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yılında kabul gören 25 projeden biridir.
Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü
koordinatörlüğünde yürütülen Gamvet ;
“Oyun Metodolojilerinin Mesleki Eğitime
Uyarlanması” Leonardo Da Vinci Yenilik
Transferi projesinin; İspanya, İtalya,
Bulgaristan ve Türkiye’den toplam 8 ortağı
bulunuyor.
Eğitim; Oyun
İki yıl sürecek olan 237 bin avro
bütçeye sahip projenin amacını, mesleki
eğitim derslerini özellikle oyun
metodolojilerini ve bilişim teknolojilerini
kullanarak daha eğlenceli hale getirebilmek
için daha önce İspanya’da uygulanmış olan
gamedeck projesinin özgün bir şekilde
Türkiye’ye transfer edilmesi oluşturuyor.

Metodolojileri İle Daha Güçlü
Eğitim;Olacak!!
Oyun Metodolojileri İle
Daha Güçlü Olacak!!

Bu kapsamda, mesleki eğitim
EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR;
kurumlarındaki eğitimin bilişim teknolojileri
Yirmi
birinci
yüzyılın
eşiğinde
yardımıyla daha etkin ve eğlenceli içinde
hale bulunduğumuz döneme verilen adlardan birisi "bilgi çağı". Bilgi çağı, hızla
bilgi
üretilen,
bilgi birikiminin yoğun olduğu, insanların bilgiyi yaymak ve bilgiye ulaşmak için ileri teknolojiye gereksinme
getirilmesi
planlanıyor.
duydukları bir çağ. Bilgi toplumlarında bireylerin yaşamlarının önemli bir parçasını teknoloji oluşturuyor. Bilgi toplumu olma
yolunda olan toplumların da en önemli gereksinmesi teknolojidir.
Bilgi teknolojilerinin yaygın bir şekilde kullanılması ile her alanda olduğu gibi, eğitim süreçlerinde de gelişmeler
yaşanmaktadır. Çağın gereksinimi haline gelen internet, eğitim teknolojilerinde son yıllarda vazgeçilmez bir unsur olarak yer
almaktadır. Bilginin hızlı bir şekilde, istendiği zaman ve düşük maliyetle kişilere ulaşmasında ise, e-öğrenim’in büyük bir
payı vardır.
Artık günümüzde ilkokula giden öğrencilerin cep telefonları var. Cep telefonunu cebinden çıkarmadan mesaj atabilen
bir nesil yetişiyor. Facebook, Twitter gibi platformlarda çok sayıda gencin yer almasının sebebi de bu.
Gençler bu ortamı; sadece sosyal ortamda sohbet etmek için değil; sahip olduğu bilgiyi paylaşmak ve bilgiye erişmek
için de kullanıyor. O yüzden eğitim modelleri de bu yeni nesile uygun şekilde değişmek durumunda!
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