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Future Generation 
Academy’i kurdu

Florya Uğur Koleji, 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 hazırlanmış olan İngilizce Eğitim 
Programı’nda ise temel yaklaşım ‘ana dil öğrenme 
modeli’dir. En çok konuşulan diller arasında ikinci olan 
İngilizce, Florya Uğur Koleji’nde bu model ile öğretilirken 
İspanyolca veya Almanca seçmeli ders olarak sunuluyor. 
Tüm bunlara ek olarak, ERASMUS+ programı ile dünyanın 
her yerinde eğitim imkanı sunuluyor. 

Florya 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, teknolojiye uyumlu ve ‘future proof’ yani 
inovatif düşünebilen geleceğin öncü ve girişimci bireylerini yetiştirmeyi hedefliyor.

T üm 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 her gün geleceğin 
provasını yaptırıyor. Florya Uğur Koleji Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Selen Balkaya, “Future Proof – Geleceğe 
Dönük Eğitim yaklaşımımız ile öğrencilerimize her gün 
geleceğin provasını yaptırıyoruz. Bu sayede geleceğin 
ani ve hızlı değişimlerine kolayca ayak uydurabilecek 
yetkinlikte bireyler yetiştirmiş oluyoruz. Dijital çağ her 
gün değişim ve yenilik demek. Bugün var olmayan 
meslekler yakın geleceğimizin meslekleri olacak’’ diyor.  
Balkaya, amaçlarının tekno-dijital çağın öncü ve giri-
şimci bireylerini yetiştirirken, öğrencilerinin hep bir 
adım ileride olmasını sağlamak oluğunu ifade ediyor.

BİLGİYE ULAŞMA BECERİSİ
Future Generation Academy kapsamında, nitelikli 

temel eğitimin yanı sıra ‘proje temelli öğrenme ve 

teknoloji tabanlı kişiselleştirilmiş ve geliştirilmiş eği-
tim’ metotları uygulanıyor.  Proje tabanlı öğrenme 
yaklaşımında temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri 
aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandır-
mak. Teknoloji tabanlı kişiselleştirilmiş öğrenmede ise 
amaç öğrencilerin bireysel olarak istek ve ihtiyaçları 
belirlendikten sonra eğitim ve öğretim planlamaları-
nın yapılması.  Bu metotlarla öğrenciler 21’inci yüzyıl 
eğitim becerilerinde olması gerektiği gibi artık daha 
fazla kişisel çalışma fırsatı bulabiliyorlar. 

ECO-SCHOOLS PROGRAMI
Florya Uğur Koleji’nin hayata geçirdiği projeler-

den biri de Eko-Okullar Programı. Bu kapsamda okul 
öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yöne-
timi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimleri veriliyor.

 
E-STEM PROGRAMI

Florya Uğur Koleji’nde E-STEM modeliyle teknik 
becerilerini diğer disiplinlerle harmanlamayı deneyim-
leyen öğrencilerin, E-STEM’in ilk harfinin ifade ettiği 
‘entrepreneuiral’ (girişimci) nesiller olarak hayata atılma 
yetkinliğini erken yaşta hissetmeleri hedefleniyor.
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