
Algolittle’ın son e-bültenine hoş geldiniz.  
Proje ortağı ülkelerdeki çoğaltıcı etkinliklerle ilgili 
haberleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Proje ortaklarımız, organize ettikleri çoğaltıcı 
etkinlikler vasıtasıyla katılımcılarla önemli 
paylaşımlarda bulunma fırsatı yakaladılar ve 
projeden elde edilen bilgileri sunarak, üretilen 
materyalleri paylaştılar.  
 
Erken çocukluk eğitiminde algoritmik düşünmeyi 
teşvik etmek için yeni fikirler üretildi. Ortakların 
farklı ülkelerdeki deneyimlerini paylaştıkları nihai 
proje toplantısı da başarıyla tamamlandı. Umarız bu 
bülteni okumaktan keyif alırsınız ve eğitim 
etkinlikleriniz ve uygulamalarınız için uygun konular 
bulursunuz. 
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İzmir Etkinliği, 10 Haziran 
2022’de saat 15.00-19.30 
arasında İzmir Demokrasi 
Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nde gerçekleştirildi. 
Etkinliğe 28 farklı kurumdan 
okulöncesi eğitim öğretmenleri, 
sınıf öğretmenleri, bilişim 
teknolojileri öğretmenleri, okul 
yöneticileri ve akademisyenler 
katıldı.  
 
Proje ekibi, ALGOLITTLE Projesi 
hakkındaki genel bilgileri sundu, 
projenin fikri çıktılarını ve 
uygulama sürecini paylaştı. 
Bilgisayarsız kodlama atölye 
çalışması yapıldı. Proje 
kapsamında hazırlanan 
etkileşimli sunumların linkleri 
katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca 
Algoritmik Düşünme Becerileri 
Etkinlik Kitabı tanıtıldı. Etkinlik 
büyük ilgi gördü ve katılımcılar 
proje ekibine projeyle ilgili 
birçok soru yöneltti. Proje web 
sayfasının içeriği, geliştirilen 
öğretim programı, etkileşimli 
sunumlar ve etkinlik kitabı 
hakkında bilgi edinen 
katılımcılar, etkinlikten 
duydukları memnuniyeti dile 
getirdiler.   

 

ÇOĞALTICI ETKİNLİK – IDU, 
TÜRKİYE 



 

  

 
 
 
 
 

Rijeka’daki çoğaltıcı etkinlik, 13 
Haziran’da Öğretmen Eğitimi 
Fakültesinde gerçekleşti. Etkinliğe, 
aralarında okulöncesi eğitim 
kurumlarının müdürleri, 
öğretmenleri, ilkokul öğretmenleri 
ve akademisyenlerin bulunduğu 35 
kişi katıldı.  
 
Projenin fikri çıktıları ve uygulama 
süreci ile birlikte öğretim 
programının içeriği örneklerle 
sunuldu. Katılımcılara okulöncesi 
döneme uygun robot kullanımı, 
etkleşimli resimli kitaplar ve 
bilgisayarsız kodlama oyunları 
gösterildi.  
 
Katılımcılar, etkinlikten çok 
memnun kaldılar. Çoğaltıcı 
etkinlikte öğrendiklerini, eğitim 
uygulamalarında kullanacaklarına 
inanıyoruz.  

 

ÇOĞALTICI ETKİNLİK – UNIRI, HIRVATİSTAN 



 

  

 
 
 
 
 

Algolittle Projesinin son 
etkinliği, Maribor Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi’nde 16 Haziran 
2022 tarihinde gerçekleşti. 
Çoğaltıcı etkinlikte projenin 
sonuçları, proje süresince 
hazırlanan literatür taramasını 
içeren rapor, eğitim programı, 
okulöncesi eğitim 
öğretmenlerine, bilişim 
öğretmenleri ve yükseköğretim 
kurumunda görevli eğitimcilere 
tanıtıldı.  
 
Katılımcılar, robotların 
kullanıldığı oyun temelli 
öğrenme etkinliği hazırlama 
fırsatı buldu.  
 
Katılımcılar tafaından yapılan 
değerlendirmede, çoğaltıcı 
etkinliğin mükemmel olduğu 
ifade edildi. Katılımcıların 
edindikleri bilgileri çalışma 
arkadaşlarına aktaracaklarını 
umuyoruz.  
 

 

ÇOĞALTICI ETKİNLİK – MARIBOR, SLOVENYA 



 

   

 
İtalya’daki çoğaltıcı etkinlik, 17 
Haziran 2022’de saat 09.00-13.00 
arasında Cenova Sampierdarena 
bölgesinde  bir anaokulu ve 
ilkokulda gerçekleşti. 
Etkinliğe öğretmenler ve 
üniversite öğrencilerinden oluşan 
27 kişilik bir grup katıldı.  
Okul müdürü ve Cenova 
Üniversitesi öğretim üyesi Sara 
Bandini, okulöncesi ve ilkokul 
döneminde algoritmik düşünme 
hakkında konuşma yaptı. 
Robotik Okulu’ndan Fiorella 
Operto, Algolittle projesini, 
projenin gerçekleştirilme 
gerekçelerini, öğretim 
programını, modülleri ve pilot 
uygulama sürecindeki bazı 
etkinlikleri sundu.  
Algoritmik düşünmenin ve 
özellikle kodlama ve eğitsel robot 
kullanımının, okulöncesi ve 
ilkokul dönemine nasıl entegre 
edilebileceği konusunda 
etkileşimli bir tartışma yapıldı.    
Katılımcılar arasındaki birçok 
öğretmen ve öğrenci, Blue Bot 
gibi bazı robotic kitlere aşinaydı 
ve mTiny ve Scratch gibi 
programları daha önce 
kullanmıştı.  
Devamlılık önemlidir:  
Öğretim görevlisi Sara Baldini, bir 
sonraki eğitim öğretim yılında 
Algolittle Öğretim Programını 
dersine ekledi. 

 

ÇOĞALTICI ETKİNLİK – SdR, İTALYA 



 

  

 
 
 
 
 
 
Portekiz’de Algolittle Projesinin 
çoğaltıcı etkinliği, Eğitim, Öğrenme 
ve Teknoloji Semineri (SETA) ile 
birlikte gerçekleştirildi. 150 kişinin 
katıldığı etkinlik, hibrit olarak 
düzenlendi. 7 Temmuz 2022’de 
yapılan ve tüm gün süren etkinliğe, 
öğretmenler, okulöncesi eğitim 
kurumlarının müdürleri, aileler ve 
konuyla ilgili araştırmacılar katıldı.  
 
Etkinlikte, diğer eğitim 
kademelerinde görevli öğretmenler 
ve eğitim fakültesinden 
öğrencilerden de birkaç katılımcı 
yer aldı. Portekiz Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Genel Müdürlüğü müdür 
yardımıcısı Maria João Horta, 
etkinliğin davetli konuşmacısıydı.  
 
Çoğaltıcı etkinlikte, Algolittle 
Projesinin tanıtıldığı bir panel 
düzenlendi ve öğleden sonra da 
katılımcıların algoritmik düşünme 
hakkında derinlemesine bilgi 
edinebildikleri workshop çalışması 
da gerçekleştirildi.  
 
Algolittle öğretim program ve 
geliştirilen öğretim materyalleri, 
yenilikçi yönleri vurgulanarak 
tanıtıldı. Proje web sayfası ve 
interaktif sunumlar ve özellikle 
etkinlik kitabı ile kart destesi oyunu 
katılımcılar tarafından çok 
beğenildi.  
 

ÇOĞALTICI ETKİNLİK – IPV, PORTEKİZ 



Projenin son toplantısı çok başarılı ve keyifliydi. Toplantı online gerçekleştirildi fakat 
katılımcıların duyguları çok yoğundu ve ortaklar proje süresince yıllardır süren işbirliğinden 
memnuniyetlerini dile getirdi. 
Proje ortakları, her ülkedeki çoğaltıcı etkinlik deneyimlerini paylaştı. Proje süresince 
paydaşların, erken çocukluk eğitiminde algoritmik düşünmeyi teşvik etmelerine katkıda 
bulunmalarını sağlamaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilmişti fakat çoğaltıcı etkinlikler, proje 
çıktılarını geniş kitlelere sunmak ve onlardan tepkilerini, düşüncelerini almak için iyi bir fırsat 
oldu.  
Çoğaltıcı etkinliklere öğretmenler ve öğretmen adaylarının yanısıra müdürler, aileler ve 
araştırmacılar katıldığı hakkında paylaşımlar oldu. Bu durum, konuyla ilgili tartışmaları 
zenginleştirdi ve proje konusuna olan ilgiyi doğrulamış oldu.  
Toplantıda projenin farklı çıktılarına ilişkin izlenimler paylaşıldı. Algoritmik düşünmeye 
odaklanan etkinlikleri uygulamaya kolay bir başlangıç sağladığı için etkinlik kitabının önemi 
vurgulandı. Kart destesi oyunun çok iyi bir tasarıma sahip olduğu ve hem yetişkinler hem de 
çocuklar için eğlenceli olduğundan söz edildi.  
Öğretim programının içeriğini yansıttığı için asıl ilgi interaktif sunumlar üzerindeydi.  
Proje ortakları, hem pilot uygulama sürecinin hem çoğaltıcı etkinliklerin öğretim programının 
içeriğinin ilgi çekici ve erişilebilir olduğunu gösterdiği konusunda hem fikir oldu.  
Ortaklar, tüm materyallerin proje web sitesinde ve açılan sosyal medya hesaplarında çevrimiçi 
olarak sunulmasından memnuniyetini dile getirdi.  
Projenin etkili koordinasyonu, her zaman olduğu gibi nihai görevler hakkında açık bir rehberlik 
sağladı.  
Bu başarılı ve keyifli işbirliği ile gelecekteki projelerde de sürdürülmesine karar verildi ve ortaya 
güzel projeler fikirleri çıktı.  

 

 

  

SON TOPLANTI 



İngilizce Etkinlik Kitabı 

https://www.algolittle.org/curriculum 

Yaratıcı Çizimler için Kart Oyunu 

https://www.algolittle.org/game-for-

creativity-algorithmic-thinking 

Etkileşimli Ders Materyalleri – E-

Öğrenme Platformu 

https://www.algolittle.org/category/pr

esentations 

https://lms.algolittle.org  

Literatür Taraması Raporu ve 

Öğretim Programı 

http://www.algolittle.org/curriculum 

  
ALGOLITTLE’DA ÖNE ÇIKANLAR 

https://www.algolittle.org/curriculum
https://www.algolittle.org/game-for-creativity-algorithmic-thinking
https://www.algolittle.org/game-for-creativity-algorithmic-thinking
https://www.algolittle.org/category/presentations
https://www.algolittle.org/category/presentations
https://lms.algolittle.org/
http://www.algolittle.org/curriculum


 

 

Bizi takip edin! 
www.algolittle.org  
www.twitter.com/Algolittle  
www.facebook.com/Algolittle  
www.instagram.com/Algolittle  
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