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BASIN BÜLTENİ No. 5  

AR4STE(A)M proje ekibi nihayet yeniden bir araya geldi! 
AR4STE(A)M proje ekibi nihayet yeniden bir araya geldi! 
8 Mart 2022'de Brüksel'deki son proje toplantısı, AR4STE(A)M ortaklarına, projenin sürdürülebilirliğine 
odaklanarak ve diğer yaygınlaştırma faaliyetlerini planlayarak sonuçları kalite güvencesi 
perspektifinden analiz etme fırsatı sağladı. 
Tek pişmanlık: Sağlık kısıtlamaları nedeniyle Türk ortakların aramızda olamaması. Ama bize çevrimiçi 

olarak katıldılar. Ne yazık ki lezzetli Belçika çikolatasını tadamadılar... 

Projenin Final Konferansı 

7 Mart, 2022 -  AR4STE(A)M coşkusu ! 

Avrupa Öğretmenler Birliği (AEDE) projenin final konferansını organize etti ve ev sahipliği yaptı. 

Pandeminin zorlu koşullarında neredeyse üç yıllık yoğun bir çalışmanın böylesi güzel sonuçlandığını 

görmek ve paylaşmak oldukça duygusal bir andı. 

Belçika’dan ve yurtdışından öğretmenler, kurum ve kuruluş başkanları, öğrenciler Brüksel'de Bedford 
Hotel, rue du Midi 135 Kongre Merkezi'nde hazır  bulundular. 

Proje ortakları (Belçika, Almanya, Kıbrıs, 

İtalya, Hollanda ve  online sunum yaparak 

katılım sağlayan Türkiye)  çalışmalarını 

sergilediler ve izleyicilerle fikir alışverişinde 

bulundular. 

Hoş bir sürpriz: Yenilikçi AR4STE(A)M 

laboratuvarındaki filmin kahramanları olan 

SHAPE uluslararası okulunun Belçika birimi 

öğrencileri, çalışmalarımızın başarısını 

onayladılar. Almanya, İtalya, Hollanda ve 

Türkiye'den öğrencilerin laboratuvarlarında çekilen filmleri izlemenin mutluluğunu 

yaşadılar. Fen dersinde AR kullanmanın ne kadar ilgi çekici ve keyifli olduğunu ifade 

ettiler. Çalışmalarının asıl öznesi olan öğrencilerin çok memnun olduğunu görmek,  proje 

ekibi açısından en anlamlı değerlendirme oldu. 

Videoları buradan izleyin ve ilgi çekici ve eğlenceli dersler için ilham alın:  

https://ar4steam.eu/results 

 

AR4STEAM projesi bitti mi? Tabi ki hayır! 
Ortakların yenilikçi laboratuvarlarında kullanılan tüm uygulamalara, ister olduğu gibi ister 
ihtiyaçlarınıza göre değişiklik yaparak, şu adresten ulaşabilirsiniz:  
 
http://cultapp.ar4steam.eu/cultapp 



 

 

Öğrencilerinizin bilim ve sanat derslerine olan ilgisini artırmak ister misiniz? O zaman muazzam eğitim 
potansiyeline sahip AR uygulamalarını öğretim yöntemleriniz arasına eklemekten çekinmeyin! 

AR4STE(A)M ekibi diğer sorularınız için her zaman hazır durumdadır. Bu projenin çalışmalarını takip 

ettiğiniz için size minnettarız. 

 

 

Sorular? Geri bildirim? Katılmaktan çekinmeyin!  

http://ar4steam.eu/

https://www.facebook.com/AR4STEAM/

https://twitter.com/ar4ste

http://ar4steam.eu/

https://www.facebook.com/AR4STEAM/

https://twitter.com/ar4ste

http://ar4steam.eu/

https://www.facebook.com/AR4STEAM/

https://twitter.com/ar4ste

 
 
 

 

 

Sizin AR4STEAM Ekibiniz 

 

 

 

 


