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Bu Bültende:

Proje Fikri

Bu zamana kadar neler yapıldı?

Fikri Çıktı-I

Gelecek Etkinlikler

İkinci bültene (VR4Gifted) hoş geldiniz. Bu 
bültende, projenin kapsamı, bugüne kadar 
yapılmış olan spesifik faaliyetler ve katılımcı 
kurumlar hakkında bilgiler ekledik. 

VR4Gifted Projesi Avrupa Komisyonu tarafından 
desteklenmektedir ve Erasmus + programı olan 
Eylem: İnovasyon için Stratejik Ortaklık 
tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Çağrı: 
2018
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Proje Fikri

Bu Zamana Kadar 
Neler Yapıldı?

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler olarak farkındalıklarına 
rağmen, üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler okuldaki günlük 
uygulamalarında çoğunlukla istedikleri desteği alamıyorlar. 
Böylece, üstün yetenekli öğrenciler kendilerin tam kapasite 
olarak geliştiremiyorlar. Toplumlar da üstün yetenekli bireylerin 
onlara katkılarından mahrum kalmış oluyor. Bunun için, üstün 
zekalı ve yetenekli öğrencielri desteklemek amacıyla özel 
programların geliştirilmesi hayati bir öneme sahiptir. Projeye 
katılan 4 ülkede uygulanacak olan öğretim programı araştırma 
temelli bir program olup; diğer birçok avrupa ülkesinde 
öğretmen yetiştirme programlarında kaynaştırma eğitimini 
uygulamaya koymada katkı sağlayacaktır.    

3. Ulusötesi Toplantı, 
Murcia, İspanya, 
18-19 Eylül 2019
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Bu 3 ulusötesi toplantı, İspanya'nın Guadalupe-Murcia kentinde 
bulunan tesislerinde UCAM  tarafından gerçekleştirildi. Tüm 
ortakların kuruluşlarının temsilcisi toplantıya katıldı ve ana sonuçlar 
şunlardı:  

Entelektüel Çıktı 1'in tamamlanması, iki senaryo ortağıyla ilgili ders 
planları taslağı geliştirilerek gerçekleştirilmelidir.



- Entelektüel çıktı 2'nin planlanan faaliyetlerinin uygulanması için 
içerik ve program: VR Senaryoları geliştirilmeden  önce, her bir 
Üniversite ortağının her biri en az 15 öğretim profesyoneli ile 2 
adet çalıştay düzenlenmesi ve üniversitelerden uzmanların 
ilkokul ziyaretleri.

3. toplantıya, UCAM'dan ve 2 farklı kurumdan üstün yetenekli 
öğrenciler ile çalışan misafir konuşmacılar davet edilmiştir. Bu 
konuşmacılar proje konusu ile bağlantılı etkinliklerini 
sunmuşlardır. Sanal gerçekliğin özellikle üstün yetenekli 
öğrencilerde öğretimi geliştireceği üzerine konuşmuşlardır. 

Üstün Zekalı Çocukları Destekleme Derneği 
(AMUACI- https://www.amuaci.es/) 

- Foundation Thales
(https://www.fundacionthales.com/ )

- UCAM'den araştırmacılar: Pablo Guardiola: “XR Eğitim 
Teknolojileri. Yeni gerçeklik sınırlarına giriş 30 ”ve Doktora 
Sergio Albadalejo:“ Transmedia ve VR Learning: Holocekçi 
ortamlarında okuryazarlıkları birbirine bağlar.

Projenin uluslararası gerçekleştirilen toplantısında, 
AMUACI'nin sunumlarına verilen dönüt: 
“VR4GIFTED takımı ile bugün yaptığımız toplantı bizi oldukça 
zenginleştirdi. Bizim derneğimiz sosyal, genel olarak ve özellikle 
de eğitimsel bakımdan, üstün yetenekli öğrenciler için 
programlar oluşturmak ve planlamak amacıyla işbirliği yapmak 
ve onları geliştirmek amacıyla aileleri, öğrencileri ve herhangi bir 
kişiyi desteklemek için oluşturuldu. Bizim düşüncemiz, 
VR4GIFTED projesi geleceği eğitmede önemli bir role sahiptir.” 
AMUACI
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Fikri Çıktı 1- Yüksek Öğretim Programı
Kasım 2018 - Temmuz 2019 arasında yapıldı.
Projenin başlangıcından beri, görevler ilk Fikri Çıktı'ya odaklandı: 
Bir eğitim müfredatı - öğretmen adaylarını üstün yeteneklilerin 
eğitimi hakkında ve daha ileri hale getirmek için bir eğitim 
programı.

Eğitim programının ana bileşenleri ortaklar tarafından 
geliştirilmiştir:
- Ulusal ve uluslararası literatür taraması yapıldı ve tüm ulusal 
bağlamlarda üstünlerin eğitimi için kapsamlı eğitim programı 
tasarlamanın ve uygulamanın temel prensipleri üzerine Ulusal 
Bilgi Kağıtları hazırlanmıştır.
- Ulusal uzmanlarla görüşmeler yapıldı
- Uluslararası Bilgi Belgesi koordinatör tarafından hazırlandı. 
Yerel ve ulusal uzmanlarla yapılan görüşme ve araştırmalara 
dayanan ulusal bilgi makaleleri derlenerek hazırlandı.
- Üstün zekalıların eğitimi ve eğitim türleri üzerine yükseköğretim 
için bir program geliştirildi. 
- Ortaklar proje sırasında ilgili paydaşlarla iletişim kurdu
- Koordinatör (COMU) Türkiye'de uluslararası bir konferansta bir 
bildiri sundu
- Bilimsel bir makalenin yayınlanması - Üstün Zekalıların Eğitimi 
ve Öğretmen:  “Türkiye, Yunanistan, İspanya ve Polonya'nın 
Karşılaştırması” başlığı altında iki sunum yapıldı. Bu iki çalışma 
ilerleyen zamanlarda kitapta tam metin olarak yayınlanacaktır.
"Eylül ayında Murcia'daki üçüncü toplantının sonuçlarından sonra
(UCAM Genel Merkezi) Ders Planları geliştirilmiştir. Ortaklar 
toplam 8 müfredat geliştireceğinden Fikri Çıktı -2 içindeki 
senaryolar, bir hazırlık faaliyeti olmuş, her akademik ortak, iki 
dersle ilgili iki ders planı hazırlamaktadır.
Bu ders planları aşağıdaki her modülün amaçlarına göre 
planlanmıştır.
Aşağıdaki Deneyimsel Öğrenme döngüsünün 4 aşaması:
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1.2. Gelecek Etkinlikler:
- SAN tarafından koordine edilen ve VR Kaynaklarına dayalı yenilikçi 
öğretim materyallerinden oluşan ikinci Fikri Çıktı 2 VR Kaynaklarının 
detaylandırılması
- Aşağıdaki görevler gerçekleştirilecektir:
- Her ortak tarafından en az 15 öğretmen ile iki çalıştay düzenlenmesi
- Üniversitelerdeki uzmanlar tarafından ilkokul ziyaretleri yapılacaktır.
- Üstün öğrencilerin eğitim programı için VR senaryoları geliştirme
- VR senaryolarının yazılım geliştirme süreci
-Her akademik ortak tarafından sınıf öğretmeni adayları ile yürütülecek 
pilot uygulama süreci
Gelecek Etkinlikler: 
- 4. Ulusötesi Toplantı @ Selanik, Yunanistan, 13-14 Mart, 2019
- 5. Ulusötesi Final Toplantısı @Çanakkale, Türkiye, Ekim 2020
- Çogaltıcı Etkinlikler ve Paneller (Haziran-Eylül 2020) tüm ortak ülkelerde: 
Türkiye, İspanya, Yunanistan ve Polonya
- Ekim 2020 tarihinde Türkiye’de Uluslararası Konferans

a) Somut deneyim (Bir deneyimi yapmak) - VR kullanımı
b) Yansıtıcı gözlem (Deneyimi Gözden Geçirme / Yansıtma)
c) Soyut kavramsallaştırma (Sonuç / Öğrenme denemesi)
d) Aktif deneyim (öğrendiklerini planlama / deneme) - VR Kullanımı
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Proje Koordinatörü:   ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI
Proje ile ilgili İletişim:  Ilke Evin Gencel
Proje E-Posta Adresi:  vr4gifted@gmail.com
Proje Websitesi :         vr4gifted.com


