HABER BÜLTENİ #4
Değerli Ortaklarımız, Meslektaşlarımız ve Arkadaşlarımız ...
Projemiz "Thinking ... Coding" 4. haber bültenini size sunmaktan mutluluk duyuyoruz! Bu
haber bültenleri aracılığıyla size ana proje başarıları hakkında bilgi veriyoruz ve bizi yakından
takip etmek isterseniz memnuniyet duyarız ... sizi bilgilendireceğiz!
"Thinking ... Coding" projesi 30.11.2017 tarihinde resmi olarak sona erecek, ancak bu,
kodlama faaliyetlerinin sona ermesi anlamına gelmiyor; çünkü proje, öğretmenlerin ve
öğrencilerin zihninde bir fikir tohumları ekti ve eminizki bu projeyi takiben pek çok proje
gelişecek.
Geliştirdiğimiz projenin ömrü boyunca:
 Bilgi, fikir ve kodlamayla çalışmanın somut yöntemi ile iyi bir uygulama paylaşımı elde
etmek, ve eğitim, hesaplama düşüncesi ve kodlama konularında ortak ülkelerdeki farklı
eğitim sistemlerinin farklılıklarını analiz etmek için araştırma ve haritalama faaliyeti.
 Coding Okul programında kodlama ve hesaplama düşünce faaliyetlerini
gerçekleştirmek için öğrenci ve öğretmen için materyal de dahil olmak üzere Öğretim
Yöntemi ve Esnek Araçlar.
 "Kodlama ve yaratıcı bilgi işlem" ve "yaratıcılık ve hikaye anlatımı" konularında
öğretmenlerin kısa süreli eğitim için AB Kodlama Haftasında 2016'da İtalya'da bir
Personel Eğitimi.
 İlgili okullarda kodlama ve hesaplama düşünme materyalleri için bir Pilot Test.
 Katılımcı okulların öğrencilerini içeren son bir Karma Hareketlilik; "OLİMPİYAT
KODLAMA OYUNLARI" na katılmayı amaçlayan sanal ve gerçek dolaşımda.
 Her ülkede, proje sonucunu sunmayı ve bu deneyimi diğer okul bağlamlarına aktaracak
fırsatlar yaratmayı amaçlayan Çarpan Etkinliği.
ÖĞRETMENLER ve ÖĞRENCİLER, Avrupa Okullarında #codingpromosyon üzerinde büyük bir
etkisi olabilir. Tüm proje faaliyetleri ile proje başvurusunda sunulan temel ihtiyaçları ele
aldık, sürdürülebilir, devredilebilir ve kullanıma hazır sonuçlar ürettik. Ortaklık, projeye ve
faaliyetlere katılan tüm katılımcıların yerel çarpanlara kendi projelerini okulları ve yerel
toplulukları için geliştirmeleri için iyi başlangıç noktaları olduğuna inanmaktadır. Ortaklık
ayrıca proje süresince çok şey öğrendi ve AB düzeyinde işbirliğini daha da geliştirmeye
yönelik planlar yapmıştı.
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Bu fırsatı değerlendirmek ve projedeki tüm katılımcılara, öğretmenlere ve öğrencilere,
paydaşlara ve ortaklara teşekkür etmek istiyoruz.
Bütün işbirliği ve aktif katılımız olmadan böyle sonuçlara sahip olamazdık. Daha fazla haber
veya gelişme için projenin Facebook sayfasını ve resmi web sitesini takip edin.
Proje hakkında daha ayrıntılı bilgi Facebook sayfamızda bulunabilir.
Bilgi için: www.thinkingcoding.com
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