
Okuyucuya Merhaba!
Bilim e-Robot projesinin ilk dijital haber bültenine hoşgeldiniz.
24 aylık bu projenin genel hedefi; 21.yy temel becerilerin edinme
düzeyini yükseltmek için teknolojinin öğrenme öğretme
sürecine entegrasyonuna katkı sağlayarak eğitim öğretimin
kalitesini artırmaktır. Projeyle ilgili detaylara ilerleyen bölümlerde
ulaşacaksınız. Şimdiden keyifli okumalar dileriz. 

Proje Amacı ve Hedeflerimiz
Temel Faaliyetlerimiz
Ulusötesi Proje Toplantımız
LTTA Faaliyetimiz
Entellektüel Çıktılarımız
Proje Ortakları - Konsorsiyum
Gelecek Adımlar
Bizimle İletişim
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1.PROJE AMACI
Eğitsel robotik teknolojisinin bilimsel
öğrenme öğretme sürecine
entegrasyonuyla temel yeterliliklerin
geliştirilmesine katkı sunarak
konsorsiyum içinde bilimsel
okuryazarlığı geliştirmektir.

PROJE HEDEFLERİ
1.    3 fikri çıktı geliştirerek hedef gruplar
için eğitsel robotiğin entegre edildiği
bilimsel öğrenme öğretme süreciyle ilgili
ortak ülkelerin eğitim bağlamıyla uyumlu
yenilikçi bilim öğrenme öğretme stratejisi
geliştirme;
2.    Disiplinler arası bilim öğretiminde farklı
öğretim modelleri,ölçme değerlendirme ve
robotik yöntem/teknikler konusunda ortak
kuruluşlardan 42 personelin bilgi becerisini
artırma;
3.    5 büyük ölçekli çarpan etkinliği ve diğer
yaygınlaştırma faaliyetleri düzenleyerek; bu
ortaklık kapsamında geliştirilen entelektüel
çıktıların kullanılması ile ilgili en az 200 Bilim
öğretmeni, 50 öğretmen adayı ve 100
uzmanın bilgi becerisini geliştirme;
4.    10-17 yaş grubu öğrencilerin temel
yeterlilik ve bilimsel okuryazarlığını eğitsel
robotik aracılığıyla geliştirmek;
5.    Ortaklar arası uzun soluklu inovatif
işbirliği geliştirmek.

Temel yeterliliklerle bilimsel
okuryazarlık arasındaki ilişkidir.

BU SAYIDA

EĞİTSEL ROBOTİĞİN BİLİMSEL ÖĞRENME
ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONU
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04-08 Ekim 2021 tarihlerinde Romanya’nın Arad kentinde LICEUL NATIONAL
DE INFORMATICA ARAD okulunun ev sahipliğinde gerçekleşen ilk LTTA
faaliyetimizde toplam 27 katılımcı yer aldı.  Faaliyetin içeriğini;

21. yüzyılın temel yetkinlikleri ve becerilerin önemi,
Diğer yetkinlikler ile bağlantılı olarak, özel olarak odaklanıldı:
* Matematiksel yeterlilik ve bilim ve teknoloji yeterliliği
* Dijital yeterlilik
21. yüzyıl becerileri ve eğitici robotik ilişkisi;
Bilgisayarca düşünme
Algoritma ve kodlama
Bir öğretim materyali olarak eğitim robotları ve pedagojik yönü
Robotik ile ulaşılabilecek öğrenme hedefleri
Eğitsel robotik ile 21. yüzyıl becerilerine hedefli bir şekilde nasıl yaklaşılır ve
geliştirilir?
Öğrenci katılımı için bir araç olarak robotik teknoloji araçlarını kullanma
oluşturmaktaydı.

“Bilim Öğretimini ve 21.yüzyıl Becerilerinin Edinimini Zenginleştiren Robotik
Öğrenme Öğretme Fırsatları” isimli 5 günlük LTTA faaliyetimiz sonunda
katılımcılar, farklı öğrenme modelleri ve ortamlarında gerçekleşen bir öğrenme
deneyimi yaşadılar. Üniversitede farklı robotik projeleri gözlemlediler ve
disiplinler arası farklı çalışmalar konusunda fikirlerini harekete geçirmeye
başladılar. Her ortak kuruluşun robotik materyallerle yaptıkları çalışmaların
paylaşımı, deneyim ve iyi uygulama transferine imkan sağladı.  Robotik ile
anahtar becerilerin ilişkisi konusunda derin bir anlayış geliştirmeye başlayan
katılımcılar, bunu öğrenme ortamlarına nasıl taşıyacakları konusunda beyin
fırtınası gerçekleştirdiler.

3 Ulusötesi Proje Toplantısı
2 LTTA Faaliyeti
3 Entellektüel Çıktı
5 Çarpan Etkinliği

Farklı modern öğretim modellerinde
çeşitli bilimsel tema ve alt konu
alanlarına uyarlanmış ve bireyler
için öğrenme öğretme senaryoları
barındıran ve bilime karşı tutumu
olumlu etkileyecek, robotik içerikli
yenilikçi bilim etkinliklerinİ içerir.

Robotik örüntülü bilim etkinliklerinin
çeşitli modern öğretim modellerindeki
uygulanışını tanımlayan ve açık eğitim
kaynağının kullanımında kılavuzluk
sağlayacaktır.

Robotik destekli bilim öğrenme
etkinliklerini test etme; güçlü ve zayıf
yanlarını değerlendirme konusunda
rehberlik sağlayacaktır.

5.ENTELLEKTÜEL
ÇIKTILARIMIZ

E-WORKBOOK: EĞİTSEL ROBOTİK DESENLİ
BİLİMSEL ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ
TASARIMI

ROBOTİK DESTEKLİ  BİLİM ÖĞRETİMİNİN
 MODERN ÖĞRENME ÖĞRETME  MODELLERİNE 
UYARLANMASINA İLİŞKİN METODOLOJİK KILAVUZ

KAPSAMLI ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME ARAÇ SETİ
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4. LTTA FAALİYETİMİZ

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

3. PROJE TOPLANTIMIZ
(TPM-1)
29-30 Mart 2021 tarihlerinde MEB ÖRGM
ortağımızın moderatörlüğünde çevrim içi
olarak gerçekleştirdiğimiz ilk ulusötesi proje
toplantımızda; projenin ilk yılında yapılacak
çalışmaları planlamanın yanı sıra proje
yönetimiyle ilgili diğer konuları da ele aldık.

2. TEMEL FAALİYETLERİMİZ
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6. KONSORSİYUM

Hadiye Kuradacı 

Bilim ve Sanat Merkezi
T.C. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik

 Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Mersin Üniversitesi

Liceul National De Informatica Arad

Istituto Istruzione Scolastica Superiore 

“Carlo Alberto Dalla Chiesa”
RobyCode UG

Agrupamento De Escolas De 

Portela E Moscavide

8.BİZİMLE İLETİŞİM

@RobotSciencee

ScienceE-Robot
info@scienceerobot.com


