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Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz, 

 GEN Koleji olarak dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen değişimi ve yenilikleri yakından 

takip ediyor, nitelikli eğitim programlarını inceliyoruz. Bu sayede öğrencilerimize faydalı olacak 

uygulamaları gerçekleştirdiğimiz uluslararası işbirlikleri ile eğitim programımıza dahil ederek 

Türkiye’de eğitim alanında öncülük sergilemeye devam ediyoruz. Eğitim programlarımızı 

sürekli güncelleyerek, öğrencilerimize dopdolu ve güçlü programlar sunuyoruz. Bu anlamda, 

siz değerli velilerimize Eylül ayında tanıtımını yapmış olduğumuz ‘‘Gelecek Bilgisi’’ dersinin 

2.dönem itibariyle, Türkiye’de bir ilk olarak, GEN Koleji ortaokul ve lise programında yer 

almaya başladığını gururla duyurmak isteriz.  

GEN Koleji olarak hedeflerimizden birisi; 21.yüzyıl becerilerinin yanı sıra, ‘’Geleceği 

Uzgörme ve Geleceği Planlama’’ becerisinin öğrencilerimize ‘’erken yaşta’’ 

kazandırılmasıdır. Gelecek Bilgisi dersi ile öğrencilerimiz; dün, bugün ve yarın farkındalığı 

kazanacak, gelecek algıları değişecek, geleceği uzgörebilmeleri için bugünden haberdar 

olarak gelişmeleri doğru analiz etme becerisine sahip olacaklardır. Tabi bunu 

gerçekleştirirken birçok tekniğe de hâkim olacaklardır. Bu sayede kendileri, aileleri, ülkeleri 

ve dünya için ‘’olumlu gelecek’’ senaryoları oluşturacaklardır. Geleceğin uzgörüleri 

doğrultusunda gerçekleşmesi için, bugünden o güne kadar neler yapmaları ve neler 

yapmamaları gerektiğini anlayıp işe koyulacaklardır.  

40 yılı aşkın süre Amerika’da Houston Üniversitesi’nde fütürizm eğitimi vermiş olan 

Prof.Dr.Peter C.Bishop’ın kuruculuğunu yaptığı Teach The Future Organizasyonu ve 

Türkiye’deki Fütüristler Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleşen Gelecek Bilgisi dersini 15 Şubat 

2021 itibari ile 5. ve 9. sınıflarımızda haftada 1 saat olarak programımıza entegre etmiş 

bulunmaktayız. Ağustos ayından bu yana yapılan seminer ve söyleşiler sayesinde, 

öğretmenlerimizde ve yöneticilerimizde Gelecek farkındalığı yaratılmış olup; sınıfta Gelecek 

Bilgisi dersini verecek olan öğretmenlerimize ‘’Future Teacher Eğitmen Eğitimleri’’ verilmiş 

ve öğretmenlerimizin bu alanda yetkinlik kazanmaları sağlanmıştır. Gelecek Bilgisi dersinde 

kullanılacak olan kitabın Türkçe tercümesi tamamlanmıştır. Bu kitabın hem İngilizce hem 

Türkçesi öğrencilerimize 17 Şubat itibariyle okullarımızdan teslim edilecektir.  

2021-2022 Eğitim-öğretim yılı itibariyle, ortaokulda 5 ve 6. sınıf; lisede ise 9 ve 10. sınıf 

seviyelerinde gerçekleşecek Gelecek Bilgisi dersinin, her kademede iki yıllık bir program 

dahilinde olması planlanmıştır. Gelecek Bilgisi dersinin ilk yılında kavramların öğretilmesi; 

ikinci yılında ise metodolojilerin aktarılması ve Gelecek Senaryolarının yazılmaya başlanması 

hedeflenmiştir. 2021-2022 Eğitim yılı itibariyle Gelecek Bilgisi dersi, eş zamanlı olarak 

Coğrafya, Biyoloji gibi hemen hemen her derste ‘’Gelecek Çalışmaları’’ şeklinde proje bazlı 

olarak yer alacaktır. İlerleyen yıllarda, anaokulu ile ilkokul kademelerinde de Gelecek Bilgisi 

dersi başlayacaktır.  

 



 
 

Okulda ve okul dışında kurulacak Future-Lab’lerde araştırmalar yapılacak, gelecek 

senaryoları üretilecek; kulüpler oluşturulacak, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen 

turnuvalara katılım gösterilecek, yurt dışı Fütürizm yaz okullarında eğitim imkanları sunulacak 

ve bu alanda aktif olan ve uzmanlaşmaya başlayan öğrenciler ‘’FutureTeen’’ kimliği 

kazanacaktır. Bu kimlik, tüm dünyada büyük bir prestiji ve bu kimliğe sahip olanlarla iletişimde 

olmayı beraberinde getirecektir.  

Gelecek Bilgisi, GEN Koleji olarak sahip olduğumuz çağdaş ve ilerici vizyona; farkındalığı 

yüksek, insanlığa ve dünyaya değer katan üretken bireyler yetiştirme misyonumuza çok büyük 

katkı sağlayacaktır. Ayrıca öğrencilerimize sunduğumuz Gelecek Nesil Eğitim Modelini 

zenginleştirecek; başta 21.yüzyıl becerilerini kapsayan birçok kazanım hedefimize ulaşmamız 

için, sahip olduğumuz en iyi araçlardan biri olacaktır. Dolayısıyla Gelecek Bilgisi dersinin 

programda başlı başına bir ders olarak yer alması; GEN Koleji’nde okuyan her öğrencinin 

Gelecek Bilgisi’nin içerdiği bilgi, beceri ve yaklaşıma sahip olması için son derece değerlidir. 

Önümüzdeki yıllarda diğer yaş grupları ve seviyelerde de devam edecek olan Gelecek 

Bilgisi eğitim programının, GEN Koleji’nde başarıyla uygulanmasından kısa bir süre sonra, Milli 

Eğitim müfredatında yer alması ve Türkiye’deki tüm çocuklara ve gençlere ulaşması 

hedeflenmektedir.  Teach The Future Organizasyonunun programıyla Türkiye’de ilk kez 

uygulanacak olan Gelecek Bilgisi dersinin, okullarımızda kazanacağı başarı ile gerek ülke 

çapında gerekse de dünya çapında iyi örnek teşkil edeceğine inanıyoruz.  

5,6,7 ve 9,10.sınıf öğrencilerimize 

GEN Koleji Gelecek Bilgisi dersi hakkında 

detaylı bilgi vermek ve sorularını 

yanıtlayabilmek adına 16 Şubat Salı günü 

saat 17.30’da Fütüristler Derneği Başkanı 

Dr.Mustafa Aykut tarafından ‘’Birlikte 

Geleceğiz’’ adlı online seminer 

verilecektir. Öğrencilerimizin katılımını 

önemle rica ederiz. 

2020-2021 Eğitim öğretim yılı 2. 

döneminin sağlıklı ve başarılı geçmesini 

dileriz.  

 
 
 

Saygılarımızla, 
GEN Gelecek Nesiller Koleji 


