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Üstün Zekalı Eğitimde Deneysel Öğrenme ve 
Sanal Gerçekliğin Entegrasyonu (VR4Gifted) 
projesinin ilk bültenine hoş geldiniz. Bu bültene 
proje kapsamı hakkında uygulanması için özel 
aktiviteler ve katılan kurumlar gibi bilgileri dahil 
ettik.
 
VR4Gifted projesi Avrupa komisyonu ve 
Erasmus+ programı tarafından ortaklaşa finanse 
edilmektedir. 
Aksiyon: İnovasyon için Stratejk Ortaklıklar. 
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Proje Fikri

1.1 Hedef ve Amaçlar

Özel eğitimli ihtiyaçları ile tanınmalarına rağmen, üstün zekalı 
ve yetenekli öğrenciler günlük okul eğitimlerinde sıklıkla 
gereken desteği bulamıyorlar. Böylece, yetenekli öğrenciler 
kendi potansiyellerini tam olarak kullanabilecek kadar 
gelişemiyorlar ve toplumlar sosyal hayata yetenekli bireyler 
kazandırmakran mahrum kalıyorlar. Böylece, yetenekli ve üstün 
öğrencilerin gelişmini destekleyen bu özel programlar hayati 
önem taşımaktadır.

Proje kapsayıcı sınfılarda yetenekli ve üstün zekalı öğrencilerin  
eğitiminde karmaşık taleplerini karşılayabilecek kapasitede 
ilköğretim öğretmenlerini hedefliyor.Projede eğitilecek 
öğretmen adayları üstün yetenekli öğrencilere geleneksel 
öğretimin ve deneyimsel öğrenme ve sanal gerçekliğin 
kullanımının birleştiği ortamlarda öğrenme stratejileri öğretme 
ile kendilerini tanıma fırsatına sahip olacaklar. Bu kombinasyon  
üstün zekalı öğrencilerin eğitimi için paradigmalar olarak 
hizmet verebilecek zengin öğrenme tecrübeleri yaratabilir. 
Projenin özel hedefleri: 
Eğitim müfredatının geliştirilmesi -  ders programı "Yetenekli 
ve üstün zekalı öğrenciler için sınıf yöneitmi ve öğrenme 
stratejilerini kapsayan sınıflar" Uygun sanal gerçeklik kaynakları 
deneyimsel öğrenimi kolaylaştıracak.
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1.2. Zihinsel/Entelektüel çıktılar
Projenin ana entelektüel çıktıları:
(a) Bir eğitim müfredatı - adayı tanımak için müfredat
kapsayıcı yetenekli eğitimin ayrıntıları ile ilkokul öğretmenleri.
Müfredatı uygulamak için modern öğretim stratejileri önemli bir 
rol oynayan “deneyimsel öğrenme” ile birlikte kullanılacaktır. 
Eğitim müfredatının ana bileşenleri:
-Üstün zekalı öğrencilerin üstün zekalılığı ve karakteristiğinin 
doğası(avantaj ve dezavantajları)
-Üstün zekalı öğrencilerin başarısızlığı
-Üstün zekalı ve yetenekli eğitimin uygulanması için 
stratejiler.(Duygusal gelişim, bilişsel ve sosyal beceriler.)
-Üstün zekalı ve yetenekli eğitim türleri ve kapsayıcı eğitimin 
önemi
-Kapsayıcı üstün zekalı eğitimin öğretim yönetimi(Üstün zekalı ve 
yetenekli öğrenciler için kapsayıcı alıştırma(pratik) senaryoları)
Eğitim müfredatının özel odak noktası:
-Çeşitliliği kucaklamak ve dahil etme uygulaması
-Farklılaştırılmış eğitim
-Müfredat zenginleştirme
-Müfredat birleştirme
-Katmanlı ödevler
-Özelleştirilmiş not verme kriterleri

b) VR kaynakları, üstün zekalı öğrencilerin sıradan sınıflarda 
düzgün işleyiş ve kapsayıcı eğitim gerekliliği ile zorluklarla 
yüzleştiği senaryolardan yararlanma.Aday öğretmenlerin 
kapsamlı yetenekli eğitim konusundaki bilgileri başlamadan önce 
ve eğitimin kapanması üzerine değerlendirilecektir. Programın 
etkinliğini sağlamak sıra ile karar verilecektir.
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1.3. Avrupa Katma Değeri

1.4. Şimdiye Kadar 
Neler Yapıldı?

Dört katılımcı ülkeye uygulanacak olan ders programı bir 
araştırma olarak birçok Avrupa ülkesinde  paradigma temelli 
hedefe yönelik öğretmen adaylarına yönelik hazırlık programları 
dahil kapsayıcı yetenekli eğitim için bir araştırma olarak hizmet 
sunabilir.

Açılış toplantısı
@Ankara, Türkiye
11- 12 Şubat 2019

Ulusal bilgi yazıları hazırlandı.
Uzman görüşmeleri yapıldı.
Ulusal bilgi yazılarının temeli olacak müfredat hazırlandı.

Skype Görüşmeleri
Ocak 2019 ve

Mart 2019

Ulusötesi Toplantılar
@Lodz, Polonya
13 - 15 Mayıs 2019
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Eğitim Fakülteleri için Üstün Zekalı 
Eğitim Müfredatı Geliştirme

1.5 Sonraki Adımlar

Mevcut projenin katılımcı eğitim fakülteleri üstün yetenekli 
eğitime uygun kursların kendi çalışma programlarına dahil olma 
olasılığını inceler. Bu kurslarda Eğitimin uygulanmasından 
kaynaklanan sonuçlar mevcut program içeriğindeki eğitim 
programı geliştiriliminin uygulanmasından yararlanacak. 

Deneyimsel Öğrenmeye Dayalı Öğretmen Yetiştirme Programının 
Sonlandırılması
Üstün Zekalı Eğitim için VR senaryoları geliştimek.
Skype Toplantıları
Ulusötesi Toplantı @Murcia, İspanya, 18-19 Eylül 2019
Uluslararasi Toplantı @ Selanik, Yunanistan
Uluslararasi Toplantı @ Çanakkale, Türkiye

Açılış Toplantısı
@Ankara, Türkiye

Ulusötesi Toplantılar
@Lodz, Polonya
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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ - PROJE 
KORDİNATÖRÜ: Modern bir devlet üniversitesi, taahhüt 
edilmiş dünya standartlarında akademik mükemmellik. 
Türkiyede COMU’nun itibar ve popülaritesi mevcut 
öğrencilere yüksek kalitede öğretme ve öğrenme deneyimi 
sunmaya dayalıdır.

44.700 öğrencisi ile COMU, Türkiyenin en rekabetçi üniversitelerinden biridir. 
Ve daima (üniversitenin)kendi geleceğinde rol oynayacak daha yetenekli 
insanlar arıyor. COMU'da öğrenciler çok çeşitli öğrenme kaynaklarına ve güncel 
tesislere imkanına sahip. COMÜ bilimsel araştırma projelerini finanse ederek 
toplumun gelişimi ve ilerleyişini teşvik  eden bir araştırma fonuna sahip. Ek 
olarak, COMU uluslararası araştırma programları ile aktif olarak içinde projeler 
önermeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır . COMU’da  aşağıdakiler dahil olmak 
üzere çeşitli fon verenlerin araştırma hibeleri ve sözleşme gelirleri, AB' yi dahil 
ederek milyonlarca euro çekildi, Türk Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK), Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve 
çeşitli STK(Sivil Toplum Kuruluşu)'lar.

VR4Gifted Konsorsiyumu

APEC DANIŞMANLIK bir eğitim kuruluşudur ve esas olarak 21. 
Yüzyıl Becerileri Eğitimine odaklanıyor, eğitim programları 
tasarlamak, mesleki standartların geliştirilmesi ve Avrupa 
Projelerini yönetmek gibi.

APEC araştırmacılar, eğitmenler ve proje uzmanlarından oluşan kadroya 
sahiptir. APEC, genellikle şirketler ve hedef grupların ihtiyaçlarına göre  
işyerlerinde gerekli becerilere odaklanan eğitim programları ve kurslar tasarlar. 
APEC, Proje Yönetimi konusunda da deneyimli, Horizon 2020, FP7, CIP, LLP, 
Erasmus +, IPA ve Kalkınma Ajansı Programları gibi en rekabetçi programlarda 
projeler geliştirmek ve yürütüyor .

NARA EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ 2014 yılında kuruldu ve 
Türkiye'de Sanal Gerçeklik teknolojisi ve Artırılmış Gerçekliğin 
gelişimine rehberlik ediyor. Nara temelde bir Ar-Ge ve edtech 
startupıdır. Yenilikçi, AR / VR kullanarak eğitim alanındaki 
içerik teknolojilerine yaratıcı ve özgün ürünler sunar . 
Nara'nın en önemli görevi eğitimi daha eğlenceli daha 
başarılı ve daha demokratik hale getirmek.
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VR4Gifted Konsorsiyumu
FUNDACION ÜNİVERSİTESİ SAN ANTONIO (UCAM) 20 yıllık 
tarihinde 24 tanınmış Avrupalı   yetkili sunan 16.000'den fazla 
öğrenci mezun etmiş, 35 yüksek lisans programı, 17 doktora 
programı ve diğer prestijli başlıklara sahip bir özel üniversite.

"Öğretim metodu, sınıf başına azaltılmış öğrenci ve her öğrenci başına bir kişisel 
eğitmenli kişisel ilgiye dayanır. UCAM ayrıca uzaktan öğretime modern 
sistemler sunar. UCAM  dünya piyasa pazarlarına uyarlanmış çalışma planları 
aracılığıyla zorunlu Her program ve araştırma programlarında kurum ve 
kuruluşlardaki staj , büyük bölgesel, ulusal ve çokuluslu şirketlerle işbirliği içinde 
programlarla yakından güçlü şekilde bağlantılı. UCAM hem kültürel hem tarihi 
açıdan güçlü bir çevreye sahip.Öğrencilerin altyapıları ve laboratuarlar, 
UCAM’daki öğrencilere pratik becerileri öğrenmeleri için mükemmel olanaklar 
sağlayan Ana kampüsü XVII. yüzyıl Jeronimos Manastırı üzerinde bulunur. Her 
şey, temel kaygısı olan öğrencilerin yararınadır. UCAM, dünya için modern 
dünyayla diyalog içerisinde olan bir kurumdur.
bir bütün olarak insan toplumunun gelişiminin amaçları. Bu ruh
kişiselleştirilmiş derslerde az sayıda öğrenci ve her öğrenci için kişisel öğretmen 
ile görülebilir. UCAM değerlerini akademik konular, gönüllü projeler, 
toplantılar, kongre ve seminerler olarak paylaşıyor."

DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi bir STK'dır. 2009 yılında 
kurulan, geliştirmek ve tanıtmayı amaçlamaktadır. Eğitim ve 
öğrenimin tüm alanlarında deneyimsel öğrenme. DeM gibi ;  
yaygın eğitim alanlarında, örgün eğitim, mesleki eğitim ve 
kurumsal eğitimler; kuran ulusal ve uluslararası ağlarda 
araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütüyoruz.

DeM'in gençlik çalışmaları yürütmek için eğitim fakülteleri öğrencileri ile 
birlikte İstanbul ve Ankara'da üç üniversite kulübü var . Ayrıca DeM'de bir 
eğitmen havuzuna sahip, uzmanlar 60'tan fazla eğitimciden ve AR-GE yürüten 
araştırmacılardan oluşmaktadır ev birlikte çalışırlar. Uluslararası Deneyimsel 
Öğrenimin kurucusuyuz Ağ (IELN); Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
, Anna Lindh Network, UGK Ulusal Gönüllülük Komitesi ve STEP Sivil Toplum 
Eğitim Platformu üyesiyiz.
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SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Sosyal Bilimler Üniversitesi) 
Polonya’nın önde gelen özel üniversitelerinden biridir. 15.000 
öğrenci ve 1000'in üzerinde akademik personele sahip.

Kültür Etütleri, Eğitim Bilimleri dahil 20 departman vardır. Psikoloji ve Sosyoloji 
bu projeye deneyimlerini katkıda bulunacaktır. Eğitim Bilimleri bölümümüzde 
farklı tür öğretmenler yetiştiriyoruz okul öncesi ve okul öncesi eğitim seviyesine 
özel olarak odaklanılması. eğitim organizasyonu Sosyal Bilimler Üniversitesi bir 
çeşitli disiplinlerden araştırmacıları bir araya getiren multidisipliner yaklaşım 
geçmişleri (ekonomi, beşeri bilimler, eğitim bilimleri, vb.). Üniversite Çok çeşitli 
anaokulları ve yerel şehirler ile de işbirliği yapıyor. belediye meclisi, Lodz 
eyaletinin yetkilileri, il ve idari birimler, diğer eğitim kurumlarının yanı sıra 
dernekler ve vakıflar. içinde Sosyoterapi sonrası mezuniyet çalışmalarımız, aynı 
zamanda Anaokullarında ve çocuk odalarında çocuklarla çalışan uzmanlar. 
Üniversitemiz, ön okullar için eğitim materyalleri geliştirme konusunda 
deneyime sahiptir. .

VR4Gifted Konsorsiyumu

Makedonya Üniversitesi (UOM) modern bir devlet 
üniversitesidir Ulusal ve uluslararası birçok ülkeye katılım 
araştırma programları ve geniş kapsamlı araştırma faaliyetleri 
spektrumuna sahip.

UOM'un temel misyonu, gelecekteki profesyonellere geniş bir yelpazede kritik 
21. yüzyıl becerileri sağlamaktır. UOM’un Eğitim ve Sosyal Politika Bölümü 
Öğrencilerin üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler gibi özel eğitim ihtiyacı olan 
öğrencilerin  öğretmen adaylarını yetiştirmede geniş deneyime sahiptir . 
Departmanın ilgili hem özel eğitimde öğretim yönetimi hem de karar alma 
ortamlar ve normal okullarda  çalışma programı, öğretim yönetimi ile ilgili sayısız 
kurs içerir. Güncel pedagojik felsefeler içerme, deneysel öğrenme gibi 
araştırmaya dayalı öğretim yaklaşımları, ve yardımcı teknolojiler gibi yeni 
teknolojilerin kullanılması hayati öneme sahip Bölüm müfredatının ve çeşitli 
müfredat dışı eğitim unsurlarının öğretim üyeleri tarafından uygulanan 
programlar. 
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