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ÇOCUKLAR YENİ NESİL YETKİNLİKLER VE TEKNOLOJİ İLE ÜRETME KÜLTÜRÜ
KAZANIYOR

ING GELECEK İÇİN TEKNOLOJİ AKADEMİSİ
AĞRI'DA DÜZENLENİYOR
ING Türkiye, çocuklara yeni nesil yetkinlikler ve teknoloji ile üretme kültürü kazandırmak
hedefiyle başlattığı ve ilkini 2019'da Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği ING Gelecek için
Teknoloji Akademisi’ni Ağrı'ya taşıyor. Makers Türkiye ile birlikte yürütülen, Ağrı Valiliği
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi, 10-14
yaş grubu devlet okulu öğrencilerini Maker Hareketi ile tanıştıracak. ING Türkiye Genel
Müdürü Alper Gökgöz, “Çocuklarımızın yeni nesil yetkinlikler edinmesi ve üreten bireyler
olarak yetiştirilmesinin ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu
kapsamda ilkini Kahramanmaraş’ta hayata geçirdiğimiz projemiz ile şimdi de Ağrı’daki
çocuklarımıza ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Sorumlu bankacılık anlayışı çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren ve dijitalleşme stratejisiyle
ilerleyen ING Türkiye, ilkini Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği, çocuklara yeni nesil
yetkinlikler ve teknoloji ile üretme kültürü kazandırmayı hedefleyen ING Gelecek için Teknoloji
Akademisi’ni, bu kez Ağrı'ya taşıyor. Tasarım-üretim, elektronik, robotik ve kodlamadan
oluşan Maker Eğitimi programının uygulanacağı ING Gelecek için Teknoloji Akademisi ile
Ağrı'da 10-14 yaş grubundaki 500 öğrenci maker kültürü ile tanışacak. Makers Türkiye ile
birlikte yürütülen, Ağrı Valiliği ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşecek
etkinlik 8 Nisan 2021'de başladı.
Çevrimiçi düzenlenecek olan program, Maker Festivali, Devam Eğitimleri ve Bilim Şenliği olmak
üzere üç aşamadan oluşuyor. Programın 8-10 Nisan 2021 tarihleri arasındaki ilk aşamasında
3 günlük eğitimle 500 öğrenciye temel teknoloji eğitimleri verilecek ve kodlamaya giriş atölye
çalışmaları gerçekleştirilecek. İkinci aşamada ise, 3 günlük eğitime katılan öğrenciler
arasından seçilecek 50 çocuk ile birlikte 8 hafta boyunca teknoloji üretimi, kodlama, 3D
tasarım, Sanal Arduino, Yeni Nesil Teknoloji üzerine eğitimler gerçekleştirilerek. Böylece
çocuklar teknoloji alanında üretim yaparak deneyim kazanabilecek. Eğitimin son aşamasında
ise üretilen mobil ve web uygulamaları dijital ortamda sergileyecekleri Bilim Şenliği’nde yer
alacak.
Alper Gökgöz "Çocuklarımızın yeni nesil yetkinlikler edinmesi ve üreten bireyler olarak
yetiştirilmesi ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak.”
Etkinliğin açılışında konuşma yapan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Dijital liderlik
stratejimize paralel olarak ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak toplumsal

yatırımları önceliklendiriyoruz. Çocuklarımızın genç yaşta yeni nesil yetkinlikler edinmesinin,
teknoloji üretiminin erken yaşlarda başlamasının ve üreten bireyler olarak çocuklarımızı
yetiştirmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda ilkini önceki sene hayata
geçirdiğimiz Gelecek için Teknoloji Akademisi programı ile Kahramanmaraş’ta 500’ün
üzerinde çocuğun yeni nesil yetkinlikler kazanmasına katkıda bulunduk. Şimdi ise Turuncu
Okulları’mızdan birinin yer aldığı ve gönül bağımız olan Ağrı’da bu programı
gerçekleştirmekten ve 500 çocuğa daha ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin: "Çocuklarımızın teknolojiyle ilgili
yetkinlikler kazanması gelecekleri için büyük önem taşıyor"
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin "Çocuklarımızın teknoloji kültürü kazanmaları
ve bu alanda üretim yapabilmeleri gelecekleri için büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın daha
yetkin bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak bu projenin Ağrı’da gerçekleşmesinden
dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda projenin gerçekleşmesine katkıda bulunan bütün
paydaşlarımıza teşekkür ederiz" değerlendirmesinde bulundu.
Makers Türkiye Kurucusu Ongun Tan da, şu şekilde konuştu: “21. yy yetkinliklerinin olmazsa
olmazı dijital yetkinlikleri, çocuk yaşlardan kazandırma konusunda ING Türkiye ile son 4 yıldır
farklı projelerde birlikte çalışıyoruz. Bu proje ile çocukların teknolojiyi sadece tüketen değil,
onu anlayan, teknolojiden değer üretebilen ve hatta teknolojiyi üretebilen hale gelmesi için
vereceğimiz yetkinlik seti ve ilham, önümüzdeki dönemde ülkemiz için yüksek değer
yaratacak kurgulara dönüşecektir. Bu fırsatı yakalamamıza olanak tanıyan ING Türkiye, ve
Ağrı Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'’ne çok teşekkür ediyor, projenin paydaşı olmaktan
memnuniyet ve gurur duyuyoruz."

ING Türkiye Hakkında:
Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla
gerçekleştiren ING Türkiye, bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. ING Türkiye, “Eski
Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığı ön plana çıkarıyor. Lider tasarruf bankası olma hedefini
destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING Türkiye, bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk
programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar da
gerçekleştiren kurum, bu kapsamda öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham
veren kadınları destekliyor. ING Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu,
TÜSİAD STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu
ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının
Güçlenmesi Prensipleri - WEPs imzacısı.
ING Grubu Hakkında:
Güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal hizmetler şirketi olan ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini
ING Bank AŞ şirketi üzerinden yürütüyor. İnsanları güçlendirerek özel ve iş hayatlarında bir adım önde kalmalarını
sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri
sunuyor. ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda
(ADRs: ING US, ING.N) işlem görüyor. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING,
Sustainalytics’in banka endüstrisi sıralamasında “lider” konumunda yer alıyor. Ayrıca ING grup hisseleri STOXX,
Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor.
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