
Dijital Dönüşüm Çağında Önemli Bir Kavram:
Kanıta Dayalı Uygulamalar

Kanıta Dayalı Uygulamalar (KDU), bilimsel
araştırma yöntemleri ve süreçleri sonucunda
ulaşılan bulgular ile etkili olduğu kanıtlanmış
uygulamalardır. Cook, Smith ve Tankersley
(2012) KDU’yu, "öğrenci davranışlarını anlamlı
bir şekilde iyileştirmek için nitelikli araştırmalar
aracılığıyla etkili olduğu gösterilen uygulamalar"
olarak tanımlamaktadır. Öğrenme-öğretme
süreçleri söz konusu olunca bu uygulamalar bir
öğretim yöntemi, tekniği, öğretim sürecine
entegre edilen bir teknolojik araç, ya da materyal
olabilir.

Daha fazla oku...

Ters Yüz Öğrenme: Nedir, Ne Değildir?

Dünyada hızla devam eden toplumsal ve
teknolojik gelişmeler yenilikçi öğretim
yaklaşımlarını da beraberinde getirmektedir.
Eğitimciler, zamana ve değişen dünyaya adapte
olmak için yenilikçi öğrenme stratejilerini
sınıflarına taşımakta ve yeni nesillerle teknoloji
aracılığıyla bağlantı kurmak için fırsatlar
yaratmaktadır. Kullanılan yeni öğretim
metodolojilerinin çoğunda göze çarpan başlık
teknolojinin varlığıdır. Ters yüz öğrenme modeli
de teknolojinin sağladığı avantajları kullanan
yapısı ile eğitimciler tarafından tercih edilen
modellerden biridir.

Daha fazla oku...

QM Standartları: Teknoloji & Tasarım

Derste teknolojiyi kullanmak ile derse teknolojiyi
entegre etmek arasında üç önemli fark vardır.
Bunlar, öğrencilerin, aktif olarak teknolojiyi
kullanmaları, üretim ve işbirliği içinde
çalışmaları ve bir performans ortaya
koymalarıdır. Sevgili Dr. Selçuk Doğan’ın Hisar
Okulları öğretmenlerine yönelik olarak
hazırlamış olduğu ve QM Standartlarının
teknoloji entegrasyonu bölümüne odaklandığı
videoyu izleyerek detaylı bilgi edinebilir ve 
konu ile ilgili sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Daha fazla oku...

Onun Adı Zaman’dı

Zaman, dünyayı değiştirir. 4000 yıl önce,
Babil’de, Gılgamış Destanı’nı anlatmak için kil
tabletler kullanılırken bugünün destanları
televizyon, dijital platformlar, bilgisayar ve tablet
kullanılarak anlatılmaktadır. Modern çağın insanı
için ateş başında toplanıp hikâyeler anlatmak,
geçmişle bağ kurma ritüeli olsa da ortalama bir
yetişkinin, gününün en az %6’sını kurgusal
hikâyelerle geçirdiği düşünülmektedir. O halde
şunu sormak gerekmez mi? Bu kurgu
bağımlılığının nedeni nedir? Bu soru en bilinen
şekliyle, Missouri-St Louis Üniversitesi’nden
Joseph Carroll’un ifadesiyle yanıtlanabilir:
“Hikâyeler bize insanı öğretir.”

Daha fazla oku...

Eğitim Partneri Olarak Kütüphaneler / Kütüphaneciler

Kullanıcıların ihtiyaçlarında yaşanan değişimler
ve buna bağlı olarak verdiğimiz hizmetlerin bu
talepler doğrultusunda evrilmesi, teknolojik
gelişmelere bağlı olarak bilginin üretilmesi,
bilginin formatı ve erişimi gibi konularda
yaşanılanlar kütüphane hizmetlerinde
değişimlere yol açtı. Yol haritamızı güncellerken
özellikle “Eğitim Partneri olarak Kütüphaneler /
Kütüphaneciler” kavramına ayrı bir parantez
açmak istedik. Buradaki temel amacımız neler
yapabileceğimizi, sizlere nasıl destek
verebileceğimizi ve sahip olduğumuz eğitsel
donanımları daha net ve anlaşılır bir şekilde
anlatmak ve farkındalık yaratmak oldu. 

Daha fazla oku...

Müfredat Yönetim Sistemi: Atlas Rubicon

Eğitim öğretim programına ait büyük resmin
görülebilmesi amacı ile tüm verilerin sistematik
bir şekilde toplanmasını sağlayan Atlas
Rubicon, öğretim programlarının planlanmasına
dair her aşamada kolaylıkla kullanılan bir
yazılımdır. Atlas Rubicon, müfredata ait içerik,
kazanımlar, yöntemler, kullanılan araç gereçler,
eğitim materyalleri ve değerlendirmeler gibi
derse ait tüm planlamaları bir arada tutar.

Daha fazla oku ...
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