
Öğrenmenin Dönüşümü

Birleşmiş Milletler eğitimin dönüşümünü “Tüm
dünyanın refahına ve sürdürülebilir kalkınmaya
katkıda bulunurken, öğrenenleri belirsiz geleceğe
karşı dayanıklı, uyarlanabilir ve hazırlıklı olmaları
için bilgi, beceri, değer ve tutumlarla
güçlendirmek” olarak tanımlıyor. Learning Policy
Institute kurucusu, Amerikalı eğitimci, Stanford
üniversitesi hocalarından Linda Darling
Hammond da, dört yüz bin öğrenci ve üç bin
okul üzerinden yapılan araştırma sonucuna göre
öğrenci başarısını etkileyen okulla ilgili faktörler
arasında ilk sırada öğretmenlerin geldiğini
söylüyor.

Daha fazla oku...

Dijital Hayatlarımıza Ruhsal Denge Getirmek

Teknoloji, inanılmaz bir hızla her geçen gün
yaşamımızda daha fazla yer kaplıyor.
Başlangıçta, şaşkınlıkla karşıladığımız pek çok
yenilik artık günlük yaşamımızın sıradan bir
parçası oldu.  Uzmanlar gelişen teknoloji ile
birlikte fiziksel dünyadaki yaşamın bir kısmının,
beş duyu ile yaşamanın mümkün olacağı
‘metaverse’e aktarılacağını öngörüyor.  Gençler,
arkadaşları ile bir araya gelip sosyalleşmek
yerine neden sanal kimlikler yaratmaya ihtiyaç
duyuyorlar?

Daha fazla oku...

Fablab: Hisar Idealab

FabLab (fabrikasyon laboratuvarı), özel bir ar-ge
fabrikası gibi kullanılabilen ufak çaplı atölyelere
verilen isimdir. İlk olarak Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki Massachusetts Teknoloji
Enstitüsü'nde 2001 yılında kurulmuştur.  Her
şeyden önce, bir Fablab ortamının ilham veren
ekipman, malzeme ve kaynaklarla dolu ortamı,
öğretmen ve öğrencileri hayal güçlerini
kullanmaya davet ederek problem çözme ve
yaratıcılık becerilerinin gelişmesine katkıda
bulunur. Türkiye’deki 4 FabLab’den birisi olan ve
2013’ten beri aktif olarak çalışan Hisar Idealab,
2019 yılında Bilgisayar Bilimleri alanında yapılan
projeler ile birlikte uluslararası Fab Vakfı
tarafından akredite edilerek Fablab statüsünü
almıştır.

Daha fazla oku...

Eğitimde Dijital Dönüşüm Uygulamaları ve Hedefler

Endüstri devriminin aşamalarını tanımlamak için
kullanılan Endüstri 4.0 kavramı, bu devrimsel
boyuttaki değişimlerin farklı alanları da
kaçınılmaz şekilde etkilemesi sonucunda Sağlık
4.0, Çevre 4.0 ve Eğitim 4.0 gibi kavramların
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Endüstride
buharlı makinelerin icadı ile başlayan bu süreç,
ardından elektriğin bulunması, bilişim
alanındaki gelişmeler ve otomasyon, dördüncü
aşama olarak dijital ve otonom sistemlerle son
aşamaya ulaşmış hatta şimdilerde endüstri 5.0
ve toplum 5.0 ile süper akıllı toplum kavramları
üzerinde tartışmalar süregelmiştir. Tüm bu
dönüşümler eğitim alanını da engellenemez
biçimde etkilemiştir.

Daha fazla oku...

Dijital Araçlarla Asenkron Yazma Atölyesi

Hisar Okulları Yazma Merkezi bünyesinde
(Writing Center Jr.) ilkokul öğrencilerinin yazma
becerilerini geliştirmek üzere sınıf
öğretmenlerimiz için hazırladığım çalıştayda
kullandığım dijital araçlardan bahsetmek
istiyorum; Genially, Nearpod ve
Canva.  Bulunduğumuz yoğun temponun içinde,
asenkron bir yöntemin daha etkili olduğunu
düşünerek öncelikle sekiz ha�a olarak
planladığım bu çalıştayın nasıl sunulacağı
üzerinde kafa yordum. Bu kadar kalabalık bir
kadro ile bir araya gelmenin planlamayı
güçleştireceğini düşünerek, herkesin kendi
temposunda ilerlemesinin daha kolay olacağını
düşündüm.

Daha fazla oku...

Google Classroom’da Puan Anahtarı (Rubrik)
Oluşturmak

Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS: Learning
Management System) içerik oluşturmak, içeriği
öğrenciye sunmak, öğrenci katılımını takip
etmek ve öğrenci performansını değerlendirmek
için çevrim içi (online) bir sistem sunar.  Tüm
okulda içerik paylaşım sistemi olarak
kullandığımız Google Classroom’da vermiş
olduğunuz ödevleri değerlendirmek için puan
anahtarları oluşturabilir ve böylece ödevlerinizi
kolaylıkla notlandırabilirsiniz. Oluşturduğunuz
puan anahtarlarını tekrar tekrar farklı ödevlerde
ve farklı Classroom sayfalarında kullanabilirsiniz.

Daha fazla oku...
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