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Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar
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Olat: İsviçre’de kullanılmakta olan ve Zurich Üniversitesinde geliştirilmeye başlanmış
açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemidir.



Dokeos: Birçok uluslararası başta üniversiteler olmak üzere farklı kurum ve
kuruluşların desteğinin yanında bireysel katkılarla açık kaynak iş modeline dayalı
geliştirilen açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir.



dotLRN: MIT tarafından geliştirilmiş olan DotLRN öğrencilerin ödev ve proje
konusunda kullandığı ofis gereçlerini kendi içinde barındıran açık kaynak kodlu
öğrenme yönetim sistemidir.



Atutor: The American Society for Training and Development(ASTD) tarafından
belirlenen engelliler için istenilen özellikleri içeren açık kaynak kodlu öğrenme içerik
yönetim sistemidir.



Fle3 Learning Environment: Gerçek anlamda FLE3 server sistemlerde bilgisayar
tabanlı işbirliksel öğrenim için tasarlanmış açık kaynak kodlu web tabanlı bir öğrenim
sistemidir.



Claroline: öğretmenlere veya eğitim organizatörlerine web üzerinden ders verme
imkanı sağlayan, php/MySQL tabanlı ücretsiz bir uygulamadır.Sınıfın geleneksel
yapısı eğitim temellerine dayanarak işbirlikçi web uygulamalarına taşınmaya
çalışılmıştır.



Moodle:Sahip olduğu birçok eğitime özelleşmiş ve pedagojik ilkeleri de dikkate alan
eğitimcilerin ihtiyaçlarını fazlasıyla yerine getirebilecek özelliklere sahip bir çevrimiçi
ders yönetim sistemidir.



Openmeetings: OpenMeetings tarayıcı üzerinden çalışan ve web ortamında video
konferans yapılmasına olanak sağlayan ücretsiz yazılımdır.



Docebo:e-öğrenme ve insan kaynakları yönetimi ve gelişimi için açık kaynak kodlu
şirketler ve eğitim kurumlarının kullanımına uygun sistemleri bünyesinde modüler
olarak barındıran içerik ve öğrenme yönetim sistemidir.



eFront: eFrontkolay kullanımı, görsel özellikleri, SCORM uyumluluğu ile e-öğrenme
ve insan kaynakları yönetimi ve gelişimi için açık kaynak kodlu şirketler ve eğitim
kurumlarının kullanımına uygun sistemleri bünyesinde modüler olarak barındıran bir
içerik ve öğrenme yönetim sistemidir.
Drupal: Açık kaynak kodlu olarak geliştirilmiş içerik yönetim sistemi olmasının
yanında kişiselleştirilebilir, yetkilendirilebilinir içerik ve kullanıcı yönetimi ve arama





Sakai: 160’ın üzerinde eğitim kurumunun kullandığı birçok kullanıcıya hitap eden
ücretsiz, açık kaynak kodlu ve eğitimi destekleyen birçok özelliği ile web tabanlı,
platform bağımsız bir uygulamadır.



Lon-Capa: Michigan State Üniversitesi’nde geliştirilmeye başlamış açık kaynak kodlu
öğrenme yönetim sistemidir.



ILIAS: VIRTUS projesi kapsamında CologneÜniversitesi (Almanya) sosyal bilimler
fakülteleri için yazılan uygulama 2000 yılından sonra açık kaynak kodlu olarak
geliştirilmeye devam edilmekte.



Bodington:Açık kaynak kodlu ücretsiz bir sanal öğrenme ortamı/öğrenme yönetim
sistemi olarak dünya genelinde birçok üniversitede kullanılmaktadır.



eStudy: Özellikle üniversitelerin olağan ders idare sistemlerine ek olarak bilgisayar
bilimlerinde benzetim özel desteği veren bir açık kaynak kodlu öğrenme yönetim
sistemidir.



TinyLMS



Jones e- education



Interact



eXe
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kabiliyetlerinin yanında birçok geniş özellikleri ve servisleri ile sosyal etkileşimli
öğrenme ortamları oluşturmak için esnek bir platformdur.
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DotLRN
DotLRN (nokta "learn") tamamıyla açık kaynak kodlu, geniş bir eğitim kitlesine hitap eden
çevrimiçi (online) eğitim platformudur. GNU lisansıyla yayınlanır. MIT tarafından
geliştirilmiş olan DotLRN öğrencilerin ödev ve proje konusunda kullandığı ofis gereçlerini
kendi içinde barındıran açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemidir. Kurs yönetimi,
öğrenim yönetimi, içerik yönetimi ve çevrimiçi topluluk yönetimi yapılarından oluşmaktadır.
Unix/Linux tabanlı sistemlerde AOLServer web uygulama sunucusu destekli çalışır.
Veritabanı olarak PostgreSQL, Oracle uyumludur. Bir portal framework’u ve uygulama suiti
üzerine kurulmuştur. Bu şekilde kurs yönetiminde kolaylık sağlar. Öğrencilerin ödev ve proje
konusunda kullandığı ofis gereçleri (Word ..vb) kendi içinde toplanmıştır. P2P ve Wireless
sistemlere destek sunar. Bileşen odaklı olduğu için geliştirmesi kolaydır. Tek başına kurs
yönetimi, öğrenim yönetimi, içerik yönetimi ve çevrimiçi topluluk yönetimi sağlar. Online
destek ve forum hizmetleri sunar. Yarım milyona yakın kullanıcısı vardır.Özellikleri ise
şöyledir:
1 ) Öğrenci izleme verileri dışa aktarılabilir.
2) .LRN sınıflarında farklı roller için destek mevcuttur; öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler
gibi.
3) .LRN birden çok dilde ve zaman diliminde destek verir.
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Aşağıdaki şekilde DotLRN öğrenme yönetim sisteminde bulunan etkinliklerden bazıları
aşağıdaki şekilde sunulmuştur.
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X-Y-Z Kuşakları
Dünyada jenerasyonlar X,Y,Z kuşakları olarak isimlendirilmektedir.

Y Kuşağı (1980-1999)
 Teknoloji hayatlarında pek çok şeyin simgesi.
 Değişime yeniliğe açıktırlar.
 Narsist, sabırsız, hırslı, özgürlüklerine düşkün, sorgulamadan inanmayan, araştırmacı,
bireyci, girişimci, donanımlı.
 Çalışmaktan hoşlanmıyor, eğlenceyi, kazanmayı çok seviyorlar.
 Otoriteye saldırgan davranıyorlar, tatminsizler, istekleri çok.
 Beklentileri yüksek ama bedelini ödemek istemiyorlar.
 Hızlı tüketiyorlar. Kitlesel olanı değil, kişiye özel olanı seviyorlar. Standart olanı
sevmez, kendine özel olanı ve üstelik "hemen-şimdi" ister, öyle -cek, -cak’larla işi
olmaz.
 Çabuk bıkar ve kuşkucudurlar.
 "Sahiciliğe" çok önem veren Y’lere hayali ürünlerle, hayali projelerle, hayali
kahramanlarla ulaşmak zor.
 Akran onayına önem veriyorlar.Sıra arkadaşının, mesai arkadaşının, internetteki oyun
arkadaşının önermediği ve onaylamadığı bir ürün ile Y’nin buluşması çok zor.
 Sadakat duyguları az.
 Eleştiriye tahammülü en az kuşaktır.
 İnterneti bir numaralı iletişim aracı olarak görürler.
 Kendi uygun bulduğu zaman geri bildirim yapar ve almak isterler.
 Hızlı kanal değiştirmek ve internet sitelerine girmelerine bağlı olarak Y kuşağı
tüketicilerinin tercihleri, modası ve marka bağlılıkları geçici olabilmektedir.
 İnternet, Y kuşağı tüketicilerin araştırma ve karşılaştırma yapmalarına kolaylık
sağlayarak tercihlerini bireysel tercihleri doğrultusunda yapmalarına olanak
sağlamaktadır.
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X Kuşağı (1965-1980):
 Aidiyet duygusu güçlü, sadık, çalışkanlığa önem veren bir kuşaktır.
 Bu nesil, bir takım icatlara, buluşlara şahitlik etmiştir. Dünyaya gözlerini merdaneli
çamaşır makinesi, transistörlü radyo, kaset çalar ve pikapla açan X nesli sakinleri pek
çok dönüşüm yaşamıştır.
 Teknolojik devrime denk geldiklerinden teknolojiyi kerhen, zorunluluktan kullanmaya
başladılar.
 Toplumsal sorunlara duyarlılar, otoriteye saygılı ve kanaatkarlar.
 Paraya daha fazla odaklandılar ve bireycilik önem kazandı.
 Boşanma, HIV, uyuşturucu gibi kavramlarla tanıştılar.
 Güvenilir, şüpheci, teknolojiye meraklı, mücadelecidir.
 Çok kaliteli sonuç isterler, üretkenlikleri yüksektir, zaman yönetimi sorunları vardır.
 Dışarıdan hizmet alırlar, teknik uzmanlığa yakındırlar, iç motivasyonları yüksektir,
anında geri bildirim verirler, iş ve özel yaşam dengesine saygı gösterirler, görmek de
isterler.
 Cesurlardır ama tedbiri de elden bırakmazlar.
 Marka sadakati yüksek olan bir kuşaktır.
 X kuşağı cinsiyet eşitliği ile tanışan ilk kuşaktır. Bağımsız olmayı severler.
 Tanımlayan sıfat:Rekabetçi
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İnternet ortamında istediklerini seçmeleri durumunda bu seçimlerini zorunlu olarak
devam
ettirmek
durumunda
değildirler.
Y
kuşağındakiler
fikirlerini
değiştirebilmektedirler.
Etkileşim, internetin farklılaştırıcı özelliği olduğundan Y kuşağı tüketicileri diğer
kişilerin sözlerine güvenerek karar vermektense kendileri deneyerek karar
vermektedirler. Y kuşağı tüketicilerinin pazarlamada ilişkisel yaklaşımlara daha açık
olduğu görülmektedir.
Tanımlayan sıfat: Yaratıcı

Z Kuşağı (2000 sonrası)
“Dijital yerliler”, “medya kuşağı”, “.com kuşağı”, “net kuşağı” gibi isimlerle de anılan Z
Kuşağı, geleceği simgeleyen bir kuşaktır. İndigo çocuklar ya da kristal çocuklar da deniliyor.
 Pek çok işi aynı anda yapabiliyorlar.
 Özgüvenleri yüksek, sonuç odaklı, yenilikçi, teknolojiye bağımlı.
 Bireyselliklerine ve özgürlüklerine düşkün,edilgenliği kabul etmeyen.
 İmajlarına önem veren, kendilerini iyi ifade eden ve tercihlerini açıkça ortaya koyan,
 Mahremiyet duyguları zayıf olan bir kuşak.
 İnternet ve mobil teknolojileri kullanmayı seviyorlar.
 Özellikle internet aracığıyla sosyalleşmeyi tercih ediyorlar.
 Diğer nesillerden farklı olarak, internet ve teknoloji ile doğdukları tabir edilir.
 Yeni teknolojik olanaklarla iletişim ve ulaşım kolaylıkları ile hep bir aradalar. Uzakta
olsalar bile ufak cihazlarıyla her an sözel, hatta görsel iletişim kurarak, birbirlerine
bağlanabiliyorlar. Onlar, önceki kuşaklardan farklı olarak, ’network’ gençleri; çeşitli
ağların üyeleri oluyorlar.
 Aynı anda birden fazla konuyla ilgilenebilme becerileri gelişiyor. İnsanlık tarihinin, el,
göz, kulak vb gibi motor beceri senkronizasyonu en yüksek nesli. Ancak bu avantajlar,
dikkat ve konsantrasyon zorluklarıyla dezavantaja da dönüşebiliyor.
 Çok diplomalı, uzman ve buluşçu olacaklar.
 Yaşamlarında otorite kavramının önemi kalmayacak.
 Tatminsiz, kararsız ve doğuştan tüketiciler.
 Çok hızlıdırlar.Çok sıkılgan ve yaratıcıdırlar
 Sorgulayıcıdırlar. Neden,sonuç ilişkisine bağlıdırlar.
 En önemli özellikleri hızlarıdır.
 Çok çevik ve hareketlidirler.
 Diğer kuşaklara göre daha asosyaldirler.
 Takım oyununa çok uygun olmayan hatta kendine dönük bir kuşak.
 Metinleri konuşmaya bilgisayarı kitaba tercih etmektedirler.
 Dışarıda çok vakit harcamayan bu kuşak bireyleri çevrimiçi iletişimi tercih etmekte ve
cep telefonsuz bir yaşamı hayal bile edememektedirler.
 Teknolojisiz ve terörsüz bir yaşamdan haberdar değildirler; anlık sonuç isterler.
 Ekonomik depresyon içinde büyüyen bu kuşak kocaman bir ekonomik baskı altında iş
yaşamına adım atacaklardır.
Henüz Aile Kuramayan Bu Kuşağın İçinde Yaşadığı Aile Yapısı:
En yaşlı ebeveynlere sahip en genç kuşak. Annelerinin yaş ortalaması yaklaşık 33’tür.Kadın
başına düşen doğum sayısının, 2’nin altına düştüğü bir çağda dünyaya gelmeye

başlamışlardır.Küçük ailelere doğarlar. Kardeş sayıları, diğer kuşaklara göre en az olan
kuşaktır.
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Eğitim:
Eğitime erken başlarlar ve eğitim süreçleri diğer kuşaklara göre oldukça uzundur.En fazla
yatırım yapılan kuşaktır.Teknoloji okur-yazarlığı en fazla olan kuşaktır.Geleneksel eğitim
yöntemleri, bu yeni kuşağa uygun değildir.Yaratıcılığa izin veren aktivitelerden
hoşlanıyorlar.Uzun dönemli hafızaları, ezberden çok oyun, hikayeleştirme ve hayallerle etkin
hale gelebilen bir kuşaktır.
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http://www.cizgi-tagem.org/
www.bilgisayarbilisim.net/
https://www.coursera.org/
https://www.udacity.com/
https://www.edx.org/
https://www.khanacademy.org/
https://novoed.com/
http://education-portal.com/
http://ed.ted.com/
http://www.thelearnia.com
http://www.khanacademy.org
http://alison.com/
http://www.showme.com/
https://novoed.com/
https://www.futurelearn.com
https://www.canvas.net
https://www.apnacourse.com/
http://www.saylor.org
http://www.universiteplus.com/
https://www.udemy.com/
http://mechanicalmooc.org/
http://ocw.metu.edu.tr/
http://ocw.mit.edu/index.htm
https://www.futurelearn.com/
https://everyclass.com/
webcast.berkeley.edu
oli.cmu.edu

50 Eğitim Teknolojisi Araçları
SOSYAL ÖĞRENME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Edmodo:.
Grockit:
EduBlogs:
Skype:
Wikispaces:
Pinterest:
Schoology:
Quora:.
Ning:.
OpenStudy:.
ePals:

ÖĞRENME
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Khan Academy:
MangaHigh:
FunBrain:
Educreations:
Animoto:
Socrative:
Knewton:
Kerpoof:
StudySync:
CarrotSticks:

DERS PLANLAMA ve ARAÇLARI
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Teachers Pay Teachers:
Planboard:
Timetoast:
Capzles:
Prezi:
Wordle:
QR Codes
Quizlet:
MasteryConnect:
Google Docs:
YouTube:
TED-Ed:
Glogster:
Creaza:
Mentor Mob:

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Evernote:
Twitter:
Google Education:
Dropbox:
Diigo:
Apple iPad:
Aviary:
Jing:
Popplet:
Google Earth:
DonorsChoose:
SlideShare:
LiveBinders:
AudioBoo:
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FAYDALI ARAÇLAR
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TEKNOLOJİ ENTEGRASYON AŞAMALARI
1. Giriş (Entry): Öğretmen teknolojinin temellerini, araç gereçlerin kurulumu ve kullanımını
yeni öğrenmektedir. Ortamda teknolojik araçlar vardır ama faydalanılmamaktadır. Geleneksel
basılı ortamlar kullanılır. Öğretmen temel bilgisayar kullanımından başka bir kaygı duymaz.
Bu açığı gidermek için zaman ayırmaz.
2. Benimseme (Adoption): Öğretmen daha çok bilgisayar destekli testler, çalışma
materyalleri gibi temel araçları hazırlar, kullanır ve uygular. Teknolojik araçlar vardır fakat
hep aynı işler için kullanılmaktadır. Öğretim hala yazı tahtası ve kitaplara bağlıdır. Öğretmen
kelime işlemci, sunu aracı ve çok basit eğitsel araçları kullanır.
3. Uyumsama (Adaptation): Öğretmen öğretimi desteklemek için içerik-öğretim yönetim
sistemi ve üretkenlik araçları kullanmaya başlar. Öğretmen internet, kamera, video-konferans
araçları, akıllı tahta gibi teknolojilere sahiptir fakat etkili kullanamamaktadır.
4. İçselleştirme (Infusion/Appropriation): Öğretmen teknoloji desteğini, öğrencilerin
anlama, uygulama, analiz ve değerlendirme araçlarını kullanması doğrultusunda devreye
sokar. İşbirlikli, proje temelli teknolojileri kullanır. Öğretmen teknoloji konusunda rahattır ve
birçok sorununu kendisi çözer.
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5. Keşfetme (Invention): Öğretmen bir konu hakkında öğrencilerin araştırma, tartışma,
kompozisyon yazma, proje geliştirme gibi aktiviteler yapabilecekleri zengin bir öğrenme
ortamı geliştirir. Teknolojiyi farklı alanlarda, farklı özellikleriyle kullanabilir. Proje yönetim
süreçlerinde birden fazla teknoloji desteğini kullanır. Bilgisayar ve diğer araçlar araştırma
yapmak, web siteleri keşfetmek, farklı sunumlar oluşturmak, aygıtların kullanım yeteneğini
kazanmak gibi işler için günlük düzenli olarak kullanılır.
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Görsel Tasarım İlkeleri

Yakınlık (Proximity)
Yakınlık; ilgili öğelerin tasarım üzerinde birbirlerine yakın olarak yerleştirilmeleridir.
Yakınlık izleyicilerin öğeleri gruplamalarına olanak sağlamaktadır.

Yakınlık ilkesinine uygun olmayan tasarım

Yakınlık ilkesinin uygun kullanılmasından
doğan görsel birlik

Tekrar (Repetition)

Tekrarın olmamasından kaynaklanan
birliğin yokluğu

Dairenin tekrar edilmesinden doğan birlik
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Tekrar tasarım üzerindeki bir öğenin birçok kere kullanılmasıdır. Tekrar tasarımda birlik ve
düzen oluşturmak için kullanılabilir.
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Hizalama (Alignment)
Hizalama tasarımdaki öğelerin bazı öğelerle aynı hizada olmasıdır. Hizalama tasarımda birlik
ve düzen oluşturmak için kullanılabilir.

Yanlış hizalamadan kaynaklanan
tasarımda birliğin olmaması

Doğru hizalama sonucu oluşan birlik
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İnsanlar dikey ya da yatay olarak hizalanan şeyleri hizalanmayanlara göre daha düzenli olarak
algılarlar ve düzenli bilgileri düzensizlere göre daha kolay öğrenir ve hatırlarlar.
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Zıtlık (Contrast)
Zıtlık izleyicinin dikkatini çekmek ve tasarımı ilgi çekici duruma getirmek için bazı öğeleri
diğerlerinde çok farklı duruma getirmektir.

Tasarımda zıtlığın olmaması

Kullanılan zıt öğeler dikkati çekmemekte

Bütünlük
Bütünlük, bir görseli meydana getiren öğelerin bir bütün olarak görünmesini sağlayan, öğeler
arasındaki ilişkidir. Diğer bir ifadeyle, kelimeler ve diğer nesneler birlikte anlam oluştururlar.
Bütünlük, görseli anlamayı ve yorumlamayı kolaylaştırır. Bir görselde bütünlük, öğeleri üst
üste bindirerek, oklar gibi işaret araçları ve yukarıda açıklanan çizgi, şekil, renk, çerçeve gibi
görsel araçlar kullanarak sağlanabilir.
Denge
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Görsel bir materyalde denge, materyalde bulunan öğelerin algılanan ağırlığı ile ilgilidir.
Denge, öğelerin ağırlıkları yatay ve dikey eksenin her iki tarafında eşit olarak dağıtılması ile
oluşturulur. İki tür denge vardır: Formal ve informal. Bir görsel merkezden ikiye
bölündüğünde, tasarım her iki tarafta da birbirinin yansıması ise denge simetrik ya da
formaldir. Bu tür bir denge statiktir.
İnformal denge asimetriktir. İnformal denge, daha dinamik ve izleyenin dikkatini görsele daha
çok çeken bir düzenlemedir. Ağırlık yaklaşık her iki tarafta da eşit olmakla birlikte, her iki
tarafta farklı öğeler kullanılır. Dengenin olmadığı bir görselde ise, öğeler birbiri üstüne ve bir
tarafa yığılmış olarak görülür.

12

Vurgu
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Görsel bir materyalde tek bir fikir ele alınsa dahi, bazen görsel içerisindeki bazı önemli
öğelerin vurgulanması gerekir.Bu amaçla değişik teknikler kullanılabilir:
* Ok ve benzeri yön gösteren araçlar kullanmak.
* Önemli öğe için diğerlerinden daha parlak bir renk kullanmak.
* Temel öğeyi diğerlerinden daha büyük yapmak.
* Vurgulamak istediğiniz maddeye dikkatleri çekmek için zemin ve şekil arasında kontrast
oluşturmak.
* Diğer şekillerden farklı bir şekil kullanmak.
* Vurgulanacak öğeyi diğer öğelerin çakıştığı bir yere yerleştirmek.
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TASARIMDA YERLEŞİM ELEMANLARININ KULLANIM İLKELERİ
1) BÜTÜNLÜK: Bir görseli meydana getiren öğelerin bir bütün olarak görünmesini
sağlayan öğeler arasındaki ilişkidir. Materyal içinde bütünlüğün sağlanmış olması mesajı
almayı ve yorumlamayı kolaylaştırır. Görsel elemanlar ve bunların fonksiyonları
arasındaki ilişki bütünlüğü oluşturur. Her bir görsel unsur, bir mesaj iletmedeki
fonksiyonu göz önüne alınarak yerleştirilmelidir.

2) DENGE: Öğretim materyali üzerinde denge yatay ve dikey eksenin her iki tarafında
objelerin eşit olarak dağıtılması ile oluşturulur. İstenilen amaca yönelik olarak objelerin
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bütününe yerleşmesi ile denge veya dengesizlik etkisi yaratılabilir.
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3) VURGU: Vurgunun bütüne baskın olması gereklidir. Öğretim materyalinin can alıcı
noktasıdır. Dikkat çekmek istediğimiz nokta diyebiliriz. En ilgi çekici nokta olarak
tasarlanıp en unsurlar yerleştirilmelidir. Vurgu yapılan nesne diğer nesnelerden renk,
boyut ve yazı tipi bakımından farklı olmalıdır
4) AHENK
Kompozisyonun bütünü ile bağlantılıdır. Parçalar bir araya geldiğinde ortaya çıkacak
bütünlük duygusudur. Ahenk, bir bakıma bütünü oluşturan parçaların birbiri ile olan ilişkisine
bağlı olarak ortaya çıkan uyumdur.

Bitki
Otçul

5) RİTİM

Ayrıştırı

Etçil

Kompozisyonda gözün bir objeden diğerine rahatça kayabilmesidir. Soyut bir kavram
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olmasına rağmen çizgi, şekil, form, yapı ve renk kullanımı ile sağlanabilir.
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Mayer’in Çoklu Ortam Tasarım İlkeleri
1) Çoklu Ortam
Resim ve yazının birlikte sunulduğu ortamlarda öğrenme, sadece yazıdan oluşan öğrenme
ortamlarına göre daha iyi olur.
2) Tutarlılık İlkesi
Konu dışı materyaller tasarımın dışında tutulursa öğrenme daha iyi olur. Konu ile alakası
olmayan, birbirinden farklı materyallerin kullanılması öğrenenler üzerinde farklı anlamalara,
kavram karmaşasına ve konunun dışına sapmaya neden olabilir.
3)Dikkat Çekme İlkesi
Tasarım yaparken önemli görülen sözcük ve resimler vurgulandığında öğrenme daha iyi olur.
Öğrenenin dikkatini dersteki önemli(anahtar) ögelere, kavramlara çeker ve bu ögeler arasında
iyi bir ilişki kurmasını sağlayarak konu dışı işlemleri azaltırız. Dikkat çekme aslında öğrenene
yeni bir şeyler öğretmemektedir. Sadece anlatılmak istenen konunun daha kalıcı olmasını
sağlamaktadır.
4)Gereksizlik İlkesi
Öğrenme açısından resimlerin ve sözlü anlatımın birlikte kullanıldığı durumlar, resim, sözlü
anlatım ve metinin birlikte kullanıldığı durumlara göre daha iyi sonuçlar vermektedir. Aynı
anda birçok ögenin verilmesi bilişsel kanala yükleme yapacağından dolayı iyi bir öğrenme söz
konusu olmayacaktır.
5) Konumsal Yakınlık İlkesi
Birbiri ile ilişkili metinlerin ve resimlerin sayfada ya da ekran üzerinde birbirlerine yakın
olması durumunda öğrenme daha iyi olur. Bu durumun dışındaki durumlarda ise konunun
anlaşılma oranı düşecektir.
6) Zamansal Yakınlık İlkesi
Birbiri ile ilişkili metinlerin ve resimlerin aynı anda sunulduğu ortamlarda öğrenme daha iyi
olur. Örneğin bir konu anlatıldıktan 5 dk. sonra o konu ile ilgili resim gösterilirse o konunun
öğrenilme oranı daha az olur.

8) Ses İlkesi
Sözlü anlatımın insan sesi ile verilmesi durumunda öğrenme, makine sesi ile verilmesine göre
daha iyi olur.
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7) Kişileştirme İlkesi
Günlük dil kullanılan ortamlarda yani kişinin daha iyi anladığı dilin kullanıldığı ortamlarda
akademik dil kullanılan ortamlara göre öğrenme daha iyi olur.
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9) Resim
Konuşan kişinin resminin görülmesi, öğrenmenin daha iyi olmasını sağlar. Ama konuşan
kişinin öğrenenlerle aynı ortamda olması çok daha iyi bir öğrenme sağlayacaktır.
10) Biçim
Resim ve anlatımın birlikte sunulduğu ortamlarda öğrenme, resim ve yazının birlikte
sunulduğu ortamlara göre daha iyi olur. Yazının ve animasyonun birlikte sunulması,
öğrenenin bilişsel sistemine gözleri aracılığı ile girerler ve bu da görsel sistemde aşırı
yüklemeye neden olur.
11) Ön Alıştırma
Öğrenilecek önemli kavramlar ve bu kavramların özellikleri önceden bilindiğinde öğrenme
daha iyi olur. Öğrenenlere konuyu anlatmadan önce konunun akışının anlatımı yapılmalıdır.
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12) Parçalama – Bölme İlkesi
Konunun uygun biçimde bölümlere ayrıldığı durumlarda öğrenme, konunun bölümlere
ayrılmadan verilmesine göre daha iyi olur. Yani öğrenmenin oranını artar.
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İnfografik Nedir?
Bilgilendirme grafikleri ya da infografikler; bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görsel olarak
sergileyen grafiklerdir. Bu grafikler çok karışık konuları işaretler, haritalar ve teknik yazarlık
ile çok kolay ve açıklayıcı bir şekilde sergiler. Bilgilendirme grafikleri ile bilgisayar,
matematik ve istatistik bilimciler tek bir sembol ile süreç bilgilendirmesini yapabilirler ve
geliştirebilirler.
İnfografikler Nasıl Oluşturulur?
İnfografik hazırlamadan önce biraz teorik bilgi vermekte fayda var.İnfografik oluşturmak
birkaç bilgi yazıp etrafını rastgele grafiklerle süslemek değildir.Verdiğiniz bilgilerin
sıralaması, renkler, fontlar, kullanılan grafikler birbirleriyle alakalı ve tutarlı olmalıdır.Amaç
anlatılmak istenen şeyin daha kolay anlaşılmasını sağlamak olduğu için bilgi – grafik oranına
dikkat etmelisiniz.

Çevrimiçi İnfografik Oluşturma Araçları
1- VİZİFY TWEET SHEET
Bu araç ile Twitter hesabınıza ait harika bir infografik hazırlayabiliriz.Yapmanız gereken tek
şey Twitter kullanıcı adınızı yazmak.Vizify TweetSheet hesabınızı analiz edecek ve aylara
göre Twitter kullanımınız, en çok RT edilen tweetleriniz, en iyi takipçileriniz, yoğunlukla
bahsettiğiniz konular gibi verileri grafiklerle destekleyerek sizin için oldukça profesyonel bir
infografik oluşturacaktır.
[ http://vizify.com/tweetsheet/ ]

2- VİZUALİZE.ME
Oldukça detaylı bir kişisel infografik aracı.Profil bilgileri , iş hayatı, eğitim hayatı,
yetenekler, ilgi alanları, yabancı diller, başarılar gibi verleri girdikten sonra karşınızda
profesyonel infografiklerden hiç bir farklı olmayan kişisel infografiğinizi bulacaksınız.
[ http://vizualize.me ]

Diğer araçlarda olduğu gibi profil, eğitim, karakteristik özellikler, yetenekler gibi bilgileri
giriyorsunuz ve infografiğiniz anında oluşturuluyor. Kullanımı kolay arayüzü ve detaylı veri
girilebilmesi bu aracın güzel özellikleri.
[ http://kinzaa.com ]
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3- KİNZAA
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Bazı Ücretsiz İnfografik Oluşturma Araçları
• PİKTOCHART:
Elinizde dataları kullanarak kolay sunumlar hazırlayın.
• İNFOGRAM:
Ücretsiz tablo ve infografikler hazırlayın.
• HOHLİ CHARTS:
Google Chart API ile tablolar oluşturun.
• AMCHARTS VİSUAL EDİTOR:
JavaScript (HTML5) ve flash ile tablo ve grafikler oluşturun. Sitenize interaktif infografikler
koymak için ideal.
• GOOGLE CHART TOOLS:
Elinizdeki verileri daha anlaşılır kılmak için kullanabilirsiniz.
• WORDLE:
“Kelime bulutları” oluşturabileceğiniz bir araç.
• ICON ARCHİVE:
297000′den fazla ücretsiz ikon bulabileceğiniz bir araç.
• PİXLR :
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Ücretsiz görsel düzenleyici. Görsellerinizi düzenleyin, ayarlayın ve filtreleyin.
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Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Uygulamaları
Coursera: www.coursera.org
Udacity: www.udacity.com
edX: www.edx.org
Udemy: www.udemy.com
Khan Academy: Kâr amacı gütmeyen eğitim odaklı bir kuruluştur. Organizasyon, temel
olarak Youtube videosu biçiminde mini dersler ve bu derslere eşlik eden interaktif alıştırmalar
ve testler hazırlamaktadır.
AtademiX: Atatürk Üniversitesi tarafından 2014 yılında kurulmuştur.
Universiteplus: www.universiteplus.com
Turkcell Akademi: www.turkcell.com.tr/akademi adresinden hizmet veren Turkcell
Akademi, video eğitim ve e-öğrenme türünde ücretli ve ücretsiz eğitimler sunmaktadır.
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MOOC’lara ulaşabileceğiniz bazı siteler
http://www.universiteplus.com/
https://www.coursera.org/
https://www.udacity.com/
https://www.edx.org/
https://www.khanacademy.org/
https://novoed.com/
http://mechanicalmooc.org/
http://ocw.metu.edu.tr/
http://ocw.mit.edu/index.htm
https://www.futurelearn.com/
https://www.udemy.com/
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TERS-YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİ NEDİR?
Ters-yüz edilmiş sınıf modeli, dersin anlatım kısmını sanal olarak sınıf dışına ve
ödev/uygulama kısmını sınıf içerisine taşıyarak geleneksel öğretim yöntemini tersine
çevirmektedir.Ters-yüz edilmiş sınıf modeli öğrenme ortamı olarak eğitim teknolojisinden
faydalanarak etkinlik bazlı öğrenme imkanı sunar.
UYGULANMASI NASIL?
Katılımcıların bir konudaki teorik bilgiyi farklı araçlar kullanarak bireysel çalışma ile
öğrenmesini hedefler. Bireysel çalışmalarda video, online simülasyon, kitap, makale gibi
destekleyici araçlardan yararlanılır. Bu yöntem ile; yüz yüze eğitim öncesinde katılımcıların
teknik bilgi birikimlerinin aynı düzeye gelmesi, sınıf içi eğitim süresinin uygulama ve pratik
yapmak için kullanılması hedeflenir.
Bu yöntemde, eğitim öncesi hazırlık ile katılımcıların hedeflenen bilgi düzeyine
gelmesi böylece sınıf içi eğitim süresinin daha verimli kullanılması sağlanır. Katılımcılar hem
eğitim öncesinde kendilerine uygun araçlarla ve uygun hızda öğrenme imkanı bulurlar, hem
de eğitim sırasında çok sayıda uygulama yaparak daha etkin öğrenirler.Uygulama şu şekilde
gerçekleşiyor:
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-Öğretmen işlenecek konuyu anons ediyor.
- Hangi kaynakları kullanarak, nerelerden öğrenebileceklerini söylüyor.
-Hemen ödev veriyor. Ve konuyu öğrenip, sınıfa problemleri, ödevleri çözerek gelmelerini
istiyor.
-İsterlerse tek, isterlerse grup olarak çalışabileceklerini, ancak tek tek not alacaklarını ekliyor.
-Kaynaklar, kitap, internet sitesi, videolar vb. olabiliyor.
-Öğrenciler evde konuyu kendileri çalışıp, izleyip, tek ya da grupça öğreniyorlar, çözüyorlar.
-Sınıfta, work-shop havasında çözümler aktarılıyor, anlatılıyor, tartışılıyor.
-Öğretmen rehberlik ederek, hatalarını gösteriyor, tartışıyor.
-Not verirken konunun tam anlaşılıp, anlaşılmadığının yanında, öğrenme ve aktarma
sürecindeki pek çok tutum açısından da değerlendirmeler yapıyor.
-Çocuğun araştırmacılığı, konuya ilgisi, yeteneği, takım kurma, yönetme, parçası olma
becerisi, uyumu, liderlik yaklaşımı, anlatma yeteneği, paylaşım esnekliği vb. gibi özelliklerini
irdeliyor.
-Bir anlamda öğretmen aslında sınıfta “öğrenme koçluğu ya da kolaylaştırıcılık” yapıyor, bir
taraftan da içerik sağlayıcı oluyor.
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G ELENEKSEL S INIF İLE T ERS D ÜZ S INIFLARDA Z AMAN Y ÖNETİMİ K ARŞILAŞTIRMASI
Geleneksel Sınıf
Ters-Düz Sınıf
Aktivite

Süre

Aktivite

Süre

Derse ısınma-giriş

5 dak.

Derse ısınma-giriş

5 dak.

Ev ödevlerinin

20 dak.

İzlenen videolar ile

10 dak.

kontrolü
Yeni konu anlatımı

ilgili soru-cevap
30-45 dak.

Bağımsız uygulama

75 dak.

etkinliği ve kılavuzluk
Bağımsız uygulama

20-35 dak.

etkinliği ve
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kılavuzluk
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T ERS -D ÜZ S INIF İLE PROGRAMA DAYALI SINIFTA EĞİTİM PROGRAMI
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Bir sınıfı ters-düz etmek için ihtiyaç duyulan araçlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
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Donanımsal araçlar; • Mobil aygıtlar:
• Tablet
• Laptop bilgisayar
• Masaüstü bilgisayar
• Video kamera
• Mikrofon
Yazılım;
• Power point
• Pdf görüntüleyici
• Voice thread
• İMovie
• Echo360
• Camtasia
Ders paylaşımı için ;
• CMS/LMS
• Blog
• İTunes U
• Voice Thread
• Youtube

Book Creator

www.bookcreator.com adresine girildikten sonra

Download on the Windows Store’dan yüklenir.
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2. seçenek olarak Windows Mağaza’dan arama butonuna Book Creator yazılarak da
uygulama yüklenebilir.
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e-Öğrenme Materyallerinin Değerlendirilmesi

Metinlerin yazı ve satır boşluğu uygun aralıktadır.

3.

Materyalin farklı ekranları arasında uyum vardır

4.

Ekran tasarımı estetiktir.

5.

Ekranların görüntü düzeni karmaşadan uzaktır.

6.

Ekranların düzeni içeriğin daha kolay anlaşılmasını
sağlamaktadır.

Kesinlikle
Katılmıyorum

2.

Katılmıyorum

Ekranda sunulan yazı karakterleri kolayca okunmaktadır.

Kararsızım

1.

Katılıyorum

GÖRÜNTÜ DÜZENİ

Tamamen
Katılıyorum

(Aşağıda verilen cümleleri okuyarak, size uygun olan tek bir yanıtı X ile işaretleyiniz.)

1

2

3

4

5

GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ (Materyalde resim, grafik, şekil gibi kullanılan görsel öğeler)
7.

Sunulmak istenen içerikle tutarlıdır.

8.

Açık ve kolay bir şekilde anlaşılmaktadır.

9.

Tüm ekranlarda tutarlı bir şekilde kullanılmıştır.

10. Gereğinden fazla kullanılmamıştır.

Materyalde kullanılan renkler
11. Bağlantıları açıkça ayırt etmeye olanak vermektedir.
12. Önemli bilgileri açıkça ayırt etmeye olanak vermektedir.
13. Tüm ekranlarda tutarlı bir şekilde kullanılmıştır.

GEZİNME
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14. Materyal içerisinde gezinmek ve aranan bilgiye ulaşmak kolaydır.
15. Ekranlar arası hızlı geçiş mümkündür.
16. Öğrencinin istenilen konudan başlama, istenilen konuya geçme ve
önceki konuları tekrara etme olanağı vardır.
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