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ÇOCUĞUNUZ  GELECEĞİN 
PROVASINI   YAPARAK 

GELECEĞİNİ  
İNŞA  EDEBİLİR

Eğitim alanındaki son gelişmeleri takip ederek, dünya ile 
aynı platformda yürüyen bireyler yetiştirmek her ebeveynin 
arzusu. Gençler ‘FUTURE PROOFING’ yaklaşımıyla ve tekno-

dijital tabanlı kişiselleştirilmiş ve geliştirilmiş yeni nesil eğitim 
metotları ile bilgiyi aktarma yerine bilgiye ulaşma becerisini 

kazanıyor. Bu kazanımlara proje tabanlı öğrenme yöntemlerini 
de katarak geleceğin provasını yapıyor ve geleceği inşa 
edebilecekleri yetkinlikleri erken yaşta elde ediyorlar.

F lorya Uğur Koleji, Future Generation 
Academy ile 21’inci yüzyıl koşullarına 
ve ihtiyaçlarına yönelik, akademik 

başarının yanı sıra sosyal alanlarda başarılı, 
çevreci, dijital okur-yazarlığa sahip, kod 
yazabilen, en az iki yabancı dil konuşabilen, 
ürettiği projelerle kendi hayatını 
şekillendirme becerisine ulaşmış, teknolojiye 
uyumlu ve ‘Future Proof’ yani inovatif 
düşünebilen gelişime ve yeniliklere her 
an uyum sağlayabilecek şekilde donatılmış 
geleceğin öncü ve girişimci bireylerini 
yetiştirmeyi hedefliyor.

“HER GÜN GELECEĞİN PROVASINI 
YAPIYORUZ”

Tüm dünyada sıkça duymaya 
başladığımız ‘FUTURE PROOFING’ 
kavramı birçok alanın yanı sıra en çok 
eğitimi ilgilendiriyor. Bu kavramı esas 
alarak Future Generation Academy’i kuran 
Florya Uğur Koleji, öğrencilerine geleceğin 
provasını yaptırıyor. Florya Uğur Koleji 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selen Balkaya 
“Future Proof-Geleceğe Dönük Eğitim 
Yaklaşımı ile geleceğin hızlı değişimlerine 
kolayca ayak uydurabilecek yetkinlikte 

bireyler yetiştiriyoruz.  Amacımız tekno-
dijital çağın öncü ve girişimci bireylerini 
yetiştirmek” diyor. Future Generation 
Academy kapsamında, nitelikli temel 
eğitimin yanı sıra, proje temelli öğrenme 
ve teknoloji tabanlı kişiselleştirilmiş ve 
geliştirilmiş eğitim metotları uygulanıyor. 

ÇOCUKLARA EKO- OKURYAZARLIK 
BECERİSİ

Eko- Okullar programı, okul öncesi 
ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre 
yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi 
vermek için uygulanan uluslararası bir 
program. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki 
öğrenciler hem çevresel konularda 

bilgi ediniyorlar hem de ailelerini, yerel 
yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını 
(STK) çevresel konularda bilinçlendirmede 
etkin rol alıyorlar. 

 
E-STEM İLE GİRİŞİMCİ NESİLLERİN 
TEMELİ ATILIYOR! 

E-STEM, bilişim teknolojileri ağırlıklı 
olmak üzere tüm temel/sosyal bilimleri, 
fiziği ve matematiği bir arada içeren farklı 
disiplinlerin birleştirilmesiyle üretim 
ve tasarım faaliyetlerinin yürütüldüğü 
eğitim metodudur. Florya Uğur Kolejinde 
bu modelle teknik becerilerini diğer 
disiplinlerle harmanlamayı tecrübe eden 
çocukların, E-STEM’in ilk harfinin ifade 
ettiği ‘Entrepreneuiral’ (girişimci) nesiller 
olarak hayata atılma yetkinliğini erken yaşta 
kazanmaları hedeflenmektedir.

ULUSLARARASI ALANDA 
ULUSLARARASI EĞİTİM

Florya Uğur Koleji, yakın zamanda 
kurduğu International Academy 
kapsamında, Avrupa Ortak Dil Çerçeve 
Programı ve Uluslararası Danışmanlık 
Merkezi’ni hayata geçirdi.  Uluslararası 
Danışmanlık Merkezi, öğrencileri 
uluslararası üniversiteler konusunda 
yönlendiren, tercih süreçlerini yöneten 
bir danışmanlık birimi olarak öğrencilere 
ve velilere hizmet veriyor. Bu kapsamda 
hazırlanan İngilizce Eğitim Programı’nda ise 
temel yaklaşım Ana Dil Öğrenme Modeli. 
İngilizce, Florya Uğur Koleji’nde bu modelle 
öğretilirken İspanyolca ve Almanca seçmeli 
ders olarak veriliyor. Tüm bunlara ek olarak, 
ERASMUS+ programı ile dünyanın her 
yerinde eğitim imkanı sunuyor. 
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