
Konuyla ilgili uluslararası açık 
inovasyon ana sınıfının eğitim 

programı: “Eğitimde dijital 
dönüşüm: tasarım metodolojisi, 

temel yetkinlikler, yenilikçi 
uygulamalar.”



Tarihi: 20 Eylül 2019
Lokasyon: FOKUS ON KIDS INTERNATIONAL  
PRESCHOOL and PRIMARY SCHOOL

Ana sınıfı başkanları:
1. Begüm Özdoğularlı;
2. Travnikov Grigoriy, Pedagojik Bilimler Doktoru, Yaratıcı 
pedagoji akademisyeni, Uluslararası Pedagoji Eğitimi 
Akademisi üyesi, “Eureka-Perm” eğitim Politikası ve Hukuk 
Enstitüsü Rektörü, Perm Bölgesi (Rusya) bilimsel ve yenilikçi 
eğitim kurumları dernekleri başkanı



Program yapısı:

I Bölüm:
• XXI Yüzyılda Eğitimdeki Zorluklar: Dijital Eğitim 

Ortamının Manifestosu.
• Pedagojik tasarım metodolojisi.
• Stajyer merkezi - kaynak merkezi - yeniliklerin 

geliştirilmesi için yenilikçi bir platform olarak okul 
laboratuvarı.

• Bir öğretmenin yenilikçi bir bireysel eğitim projesi 
geliştirmek için teknoloji. Şebeke projesi. 



II Bölüm:

• Tasarım ve eğitim atölyesi “Yenilikçi eğitim projem; 
geliştirme ve sunum” (“DOĞRU ODAK OKUL”un sorumlu 
öğretmenleri).

III Bolüm:
• Eğitim programı ve eğitim uygulamaları; yaklaşımlar, 
yapı, içerik.



IV Bölüm:

• Daldırma teknolojisi: Profesyonel eğitimcilerin gelişimi 
için bir eğitim programı oluşturuyoruz (uluslararası okulun 
sorumlu öğretmenleri).

V Bölüm:

• Uluslararası okulun 2024 yılına kadar olan gelişme 
stratejisi. “Eureka. Geliştirme” projesi.  



YENİLEKÇİ BİREYSEL EĞİTİM PROJESİ YAPI.
GİRİŞ SAYFASI

1. Yarışmanın adı “Eğitimde yenilik”.
2. Projenin adı 8yenilik ve yaratıcılık).
3. Projenin yazarı.
4. Okulun adı, yeri.
5. Okul adresi.
6. E-posta, telefon.
7. Özet 8en fazla 5-7 cümle, projenin neye yönelik olduğu. 
Projenin uygulanması sırasında neler geliştirileceği; proje 
sunucu; proje hakkında ilgilenenler).



YAPISI.

1. Giriş:
- Projenin uygunluğunun ve gerekliliğinin kanıtlanması (5 
cümleye kadar).
- Ülke cumhurbaşkanının düzenleyici faaliyetlerinin 
gerekliliği, hükümet kararnamesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
emri. Öğretim etkinliklerinin problemlerinin analizi



2. Proje katılımcıları:
- çocuklar, yaş.
- öğretmenler, uzmanlık alanları.
- ebeveynler, kaç tane?
- diğer ortaklar, kim?

3. Proje uygulama süresi (1 aydan 3 yıla kadar): kısa vadeli 
/ uzun vadeli.



4. Proje hedefi: stratejik niteliktedir; bu proje faaliyetinin 
sonucudur; amaç kısa olmalı.

5. Proje hedefleri (en fazla 10):  + eğitim, +gelişim.
- Düzenleyici ve bilimsel-metodolojik temel ve literatürü 
incelemek.
- Bir proje modeli geliştirmek (diyagram şeklinde).



- Eğitim faaliyetlerinin içeriğini tasarlar
(Küçük projelerinin isimleri, eğitim uygulamalarının isimleri, 
çalıştayların (workshops) isimleri, eğitimler, yarışmalar 
isimleri, bir modül ya da faaliyetin uygulanmasına yönelik 
kredi olarak eğitim etkinliklerinin isimleri.
-Proje için odaklanma araçlarını geliştirmek.
-Ebeveynler ve öğretmenler için bir ana sınıf (master-class) 
yapmak.
-Öğretim yardımı veya önerileri geliştirmek.
-Uygulamanızı sunmak.



6. Projenin yenilikçiliği (eğitim sürecinin yeni 
organizasyonunda, eğitim etkinlikleri; mini dersleri ve 
ödevlerin geliştirilmesinde internet üzerindedir ve proje 
katılımcıları ikamet ettikleri yerlere bağlı değildir ve zamana 
bağlı değildiler. Web seminerlerinde öğretmen ve öğrenci 
iletişimi uzaktan gerçekleşir).



7. Projenin aşamaları:

Aşamalar, 
terim

Etkinlik Yorum

1. Aşama: 
Hazırlık; 2019

1. Grup oluşturma
2. İçerik geliştirme
3. Platformu işe 
hazırlamak
4. Egitim kursları

Proje 
katılımcılarının 
tanıtılması, reklam 
yapması



2 Aşama: 
Ana; 2019-2020 

1.Dil 
uygulanmalarının 
organizasyonu 
(canlı ve çevrimdişi)
2. Dil kampı (tüm 
eğltlm etkinlikleri)

Her uygulama için 
1 katılımcı bir 
sertifika alır. 2 
elektronik bir web 
portföyü 
oluşturmak 

3 Aşama:
Final; 2020

1. Bilimsel ve pratik 
konferans

Sonuçlar analizi



8. Plan tarife.

9. Görevlere göre beklenen sonuçlar (Bir proje modeli 
tasarlandı, dil uygulamaları, minikurslar, ana sınıflar, web 
görevleri yapıldı; öğretim materyalleri, web semineri girişleri, 
çocuk çalışmaları ve kişisel web portföylerinin kaydedildiği 
bir eğitim platformu oluşturulmuştur).

10. Projenin geliştirilmesine ilişkin beklentiler.



11. Düzenleyici çerçevenin analizi.

12. Referanslar ve internet kaynakları.

13. Projenin sunumu.

14. Projeye uygulama.


