
Araştırma: ISTE Standartları Kapsamında Öğretmenlerin Eğitim
Teknolojileri Öz Yeterlikleri

Sonuçlarını paylaşacağım araştırma çalışması,
Prof. Dr. Mustafa Özcan yürütücülüğünde, MEF
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim
Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğrenme Bilimleri
Yüksek Lisans bitirme projesi olarak tarafımdan
gerçekleştirilmiştir.

Bu araştırmada, öğretmenlerin eğitim
teknolojileri yetkinliklerine yönelik öz yeterlikleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada,
öğretmenlerin öz yeterliklerinin cinsiyet, branş,
okul türü, deneyim ve okul kademesine göre
değişip değişmediği incelenmiştir.

Daha fazla oku...

Dijital Okuryazarlık Nedir?

Geleneksel anlamda okuryazarlık herkes için
aynı anlamı ifade eder; okuma, yazma ve bunları
anlama becerileri. Dijital okuryazarlık aynı
zamanda teknolojinin sınırlarını bilmek ve
teknoloji kullanımının gerektirdiği tehlikeleri ve
önlemleri anlamayı da kapsar. Güvenli internet,
dijital ayak izi ve siber zorbalık da bu çerçeve
içinde sıklıkla kullanılan terimlerden bazıları.

Daha fazla oku ...

Edebi̇yatta Di̇ji̇tal Dünyanın Yeri̇

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak uzun bir
süredir, dijitalleşmenin, edebiyat ortamının
kendisine özgü havasını da değiştirdiğinin
farkındayız. Bunun en basit örneğini, kağıtla
kurulan ilişkinin dönüşmesinde görmekteyiz.
Kağıt kalemle başlayan süreç daktiloya, klavyeye
en son da dokunmatik ekranlara evrildi.
 
Daha fazla oku ...

Elimde Dolma Kalemim, Çantamda Tabletim…

Hisar Okulları İlkokul İngilizce Bölümü bu
süreçten kendine düşen payı aldı elbette. Önce
asenkron tasarımlarla başladığımız ders
içeriklerimiz kısa bir süre sonra da hemen çevrim
içi dönüşüme geçti. Hali hazırda kullanmayı
bildiğimiz tüm uygulamalar planlarımızda birer
birer yerlerini aldı.
 
Daha fazla oku ...

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim ve STEM

Çağımızın öğrenme hızını, koşullarını ve
geleceğin ihtiyaçlarını dikkate aldığımızda, şu
anki neslin öncelikli ihtiyacının bilgiyi öğrenmek
olmadığı; edinilen bilgiyi işlemek için gerekli
yeterlilikler, sosyal - duygusal  becerilerle
donatılmaları olduğu biz eğitimcilerin
unutmaması gereken çok önemli bir gerçek.
 
Daha fazla oku ...

Dijital Araçlar ile Ölçme Değerlendirme Sürecini Bir Adım Öteye Taşıyın

Yoğun olarak kullandığımız ve ihtiyaca yönelik
olarak sürekli güncellenen dijital araçlar günlük
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak yerini
koruyor. Bu yazıda eğitimin her aşamasında
sıklıkla kullandığımız dijital araçların süreç ve
sonuç değerlendirme çalışmalarını nasıl
kolaylaştırdığına göz atacağız.

Daha fazla oku ...

Akıllı Tahtalarda Kart Okuma Sistemi

Sevgili Öğretmenlerimiz,
Eklediğimiz kart okuma sistemi sayesinde, akıllı
tahtalara giriş yaparken şifrenizi kullanmak artık
tek seçenek değil. Yaka kartınızı akıllı tahtaya
eklediğinizde hem şifre girerken öğrencilerin
görmesi riskini ortadan kaldıracak hem de derse
hazırlanma sürecinizi hızlandıracaksınız.

Daha fazla oku ...
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