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Basın Bülteni N.4 Aralık 2021
Yenilikçi STE(A)M laboratuvarları devrede!
Şimdi, Çevrimiçi Öğretmen Eğitim Programı sona erdiğinden, ortaklar ülkelerdeki farklı
okullarda aktif olarak çalışmak amacıyla, AR4STEAM'i harekete geçiren etkinliklerle
hem öğretmenleri hem de öğrencileri dahil eden atölye çalışmaları düzenliyor!
Aslında; Almanya, Türkiye, Hollanda, Belçika ve İtalya'da STE(A)M konularıyla ilgili ve
yenilikçi AR teknolojilerine dayalı farklı girişimler düzenleniyor. Bu girişimlerin tasarım
ve uygulamasının arkasındaki ana fikir, Oyun Tabanlı Öğrenme stratejilerine dayalı
motivasyonel iş akışlarını, öğrenme deneyimini geliştiren sürükleyici teknolojilerle
birleştirmektir.
AR4STEAM laboratuvarları, farklı AR uygulamalarını kullanır ve STEAM 'in farklı
yönlerini kapsar: Matematikten Astronomiye!
DIPF, SAMANDIRA, ITT Marco Polo ve AEDE en az 4 öğretmen ve 4 öğrenciden oluşan
laboratuvarlarını şimdiden organize etmiş ve uygulamıştır. Sonuçlar kaydedilmiş ve
videolar yakında proje web sitemize yüklenecektir.
Bizi izlemeye devam edin!

AR4STEAM Ulusal Çalıştaylarını Duydunuz Mu?
Ortaklar, proje sonuçlarını sunma kapsamında; hibrit, yüz yüze veya çevrimiçi formatta
ulusal çalıştaylar düzenlemekte, yürütmekte ve daha fazla katılımcıyı aktif olarak
katılmaya davet etmektedir.
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Okul öğretmenleri, öğrenciler, paydaşlar, kamu yetkilileri, alan uzmanları, araştırma
enstitüleri, politika yapıcılar ile AR4STEAM’le karşılaşan ve kendi ağlarda paylaşan
gruplar davet edildi. Bu zamana kadar gerçekleştirilen atölye çalışmaları şunlardır:
Kıbrıs’ta düzenlenen HEARTHANDS SOLUTIONS: 22.09.2021
Almanya’da düzenlenen DIPF: 30.09.2021
Türkiye’de düzenlenen SAMANDIRA: 27.10.2021
İtalya’da düzenlenen Effebi’nin desteğiyle ITT Marco Polo: 28.10.2021

AR4STEAM Projesi – bir sonraki nedir?
Son, fakat bitmiyor. AR4STEAM laboratuvarları AGORA tarafından organize edilecek ve
Hollanda’da düzenlenecektir. Aynı zamanda 20 Haziran 2022’ye kadar proje
sonuçlarının sunulduğu bir ulusal çalıştay düzenlemeyi planlanıyor ve Noelden önce
bitmesi bekleniyor. Çalıştay hakkında daha fazla bilgiyi websitemizin haberler
bölümünde bulabilirsiniz.
Hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz!
Sorular? Geribildirim? Lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!

AR4STEAM EKİBİNİZ
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