönlerini 
konu alan bir broşür yayınladı. Yayın ayrıca Cakovice'deki FCL'ye de dikkat çekiyor. 
Brüksel'de Avrupa Okul Ağı'nda yürütülen bir FCL çalıştay raporunun yanı sıra farklı 
öğrenme bölgelerinde öğretilebilecek bazı STEM dersleri örneklerini içeriyor.

Daha fazla bilgi için: Broşürü indir. 

http://fcl.eun.org/guidelines
http://fcl.eun.org/fcl-network-labs
https://www.dzs.cz/file/8033/Trida%20budoucnosti.pdf
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DANİMARKA
Sonbahar 2019

Danimarka Geleceğin Sınıf Laboratuvarı birçok başka kurum ile iş birliği 
yapmaktadır. Bunlardan biri MIT Media Lab'deki Lifelong Kindergarten grubudur. 
Bu sonbaharda Danimarka FCL, Learning Creative Learning Online kursu 
kapsamında açık bir Laboratuvar etkinliği düzenledi.

Laboratuvar, her Pazartesi öğleden sonra, projeleri üzerinde çalışmak ve Yaratıcı 
Öğrenme, Öğrenme Bölgeleri ve Öğrenci Merkezli Eğitimi öğrenmek için Campus 
Carlsberg'deki laboratuvarda bir araya gelen Danimarkalı katılımcılara açıktı.

FRANSA
20-22 Ekim 2019 

Fransız FCL elçileri, Paris'te düzenlenen en önemli dijital eğitim etkinliği olan 
Carrefour de l’Innovation Pédagogique'e katıldı. FCL elçileri, böylelikle bir 
atölye çalışması düzenleme fırsatı buldular. Katılımcılar, “Hangi sınıf ortamı 
proje tabanlı öğrenmeyi destekleyebilir?” sorusunu yanıtlayarak yeni vizyonlar 
paylaştılar.

"Üçüncü bir öğretmen" olarak öğrenme ortamları Fransa'da giderek daha fazla 
gerçeğe dönüşüyor ve Fransız FCL elçileri bu değişimin ön saflarında yer alıyor.

FİNLANDİYA
Aralık 2019 

Sonbahar boyunca FCLab.fi ekibi, eğitsel teknoloji atölyeleri düzenleyerek 
pedagojik olarak sürdürülebilir ve ilham verici öğrenme ortamları fikirlerini 
geliştirdi ve yaydı.

Finlandiya Ulusal Eğitim Ajansı tarafından düzenlenen Dijital Pedagojik Sorunlar 
konulu ulusal bir etkinlikte, FCL ekibi iki çalıştaya ev sahipliği yaptı. İlkinde, 
katılımcılar Öğrenme Bölgelerinin Fince versiyonunu öğrendiler, Finlandiya Ulusal 
Müfredatı konusunda daha fazla bilgi edindiler ve öğrenme alanlarının nasıl 
tasarlanıp destekleneceği konusunda rehberlik aldılar.

İkinci etkinlik, sanal doğaya ve bunun liseler için iyileştirme olanaklarını ele aldı. 
Doğal Kaynaklar Enstitüsü'nden konuk öğretim üyesi Ann Ojala, çalıştayı 
düzenlemek için FCL elçileri arasına katıldı.

Sanal doğanın etkisi hakkında daha fazla bilgi için: Rapor

MACARİSTAN
Kasım 2019 

Öğrenme Aktiviteleri ve FCL araç takımının kullanımına dayanan Köznevelési 
tematikus napok, hetek (Okulda Tematik Haftaları ve Günleri Planlama) adlı pilot 
program başarılı oldu. Eğitim materyalleri  Sulinet web sitesinde mevcuttur.

30 Kasım 2019 

Budapeşte'de düzenlenen Macaristan Dijital Alan Konferansı'nda FCL Araç Takımı, 
FCL ülke temsilcisi tarafından 123 öğretmene tanıtıldı. FCL Araç Takımı 
sunumunun özeti konferansın yayınına dahil edildi.

http://jukuri.luke.fi/handle/10024/544530
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/s/tematikus-napok-hetek
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İTALYA
5 Aralık 2019 

Ancona'da yeni bir Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı açıldı. Yaşama erken veda etmiş 
eski bir öğrenciye adanmış olan Lorenzo Farinelli laboratuvarı, geleneksel, 
öğretmen merkezli yaklaşımı geride bırakarak yeni ve yenilikçi öğretim 
yöntemlerini benimsemeyi hedefliyor. Laboratuvar, öğrencilerin uygulamalı 
beceriler geliştirmesine izin vererek ve öğretmenlerin öğrencileri STEAM 
konularıyla meşgul etmelerinin yolunu açarak üretkenliği ve yaratıcılığı teşvik 
ediyor.

Laboratuvar, 3D yazıcılar ve programlanabilir mikro denetleyiciler gibi son 
teknoloji ile donatıldı ve profesyonel videoların ve fotoğraf çekimlerinin kaydı için 
bir stüdyoyu da kapsıyor.

İSRAİL
Aralık 2019 

İsrail FCL, #HourofCode'u BetaCodeToGo girişimiyle kutluyor! FCL ekibi okullara 
gidecek ve Minecraft ve Yapay Zeka kullanarak Orman Yangınlarıyla Mücadele 
temalı etkinlikler sunacak.

Girişim büyük bir başarı sağladı. BetaCodeToGo program etkinliği için kayıtların 
açılmasından 24 saat sonra tamamen doldu .

[Fotoğraf: BetaCodeToGo in Bar-Lev School, Petah Tikva] 

MALTA 

Kasım/Aralık 2019 

Okul Müdürleri ve Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin de dahil olduğu bir grup eğitim 
yöneticisi, Geleceğin Sınıfı konsepti ve Avrupa çapında uygulanması konulu bir 
seminere katıldı. FCL ülke temsilcisi FCL konseptini tanıttı. Elçiler, altı öğrenme 
alanına odaklanan ilgi çekici uygulamalarla atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Malta'daki tüm anaokulu eğitmenleri, Dijital Okuryazarlık Merkezinde yeni  
Müfredat ve Geleceğin Sınıfı Pedagojisi üzerine eğitimlere katıldı. Eğitimler 
katılımcılara STEM eğitimi, robotik entegrasyonu ve Bilişimsel Düşünme 
konularında etkinlikler yapma fırsatı verdi.

NORVEÇ
23 Ekim 2019 

Odda'da yeni bir Future Classroom Lab açıldı. Teknologirommet adlı FCL, 
Ullensvang için bir ilham kaynağı olmak varlığını duyurmak istiyor.

Açılış etkinliğinde, hem ilkokul hem de ortaokul öğrencileri, 3D baskıdan vinil 
kesime, robotik ve Spheros ve VR ile programlamaya kadar sekiz farklı atölyeye ev  
sahipliği yaptı.
[Fotoğraf Inga Jåstad]
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PORTEKİZ
Yaklaşan Etkinlik: Aralık 2019 - Mayıs 2020 

Portekiz Öğrenme Laboratuvarı Elçileri, aktif öğrenme senaryolarının oluşturulması 
ve uygulanması üzerine başka bir öğretmen eğitimi kursları çalışması başlattı. 
Öğretmenler, Geleceğin Sınıfı Araç Takımına dayalı Öğrenme Senaryoları oluşturma 
ve keşfetme fırsatına sahip olacak ve ayrıca öğrencileriyle sınıflarında uygulamak 
üzere Öğrenme Senaryoları oluşturmaları istenecek. Son safha, yenilikçi öğretim ve 
öğrenme deneyimleri üzerine bir paylaşımlara ayrılacak.

Daha fazla bilgi için: FCL Araçları – Portekizce

SLOVAKYA

13 Kasım 2019 

Elçi Eva Polláková liderliğindeki pedagojik stratejiler ve kavramlarda yeniliği 
hedefleyen eğitimler Bratislava'da Metodoloji ve Pedagoji merkezinde 
gerçekleştirilmeye devam etti. Geleceğin Sınıfı konseptinin geliştirilmesi 
kapsamında, birçok uzman öğretmen ve yardımcıları, eğitimi modern öğretime 
dönüştürme alanında eğitildi.

İSPANYA 

3-4 Ekim 2019 

FCL Elçilerinin iyi uygulamaları paylaştığı ve etkinlikleri değerlendirdiği 3. Ulusal 
Geleceğin Sınıfı Elçileri Toplantısı, Madrid'de gerçekleşti. 

20-22 Kasım 2019 

н ȅƤƭŘŀ ōƛǊ ƎŜǊœŜƪƭŜǒŜƴ нлмф FCL elçileri ağı 2019 yılının ikinci iki yılda bir toplantısı 
Madrid'de gerçekleşti. Toplantıda temsilciler, FCL Projesi'ni farklı öğrenme 
senaryolarıyla hayata geçiren bir devlet okulunu ve bir devlet üniversitesini ziyaret 
etme fırsatı buldular.

Yerel 

Elçilerden Amelia Granda (Comunidad Valenciana), Elena Osés (Navarra), María 
Luis March (Endülüs), Marta Pey (Cataluña), Joana Aina (Baleares), Marián 
Reguera (Cantabria) ve Francisco Gómez (Ceuta) kursları koordine ediyor ve 
kendi bölgelerindeki FCL hakkında bilgilendirici oturumlar düzenliyor.

TÜRKİYE
9 Ekim 2019 

Ankara'da bulunan Türkiye Geleceğin Sınıf Laboratuvarı Ağı'nın bir üyesi olan FCL 
Mosaic, Türk medyasında en iyi eğitim inovasyon uygulaması olarak bahse konu 
oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bir anket gerçekleştirdi ve yeni öğrenme 
alanlarına katılan öğrencilerden ve öğretmenden olumlu geri bildirimler aldılar. 
Okulda yapılan çalışmalar birçok okul için örnek teşkil etmektedir.

Sonbahar 2019 

FCL Göbeklitepe, Şanlıurfa'nın ilk öğrenme laboratuvarı olarak kuruldu. Öncelik, 
esnek öğrenme alanları oluşturmaya dayalı, bireylere ve öğrenci gruplarına uygun 
alanlar yaratmaktı. Laboratuvar, öğrencilerin kodlama ve 3D nesneler üretme 
konusunda desteklemeyi amaçlıyor.

Okul personeli bir araştırma programı oluşturacak ve yeni öğrenme alanlarının 
öğrenci davranışları, teknoloji desteki öğretim, matematik, fen bilimleri ve diller 
gibi belirli konuların öğretimi üzerindeki etkisini araştıracak.

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

http://fcl.eun.org/pt_PT/toolkit
mailto:bart.verswijvel@eun.org



