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Gerekçelendirme: Üçüncü bin yılın eşiğinden geçtiğimiz bu günlerde 

covid-19 virüsüne bağlı pandeminin de etkisiyle teknolojinin eğitim alanını 

en belirgin olarak etkilediği bir dönem yaşanmaktadır. Bu dönemde çalışma 

yöntemlerinden, iletişim ve etkileşim biçimlerine kadar birçok şey 

değişmektedir. Bu inanılmaz değişim, eğitimcileri kendi temel ilkelerini 

yeniden düşünmeye, yaratıcı ve üretici yollar içinde bu yeni teknolojilerden 

etkili şekilde yararlanmaya yöneltmektedir. Okul ve eğitim anlayışının, yeni 

teknolojik ve sosyal değişiklikleri geliştirici ve yapıcı bir karşılık verecek şekilde 

yeniden inşa edilmesi ise fırsatları olduğu kadar zorlukları da bünyesinde 

barındırmaktadır. 

Bilgisayar teknolojileri ve internetin eğitimsel amaçlara ulaşmada nasıl hizmet 

verebileceği, bu teknolojileri kullanmak için öğretmen ve öğrencilerin ne tür 

beceriler kazanmaları gerektiği, öğrenme konusunda nasıl bir etki yaratacağı, 

eğitimi yeniden yapılandırmak için ne tür okuryazarlıklara eğitim ve sosyal 

ilişkiler perspektifine ihtiyaç olduğu, üzerinde düşünülmesi gereken başlıca 

konulardır.

                           Bu eğitim programı ile covid-19 virüsüne bağlı pandemiden 

dolayı kitlesel olarak zorunlu bir şekilde uygulamak zorunda kalınan 

çevrim içi eğitim modelinde, ders tasarımlarının öğretim programı çıktılarına 

erişmede nasıl etkili hale getirilebileceği amaçlanmaktadır. Bu amaçla; çevrim 

içi eğitim ortamlarında uygulanacak etkileşimli ders tasarımı, motivasyon, 

hazır bulunuşluk, transaksiyonel uzaklık, sınıf yönetimi, bireysel farklılıklar ve 

çevrim içi eğitimde iletişim konuları üzerinde çalışılacaktır.

Projenin Hedef Kitlesi: İlkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri

Nihai Yararlanıcı: İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri
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Proje Çıktıları: Program Yöntemi ve Konu Başlıkları:

Bu programı tamamlayan katılımcılar;

Çevrim içi eğitim ortamlarında motivasyon sağlamanın önemini anlar, 

motivasyon sağlama yöntemlerini bilir,

Ders tasarımında motivasyon sağlama yöntemlerini kullanır,

Fiziki uzaklığın yaratabileceği psikolojik boşluğu azaltacak yöntemleri bilir,

Çevrim içi öğrenme ortamlarında etkileşimin önemini fark eder, 

etkileşim yaratacak uygulamalar geliştirir,

Çevrim içi eğitim ortamlarında farklı sınıf yönetimi uygulamaları olması 

gerektiğini fark eder, yeni uygulamalar geliştirir,

Çevrim içi ders tasarımında, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alır,

Çevrim içi öğrenme ortamlarında etkili iletişim yollarını fark eder,

Bu eğitim programı kapsamında senkron ve asenkron eğitim modülleri

birlikte kullanılarak interaktif bir öğrenme ortamı oluşturulacaktır. 

Senkron eğitim modülünde eğitimler, online platform üzerinden oluşturulan 

canlı sınıflarda gerçekleştirilmektedir. Asenkron eğitim modeli, bilginin 

önceden üretildiği ve depolandığı, öğrenenlerin daha sonra dilediği zaman ve 

dilediği sayıda/tekrarda erişebildiği bir uzaktan eğitim-öğretim şeklidir. 

Program; her bir başlık için üretilen farklı içeriklerde eğitim videoları ve 

çeşitli formatlarda dijital materyallerden oluşmaktadır.
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Senkron Modül Konuları: Proje Bütçesi: 

Toplam 2 senkron, 3 asenkron modülden oluşan 

1 grup öğretmene (30) uygulanacak 

eğitimin bütçesi 7.500 TL +KDV’dir. 

Modüllerin toplam süresi 9 saat, olup tüm program 
1 haftada tamamlanmaktadır. 
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