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Projenin Arka Plan? Amaç

Bilginin pasif bir ?ekilde iletilmesi üzerine kurulu geleneksel 
e?itim yöntemleri ö?rencilerin çal??malar?na ba?ar?yla devam 
etmeleri ve i? hayat?na girmeleri için gereken becerileri 
geli?tirmemektedir. Ö?renciler ö?renme s?ras?nda aktif olmak 
istemektedir! Bu yüzden okul ve ö?retmenlerin pedagojik 
yöntemlerini de?i?tirmesi ve ö?rencilerin analiz, sentez ve 
de?erlendirme gibi daha üst ö?renme becerilerini geli?tiren 
faaliyetler içerisine girdi?i aktif ö?renme süreçlerine geçmesi 
gerekir. Bu yöntemlerin baz? örnekleri ö?rencilerin genellikle 
gerçek hayattan örnekler üzerinde bir problem çözme sürecini 
takip ederek bilgi ve yeteneklerini geli?tirdi?i Proje ve 
Problem Temelli Ö?renme (PBL) ve ö?renci merkezli 
süreçlerdir.
Bilgi ?leti?im Teknolojileri (B?T) araçlar?yla (e?itim oyunlar?, 
interaktif simülasyonlar, sanal ileti?im problemleri vb.) 
Problem Temelli Ö?renmeyi (PBL) destekleyerek teknolojik 
kavray??? yüksek yeni ö?rencilerin kendilerini daha rahat 
hissetti?i ve aktif olmak için motive oldu?u Aktif Dijital 
Ö?renme Ortamlar? (ADLE) olu?turulur.

ADLES (Okullarda Aktif Dijital Ö?renme Ortamlar?) 
projesinin amac? ö?retmenlerle birlikte çal??arak, onlar? 
Problem/Proje Temelli Ö?renme (PBL) temelinde aktif 
ö?renme yöntemlerini uygulamaya haz?rlamakt?r. Bu amaçla 
ö?rencilerin geni? ve çok uluslu bir ö?renme toplulu?unda 
deneyimler edinmesini, i?birli?i yapmas?n? ve ileti?im 
kurmas?n? sa?layan baz? dijital araçlar (oyunlar, simülasyonlar 
ve ileti?im) içeren online bir platform kullan?lacakt?r. Sonuç 
olarak projenin ula?may? amaçlad??? iki ana grup ö?retmenler 
ve lise/meslek lisesi ö?rencileridir.

Amaç
ADLES projesinin genel amac? daha motive edici, uyar?c? ve 
etkin ö?renme ba?lamlar? sa?layarak e?itimin kalitesini 
art?rmak ve bu sayede ö?rencilerin ki?isel ve sosyal 
becerilerini aktif bir ?ekilde geli?tirmesini sa?layarak onlar? 
gelecekteki akademik ve profesyonel hayata daha iyi 
haz?rlamakt?r. Konsorsiyum ö?rencilerin geni? ve çok uluslu 
bir ö?renme toplulu?unda deneyimler edinmesini, i?birli?i 
yapmas?n? ve ileti?im kurmas?n? sa?layan baz? dijital araçlar 
içeren online bir platform kullanarak olu?turulan 
Problem/Proje Temelli Ö?renme (PBL) ile aktif ö?renme 
yöntemleri kullanmalar? için ö?retmenlerle birlikte çal??acak 
ve onlar? haz?rlayacakt?r. Proje temel olarak Fen, Teknoloji, 
Mühendislik ve Matematik (STEM) derslerini hedef alacak ve 
bu alanlarda ba?ar?y? art?rmaya çal??acakt?r.

Sonuçlar
Somut sonuçlar olarak proje ç?kt?lar? ?unlar olacakt?r: ? 
Liseler ve meslek liseleri için Problem/Proje Temelli 
Ö?renme yöntemini kullanan geçerlili?i kabul edilmi?, aktif 
bir ö?renme yöntemi;
? Bu yöntemi kullan?lacak problemlerin olu?turulmas?, 
saklanmas?, payla??lmas? ve yeniden kullan?lmas?yla 
destekleyen online bir PBL platformu. 
? Platformda 36 adet simülasyon ve oyun ve PBL 
platformunun nas?l kullan?laca??n? gösteren pedagojik 
k?lavuzlar bulunacakt?r. ? Ö?retmenleri ADLES platformu 
üzerinden Problem/Proje Temelli Ö?renme (PBL) 
uygulamalar?yla motive eden ve haz?rlayan bir dizi e?itim 
faaliyeti;
? Okullar?n derslerde Aktif Ö?renme yöntemlerini sistematik 
olarak uygulamak üzere kullanabilece?i bir dizi k?lavuz.



Partnerler

Haberler ve Organizasyonlar

Ba?lang?ç Toplant?s?, Porto, 08-09 Mart 2018
?lk proje toplant?s?nda partnerler PLB metodoloji ve 
araçlar?n?n özellikleri ve tasar?m?yla ilgili O1 konular?n? 
görü?mü?tür.

Ankara'da okullarda yap?lan ADLES yayg?nla?t?rma faaliyetleri, 
?ubat-Nisan 2018
Alper Metin taraf?ndan Ankara'da yürütülen ADLES 
yayg?nla?t?rma faaliyetlerinde yakla??k 2500 ö?renci ve 
ö?retmene ula??lm??t?r.

E?itim Oyunlar? Konferans?, Volos, 27 Nisan 2018
UTH taraf?ndan e?itim oyunlar? üzerine düzenlenen 
organizasyonda Oliver Heidmann ve Hariklia Tsalapatas 
ADLES üzerine bir tan?t?m yapm?? ve 100'ün üzerinde 
ö?renci ve ö?retmene ula??lm??t?r. 

2inci Proje Toplant?s?, Bergamo, 09-10 Temmuz 2018
?kinci proje toplant?s?nda partnerler O2 ve O3 faaliyetleri ve 
PBL platformunun geli?tirilmesi üzerine odaklanm??t?r.

23 May?s 2018'de Kopenhag'da düzenlenen Bilgi medeniyeti ve 
ekonomik ve sosyal dönü?üm üzerindeki etkisi konferans?
CMI taraf?ndan organize edilen toplant?ya Polonya ve 
Danimarka'dan 70'den fazla akademisyen kat?lm?? ve 
toplant?da Lene Tolstrup Sorensen taraf?ndan ADLES proje 
sunumu yap?lm??t?r.

May?s 2018'de Megep Fuar?nda ADLES Tan?t?m?
Bro?ür ve promosyon malzemeleri da??t?m?yla 1000'in 
üzerinde ki?ide ADLES projesiyle ilgili fark?ndal?k 
yarat?lm??t?r.


