
ALGOLITTLE Projesinin dördüncü e-bültenine 

hoşgeldiniz. Faaliyetlerimiz ve bu proje ile elde 
ettiğimiz her şey hakkındaki bilgileri sizlerle 
paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 
 
ALGOLITTLE Projesinin hedeflerinin neredeyse 
tamamına ulaşılmıştır.  
Şimdi, bu hedeflere ulaşma çabalarımız, proje ortağı 
ülkelerde sanal sınıflar aracılığıyla gerçekleştirilen 
pilot uygulama ve şimdiye kadar elde ettiğimiz her 
şey hakkında bilgi paylaşma zamanı. Bu sayıda, 
eğitim faaliyetleriniz ve uygulamalarınız için ilgi 
çekici konular bulacağınızı umuyoruz. 
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Projemizin temel amacı, okul öncesi 
eğitimin tüm gelişim alanlarına 
algoritmik düşünme becerilerini 
entegre eden seçmeli bir ders için 
öğretim programı ve öğretim 
materyalleri geliştirmekti. 
 
Projenin ikinci fikri çıktısını 
tamamladık! 
Bu çıktıyla ilgili olarak 2021-22 
akademik yılının bahar ve yaz 
döneminde pilot uygulama süreci 
deneysel olarak gerçekleştirildi.  
 
Sanal sınıflar, web sitemizdeki 
öğrenme sistemi aracılığıyla ortak 
ülkelerin tüm dillerinde kuruldu. 
 
 
EDUCLOUD, öğretim materyallerini 
yalnızca öğrenme sisteminde değil, 
ALGOLITLE YouTube kanalımız 
aracılığıyla da kullanılabilecek 
etkileşimli animasyonlu sunumlara 
dönüştürdü. 
 
 
 

 

 

PİLOT UYGULAMA 

http://algolittle.org  

http://algolittle.org/


 

  

 
 
 
 
 
 

Dersler, geliştirilen öğretim program 
doğrultusunda ters yüz edilmiş 
öğrenmeye uygun olarak işlenmiştir.  
 
Öğretim program, 28 ders saatinden 
oluşmakta olup AKTS sistemine göre 
tasarlanmıştır. Öğrenciler ilk oturumda 
çalışma talimatlarını almış, bir sonraki 
oturumda öğretim materyalleri 
üzerinde bağımsız olarak çalışmıştır. 
Öğrencilerin her modül için verilen 
görevleri yaptıkları, çevrimiçi 
tartışmalara katıldıkları ve öğrenme 
platformunda kısa sınavlar çözdükleri 
hibrit bir öğretim modeli kullanılmıştır. 
 
Uygulama öncesinde katılımcı 
öğrencilerden etik onam alınmıştır. 
Öğretim programı ile materyallerin 
değerlendirilmesi için ön testler 
uygulanmıştır.  
 
Öğrenciler, okulöncesi dönemde belirli 
bir gelişim alanı için problem durumları 
içeren etkinlik örnekleri tasarladılar. Bu 
örneklerde, mTiny, Bee-Bot, Cubetto 
veya TrueTrue gibi okul öncesi çağa 
uygun robotlarla yapılan etkinliklerin 
yanı sıra, bilgisayarsız etkinliklerle de 
algoritmik düşünme becerilerini 
eğlenceli bir şekilde uyguladılar. 
Böylece kodlamanın temellerini de 
öğreten oyunlar tasarladılar. 
 
Pilot uygulama deneyimimiz, 
problemlerin nasıl çözüleceğinin 
planlamasında, belirli görevlerin 
gerçekleştirilmesinde  analitik bir 
düşünme yolu olarak algoritmik 
düşünmenin, erken çocukluk 
döneminde uygulanabileceğini ve 
öğrenilebileceğini göstermektedir. 

 

TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF 



 

  

Türkiye’de pilot uygulama, İzmir 
Demokrasi Üniversitesi tarafından 
14-30 Mart tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. İzmir Demokrasi 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 
öğrenim gören 23 okulöncesi 
öğretmen adayı pilot uygulamanın 
katılımcısı oldu. İki ve üçüncü sınıf 
öğrencileri olan katılımcıların 
%82,6’sı kız öğrencilerdi. Pilot 
uygulama öncesi iki farklı günde 
yapılan toplantıda öğrencilere pilot 
uygulama süreci, online öğrenme 
platformu, tersyüz edilmiş öğrenme 
hakkında bilgilendirme yapıldı.  
 
Katılımcılar yüz yüze dersler 
öncesinde online öğrenme 
platformundaki sunumları ve 
videoları takip ederek görevlerini 
başarıyla tamamladı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÜRKİYE’DE PİLOT UYGULAMA 



 

  

 

 
 
 
 
Maribor Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi'ndeki Algolittle dersinin 
pilot uygulaması Okulöncesi eğitim 
öğrencilerinin ikinci yılında 25. 02. 
2022-31. 05. 2022 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Modüller, çocuğu 
sosyal çevreyle tanıştıran Öğretim 
Dersine entegre edildi. Öğrenciler 
algoritmik düşünme yoluyla 
öğrenmeyi içeren didaktik 
oyunlarla eğitildi.  
 
Mayıs ayında Ivana Glinška 
anaokulundan çocuklar bizi ziyaret 
ettiler ve Eğitim Fakültesinden 
profesörler ve öğrencilerle birlikte 
bir sabah geçirdiler. Çocuklar 
robotların ve algoritmik 
düşünmenin kullanıldığı oyunları 
denediler. Tüm oyunlar öğrenciler 
tarafından hazırlandı. Çocuklar 
oyun oynarken ve sosyal bilgiler 
içeriğini öğrenirken çok eğlendiler.  
 
Okul öncesi eğitim öğrencileri 
Algolittle projesinin tüm 
modüllerini başarıyla tamamladı. 
Dönem boyunca algoritmik 
düşünme hakkında bilgi edindiler, 
robotları rehberli etkinliklere nasıl 
dahil edeceklerini, oyunlaştırma ile 
öğretici oyunları nasıl 
hazırlayacaklarını ve farklı içerikleri 
farklı yaşlardaki çocuklara nasıl 
uyarlayacaklarını öğrendiler. 
 
 

 

SLOVENYA’DA PİLOT UYGULAMA 



 

  

 
 
 
 
 
Algolittle eğitim programına göre 
dersler 28 Şubat'ta başladı ve 10 
Haziran 2022'ye kadar döenm 
boyunca sürdü. Ders 33 üçüncü sınıf 
;Okulöncesi Eğitim Öğretmenliği 
öğrencisi tarafından seçildi. Hibrit 
öğretim, öğrencilerin bir hafta 
boyunca iki saat yüz yüze ders, ikinci 
hafta ders materyallerini çevrimiçi 
olarak çalışıp ödevlerini bağımsız 
olarak tamamlayacakları şekilde 
uygulandı. 
 
Nisan ayında Sušak anaokulundan 
çocuklar bizi ziyaret etti ve sabahı 
Eğitim Fakültesinden profesörler ve 
öğrencilerle geçirdiler. Çocuklar 
robotlarla oyunlar oynayarak ve 
algoritmik düşünme uygulayarak çok 
eğlendiler. 
 
Eğitim progrsmı, tam zamanlı 
çalışmaya ek olarak, yarı zamanlı 
üçüncü sınıf öğrencilerine seçmeli 
olarak da sunuldu, bu nedenle 14'ü 
aynı dönemde Rijeka 
Üniversitesi'nin Moodle platformu 
Merlin'de biraz değiştirilmiş olan 
içeriğe devam etti. 
 
Öğrenciler sürece çok aktif olarak 
katıldılar ve tüm görevleri başarıyla 
tamamladılar. Bu öğretim 
biçiminden duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler ve öğrendiklerini 
gelecekteki işlerinde uygulamaya 
söz verdiler. 
 
 

HIRVATİSTAN’DA PİLOT UYGULAMA 



 
  

 
 
 
 
 
Portekiz'deki pilot uygulama süreci, 
Erken Çocukluk ve İlköğretimde Yüksek 
Lisans programına devam eden 
öğrencilerle gerçekleştirildi. 
Öğrenciler, algoritmik düşünme, 
algoritmik düşünmenin çocukların 
günlük yaşamındaki yaygınlığı ve önemi 
hakkında bilgi edinmekten keyif aldılar. 
Günlük rutinde ve çocuk oyunlarında 
algoritmalarla bağlantı kurma yolları 
tartışıldı. Her modülde farklı öğrenme 
alanlarına odaklanılarak yeni fikirler 
heyecanla tartışıldı. Yaratıcı çizim için 
kart destesi, derste öğrenilen çeşitli 
kavramları bir araya getirme biçimiyle 
öne çıktı. 
 
Pilot uygulama sırasında öğrenciler Erken 
Çocukluk Eğitimi merkezlerinde 
bulunduğundan çocuklarla algoritmik 
düşünme etkinliklerini planlamak ve 
uygulamak mümkün oldu. Bu durum, 
kavramların daha derinden sağladı ve 
oturumları daha zengin hale getirdi. Bazı 
gruplar mutfak faaliyetleriyle başladı, 
bazıları ise sıralamayla ilgili görevleri 
tercih etti. 
 
Özellikle çocuklardan az önce yaptıkları 
kurabiyeleri dağıtmak için yollar (veya bir 
algoritma) bulmalarını istemek başarılı 
bir deneyimdi. İskambil destesi de 
merkezlere götürüldü ve çocuklar 
eğlendiler, algoirtmalarda koşullar ve 
döngüleri eğlenceli bir şekilde 

öğrendiler.  
 
Algolittle dersi sayesinde, algoritmik 
düşünme sadece çocuklar için değil, aynı 
zamanda geleceğin öğretmenleri için 
düşünme ve problem çözme yöntemleri 
üzerinde düşünmenin ne kadar önemli 
olduğunu gösterdi ve eğlenceli hale geldi. 

 

PORTEKİZ’DE PİLOT UYGULAMA 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

İtalya'da Scuola di Robotica tarafından 
gerçekleştirilen pilot uygulama faaliyetleri 
ilkokullara ve öğretmenlerine yönelikti. 
ALGOLITTLE hakkındaki iki webinara yaklaşık 
30 öğretmen katıldı. Bu öğretmenler dersleri 
ve modülleri takip etti. Katılımcılar, modüller, 
kısa sınav taslaklarının hazırlanması da dahil 
olmak üzere çeşitli etkinliklerde yer aldı. 
 
İtalya'nın her yerinden öğretmen katılımı 
oldu. 
Pek çok öğretmen, ALGOLITLE tarafından 
Modüller ve Derslerde önerilen etkinliklerin 
bazılarını, özellikle de Roma'daki Marco Polo 
İlköğretim Okulu'ndan Mariantonietta 
Valzano öğretmeni sınıfta uyguladı. 
 
ALGORİTMİK MEYVE SALATASI 
 
Nisan 2022'de, Scuola di Robotica, 
Cenova'daki 'Cantore' ilkokuluyla işbirliği 
içinde, ilkokul çocukları ile 'algoritmik' bir 
meyve salatası yarattı. 
 
Algolittle projesini birkaç örnekle çok basit bir 
şekilde sunduktan ve bazı küçük robotları 
gösterdikten sonra, Öğretmenler Stefano 
Fazzi ve Silvia Beghello ve birinci sınıf B ile 
Algolittle'ın önerilerine göre bir meyve 
salatası etkinliği düzenledik. 
 
Çocuklarla, seçilen meyveye göre meyve 
salatası akış şemalarının nasıl tasarlanacağını 
tartıştık. Yetişkinler meyveyi bıçakla kestiler, 
daha sonra sürece tüm çocuklar katıldı. Kendi 
akış şemalarını yazdı ve meyveyi karıştırdı. 
Sonunda çocuklar her bir bardağa kaç kaşık 
olduğunu hesaplayarak bardaklara böldüler 
ve hep birlikte yedik! 
 
Çok eğlenceli bir deneyimdi ve ayrıca hijyen 
ve iyi beslenme alışkanlıklarını, örneğin 
diyetimizde meyve tüketimini artırmanın 
gerekliliğini ve nedenini de tartıştık. 
 

İTALYA’DA PİLOT UYGULAMA 



YouTube KANALI 
 

Dersler de kullanılan interaktif video 
sunumlarını içeren ALGOLITLE YouTube kanalı 
oluşturulmuştur. 
https://www.youtube.com/channel/UCqXE8
W0tAc8zsz-KvazI0Zg 
 
 
Videoların izlenme sayısından çok memnunuz 
ve kanalımızda  eğitim faaliyetleriniz ve 
uygulamalarınız için ilginç konular 
bulabileceğinizi umuyoruz. 

YARATICI ÇİZİM İÇİN ALGOLITTLE KART 
DESTESİ   
 
Polytechnic of Viseu, 28 Şubat'ta ERASMUS+ hareketlilik 
projesi "Zihin Oyunları ile Geleceğe Yürümek" kapsamında 
yerel bir ortaokul olan Escola Secundária de Emídio Navarro ile 
işbirliği yaptı. Portekiz, Polonya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan 
olmak üzere 5 ülkeden 15 öğretmen ve 22 öğrenciden oluşan 
bir grup, Algolittle'ın “yaratıcı çizim için kart destesi” üzerinde 
birlikte çalıştı. 
 
Proje, akıl oyunları ile birleştirilmiş teknolojik bilgi ve 
yetkinliklerin geliştirilmesine odaklandığı için algoritmik 
düşünme bu süreçte iyi bir katkı oldu. Deste, algoritmik 
düşünmenin yanı sıra işbirliğini de desteklediğinden grup 
dinamiği çok ilginçti. Katılımcıların çoğu yeni kartlar yarattı ve 
zorlu döngülerden ve koşullardan keyif aldı.Bu yenilikçi 
materyal çok beğenildi ve akıllar oyundaydı! 
 
Kılavuzu okuyun (https://bit.ly/3vJIhCT) ve desteyi indirin: 
https://bit.ly/3b9Vb62 
 

    

YAYGINLAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ 

https://www.youtube.com/channel/UCqXE8W0tAc8zsz-KvazI0Zg
https://www.youtube.com/channel/UCqXE8W0tAc8zsz-KvazI0Zg
https://bit.ly/3vJIhCT
https://bit.ly/3b9Vb62


DEVAM EDEN & YAKLAŞAN ETKİNLİKLER 

ÇOĞALTICI ETKİNLİKLER  
 
2022 Haziran ve Temmuz aylarında, tüm ortak ülkelerde çoğaltıcı etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerin temel 
amacı, projenin fikri çıktılarını sunmak, yaygınlaştırmak ve desteklemektir. Etkinlikler, proje uygulamasını diğer 
kurumlara duyurmak ve gelecek için ortaklıklar geliştirmek için yeni fırsatlar oluşturmak için yardımcı olacak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. ULUSÖTESİ TOPLANTI- İZMİR (YÜZYÜZE) 
 

Covid-19 pandemisi azalırken ortaklar 20-21 Nisan 2022'de İzmir'de yapılan toplantıya katıldı. Hırvatistan, 
Slovenya ve İtalya proje ekiplerinden üyeler toplantıya şahsen katılırken Portekiz ekibi üyeleri online katılım 
gösterdi.  
 
Prof. Dr. İlke Evin Gencel, toplantının açılış konuşmasını yaptı.  Projenin fikri çıktılarıyla ilgili olarak tamamlanmış, 
devam eden ve yaklaşan faaliyetleri sundu. Her ortak üye, bugüne kadar gerçekleştirilen proje faaliyetlerini 
değerlendirdi ve süreçle ilgili görüşlerini paylaştı. Ortaklar genellikle süreci sorunsuz ve etkili buldular. 
 
Tüm ortaklar, pilot uygulama süreçlerinin nasıl devam ettiğini açıkladı. Prof. Dr. Marta Licardo program 
değerlendirme sürecine yönelik analiz yöntemlerinden bahsetti. 
 
Ortaklar, biri eğitim programını hazırlama süreci ve diğeri pilot uygulama süreci hakkında olmak üzere iki makale 
yazma konusunda hemfikir oldu.  
Makalenin yazım sürecinin planlanması ele alındı ve bilimsel araştırma yöntemleri tartışıldı. 
Ortaklar ayrıca proje üzerinde ek bir çalışma olarak bir monografi yayınlamaya karar verdiler. 
 
Ortaklar sonraki toplantılara ve programlara ilişkin bazı  kararlar aldı. 
 



 
 
 Daha fazla bilgi: 

 
www.algolittle.org 

 

Bizi takip edin: 
 

www.twitter.com/Algolittle 
www.facebook.com/Algolittle 
www.instagram.com/Algolittle 
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http://www.twitter.com/Algolittle
http://www.facebook.com/Algolittle
http://www.instagram.com/Algolittle

