
Navigado projesi, Avrupa Komisyonu’nun Erasmus+ Programı’nın (Ana Eylem 2 – Stratejik Ortaklıklar) desteğiyle

finanse edilmektedir. Bu sunum sadece yazarını görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu, burada yer alan

bilgilerin kullanılmasından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

Novigado projesinin tanıtımı



Önemli bilgi

• Novigado – Esnek öğrenme ortamlarında aktif öğrenme ve 
yenilikçi öğretim

• Finansman: Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 – Stratejik 
Ortaklıklar (Okul Eğitimi – Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi 
için İşbirliği)

• Başlangıç tarihi: 01-12-2019

• Süre: 30 ay

• Web sitesi: http://fcl.eun.org/novigado

• Bülten: http://eepurl.com/BnsQP
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http://fcl.eun.org/novigado
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Proje ortakları

• Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa 
Wiedzy Think!, Polonya (koordinatör)

• European Schoolnet (EUN Partnership 
AISBL), Belçika

• Agrupamento de Escolas Fernando 
Casimiro Pereira da Silva, Portekiz

• Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye

• Réseau CANOPÉ, Fransa

• Lycée Pilote Innovant International, 
Fransa
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Arkaplan

• Okullar ve öğretmenler, teknoloji açısından zengin öğrenme 
ortamlarının ve öğrenci odaklı pedagojinin mevcut 
uygulamalarda gittikçe daha fazla yer kazandığı kritik bir geçiş 
aşamasındalar. 

• Öğretimin odağı, içerikten temel yetkinliklerin geliştirilmesine 
kayıyor. 

• Okullar ve öğretmenler de fiziksel öğrenme ortamlarının 
modernizasyonu veya dönüştürülmesi ile ilgili gelişmelerden 
doğrudan etkileniyor.
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Ana hedef

Novigado projeisnin genel hedefi, 
okulların ve ilgili paydaşların klasik, 
öğretmen merkezli sınıftan, yenilikçi 

öğrenme ortamlarının ve ilgli bilgi-iletişim 
teknolojilerinin yardımıyla aktif öğrenmeyi

teşvik eden öğretim uygulamalarına 
geçmesini desteklemektir.

5



Hedefler
• Yenilikçi öğrenme ortamlarında aktif öğrenme prensiplerinin anlaşılmasına 

yardımcı olacak şekilde aktif öğrenmeyle ilgili kanıta dayalı bilgiler sağlamak.

• Okulların, farklı öğrenme ortamlarında aktif öğrenme prensiperini uygulamasına 
yardımcı olacak bir eğitim programı geliştirmek.

• Okullara ve öğretmenlere mevcut öğrenme ortamlarını denetleme ve 
kaynakları etkin biçimde kullanarak adapte etme (örneğin sınıf düzeyinde, okul 
düzeyinde ‘öğrenme laboratuvarı' yaklaşımını kullanma) konusunda yol 
göstermek.

• Yenilikçi öğrenme ortamlarında eğitimle ilgili bilgi alışverişinde bulunan ve bu 
alanda mesleki gelişime odklanan eğitmenler için katılımcı bir ağ (topluluk) 
kurmak ve bu ağı canlandırmak.

• Aktif öğrenme yaklaşımının etkileri ile algılanan avantajları ve zorluklarını
incelemek.

• Okulların veya yerel yönetimlerin yenilikçi öğrenme ortamlarını nasıl adapte 
etmesi ve tasarlaması gerektiği konusunda politika yapıcılara öneriler sunmak.
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Proje yol haritası

Aktif Öğrenme 

Çerçevesi

Çevrimiçi Topluluk

Nihai Rapor ve 

Öneriler

MOOC
Çevrimiçi 

Senaryo Aracı

Pilot 

değerlendirme

Kapasite geliştirme programı 

ve okul pilot uygulamaları

Öğrenme Alanı 

Yenilikleriyle İlgili 

Rehber

2020 2021 2022

Çarpan 

etkisi 

etkinliği



Nasıl katılım sağlanır? 
Novigado çevrimiçi topluluğuna katılın!
•Pedagojik videolar, ders planları, uygulamalar vb. 
içeren kaynak havuzu. 

•Aktif öğrenme ve yenilikçi öğrenme ortamları 
konusunda bilginizi artırmak için yayınlar ve 
durum çalışmaları.

•Mesleki gelişim için web seminerleri, TeachMeet'ler 
ve canlı sohbetler gibi canlı etkinlikler. 

•Aktif öğrenmeyi uygulamaya ve okullardaki 
öğrenme ortamlarını adapte etmeye yönelik ilk 
elden ilham verici hikayeler içeren blog .

•İlham almak için Avrupa genelindeki yenilikçi 
öğrenme alanlarının interaktif haritası. 
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Hedef grubu: Avrupa 

genelindeki öğretmenler 

ve okul personelinin yanı 

sıra araştırmacılar, aday 

öğretmen yetiştiricileri, 

Eğitim Teknolojisi 

şirketleri ve politika 

yapıcılar

Daha fazla bilgi için: 

http://fcl.eun.org/novigado

http://fcl.eun.org/novigado
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İlgiliniz için teşekkür ederim

E-posta: fcl@eun.org

Web: http://fcl.eun.org/novigado

#Novigado

mailto:fcl@eun.org
http://fcl.eun.org/novigado

