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Giriş

Sayın Dijital Okuryazarlık Eğitmeni,

Dijital okuryazarlık kavramı, teknolojinin ve farklı disiplinlerin hızlı gelişiminin bir sonucu olarak
günümüz okuryazarlık kavramları içerisinde ön plana çıkmıştır. Dijital okuryazarlık becerisine
sahip bireyler, günlük yaşamın diğer tüm alanlarında olduğu gibi öğrenme-öğretme sürecinde
de doğru bilgiyi kullanma ve üretme, doğru bilgiye erişme ve teknolojiyi kullanma becerisine
sahiptir.
Dijital okuryazarlık/yeterlilik, aynı zamanda, Avrupa Birliği Konseyi2 tarafından tanımlanan
kişisel refah ve gelişim, istihdam edilebilirlik, toplumsal kapsayıcılık ve aktif vatandaşlık için
herkesin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve tutumları içeren ve yaşam boyu öğrenme için
gereksinim duyulan sekiz yeterlilikten biridir.
Vatandaşların dijital yeterliliğini geliştirmek için bir araç olarak, DigComp3 olarak da bilinen ve
beş dijital yeterlilik alanını tanımlayan Avrupa Dijital Yeterlilik Çerçevesi hazırlanmıştır. Bu
dijital yeterlilik alanları şunlardır: Bilgi ve veri okuryazarlığı, İletişim ve işbirliği, Dijital içerik
oluşturma, güvenlik ve problem çözme.
Üniversite öğrencilerinin dijital çağda hayatta kalma becerilerini geliştiren dijital okuryazarlık
gereksinimlerini karşılamak üzere 2019 yılında E-DigiLit: Üniversite Öğrencilerinin Dijital
Okuryazarlık Düzeylerinin Geliştirilmesi Projesi başlamıştır. Bu proje kapsamında Avrupa
Komisyonu'ndan finansman sağlanmıştır. Erasmus+ KA203 KA2- Yenilik ve iyi uygulamaların
değişimi için işbirliği; KA203- Yükseköğretim için Stratejik Ortaklıklar kapsamında
gerçekleştirilen 2019-1-TR01-KA203-076155 numaralı projenin amaçları şunlardır:
-

Dijital okuryazarlık becerilerini geliştirecek bir e-öğrenme ortamı geliştirmek,

-

Üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek,

-

Üniversitelerin dijital okuryazarlık konusunda kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda
bulunmak ve

-

Dijital okuryazarlıkla ilgili kaynaklara erişimi kolaylaştırmak.

Proje koordinatörü Dokuz Eylül Üniversitesidir (Türkiye). Proje ortakları ise; Fundacion
Unıversitaria San Antonio (İspanya), Coventry Üniversitesi (Birleşik Krallık) ve Zagreb
2

The Council of the European Union. (2018). Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for
lifelong learning (Text with EEA relevance.). ST/9009/2018/INIT, OJ C 189, 4.6.2018, p. 1–13.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC
3 Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., Van den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The Digital
Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg
Publication Office of the European Union. EUR 27948 EN. doi:10.2791/11517
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digit
al%20competence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf
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Üniversitesi Organizasyon ve Bilişim Fakültesi (Hırvatistan) ve APEC (Türkiye)’dir. Proje
konsorsiyumu tarafından dijital okuryazarlık üzerine yeni bir seçmeli ders ve derste
kullanılmak üzere tüm destekleyici öğretme/öğrenme materyalleri (ders planları, sunumlar ve
videolar) geliştirilmiştir. Bu ders, projenin uzaktan öğrenme yönetim sistemi üzerinde
uygulanmaktadır.
Proje çıktılarından biri projede geliştirilen derslerin üniversite öğrencilerine sunulmasında ve
derse hazırlık yapılmasında dersi yürütecek eğitmenlere yardımcı olmayı amaçlanan dijital
okuryazarlık eğitmen rehberidir.
Çevrimiçi rehberin ünitelerii aşağıdaki gibidir:
1. Bilgi, Veri ve İş Süreçlerini Yönetme: Bu ünite arama motorlarını, çevrimiçi depoları ve
derlenmiş koleksiyonları kullanma; dijital medya ortamında güvenilir olmayan bilgileri
tespit etme; dijital ve çevrimiçi araçları kullanarak veri toplama ve bilgi kaynaklarını etik
olarak kullanma (alıntılama, kaynak gösterme ve intihalden kaçınma) derslerini
içermektedir.
2. Paylaşma, İletişim ve İş birliği: Bu ünite sektördeki kişilerle bağlantı kurmak ve
profesyonel bir ağ oluşturmak için sosyal medyanın kullanımı, kurallar, iletişim stilleri
(internet etiği), grup çalışması, ortak görevler ve proje yönetimi için uygun çevrimiçi
araçları seçme derslerini içermektedir.
3. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma: Bu ünite WordPress ile basit bir web sitesi
oluşturma, çevrimiçi portföy oluşturma, animasyon oluşturma, görsel-işitsel içerik
geliştirme, Wiki-düzenleme ile öğrenme, açık içerik oluşturma, içeriği yeniden kullanma
ve (dijital) içeriği erişilebilir hâle getirme derslerini içermektedir.
4. Güvenlik ve Sağlık: Bu ünite dijital araçları kullanarak güçlü parolalar oluşturma ve
üretme, çevrimiçi platformlarla etkileşimde bulunurken izlenmekten (dijital ayak izi)
kaçınmak için çevrimiçi izleyicilerin (ör. tanımlama bilgileri) nasıl çalıştığını anlama,
bilgileri çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde paylaşmak için sanal özel ağ (VPN)
kullanma, kendiniz veya başkaları hakkında çevrimiçi içerik yayınlamanın nasıl
istenmeyen olumsuz sonuçlara yol açabileceğini anlama, çevrimiçi taciz veya tehdit ile
karşılaştığınızda veya buna şahit olduğunuzda etkili ve güvenli olan yaklaşımı seçme
ve ihtiyaç duyulan korumayı sağlamak için dijital teknolojilerde güncel kalmayı anlama
derslerini içermektedir.
5. Problem Çözme: Bu ünite çevrimiçi öğrenme ortamında bir sorunla karşılaşıldığında
problem çözme aşamalarının nasıl uygulanacağı, dijital yazılımla ilgili basit teknik
sorunları kendi başına çözme, karmaşık bir teknik zorlukla karşı karşıya kalındığında
doğru kaynaktan destek alma [BT Yardım Masası], gerçek hayatta karşılaşılan
sorunları çözmek için çevrimiçi bir ortamda diğer insanlarla veya arkadaşlarla işbirliği
yapma derslerini içermektedir.

Her bir ders için bu rehberde şunlar bulunmaktadır:
-

Ünite ve ders başlıkları,

-

Öğrenme çıktıları,

-

Konuların süresi,
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-

Yeni öğretme ve öğrenme yaklaşımları ve kullanılacak öğretim stratejileri ve
yöntemleri,

-

Ders öncesi yerine getirilmesi gereken teknik gereksinimler,

-

Hazırlık ve uygulama ile tamamlayıcı etkinlikler,

-

Öğrenme çıktılarını ölçme ve değerlendirme için araçlar ve hem eğitmen(ler) hem de
öğrenci(ler) için İngilizce ve/veya ortak ülke dillerinde ek kaynaklar.

Dijital okuryazarlık içeriğini etkili ve kolay bir şekilde öğretmek için hazırlamış olduğumuz bu
Çevrimiçi Rehberi faydalı bulmanızı ve öğrencilerinizin de amaçlanan öğrenme çıktılarını
kazanacağını (veya başaracağını) umuyoruz. Dijital Okuryazarlık Eğitmen ve dijital
okuryazarlık dersi hakkında önerilerinizi edigilit@gmail.com e-posta adresine
gönderebilirsiniz.

E-DigiLit projesinin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz!

E-Digilit Proje Ekibi
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Ünite 1 Bilgi, Veri ve İş Süreçlerini Yönetme
1.1 Arama Motorlarını, Çevrimiçi Depoları Ve Derlenmiş
Koleksiyonları Kullanma
Öğrenme Çıktıları
Bu ders sonunda öğrenciler;
Arama motorlarının çalışma prensiplerini açıklayabilir .
Kaliteli bilgi ve kaynakları bulmak için yaygın kullanılan arama
motorlarında, çevrimiçi kaynaklarda ve derlenmiş koleksiyonlarda
bulunan gelişmiş işlevleri kullanabilir.
Özelleştirilmiş arama motorları ve dijital bilgi depo araçlarını
kullanabilir.
Süre
Etkinlikler için önerilen süreler:
4 Saat,
Ders İçeriği (Okuma, PowerPoint, video) (90 dakika)
Öğrencinin bireysel çalışması (60 dakika)
Öğrenci etkinlikleri: Etkinlikler 1, 2, 3 (60 dakika)
Oyunlaştırma (30 dakika)
Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri
Ters-Yüz Öğrenme
Oyunlaştırma

Öğretim stratejileri ve yöntemleri
Anlatma
Yaparak-Yaşayarak Öğrenme
Karma Öğrenme

Araç ve Gereçler
Eğitmenler ve öğrenciler arama motorlarını kullanacak ve
deneyeceklerdir. Bu nedenle, bir internet tarayıcısına (Explorer,
Chrome, Firefox, vs.) gereksinim duyulmaktadır.

Ön Hazırlık
Başlamadan önce, önceki bilgileri hatırlamak ve dikkat çekmek için öğrencilere
aşağıdaki açık uçlu sorular sorulabilir.
1.İnternette bilgi aramak için hangi adımları izlersiniz?
2.En çok hangi arama motorunu kullanırsınız? Neden?
3.Bir ödev verildiğinde hangi web sitelerini/araçları kullanırsınız?
Bu bölümde öğrenciler bilgi arama stratejisi ve arama motorlarını öğreneceklerdir. Bu
stratejileri kullanarak arama yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar dikkate
alınarak, öğrenciler arama motorlarını, özel arama motorlarını ve dijital bilgi depolarını
kullanacak ve deneyeceklerdir.
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Uyguluma
Öncelikle Ünite 1 içeriği ile ilgili video izlenir.

Ünite 1 Giriş videosu

E-DigiLit Ünite 1 Giriş - YouTube

Dersin ilk bölümünde bilgi arama stratejisi ve arama motorları hakkında teorik bilgiler
verilecektir. Bu amaçla PowerPoint sunumu veya ders planı kullanılabilir. Ders içeriğine
dikkat çekmek için dersin başında veya ders sürecini özetlemek, anlamak için dersin
sonunda vid eo izlenebilir. İkinci bölümde öğrencilerden ortak arama motorlarında bazı
anahtar kelimeleri aramaları istenecektir. Bu arama motorlarında çıkan sonuçlar
karşılaştırılarak tartışılacaktır.
Ders videosu

E-DigiLit Ders 1.1.Arama motorlarını, çevrimiçi depoları ve derlenmiş koleksiyonları
kullanma - YouTube
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Etkinlik 1.
Bilgi arama stratejisi ve arama motorları

Öğrencilerin arama motorlarını ve bunların gelişmiş özelliklerini kullanabilmeleri için
aşağıdaki adımlar takip edilebilir.
Öğrencilere anahtar kelimeler verilir. Örneğin, “dijital okuryazarlık”.
Bu anahtar kelimeleri farklı arama motorlarında (Google, Yahoo, Bing,
DuckDuckGo vs.) aramaları istenir.
Sonuçları karşılaştırmaları için aşağıdaki sorular sorulur:
-

Hangi arama motoru konuyla ilgili içerik sundu?

-

Hangi arama motorunda reklam göründü/görünmedi?

Daha ileri seviye kullanım için anahtar kelime işlevleri denenir.
değil, veya, " ", @, #, * gibi Operatörler aracılığıyla anahtar kelimeler aratılır.

Etkinlik 2.
Özel arama motorları
Öğrencilerin özellikle akademik konu ararken kullanabilecekleri araçlar için aşağıdaki
adımlar takip edilebilir.
Bir Google Akademik profili oluşturma ve her biri 2 makale ve en az 2 etiket içeren
bir kitaplık oluşturma.
BASE arama motorunun tarama özelliklerini kullanarak, belirli alanlarla ilgili
kitapları bulma.
İnternet kullanım yüzdesi ile ilgili bir konuda görsel arama yapma.
Dijital okuryazarlık hakkında video araması yapma.
Zaman filtresi ile haber araması yapma (Son 24 saat)
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Etkinlik 3.
Diğer Arama Motoru İşlevleri

Eğitmen bir konu vererek öğrencilerden dijital bilgi depolarında, dijital kütüphanelerde,
çevrimiçi kütüphane kataloglarında, çevrimiçi veri tabanlarında ve diğer kaynaklarda arama
yapmalarını isteyebilir.
Öğrencilerden alanları ile ilgili 2d ve 3d modeller arasından görsel aramaları istenebilir.
Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Öğrencilerden belli bir konuyu aramak için farklı arama motorlarını kullanmaları istenir.
Değerlendirme
Oyunlaştırma: Eğitmen oyunlaştırma hakkında bilgi verir:
“Ders videosu, sunum ve ders planını tamamladıktan sonra, öğrenci
Moodle sisteminde bir rozet kazanacaktır”. Eğitmen gerektiğinde
Kahoot ve Quizizz gibi oyunlaştırma araçlarını kullanarak
değerlendirmeler yapabilir.
Aşağıdaki sorular (eklenebilir/değiştirebilir)
oyunlaştırma temelli quiz için kullanılabilir.

değerlendirme

veya

1. 1990 yılında geliştirilen ve FTP tarama prensibi ile çalışan arama
motoru hangisidir?
A. Archie
B. DuckDuckGo
C. Ecosia
D. Vlib
2. Hem "kitap" hem de "dergi" aramak istendiğinde arama motorunun
hangi operatörü kullanılmalıdır?
A. Books + magazines
B. Books – magazines
C. Books @ magazines
D. *books magazines
3. Sayfa içeriğini aramak için arama motorunda anahtar kelimelerden
önce hangisi yazılmalıdır?
A. allinanchor:
B. allintext:
C. allintitle:
D. allinurl:
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4. Bir kişi arama motoruna “allintitle: bilgisayar” yazdığında, bu anahtar
kelime nerede aranır?
A. Sayfa İçeriğinde
B. Sayfa başlıklarında
C. Sayfa önbelleğinde
D. Sayfa bağlantısında
5. BASE, Database, ScienceDirect ve WOS gibi veritabanlarının
kapsamı nedir?
A. Haberler
B. Kitaplar
C. Sosyal medya
D. Akademik

Kaynaklar

Makale, Kitap ve Diğerleri
Ortega, J. L. (2014). Academic search engines: A
quantitative outlook. Elsevier.
Parsania, V. S., Kalyani, F., & Kamani, K. (2016). A
comparative analysis: DuckDuckGo vs. Google search
engine.
GRD
Journals-Global
Research
and
Development Journal for Engineering, 2(1), 12-17.
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Ünite 1 Bilgi, Veri ve İş Süreçlerini Yönetme
1.2. Dijital Medya Ortamında Güvenilir Olmayan Bilgileri Tespit
Etme
Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler;
Güvenilir olmayan bilgilerin risklerini anlayabilir.
Doğruluk denetleyicileri kullanabilir.
Bilginin kalitesini ve kaynaklarını değerlendirebilir.
Süre
2 saat
Etkinliklerr için önerilen süreler:
Ders materyalleri: 30 dakika
Okuma : 15 dakika
PowerPoint : 10 dakika
Video : 5 dakika
Öğrenci etkinlikleri

Öğrenci çalışması,
değerlendirmesi,
raporlaması
ve
iletişim : Yaklaşık 30
dakika
Oyunlaştırma:
Yaklaşık 30 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme
Yöntemleri
Probleme Dayalı Öğrenme
Ters-Yüz Öğrenme
Oyunlaştırma

Öğretim Stratejileri Ve Yöntemleri
Anlatma
Yaparak-Yaşayarak Öğrenme
Karma Öğrenme
Araç-Gereçler ve Teknik Gereksinimler
Eğitmenler ve öğrenciler, denetleme ve intihal tespiti için
ücretsiz çevrimiçi araçları ve referans yönetim sistemlerini
deneyecek ve kullanacaklardır.
Eğitmenler ve öğrenciler, güvenilirlik bilgilerini bulmak ve
denetlemek için arama motorlarını ve doğruluk denetleyicileri
kullanılacaktır. Bu nedenle internet tarayıcılarından (Explorer,
Chrome, Firefox vb.) biri gereklidir.

Ön Hazırlık
Dersteki her aktivite, bazı motivasyon görevleri ile başlar. Eğitmenler, bunların
uygulanması ve tamamlanması için gerekli tüm materyalleri sağlamalı, hazırlamalıdır.
Örneğin, öğrencileri motive etmek ve katılımlarını sağlamak için iyi/kötü örnekler ve
öğrencilerle tartışılacak sorular hazırlanabilir. Eğitmenler, öğrencilere tanıtılacak en
az bir doğruluk denetleyici sunmalı ve bunlara aşina olmalıdır. Eğitmenler, önerilen
kaynakların bağlantılarının hâlâ aktif/geçerli olup olmadığını kontrol etmeli ve değilse
yenileriyle değiştirmelidir. Eğitmenler öğrencilerin ön bilgilerini kontrol etmeli ve ders
içeriklerini buna göre ayarlamalıdır.
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Uygulama
Bu ders, bilgi kalitesinin özelliklerini tanıtır ve öğrencilere
güvenilir bilgi kaynaklarını belirleme ve seçme konusunda
rehberlik eder.
Dersin giriş bölümü, öğrencilerin uygulama ve
davranışlarının, tutumlarının, ön bilgilerinin ve ders
konusunun
öneminin
tartışılacağı
motivasyonel
etkinliklerle başlar.
Eğitmenler, öğrencilere güvenilir olmayan/sahte bilgilere
dair kendi deneyimlerini sorabilir.
Başlangıçta, dersin bir özeti verilecektir. Bu nedenle
PowerPoint sunumu ve/veya ders planı takip edilebilir.
Ders içeriğini özetlemek ve anlamak için dersin videosu
izlenebilir.

E-DigiLit Ders 1.2 Dijital medya ortamında güvenilir olmayan bilgileri tespit etme

Etkinlik 1
Güvenilir olmayan bilgi sorunu (30
dakika içinde tamamlanacaktır)

Konuya aşina olmak için öğrencilerden ders “1.2.1. Güvenilir olmayan bilgi sorunu” bölümünde
önerilen kaynakları okumaları istenir.
Eğitmenler, öğrencilerden güvenilir olmayan bilgileri tespit etme ile ilgili konularda ek
kaynaklar bulmalarını ve önermelerini veya güvenilir olmayan / sahte bilgi örneklerini ve
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bununla ilgili risk ve zararları bulmasını, detaylandırmasını ve (forum aracılığıyla) sunmasını
isteyebilir.
Etkinlik 2
Yanlış bilgilendirme, dezenformasyon ve bilgi
sızdırma (30 dakika içinde tamamlanacaktır)

Öğrencilerden ders bölümünü okumaları ve bunlarla ilgili örnekler bulmaları istenir. Ayrıca,
yanlış bilgilendirme, dezenformasyon ve bilgi sızdırmanın risk ve zararlarını araştırmaları,
detaylandırmaları ve sunmaları istenir.

Etkinlik 3
Bilgi kalitesinin değerlendirilmesi (30 dakika içinde
tamamlanacaktır)

Başlangıçta öğrencilerden şunları yapmaları istenebilir:
●

Bilginin kalitesini değerlendirmek için kullandıkları kriterleri detaylandırma, sunma ve
tartışma,

●

Bilginin kalitesini değerlendirmedeki sorunları tartışma.

Bundan sonra öğrencilerden ders 1.2.3. Bilginin kalitesini değerlendirme ve verilen görevleri
tamamlama bölümünü okumaları istenir.
Etkinlik 4
Doğruluk kontrolü ve doğrulama araçları (90
dakika içinde tamamlanacaktır)
Eğitmenler ve öğrenciler güvenilir olmayan bilgileri tespit etmenin (ve bunlarla başa çıkmanın)
olası yollarını (forum aracılığıyla) tartışırlar.
Öğrenciler, 1.2.4 doğruluk kontrolü ve doğrulama araçları dersinde verilen görevleri
tamamlamakla yükümlüdürler ve deneyimlerini (forum aracılığıyla) paylaşırlar.

Öğrencileri, kaynak ve alıntılardan oluşan kendi referans yönetimi veri tabanlarını
kullanmalarını ve paylaşmalarını önerin ve güvenilir olmayan bilgileri tespit etmeyle ilgili
deneyimlerini, iyi örnekleri ve sorunları paylaşın.
Değerlendirme
Oyunlaştırma: Eğitmenler oyunlaştırma hakkında bilgi verir:
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“Ders videosu, sunum ve ders planı tamamlandıktan sonra öğrencilere Moodle sisteminde

”

rozet verilecektir .
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Ünite 1 Bilgi, Veri ve İş Süreçlerini Yönetme
1.3. Dijital ve Çevrimiçi Araçları Kullanarak Veri Toplama
Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler;
Çevrimiçi anketler, anket araçları ve diğer çoklu ortam
araçlarını kullanarak veri toplama planı hazırlayabilir ve bunu
uygulayabilir.

Süre
2.5 saat
Aktiviteler için önerilen süreler:
Ders materyalleri (video veya
PowerPoint): 20 dakika
Video ve okuma: 20 dakika
Öğrenci Etkinliği 1 - Anket için
10
soru oluşturma: 20 dakika

Öğrenci Etkinliği 2 - Google
form oluşturma: 20 dakika
Öğrenci Etkinliği 3 - Google
form uygulaması ve analiz
dökümü: 20 dakika
Öğrenci Etkinliği 4 - Kahoot
anketi: 20 dakika
Öğrenci değerlendirmesi (son
test) - 30 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Probleme dayalı öğrenme
Deneyimsel öğrenme

Öğretim Stratejileri Ve Yöntemleri

Anlatma
Öz-Yönetimli Öğrenme
Karma Öğrenme
Araç-Gereçler Ve Teknik Gereksinimler

Öğrencilerin etkinliklerinin bir parçası olarak kullanmaları için
Google formuna veya diğer anket platformlarına erişmelerini
sağlayın.
Ders slaytları PowerPoint formatındadır.

Ön Hazırlık
Öğrencileri
motive
etmek/katılımlarını
sağlamak
için
öğrencilerle
tartışabileceğiniz farklı veri toplama türlerini temsil edecek anket soruları
örnekleri ve anket verilerinden veri istatistiklerinin nasıl görünebileceği gibi
iyi/kötü örnekler ve sorular hazırlayın.
Önerilen kaynakların bağlantılarının hâlâ etkin/geçerli olup olmadığını kontrol
edin ve değilse yenileriyle değiştirin
Çalışma grubunuzu tanımak ve ders içeriğinde buna göre ayarlamalar yapmak
için öğrencilerin dersi tamamlamak için gereken ön bilgilerini kontrol edin.
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Uygulama

Ünite 1, Ders 1.3 tanıtım videosu üniteye genel giriş olarak
öğrencilere gösterilebilir.

E-DigiLit Ders 1.3. Dijital ve çevrimiçi araçları kullanarak veri toplama

Bu ders iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım veri ve veri toplama kavramlarını açıklar. İkinci
kısım ise çevrimiçi araçların kamuoyu yoklamaları, anketler ve ayrıca video konferans
görüşmeleri için kullanımını araştırmaktadır. Başlangıç olarak öğrencilere her iki konunun
teorik arka planı anlatılır veya öğrencilerin sahip olduğu teknik kaynaklar doğrultusunda
öğrencilerden bunu evde okumaları istenir. Bu seçim, eğitmenin ve öğrencilerin teknik
yeteneklerine ve motivasyonlarına bağlıdır.
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Etkinlik 1.
Veriyi ve veri toplamayı anlama

İlk kısım 1 saatte bitirilmelidir.
Bu bölüm çoğunlukla teorik bilgileri içermesi nedeniyle öğrenci veri toplama ve
toplanabilecek veri türleri hakkında temel bilgileri edinecektir. Bu amaçla, her bölüme ilginç
makaleler ve videolar eklenmiştir
Öğrenciler (10 sorudan oluşan) bir anket hazırlamalıdır ve geri bildirim için eğitmene
sunmalıdır. Etkinlik özeti de ders slaytlarının bir parçasıdır.
Ünitenin bu bölümünü bitirmek için, ders tekrarının bir parçası olarak öğrencileri test etmek
amacıyla Kahoot uygulaması (https://kahoot.com) kullanılarak eğlenceli bir test uygulanabilir.
Kahoot uygulaması öğrenciler tarafından ilk kez kullanılacaksa, asıl test/ders tekrarından önce
öğrencilere uygulamayı tanıtan bir demo uygulaması yapılabilir.

Etkinlik 2
Veri toplama için kullanılan dijital ve çevrimiçi
araçlar

İkinci kısım 1 saat içinde tamamlanmalıdır.
Öğretim görevlileri, öğrencilerin okuma materyallerine ve videolara erişebilecekleri dijital ve
çevrimiçi araçların örneklerini keşfederek alt birimleri gözden geçireceklerdir. Eğitmenler Ünite
1.3.2.2 içeriğini sunmak için Kahoot'u tekrar kullanabilir ve bu uygulama ayrıca çevrimiçi
oylama için örnek olarak sunulabilir.
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Uygulamalı etkinlikler, öğrencilerin Etkinlik 1'de sunulan soruları (10 soru) kullanarak
çevrimiçi bir anket oluşturmasını ve ayrıca akranlarıyla çevrimiçi (gerçek zamanlı) bir anket
oluşturmasını ve test etmesini (5 soru) içerecektir.
Öğrenciler anketleri sınıf arkadaşlarına uygulayacak ve veri analizi hazırlayacaktır.
Öğrenciler ayrıca hazırladıkları çevrimiçi anketlerin deneme uygulamasını akranlarıyla
yapacaklardır.Eğitmenler geri bildirim sağlayacaktır.
Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Öğrencileri, diğer modüllere yönelik faydalı olabilecek, ders çalışmaları ve proje çalışmaları
için veri toplamaya ve daha fazla araştırmaya teşvik edin.

Değerlendirme

Bu ders için iki etkinlik oluşturulmuştur. Bunlar; değerlendirilecek olan üç adet uygulama
etkinliği (10 soru, Çevrimiçi anket ve çevrimiçi kamuoyu yoklaması) ve bu ünitedeki bilgileri
değerlendirmek için son testtir.
Kaynakça

İnternet Kaynağı
Phineo (2017). An Overview of data collection methods http://www.socialimpact-navigator.org/impact-analysis/data/methods-overview/
European University Institute (2019). Good data protection practice in research,
Third
Edition.EUI.EU
Retrieved
from
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https://www.eui.eu/documents/servicesadmin/deanofstudies/researchethics/gui
de-data-protection-research.pdf
Ayrıca - Ders Planı içindeki her alt ünitede önerilen video ve okuma materyalleri kullanılabilir.
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Ünite 1 Bilgi, Veri ve İş Süreçlerini Yönetme
1.4. Atıf Yapma, Referans Gösterme ve İntihalden Kaçınma
Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler;
Telif haklarını tanımlayabilir.
Farklı intihal türlerini açıklayabilir.
Kullanılan bilgi kaynaklarından alıntı yapabilir ve referans
göstermek için kullanılan farklı referans gösterme stillerini
uygulayabilir.
Süre

4 saat
Aktiviteler için önerilen süreler:
Ders materyalleri: 60
dakika
Okuma: 45 dakika
PowerPoint: 10 dakika
Video: 5 dakika

Öğrenci
(YAP!)
Etkinlikleri: 120 dakika
Öğrenci
çalışması,
değerlendirmesi,
raporlaması ve iletişim:
30 dakika
Oyunlaştırma: 30 dakika
Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenme
Ters-Yüz Öğrenme
Oyunlaştırma
Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri

Anlatma
Öz-Yönetimli Öğrenme
Karma Öğrenme

Araç-Gereçler ve Teknik Gereksinimler

Eğitmenler ve öğrenciler, denetleme ve intihal tespiti ve
referans yönetim sistemleri için kullanılan ücretsiz
çevrimiçi araçları deneyecek ve kullanacaklardır.

Ön Hazırlık
Dersteki her aktivite, bazı motivasyon görevleri ile başlar. Eğitmenler, bunların
uygulanması ve tamamlanması için gerekli tüm materyalleri sağlamalı ve
hazırlamalıdır. Örneğin, öğrencileri motive etmek ve katılımlarını sağlamak için
iyi/kötü örnekler ve öğrencilerle tartışılacak sorular hazırlanabilir.
Eğitmenler, öğrencilere tanıtılacak en az bir doğruluk denetleyici sunmalı ve bunlara
aşina olmalıdır.
Eğitmenler, önerilen kaynakların bağlantılarının hâlâ aktif/geçerli olup olmadığını
kontrol etmeli ve değilse yenileriyle değiştirmelidir.
Eğitmenler öğrencilerin ön bilgilerini kontrol etmeli ve ders içeriklerini buna göre
ayarlamalıdır.
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Uygulama
Bu ders, öğrencilere yazarlığı tanıtır, onlara bir referans
yönetim sistemi yardımıyla uygun bilgi kaynaklarını nasıl
organize edeceklerini, alıntılayacaklarını ve referans
göstereceklerini öğretir ve intihalden nasıl kaçınacakları
konusunda rehberlik eder.
Başlangıçta, dersin bir özeti verilecektir. Bu nedenle
PowerPoint sunumu ve/veya ders planı takip edilebilir.
Ders içeriğini özetlemek ve anlamak için ders videosu
izlenebilir.
Diğer bölümlerde yazarlık ve telif hakkı, farklı intihal türleri
ve farklı tarzlarda atıf ve referans bilgi kaynakları hakkında
teorik bilgiler verilirken, öğrencilerin aşağıdaki gibi planlı
etkinlikler yapmaları beklenmektedir.
Etkinlik 1.4.
Giriş

Dersin giriş bölümü, öğrencilerin uygulama ve davranışlarının, tutumlarının, ön bilgilerinin ve
ders konusunun öneminin tartışılacağı motivasyonel etkinliklerle başlar.
Eğitmenler, kitle iletişim araçlarında bahsedilen intihal vakalarının örneklerini öğrencilere
sunmalı ve/veya öğrencilerden bu tür örnekler vermelerini istemelidir.
Eğitmenler ve öğrenciler seçilen intihal örneklerinin/vakalarının tüm yönlerini tartışırlar (intihali
kim, nerede, ne, nasıl yapmış ve sonuçları nelerdir).
Eğitmen, öğrencileri telif hakkını dikkate almanın önemli olduğu, doğru alıntı ve referans
gösterme ve dolayısıyla intihalden kaçınmayı anlamanın gerekli olduğu sonucuna yönlendirir.
1.4. Ders içeriğini sunmak için ders videosu kullanılabilir.

E-DigiLit Ders 1.4. Atıf yapma, Referans gösterme ve intihalden kaçınma
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Etkinlik 1.4.1.
Yazarlık ve telif hakkı

Etkinlik, öğrencilerin kendi çalışmalarının bir başkası tarafından kurgusal olarak çalınmasıyla
ilgili tutum ve duygularını paylaşmalarının isteneceği motivasyon bölümüyle başlar.
Öğrencilerin telif hakkı ile ilgili yazarlık ön bilgileri kısa online bilgi yarışması/test kullanılarak
incelenebilir/değerlendirilebilir.
Konuya aşina olmak için öğrencilerden “Bölüm 1.4.1 Yazarlık ve telif hakkı” dersini okumaları
ve 2 (YAP!) etkinliğini tamamlamaları istenir.

Etkinlik 1.4.2.
İntihal

Eğitimciler öğrencilere konuyla ilgili bazı motivasyon soruları sorabilir, Örneğin:
Kendi yayınlanmış çalışmamızı (veya çalışmanın bölümlerini) yeni oluşturulan eserde
alıntılamadan ve atıfta bulunmadan kullanırsak intihal olur mu?
Başkasının eserini (veya bölüm(ler)ini yeni oluşturulan eserde kaynak göstermeden ve
referans vermeden tercüme ederek kullanmak intihal midir?
(Öğrenciler) Bir alıntının intihal olduğunu nasıl anlar, tanır veya şüphelenirler?
Öğrencilerden dersin 1.4.2 İntihal bölümünü okumaları ve YAP! Etkinliğini tamamlamaları
istenir – Ücretsiz intihal denetleyicilerinden birini inceleyin, çalışmalarınızdan birini kontrol
edin ve sonuçları analiz edin. Eğitimciler, öğrencilerden (eğitmenlere ve diğer öğrencilere)
intihal kontrol raporunu göndermelerini ve birlikte (çevrimiçi forum yardımıyla) tartışmalarını
isteyebilir.
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Etkinlik 1.4.3.
Atıf, referans ve kaynakça (30 dakika içinde
tamamlanacaktır)

Başlangıçta öğrencilerden şunlar istenebilir:
Alıntı, referans ve kaynakça arasındaki farkı tartışma,
Üniversitelerinde/fakültelerinde/bölümlerinde yazılı ödevler için geçerli olan atıf ve
kaynak gösterme kurallarını tartışma,
Bilgi kaynaklarını kullanırken karşılaştıkları bazı zorlukları/sorunları sunmak.
Veya eğitmenler öğrencilere nasıl alıntı yapacaklarını sorabilir:
Orijinal esere erişemeyip ancak ikincil kaynak olarak eriştikleri eserde bu orijinal eser ile
ilgili bilgi bulmaları durumunda nasıl alıntı yapacaklarını (dolaylı alıntı sorunu),
Yazarı ve/veya yayın tarihi belli olmayan web sayfasından nasıl alıntı yapacaklarını,
Bir kuruluş tarafından yayınlanan uluslararası standart veya başka bir belgeden (kanun,
direktif, tavsiye) nasıl alıntı yapacaklarını.
Daha sonra öğrenciler Ders 1.4.3 bölümünü okumaya yönlendirilebilir. Alıntı, referans ve
kaynakça ile Tablo 1'deki örnekleri dikkatlice inceleyebilirler
Eğitmenler, öğrencilerden bazı sorular sormalarını veya alıntı yapma ve referans vermeyle
ilgili sorunları vurgulamalarını isteyebilir ve herkesi özel forumda tartışmaya ve sorulara çözüm
bulmaya davet edebilir.

Etkinlik 1.4.4.
Referans yönetim sistemleri (90 dakika içinde
tamamlanacaktır)

Başlangıçta öğrencilerden şunlar istenebilir:
Referansları/kaynakları toplama, saklama, yönetme ve alıntı yapma konusunda
kendi deneyimlerini, alışkanlıklarını/ (en iyi) uygulamalarını ve sorunlarını
paylaşmaları,
Diğer öğrencilerin kullanabileceği bir referans yönetim sistemi önermeleri ve
açıklamaları.
Daha sonra öğrenciler 1.4.4 Referans Yönetim Sistemleri dersini okumaya ve Tablo 2'de
verilen bilgileri keşfetmeye yönlendirilebilir.
Eğitmenler öğrencilerden şunları ister;
YAP! Etkinliğini tamamlayın. - Ücretsiz/erişilebilir referans yönetim
sistemleri/yazılımları/araçlarını karşılaştırın, nasıl kullanılacağını keşfedin ve kendi
kaynak ve alıntı veri tabanınızı oluşturun,
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Forum aracılığıyla referans yönetim sistemleri/yazılımları/araçlarının seçilmesine
ilişkin fikirlerini paylaşın, tartışın, açıklayın ve belgeleyin
Atıf yapma, referans verme ve intihalden kaçınma konusunda kendi kaynak (ve
alıntılar) veri tabanınızı oluşturun, eğitmenler ve diğer öğrencilerle paylaşın.
Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Öğrencileri, kaynak ve alıntılardan oluşan kendi referans yönetimi veri tabanlarını
kullanmalarını ve paylaşmalarını önerin ve alıntı yapma ve referans vermeyle ilgili
deneyimlerini, iyi örnekleri ve sorunları paylaşmaları ve bilgilerini derinleştirmeleri ve
genişletmeleri için teşvik edin.
Öğrencileri denetleme ve intihal tespit araçlarını tanımaya yönlendirin ve kullanmaya
alışmaları için teşvik edin.

Değerlendirme

Oyunlaştırma: Eğitmenler oyunlaştırma hakkında bilgi verir:
“Ders videosu, sunum ve ders planı tamamlandıktan sonra öğrencilere Moodle sisteminde
rozet verilecektir”.
Eğitmen gerektiğinde Kahoot, Quizizz gibi oyunlaştırma araçlarını kullanarak değerlendirmeler
yapabilir.
Eğitmenler, değerlendirme için bir çevrimiçi (otomatik not verme) testi kullanabilir ve
öğrencilerin paylaştığı kendi kaynak (ve alıntılar) veri tabanlarının (açıklamalarının) kalitesini
(manuel olarak) derecelendirebilir.

Kaynakça

Videolar
University College London. (2022, March 23). Referans verme ve intihalden kaçınma
[Video] https://www.ucl.ac.uk/library/forms/articulate/referencingplagiarism/story_html5.html
Julianne Peeling (2022, March 23). Atıf Yönetim Araçlarına Giriş [Video] Youtube.
https://youtu.be/bZLunWsr3VQ
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Ünite 2. Paylaşma, İletişim ve İşbirliği
2.1. Sektördeki Kişilerle Bağlantı Kurmak ve Profesyonel Bir Ağ
Oluşturmak İçin Sosyal Medyanın Kullanımı [Twitter, Linkedın,
Research Gate
Öğrenme Çıktıları
Bu dersi tamamlayan öğrenciler;
Sektördeki güncel gelişmeleri nasıl takip edeceğini açıklayabilir ve
sosyal medyada profesyonel bir özgeçmiş geliştirebilir.
Web 1.0, web 2.0 ve sosyal medyanın karşılaştırmasını yapabilir.
Sosyal medya araçlarının profesyonel hayattaki önemini
kavrayabilir.
Profesyonel bir ağ oluştururken neler yapılması gerektiğini
açıklayabilir.

Süre
3 saat
Aktiviteler için önerilen süreler:
●
Anlatım: 60 dakika
●
Bireysel çalışma (video ve okumalar): 60 dakika
●
Ödev : 40 dakika
●
Değerlendirme: 20 dakika
Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri
Ters-Yüz Öğrenme

Öğretim stratejileri ve yöntemleri
Anlatma
Yaparak-Yaşayarak Öğrenme
Karma Öğrenme

Araç ve Gereçler
Eğitmenler ve öğrenciler, İnternet bağlantısı olan bir mobil cihaza
veya bilgisayara/dizüstü bilgisayara sahip olmalıdır.

Ön Hazırlık
Öğrencilerin sosyal medyayı profesyonel kullanımlarını dersin başında incelemek
önemli olabilir. Bu nedenle aşağıdaki soruları sorabilirsiniz;
Hangi sosyal medya platformlarına üyesiniz?
Hangi platformu sıklıkla kullanıyorsunuz ve hangisinin önemli olduğunu
düşünüyorsunuz?
Beğendiğiniz ve takip ettiğiniz bir profil var mı? Hangi özellikler onu öne
çıkarıyor?
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Uygulama
Bu ders sayesinde, öğrencilerinize endüstri alanındaki
güncel gelişmeleri dijital olarak nasıl takip
edebileceklerini ve sosyal medyada profesyonel bir
özgeçmiş geliştirmeyi öğretebileceksiniz.
Ders iki bölümden oluşmaktadır: Etkinlik 1 ve Etkinlik 2.
İlk etkinlik, mevcut ve olası profesyonel ağ oluşturma
sitelerinin incelenmesiyle ilgilidir. İkinci etkinlik,
1.etkinliğin teorik kısmının uygulanmasıdır. Yani,
öğrencileriniz 2.etkinlik sonunda profesyonel sosyal
ağlarını geliştirmelidir..

Etkinlik 1.

21. Sektördeki kişilerle bağlantı kurmak ve profesyonel bir ağ oluşturmak için
sosyal medyanın kullanımı [Twitter, LinkedIn, Research Gate]
Sosyal medyayı anlamak
İlk kısım iki saat içinde tamamlanmalıdır.
Bu bölüm, web 1.0, web 2.0 ve sosyal medyanın karşılaştırılması, sosyal
medya türleri ve sosyal medyanın profesyonel bir ağ geliştirme gücünü anlama
hakkında teorik bilgiler içermektedir. Öğrenciler bu alanda kullanılan
terminolojiyi doğru anlamalı ve sosyal medyadaki güncel trendleri nasıl takip
edeceklerini öğrenmelidir.
Bu amaçla, ders sırasında aşağıdaki etkinlikleri kullanabilirsiniz.
Dersin PowerPoint dosyası sayesinde öğrencilere teorik bilgi
sunabilirsiniz.
Sosyal medya istatistiklerini (kaynaklar bölümünde sunulan) web
sitelerini öğrencilerle birlikte incelemek için bir grup çalışması
yapabilirsiniz.
Öğrenciler web 1.0, web 2.0 ve sosyal medyayı sunduktan sonra
konuyla ilgili detaylar hakkında bir kelime bulutu oluşturabilirler. (bkz.
https://www.wordclouds.com/ veya https://www.mentimeter.com/)
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Etkinlik 2
Profesyonel amaçlar için Sosyal Medya
oluşturma ve yönetme
Dersin ikinci kısmı 1 saat içinde tamamlanmalıdır.
Etkinlik 1'i tamamladıktan sonra öğrenciler bilgilerini uygulamaya koyacaktır.
Bu bölüm pratik bilgiler içermeli ve profesyonel sosyal ağlarını yönetme
becerilerini geliştirmelerine fırsat vermelidir. Böylece derste aşağıdaki
stratejileri kullanabilirsiniz;
Öğrenciler eğitim videosunu online sistemde izleyebilirler
Öğrenciler mesleki amaçlarla bir sosyal medya hesabı
oluşturmalıdır.
Öğrenciler mesleki hesaplarını birbirleriyle paylaşabilir ve onlar
hakkında akran değerlendirmeleri düzenleyebilirsiniz.

Ünite 2 Giriş Videosu

E-DigiLit Ünite 2 Giriş - YouTube

Ders Videosu
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Ders 2.1. Sektördeki kişilerle bağlantı kurmak ve profesyonel bir ağ
oluşturmak için sosyal medyanın kullanımı - YouTube
Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
İkinci etkinlik için zaman kısıtlıysa bu etkinliği evde tamamlanmak üzere duyuru
yapabilirsiniz. Ödevleri dersten sonra gözden geçirebilir, inceleyebilir ve
derecelendirebilirsiniz.
Değerlendirme

Öğrencilerden, kendileri ile ilgili profesyonel bir dijital CV oluşturmaları ve
sunmaları istenir.
Kaynaklar

Ders planında belirtilen tüm kaynakları kullanabilirsiniz.
Kitap
Keijzer, C. & Keijzer, R. (2020). LinkedIn for Business: Mastering the
Art of Social Branding. Some Books
Dodaro, M. & Garcia, M. A. (2019). LinkedIn for Students, Graduates,
and Educators: How to Use LinkedIn to Land Your. Dream Job in 90
Days: A Career Development Handbook. Independently published.
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Ünite 2. Paylaşma, İletişim ve İşbirliği
2.2. Kurallar ve İletişim Stilleri (İnternet Etiği)
Öğrenme Çıktıları
Bu ders sonunda öğrenciler;
Çevrimiçi iletişim kurarken uygun ve saygılı dil kullanıp etkili
mesajlar oluştururlar .
Dijital teknolojiyi sosyal ağ üzerinden iletişim kurmak için
kullanırlar.
Bireysel ve kültürel farklılıklar ve özel gereksinim bağlamında
iletişimdeki çeşitliliği anlarlar.

Süre
4 saat
Aktiviteler için önerilen süreler:
İnternet etiği ve iletişim stilini anlama: 60 dakika
İnternet etiği ilkelerine göre mesaj oluşturma: 120
dakika
Çeşitliliği tanıma ve saygı duyma: 60 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenme
İşbirlikli Öğrenme
Ters-Yüz Öğrenme
Oyunlaştırma
Öğretim stratejileri ve yöntemleri
Anlatma
Yaparak-Yaşayarak Öğrenme
Karma Öğrenme

Araç-Gereçler Ve Teknik Gereksinimler

Eğitmenler ve öğrenciler İnternet erişimine, Facebook
veya LinkedIn için sosyal medya hesabına ve ayrıca
akıllı telefon, tablet bilgisayar ve internet bağlantısına
sahip olmalıdır.

Ön Hazırlık

Derse başlamadan
istemelidir:

önce,

eğitmen

öğrencilerden

şunları

Çevrimiçi iletişimde önceki deneyimlerinizi anlatın.
Çevrimiçi iletişimin zorlukları ve avantajları nelerdir?
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Dersin giriş bölümünde öğrencilerden
çevrimiçi
iletişim
deneyimlerini
istenecektir. Kendi deneyimlerine göre
dezavantajlar hakkında bilgilerini ve
aktaracaklardır.

daha önceki
paylaşmaları
avantajlar ve
tecrübelerini

Etkinlik 2.2.1.
İnternet Etiği Kurallarını Ve İletişim Tarzını Anlama
1

Bu bölümde e-postalarda, haber gruplarında, sosyal ağ gönderilerinde,
forumda etkili mesajlar yazmak için temel bilgiler sunulacaktır ( 60 dakika).

2.2.1.1. İletişim Sırasında Kişilerarası İlişkilere
Zarar Vermemek İçin Temel Görgü Kurallarının
Tanıtılması

Etkinlik:
Bazı
internet
görgü
kurallarının
sunumundan
sonra
https://potomac.edu/netiquette-rules-online-students , öğrenciler çevrimiçi
iletişim sırasında olumlu ve olumsuz deneyimlerin örneklerini analiz edecek ve
aktaracaktır. (ters yüz edilmiş sınıf) / 15 dakika

2.2.1.2. Kendinizin ve Başkalarının Mahremiyetine
Nasıl Saygı Duyulur?

Sunum (sınıf kullanımı için slaytlar) gizlilik ve Genel Veri Koruma kuralları.
Etkinlik – İletişim kaygısı ve mahremiyet hakkında tartışma/bilgi aktarımı (ters
yüz edilmiş sınıf) / 15 dakika
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2.2.1.3. Diğer İnsanları Dışlamadan Mesajlar Nasıl
Paylaşılır?

Etkinlik: Gönderici, kodlayıcı, kanal, kod çözücü, alıcı ve geri dönütlerden
kaynaklanan olası yanlış iletişimlere ilişkin pratik örnekler sunulacaktır.
Öğrenciler vaka çalışması ve bu problemlerin çözümü için öneriler
hazırlayacaklardır. Kişilik Modeline göre bazı bireysel farklılıkları
keşfedeceklerdir. Bu bölümlerin sonunda, farklı kişi ve durumlarla iletişimi
teşvik etmek için çözümler sunulacaktır. (ters yüz sınıf) / 20 dakika

2.2.2. İnternet
Oluşturma

Etiği

Kurallarına

Göre

Mesaj

Çevrimiçi iletişim için temel ipuçları ve kurallar sunulacaktır. Öğrenciler, belirli
görevlere veya hedef kitleye göre etkili mesajlar oluşturma fırsatına sahip
olacaklardır (sınıf kullanımı için slaytlar/120 Dakika).

2.2.2.1. Resmi Mektupların Yapısı

Etkinlik: Resmi motivasyon mektubu yazma - uluslararası öğrenci değişim
programı başvurusu (Öğrenci çalışma sayfaları) / 20 dakika

2.2.2.2. Gelecekteki Referanslar İçin Sosyal Medya,
Bloglar ve Forum Gönderileri
.
Öğrenciler referans kullanmanın önemini öğreneceklerdir.
Etkinlik:
- Profesyonel amaçlı LinkedIn gönderisi oluşturma (Öğrenci Çalışma Sayfası)
/ 30 dakika
- FB ve LinkedIn gönderileri arasındaki farklar ve benzerlikler analiz edilecektir
(Öğrenci Çalışma Sayfası) / 20 dakika

32

2.2.2.3 Yazım ve Dil Bilgisi Denetimi / Düzeltme
Okuması

Öğrenciler, dil bilgisi denetimi ve redaksiyon araçlarını nasıl kullanacaklarını
öğreneceklerdir.
Etkinlik:
1. Düzeltme okuması talimatları içeren video - İngilizce Düzenleme ve
Düzeltme – Editage
https://www.youtube.com/watch?v=GXsRQ4Qb7UQ
(demolar)
2. Metin düzeltme (Öğrenci Çalışma Sayfası) / 20 dakika

2.2.3. Çeşitliliği Tanıma ve Saygı Duyma

Bu bölüm çoğunlukla öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıkları daha iyi
anlamalarına yardımcı olacak uygulamalı örnekler içermektedir (sınıf kullanımı
için slaytlar/ 1 saat).

2.2.3.1 Kültürel Çeşitlilik

Etkinlik: Hofstede modeli içgörüleri – öğrenciler kendi tercihlerine göre 3 - 4
ülkenin 6 kültürel boyutunu analiz edeceklerdir (demolar) / 30 dakika

2.2.3.2 Engelli İnsanlar

Etkinlik: Öğrenciler “Disleksi için Yazı Tipi” ve “Konuşmaya Metin Ekleme
Seçeneği”ni kullanacaklardır (demolar)
Bu bölümdeki etkinliklerin tüm öğrenciler tarafından tamamlanması önemlidir.
/ 15 dakika
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Ders Videosu

Ders 2.2 Paylaşma, İletişim ve İşbirliği

Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Devam eden bir ağ oluşturma ve çevrimiçi iletişim kurma önerisi (profesyonel
amaçlar için LinkedIn'de düzenli gönderiler)
Değerlendirme
Bu ders için dokuz etkinlik oluşturulmuştur. Her sunum/teoriden sonra
eğitmenin teoriyi sunması ve öğrencilerin kısa görevler yapması
planlanmıştır.
Öğrenme çıktıları;
1. Final testi – Kısa sınav
2. Resmi belgeler (mektup/yazı/blog) oluşturma
3. Deneme yazımı kullanılarak değerlendirilecektir.
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Kaynakça
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Students
Should
Know. https://potomac.edu/netiquette-rules-online-students/
Ek kaynaklar:
McCrae R.R., Costa P.T. 1987). Validation of the five-factor model
of personality across instruments and observers. Journal of
Personality and Social Psychology, 52-1, 81–90
Shannon Weaver’s Model of Communication (2020, November 2)
https://www.communicationtheory.org/wpcontent/uploads/2011/06/shannon_weaver_model.jpg
Etkinlikler Ve Şablonlar:
Corporate Finance Institute CFI (2020, November 15). Business
Letter Format/ Create professional business letters
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/templates/wordtemplates-transactions/business-letter-format/
McCoy, J. (2020, November 15). Express Writers: How to Write
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OpenDyslexic; A Typeface for Dyslexia (2020, December 20).
https://www.opendyslexic.org/
YouTube Video
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Tutorials4view (2020, November 10). How to Add Text To Speech
Option
to
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[Video].
YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=YFznemOKQ44
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Ünite 2. Paylaşma, İletişim ve İşbirliği
2.3. Grup Çalışması, Ortak Görevler Ve Proje Yönetimi İçin Uygun
Çevrimiçi Araçları Seçme [O365 İş Birliği İşlevleri, Planner, Teams,
Wiki'ler]
İşbirliğine dayalı çalışmanın özelliklerini anlama ve bulut işbirliği araçlarının
temel işlevlerini öğrenme.
Bu ders sonunda öğrenciler;
Dropbox hizmetini bir işbirliği aracı olarak yönetebilir.
Dosya eklemeyi ve oluşturmayı yapabilir.
Dosyaları Microsoft Office Online ve Dropbox Paper aracılığıyla
çevrimiçi olarak başkalarıyla düzenleyebilir.
Google Drive hizmetini bir işbirliği aracı olarak kullanabilir.
Dosyaları başkalarıyla birlikte çevrimiçi düzenleyebilir.
Wiki'nin ne olduğunu ve ne için kullanıldığını açıklayabilir.
Süre
4 saat
Aktiviteler için önerilen süreler:
Ders anlatımı: 60 dakika
Bireysel çalışma (videolar ve okumalar): 120 dakika
Ödevler: 60 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Diğer (Sunum)

Öğretim stratejileri ve yöntemleri
Anlatma
Yaparak-Yaşayarak Öğrenme
Karma Öğrenme

Araç-Gereçler Ve Teknik Gereksinimler

Google Drive/Dropbox araçlarıyla çalışabilmek için
eğitmen ve öğrencilerin internet erişimi olmalıdır.

Ön Hazırlık
Dersteki her aktivite, bazı motivasyon görevleri ile başlar. Eğitmenler, bunların
uygulanması ve tamamlanması için gerekli tüm materyalleri sağlamalı,
hazırlamalıdır. Örneğin, öğrencileri motive etmek ve katılımlarını sağlamak için
iyi/kötü örnekler ve öğrencilerle tartışılacak sorular hazırlanabilir.
Uygulama, bu belge paylaşım aracını kullanmayı içerdiğinden, eğiticilerin bu
dersi verebilmeleri için (çevrimiçi) Google Drive/Dropbox araçlarına aşina
olmaları gerekir.
Eğitmenler, önerilen kaynakların bağlantılarının hâlâ aktif/geçerli olup
olmadığını kontrol etmeli ve değilse yenileriyle değiştirmelidir.
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Bu ünite iki kısımdan oluşmaktadır:
İlk teorik kısım: Bölüm 2.3 Grup çalışması, ortak görevler ve proje
yönetimi için uygun çevrimiçi araçları seçme [O365 iş birliği
işlevleri, Planner, Teams, Wiki'ler] öğrenciye açıklanır. Bunun için,
işbirlikçi çalışma yöntemleri hakkında bir girişle başlanır ve
ardından işbirlikçi çalışma için çevrimiçi araçların açıklamasına
geçilir.
İkinci uygulamalı kısım: Öğrencilere çözmeleri için iki senaryo
sunulur:
Çözünürlük testi
Drive'da, farklı kişilerin erişebildiği, bir konu hakkında soru ve 3
alternatif yanıtın verildiği paylaşılan bir Excel belgesi oluşturma.
2.3. Ders videosu dersin içeriğini sunmak için kullanılabilir.

E-DigiLit Ders 2.3. Grup çalışması, ortak görevler ve proje
yönetimi için uygun çevrimiçi araçları seçme
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Etkinlik 1.
Drive’da Paylaşılan Bir Excel Belgesi Oluşturma

Öğrenciler 5 kişilik gruplar halinde eşleştirirler. Her grup bir Excel belgesi oluşturmalı ve
gruptaki her üye tarafından düzenlenebilmesi için kendi grubundakilerle paylaşmalıdır.
Excel belgesi 6 sütun içermelidir. İlki, bağıntılı bir sıraya sahip sayıları içermelidir. İkinci sütun,
öğrencinin veya sorunun yazarının adını içermelidir. Üçüncü asıl soru. Sonraki üç sütun (4-56) soruya verilebilecek 3 yanıt seçeneğini göstermelidir.
Doğru cevap yeşil renkli bir hücrede bulunmalıdır.

Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Öğrencileri, çevrimiçi ortak çalışmaya olanak tanıyan araçları kullanmaya ve bu derste
üzerinde çalışılan platformların kullanımıyla ilgili deneyimleri, iyi örnekleri ve sorunları
paylaşmaya yönlendirin. Öğrencilerin alışmalarını sağlamak amacıyla onları bu tür ortak
çalışma araçlarını kullanmaya teşvik edin.

Değerlendirme
Çevrimiçi belgeler aracılığıyla ortak çalışmaya dayalı teorik içeriği ve iki pratik etkinliği
ölçmek için öz değerlendirme anketi.

Kaynakça
YouTube Videolar
Howfinity (2022, March 23). How to Use Google Docs - Beginner's Guide [Video].
YouTube. (16:16) https://www.youtube.com/watch?v=z9i_h...
Howfinity (2022, March 23). How to Use Google Sheets - Beginner's Guide
[Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Rus4b...
Howfinity (2022, March 23). How to Use Google Forms for Beginners-Google
Forms Tutorial [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=wQ7jN...
Howfinity (2022, March 23). How to Use Google Drive - Beginner's Guide [Video].
YouTube.https://youtu.be/EbVnObwFJic
Howfinity (2022, March 23). Dropbox for Beginners [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=4Nan6Zt6bzw
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Ünite 3. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma
3.1. Basit Bir Web Sitesi Geliştirme
Öğrenme Çıktıları

Web ve web sitesi oluşturma ile ilgili temel kavramları
açıklayabilir.
Basit bir web sitesi oluşturabilir.

Süre
4 saat
Aktiviteler için önerilen süreler:
Ders anlatımı: 20 dakika.
Bireysel çalışma (videolar ve okumalar): 60 dakika.
Ödevler: 60 dakika.
Son değerlendirme: 40 dakika.
Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ)
Ters-Yüz Öğrenme
Oyunlaştırma
Öğretim stratejileri ve yöntemleri

Öz-yönelimli öğrenme
Yaparak-Yaşayarak Öğrenme
Webinar

Araç ve Gereçler

Öğrenci ve eğitimcilerin bilgisayar ve internet bağlantısı
olmalıdır

Ön Hazırlık

Hazırlığın bir parçası olarak, çalışma grubunuzu tanımak ve öğrencilerin dersi
tamamlamak için gerekli ön bilgilerini kontrol etmeniz ve buna göre ders içeriğinde
ayarlamalar yapmanız gerekecektir.
Öğrencileri motive etme amacıyla, onlardan:
1) Basit bir web sitesi oluşturma becerilerini uygulamaya koyacakları potansiyel
kullanım durumlarını hayal etmelerini,
2) Kişisel web sitelerinin iyi örneklerini belirlemelerini isteyebilirsiniz.
Önerilen kaynaklara olan bağlantıların hâlâ etkin/geçerli olup olmadığını kontrol edin
ve değilse yenileriyle değiştirin.
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Uygulama
Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm web'i
anlama üzerinedir. İkincisi bölüm ise, web sayfası
oluşturma konusunu kapsar. Öncelikle öğrencilere bu iki
bölümün teorik altyapısı anlatılır. Ya da öğrencilerin sahip
olduğu teknik kaynaklar doğrultusunda, öğrencilerden
bunu evde okumaları istenebilir. Bu seçim eğitmene ve
öğrencilerin teknik yeteneklerine ve motivasyonlarına
bağlıdır.
Öncelikle Ünite 3 Dijital Medya ve İçerik Oluşturma
tanıtım videosu izlenebilir ardından konunun teorik
çerçevesi için aşağıdaki Ders 3.1 videosu izlenebilir.

Ünite 3 Tanıtım Videosu

E-DigiLit Unite 3 Tanıtım Videosu

E-DigiLit Lesson 3. 1.WordPress kullanarak basit bir web
sitesi
yapımı-- Youtube
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Etkinlik 1.
Web’i Anlama

İlk bölüm 1 saat içinde tamamlanmalıdır.
Bu bölüm çoğunlukla teorik bilgiler içerir, böylece öğrenciler bir web sayfasının nasıl
oluşturulacağını anlar (Etkinlik 2). Bu bölümdeki ilginç videolar, öğrencilerin sürece etkili bir
şekilde dâhil olmalarını sağlar. Buna ek olarak 3.1.1.1 ve 3.1.1.2 başlıkları altında bulunan
testler Kahoot (https://kahoot.com) veya Quizizz (https://quizizz.com) uygulaması kullanılarak
öğrencilere uygulanabilir. Bu uygulama derste oyunlaştırma olarak da kullanılabilir. Bu
uygulamalar öğrenciler tarafından ilk kez kullanılacaksa, gerçek sınavdan önce uygulamayı
tanıtan bir demo öğrencilere verilebilir.

Etkinlik 2.
Web Sayfası Oluşturma

İkinci bölüm 2 saat içinde tamamlanmalıdır.
3.1.2.1 başlığı altında, teorik kısım öğrencilerin önceki bilgilerine bağlı olarak detaylı veya
yüzeysel şekilde verilebilir. Bunu anlamak için öncelikle birkaç soru sorarak öğrencilerin bilgi
düzeyi belirlenebilir.
Teorik bölümün ardından öğrencilerden WordPress hakkında detaylı bilgi edinmeleri istenir.
Bunun için öğrencilerden 3.1.2.2'de listelenen ilgili metinleri okumaları ve videoları izlenmeleri
istenmelidir. Bu etkinlik sırasında öğrenciler izlenir ve her türlü soru cevaplanır. Bu bölümün
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tüm öğrenciler tarafından tamamlanması önemlidir. Çünkü sonraki bölümde bulunan
uygulama aşamasında karşılaşılabilecek sorunlar bu bölümde cevaplanmalıdır.
3.1.2.3 başlığında öğrencilerden beklenen görevler eğitmenin gözetiminde yapılmalıdır. Bu
görevler dersin en önemli adımıdır. Bu nedenle her adım dikkatlice planlanmalı ve görevlerin
tamamlanması için gereken zaman önceden belirlenmelidir.

Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Öğrencilerin oluşturduğu kişisel web sayfası kontrol edilebilir ve geri bildirim verilebilir. Böylece
öğrenciler yaptıkları veya yapamadıkları noktaları görebilirler.

Değerlendirme
Bu ders için quiz ve test olmak üzere iki etkinlik oluşturulmuş ve her etkinlikte değerlendirme
için eğitmen gözlemi ve testlerin kullanılması planlanmıştır.
Kaynaklar

İnternet Kaynakları
The birth of the web | CERN. (n.d.). Retrieved 10 August 2018, from
https://home.cern/topics/birth-web
Mozilla. (n.d.). What is the difference between webpage, website, web server, and
search engine? - Learn web development | MDN. Retrieved 25 June 2021, from MDN
Web
Docs
website:
https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn/Common_questions/Pages_sites_servers_and_search_engines
Mozilla. (n.d.). MDN Web Docs Glossary: Definitions of Web-related terms | MDN.
Retrieved
25
June
2021,
from
MDN
Web
Docs
website:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary
Levine, Alan. ‘What’s In a Domain Name? | Domain Kits’. EduHack Domain Kits.
Accessed 25 June 2021. https://domains.eduhack.eu/kit/whats-in-a-domain-name/.
WordPress. (n.d.). WordPress Support. Retrieved 25 June
WordPress.org Forums website: https://wordpress.org/support/
Ders planında belirtilen tüm kaynakları kullanabilirsiniz.
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2021,

from

Ünite 3. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma
3. 2. Çevrimiçi Portföy Oluşturma
Öğrenme Çıktıları

Bu ders sonunda öğrenciler;
Çevrimiçi portföy planlayabilir.
Çevrimiçi portföy tasarlayabilir.
Çevrimiçi portföy oluşturabilir.

Süre
4 saat
Aktiviteler için önerilen süreler:
Webinar: 30 dakika
İçeriği öğrenme: 60 dakika
Wordpress portföyü oluşturma: 90 dakika
Çevrimiçi CV oluşturma:60 dakika
Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ)

Öğretim Stratejileri Ve Yöntemleri

Bireysel Öğrenme
Yaparak-Yaşayarak Öğrenme
Webinar

Araç ve Gereçler
Etkinlikleri tamamlamak için öğrencilerin kullanabileceği sistemleri
belirleyin (örneğin Stateu.org, üniversite hizmeti, Europass) ve bilinçli
bir karar vermelerine yardımcı olun.

Ön Hazırlık
Önerilen kaynakların bağlantılarının hâlâ aktif/geçerli olup olmadığını kontrol
ederek, aktif/geçerli olmayanları yenileriyle değiştirin.
Başlamadan önce, öğrencileri motive etmek için aşağıdaki açık uçlu sorular
sorulabilir:
Hedef kitleniz kim olurdu?
Hedef kitlenize hangi becerileri göstermek istersiniz?
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Uygulama

Ders Videosu

Youtube Videosu: E-DigiLit Ders 3.2. Çevrimiçi
portföy oluşturma

Ders, öğrencilere çevrimiçi portföyler ve nasıl
oluşturulacağı hakkında temel bilgileri tanıtır. İki bölüme
ayrılmıştır. İlk bölümde öğrenciler portföylerin ne
olduğunu ve niçin kullanılacağını öğreniler. İkinci
bölümde, onlara nasıl yapılacağına dair bazı ipuçları ve
talimatlar vererek kendi portföylerini oluşturmaları
gerekmektedir.
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Etkinlik 1
Çevrimiçi Portföyler: Ne ve Niçin?

İlk bölüm 30 dakika içinde tamamlanmalıdır.
Bu bölüm, öğrencileri çevrimiçi portföylerle tanıştıracak teorik kısımdır. Çevrimiçi portföylerin
ne olduğunu ve neden buna ihtiyaç duyduklarını açıklamalıdır. Kendi portföylerini oluşturmaları
gereken ikinci faaliyet için bir hazırlıktır.

Etkinlik 2
Kendi Portföyünüzü Oluşturma

İkinci bölüm 60 - 90 dakika içinde tamamlanmalıdır.
Bu bölümde öğrencilerin Wordpress kullanarak kendi portföylerini oluşturmaları
gerekmektedir. Bu etkinlikte öğrencilerin 3.1.1 Web sitenizi oluşturma dersini tamamlamış
olmaları beklenmektedir. Bu etkinliğin ilk bölümünde, bir portföyün nasıl yapılandırılacağına
dair en iyi ipuçları verilmiş ve ardından bunun Wordpress'te nasıl yapılacağına dair kısa bir
giriş yapılmıştır. Sonunda öğrencilerin benim hakkımda, iş tecrübesi, eğitim gibi portföylerinin
en az birkaç sayfasını oluşturmaları beklenmektedir.

Etkinlik 3
Çevrimiçi Bir Özgeçmiş Oluşturma

Çevrimiçi CV 60 dakikada oluşturulabilir.
Bu aktivitede öğrenciler Europass ile çevrimiçi bir CV oluştururlar.
Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Öğrencilere portföyleri üzerinde çalışmaya devam etmelerini ve onları güncel tutmalarını
önerin.
Değerlendirme
Bu dersi değerlendirmek için iki etkinlik kullanılacaktır
1. Quiz
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a. Halka açık bir çevrimiçi portföy oluştururken şunları yapmalısınız:
Sınıf içi çalışmalarınız için hepsini ekleyin
Özellikle iyi veya hedef kitleyi ilgilendiren içeriklerden bir seçki
ekleyin
Hayran olduğunuz kişiler tarafından oluşturulan içerik hazırlayın
b. Çevrimiçi portföy yalnızca resim ve tasarım öğrencileri için yararlıdır:
Doğru
Yanlış
c. Bir çevrimiçi portföy, tipik olarak, eğitimleriniz sonucunda oluşturduğunuz
çalışmaların bir seçkisini içerir ve ayrıca kendi kişisel ilgi alanlarınızla (örneğin
hobiler, gönüllülük, seyahat kronikleri) ilgili içeriği de içerebilir.
Doğru
Yanlış
2. WordPress ile bir e-Portföy Oluşturma
3. Europass ile çevrimiçi CV oluşturma https://europa.eu/europass
Portföy oluşturma hakkında kısa düşünce
Kaynaklar

İnternet Kaynakları
Berkeley center for Teaching & Learning. (2020). E-Portfolio. Retrieved November
6,
2020,
from
https://teaching.berkeley.edu/resources/assessment-andevaluation/design-assessment/e-portfolio
JISC. (2019). How to enhance student learning, progression and employability with
e-portfolios. Retrieved January 16, 2021, from https://www.jisc.ac.uk/guides/eportfolios
JISC. (2019). Getting started with e-portfolios. Retrieved January 16, 2021, from
https://www.jisc.ac.uk/guides/getting-started-with-e-portfolios
Schall, J. (2020). Online Portfolios. Retrieved November 6, 2020, from Penn State’s
College of Earth and Mineral Sciences’ OER Initiative website: https://www.eeducation.psu.edu/styleforstudents/c7_p5.html
Tufts University. (2020). Online Portfolios: Who, What, How & Why. Retrieved
November 6, 2020, from https://careers.tufts.edu/resources/what-is-an-onlineportfolio/#Tips
Videolar
European Union. (2020). Quick Europass tutorial: create your CVs. Retrieved from
https://europa.eu/!kq99Kd
Araçlar
WordPress themes: https://wordpress.org/themes/tags/portfolio/
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WordPress
themes
portfolio
https://wordpress.com/themes/filter/subject:portfolio
Europass: https://europa.eu/europass/

subject:

Makale, Kitap ve Diğerleri
Banta, T. W. (2003). Introduction: Why Portfolios. In Portfolio Assessment Uses,
Cases, Scoring, and Impact. Published by Jossey-Bass A Wiley Imprint, San
Francisco.
Clark, J. E., & Eynon, B. (2009). E-portfolios at 2.0-Surveying the Field. Peer
Review, 11(1), 18.
Lorenzo, G., & Ittelson, J. (2005). An overview of e-portfolios. Educause Learning
Initiative, 1(1), 1–27.
Simatele, M. (2015). Enhancing the portability of employability skills using eportfolios. Journal of Further and Higher Education, 39(6), 862–874.
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Ünite 3. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma
3. 3. Animasyonlar Oluşturma
Öğrenme Çıktıları

Bu ders sonunda öğrenciler;
Animasyonların temel yapısını açıklayabilir.
Çevrimiçi hizmetleri ve yazılım paketlerini kullanan
çeşitli biçimleri anlayabilir.

Süre : 6.5 saat
.
3.3.1. Animasyonları Anlamak: 30 Dakika
3.3.1.1. Animasyonun Tarihi: 60 Dakika
3.3.1.2. Farklı Animasyon Formları:40 Dakika
3.3.2. Animasyonlu GIF'ler Oluşturma: 20
Dakika

3.3.2.1. Adobe Photoshop'ta
Animasyonlu GIF’ler Oluşturma: 60
Dakika
3.3.3. VideoScribe kullanarak
Animasyonlar Oluşturma: 60 dakika
3.3.4. Animasyonlu Videolar Oluşturma:
60 dakika
3.3.5. Adobe After Effects kullanarak
Animasyonlar Oluşturma: 60 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenme
İşbirlikli Öğrenme
Diğer (Deneyimsel Öğrenme)
Öğretim stratejileri ve yöntemleri

Anlatma
Yaparak-Yaşayarak Öğrenme
Karma Öğrenme
Eğitmen Gözlemi
Araç ve Gereçler
Tüm ders serisini kapsayan ders slaytları PowerPoint formatında mevcuttur.
Öğrenciler ayrıca aşağıdaki yazılımlara ihtiyaç duyacaktır; Adobe Photoshop
veya Gnu Image Manipulation Programı (ücretsiz), VideoScribe (ücretsiz
deneme),Adobe Premiere Pro veya Blender (ücretsiz), Adobe After Effects
veya Natron (ücretsiz).

Ön Hazırlık
Öğrencileri motive etmek ve derse dahil etmek için tartışma konuları, örnekler ve
tartışılacak sorular içeren bir içerik hazırlayın.
Önerilen kaynaklara bağlantıların hâlâ etkin olup olmadığını kontrol edin ve
değilse, bunları yenileriyle değiştirin.
Gerekli tüm yazılımların indirildiğinden ve kurulduğundan emin olun.

49

Uygulama
Bu ders altı bölümden oluşmaktadır: İlk bölüm
animasyona, terminolojisine, tarihine ve farklı biçimlerine
genel bir bakış niteliğindedir. Sonraki bölümler öğrencilere
animasyonun pratik yönlerini tanıtır, onlardan verilen
görevleri yerine getirmeleri ve kendileri için animasyonlar
yapmaları istenir.
Her bölüm, öğrencilerin tartışılan konuyu anlamalarına ve
herhangi bir görevi yerine getirmelerine yardımcı olacak
kaynakların bağlantılarını içermektedir. Bu derste verilen
görevler, eğitmenlerin isteklerine ve öğrencinin teknik
yeteneklerine bağlı olarak sınıf içinde veya evde
gerçekleştirilebilir. Dersin bir özetini görmek için aşağıdaki
QR kodunu kullanın.

Ders Videosu

E-DigiLit Ders 3.3 Animasyon Oluşturmaya Genel Bakış
Videosu
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Etkinlik 1.
Animasyonları Anlama

Bu dersin ilk bölümü 1.5 saat içinde tamamlanmalıdır.
Bu bölümde, animasyon dünyasının temel terminolojisini, tarihini ve farklı biçimlerini kapsayan
bilgi ve içerikler bulunmaktadır. Öğrencileri konu hakkında bilgilendirmek ve ilham vermek için
bölüme uygunilginç makaleler ve videolar eklenmiştir.
3.3.1 ve 3.3.1.2 bölümlerinde, Kahoot uygulamasını (https://kahoot.com) kullanarak
öğrencilerin konuyu anladıklarını ölçmek için testler uygulanabilir. Öğrenciler daha önce bu
uygulamayı kullanmamışlarsa, önceden bir eğitim verilmelidir. Bölüm 3.3.1.1'de, öğrencilerden
phénakisticope olarak bilinen erken dönem bir animasyon cihazı yapmaları istenerek eğlenceli
pratik aktivitelerden ilki tanıtılmıştır. Bu uygulama, tamamlandıktan sonra değerlendirilmeli ve
yorumlanmalıdır.

Ders Videosu

Ders 3.3.1.1 Animasyonun Tarihi Videosu
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Etkinlik 2.
Animasyonlu GIF'ler Oluşturma

Dersin 2. bölümü 1 saat içinde tamamlanmalıdır.
3.3.2. Bölümünde, öğrenciler videolar ve GIPHY’nin GIF Maker, GIFs.com, Imgur’s Video to
GIF ve Instagram’ın Boomerang uygulaması gibi çevrimiçi araçları kullanarak basit
animasyonlu GIF'lerin nasıl oluşturulacağını öğreneceklerdir.
Süreci kolaylaştırmak için bölüm içinde makale ve videolar yer almaktadır. Öğrencilerden
kendi animasyonlu GIF'lerini yapmak için yeni bir pratik meydan okumaya girişmeleri ve
bağlantıları verilen çevrimiçi kaynakları kullanmaları istenecektir. Öğrenci çıktısı daha sonra
değerlendirilmeli ve tamamlandıktan sonra yorumlanmalıdır.

Etkinlik 2.1.
Creating Animated GIFs in Adobe
Photoshop

Dersin 3. bölümü 1 saat içinde tamamlanmalıdır.
Animasyonlu GIF oluşturma konusu bölüm 3.3.2.1'de devam etmektedir. Öğrencilere Adobe
Photoshop içindeki görüntüleri kullanarak animasyonlu GIF'ler oluşturmaları öğretilir.
Öğrencilerin konuyu daha iyi kavramalarını kolaylaştırmak için bir dizi makale ve video
sunulmuştur.
Dersin pratiğini yapmak için öğrencilerden, animasyonlu bir GIF yapmak için gerekli tüm
öğelerin dâhil edildiği eğitimi tamamlamaları istenmelidir. Eğitim sonunda ortaya çıkan
öğrenci çıktıları değerlendirilmeli ve tamamlandıktan sonra yorumlanmalıdır.

Etkinlik 3.
VideoScribe'da Animasyonlar Oluşturma

Dersin 4. bölümü 1 saat içinde tamamlanmalıdır.
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Bu bölümde VideoScribe yazılımının ve beyaz tahta animasyonunun icadının tarihi kısaca
anlatılmaktadır. Ayrıca burada sunulan bilgiler öğrencilerin internette trend haline gelen bu
konu hakkında genel bir fikir edinmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Etkinlik 4.
Video Animasyonları Oluşturma

Dersin 5. bölümü 1 saat içinde tamamlanmalıdır.
Bölüm 3.3.4.’te film şeridinin (storyboard) önemi ve öğrencilerin animasyonlu videolarını
oluştururken kullanacağı yöntem ve pratik yapmanın önemi hakkında bilgiler içerir. Bu
bölümde ayrıca önerilen yazılım ve programlar kullanılarak yapılabilecek bazı animasyon stili
örnekleri ve bu animasyon stillerinin birbirlerinden farkları açıklanmaktadır.
Öğrencilerin, her stile göre ayarlanmış önerilen yazılımı kullanarak dört farklı animasyonlu
video stilinden birini yeniden oluşturmaları gerekecektir. Öğrenci tarafından oluşturulan çıktı
değerlendirilmeli ve tamamlandığında yorumlanmalıdır.

Etkinlik 5.
Adobe After Effects kullanarak
Animasyonlar Oluşturma

Dersin 6. bölümü 1 saat içinde tamamlanmalıdır.
Dersin son bölümü olan bu kısımda, Adobe After Effects'in tarihi ksıaca anlatılmakta ve bu
programın becerileri ve modern animasyonlar geliştirmeye yönelik önemli katkıları hakkında
genel bilgi verilmektedir.
Ayrıca, bu dersin son etkinliğinde öğrencilere kullanıcı ara yüzü ve uygulamada yaygın olarak
kullanılan terminoloji verilmekte ve bu yazılımın lisansını alamayanlar için alternatif bir çözüm
önerilmektedir.
Bu dersin son etkinliğinde, öğrencilerden After Effects veya Natron kullanarak her iki
programda da bulunan fırça araçlarını kullanarak kendi animasyonlarını oluşturmaları
istenmektedir. Çıktılar tamamlandıktan sonra değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır.
Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Öğrencileri animasyon dünyasını daha fazla keşfetmeye yönlendirin. Modüllerde, derslerde,
projelerde ve hatta sosyal medyada kullanmak üzere kendileri için animasyonlar oluşturmaya
devam etmelerini önerin.

Değerlendirme
Bu dersleri tamamladıktan sonra öğrenciler animasyonları, tarihçelerini ve farklı formları
anlayabileceklerdir. Öğrenciler ayrıca bir dizi farklı yöntem ve araç kullanarak film şeridi,
senaryo yazımı ve animasyonlar oluşturmayı da öğreneceklerdir. Değerlendirme, pratik
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etkinlikler, sunum ve tartışma, yazılı testler ve çoktan seçmeli sınavlar dâhil olmak üzere çeşitli
araçlar kullanılarak yapılacaktır.

Kaynaklar

İnternet Kaynakları
Bölüm 3.3.1.
Okuma: Glossary of the Most Used Terms in 3D Animation
Bölüm 3.3.1.1.
Okuma: History of Animation (Wikipedia)
Okuma: History of Computer Animation (Wikipedia)
İzleme: A Brief History of Animation (YouTube)
Uygulama: Build a Phénakistoscope 1 (YouTube)

Bölüm 3.3.1.2.
Okuma: Animation (Wikipedia)
İzleme: The 5 Types of Animation (YouTube)

Bölüm 3.3.2.
Okuma: GIPHY’s GIF Maker Tutorial

Bölüm 3.3.2.1.
Yazılım: Adobe Photoshop
Okuma: Create an animated GIF from a series of photos (Photoshop)
İzleme: How to make Animated GIF in Photoshop
Yazılım: Gnu Image Manipulation Program (GIMP)
Okuma: How to Create an Animated GIF Using Your Own Pictures With GIMP

Bölüm 3.3.3.
Yazılım: VideoScribe
İzleme: VideoScribe Basic Tutorial (YouTube)
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Bölüm 3.3.4.
Yazılım: Premiere Pro
Yazılım: Blender
Website: VEED.io
Aplikasyon: Stop Motion Studio: Android / Stop Motion Studio: IOS
İzleme: 4 Great Motion Graphics Techniques in Premiere Pro
Okuma: Movie Making Manual/Storyboarding (WikiBooks)
Uygulama: Storyboard template designer
Okuma: Student-created media: stop motion animation
İzleme: Blender Beginner Tutorial – Part 1
İzleme: VEED STUDIO Playlist
İzleme: Quick Start Guide to Stop Motion Studio

Bölüm 3.3.5.
Yazılım: Adobe After Effects
İzleme: Simple Animation Tutorial – After Effects
Okuma: Adobe After Effects (Wikipedia)
İzleme: After Effects Tutorials
Yazılım: Natron
İzleme: Natron Basics
Okuma: How to get started with Natron, an open source compositor
Okuma:Natron Documentation
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Ünite 3. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma
3. 4. Görsel-İşitsel İçerik Geliştirme
Öğrenme Çıktıları

Videoların eğitim içerisindeki yeri ve önemini
tanımlayabilir.
Bir eğitim videosu için gerekli adımları planlayabilir.
Bir eğitim videosunu diğer videolardan ayırabilir.
Online bir video geliştirme aracını kullanabilir.
Online video geliştirme aracını kullanarak eğitsel bir
video oluşturabilir.
Süre
3 Saat
Aktiviteler için önerilen süreler:
Ders materyallerinin okunması: 20 dakika
Video :20 dakika
Öğrenci öz değerlendirmeleri: 20 dakika
Öğrenci etkinliği – ödev: 80 dakika
Değerlendirme final testi: 10 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ)
Oyunlaştırma
Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri

Anlatma
Yaparak-Yaşayarak Öğrenme
Öz-yönelimli öğrenme
Araç ve Gereçler
Bu derse başlamadan önce her öğrencinin aktif bir üniversite domainli mail
adresi olması gerekir. Öğrencilerin ayrıca, videoları izlemek, zorunlu kaynakları
okumak vb görevleri için tablet ya da bilgisayarlarını yanlarında bulundurmaları
gerekir.

Ön Hazırlık
Dersten önce, özellikle önerilen zorunlu kaynakların bağlantılarının hâlâ
etkin / geçerli olup olmadığını kontrol edilmeli ve çalışmayan linkler
güncellenmelidir.
Eğitimde video kullanımının öğrencilerin başarı ve motivasyonu üzerine
etkileri konulu tanınmış bir akademisyen veya tedX konuşmacısının videosu
izletilebilir. Örneğin, Salman Khan sunumuyla “Let's use video to reinvent
education” izletilebilir.

56

Uygulama
“Bu ders” eğitim süresince görsel ve işitsel öğelerin bir
arada kullanılması ile eğitsel video geliştirme konusunda
bazı temel bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders üç
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, videoların eğitim
sürecinde neden kullanılması gerektiğine dair farkındalık
oluşturmak amacıyla bazı teorik bilgileri içermektedir.
İkinci bölüm, bu alanda kullanılabilecek popüler 10 online
uygulamayı bir iki cümleyle kısaca tanıtmaktadır. Son
bölümde ise, belli adımları kullanarak öğrencilerin eğitsel
bir video geliştirmeleri gerekmektedir.

Ders Videosu

E-DigiLit Ders 3.4. Görsel-işitsel içerik geliştirme
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Etkinlik 1

Bu bölümün önerilen motivasyon videosuyla birlikte 30 dakika sürmesi beklenmektedir. Bu
bölümde, videonun eğitimdeki önemi ve hangi durumlarda kullanılabileceği üzerine teorik
bilgiler verilmektedir.
Etkinlik tamamlandıktan sonra aşağıda verilen Quizizz ödev bağlantısını öğrencilerinizle
paylaşabilirsiniz. Olası problemlerin önüne geçmek için lütfen dersten önce uygulamayı
deneyiniz.
Quizizz Assignment

Etkinlik 2

Bu bölüm online video düzenleme programlarının kısa tanıtımlarını içermektedir ve bölümün
yaklaşık 10 dakika sürmesi beklenmektedir. Öğrencilerin daha detaylı bilgi almaları için
önerilen kaynakların izlenmesi istenebilir

Etkinlik 3

Çevrimiçi CV 60 dakikada oluşturulabilir.

Üçüncü bölümde Adobe Spark aracı ile belli adımları takip ederek eğitsel video geliştirme
süreci anlatılacak ve öğrencilerden bu süreçlere bağlı kalarak video geliştirmeleri
istenecektir. Önerilen süre 80 dakikadır.
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Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Öğrenciler tarafından oluşturulan videolar kontrol edilebilir ve geri bildirim verilebilir. Ayrıca
öğrencilerden oluşturdukları videoları bir sonraki derste izleyicilerden gelen yorumlar veya
görüşlere göre analiz edilebilmeleri için YouTube'da paylaşmaları istenebilir.

Değerlendirme
Quiz veya Test, Kahoot ve Quizizz gibi oyunlaştırma araçlarına dayalı olarak kullanılabilir.
Buna ek olarak, video düzenleme ile ilgili çevrimiçi testler kullanmak da mümkündür.
Kaynaklar

İnternet Kaynakları:
Simple
Tips
for
Making
Your
Videos
Look
More
Professional:
https://wave.video/blog/12-simple-tips-for-making-your-videos-look-moreprofessional/
Beginner Tips for Making Professional-Looking Videos : https://visme.co/blog/videotips/
Use of Adobe Spark for video, web site, and graphic. https://teachers.tech/how-touse-adobe-spark/
https://myelearningworld.com/top-10-video-presentation-software-to-achieve-yourgoals/
Videolar:
Video: Educationnal Videos (4:15). Link
Video: TechSmith Camtasia https://youtu.be/mH1mdGhjqls
Video: PowToon https://youtu.be/AFv8L0z-72c
Video: GoAnimate https://youtu.be/fqQ7bzNwYQk
Video: Adobe Presenter https://youtu.be/ebwgCi-r7wM
Video: iSpring Presenter https://youtu.be/WhOuLadUdUg
Video: Moovly https://youtu.be/d9iCnz7cEDc
Video: Explee https://youtu.be/WlUFpOZ-7-A
Video: Adobe Spark https://youtu.be/ZWEVOghjkaw
Video: Adobe Spark nasıl kullanılır https://youtu.be/3zH5LNt8dH8
Makale, kitap vb. referanslar:
Dale, E. (1969). Audiovisual methods in teaching: Dryden Press.
Vaillancourt, R. (2009). I hear and I forget, I see and I remember, I do and I
understand. The Canadian journal of hospital pharmacy, 62(4), 272.
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Nicolaou, C., Matsiola, M., & Kalliris, G. (2019). Technology-Enhanced Learning and
Teaching
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Ünite 3. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma
3.5. Wiki-Düzenleme ile Öğrenme
Öğrenme çıktıları
Bu dersin amacı, Wikipedia benzeri siteler geliştirmek için yeni
dijital içeriği mevcut kaynaklara entegre etmek ve yayınlamaktır.
Bu dersin sonunda öğrenciler;
Yeni dijital içerik oluşturabilir.
Var olan kaynakların içinde yeni dijital içerik yayınlayabilir.
Mevcut kaynaklara yeni dijital içerik entegre edebilir.

Süre
3 Saat
Aktiviteler için önerilen süreler:
Webinar :30 dakika
Wiki dersinin okunması:30 dakika
Wiki sitesi görevleri üzerinde çalışma :90 dakika
Değerlendirme: Quiz :10 dakika
Değerlendirme: Blog yazısı yazma: 50 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ)

Öğretim Stratejileri Ve Yöntemleri

Öz-yönelimli öğrenme
Yaparak-Yaşayarak Öğrenme
Webinar
Araç ve Gereçler

Bilgisayar, İnternet Tarayıcısı

Ön Hazırlık
Önerilen kaynaklara bağlantıların hâlâ etkin/geçerli olup olmadığını kontrol
edin ve değilse yenileriyle değiştirin
Potansiyel Web Semineri etkinlikleri
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Game
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Six_degrees_of_Wikipedia
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Uygulama
Bu derste öğrenciler yeni wiki sayfalarını nasıl
oluşturacaklarını ve mevcut sayfaları nasıl
güncelleyeceklerini öğrenecektir. Bu ders üç bölümden
oluşmaktadır: Birinci bölümde kısaca wikilerin kısa bir
tarihi verilmekte ve wikilerin ne olduğu anlatılmaktadır.
İkinci bölüm eğitimde wikilerin kullanılmasının önemi
anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde ise öğrencilere grafik
ara yüzü ve biçimlendirme dilini kullanarak wiki
sayfalarının düzenlenmesi öğretilmektedir.

Etkinlik 1
Kısaca Wikilerin Tarihi
Birinci bölüm 15 dakika içinde tamamlanmalıdır.
Bu bölüm tamamen teoriktir ve Wiki'lerin tarihini anlatılır. Wiki'lerin nasıl ortaya
çıktığını ve wikilerin amacının ne olduğunu anlatılır.

Etkinlik 2
Wikipedia Belongs in Education
İkinci bölüm 15 dakika içinde tamamlanmalıdır.
İkinci kısım da tamamen teoriktir ve wiki sayfalarının eğitimde neden yararlı
olduğunu ve önemini açıklanır.

Etkinlik 3.
Wikipedia’da Düzenleme Yapma

Wikipedia’da Düzenleme Yapma

62

Ders Videosu

E-DigiLit Ders 3.5. Wiki-Düzenleme ile öğrenme

Üçüncü bölüm 1 saat 20 dakika içinde tamamlanmalıdır.
Bu bölümde öğrenciler wiki sayfalarının nasıl oluşturulacağını öğrenecektir. İlk olarak grafik
ara yüz anlatılır ve ardından wiki biçimlendirme dili tanıtılır. Bu derste ana fikir, wiki
sayfalarının düzenlenmesiyle ilgili temel kavramları tanıtmaktır. Tüm olasılıkları anlatmaktan
ve kapsamlı bir genel bakış vermekten kaçınılması önerilir. Teorik bölümden sonra
öğrencilerden hem grafik hem de biçimlendirme dili arayüzünü kullanarak bazı wiki
sayfalarını düzenlemeleri istenir.

Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Öğrencilere, wiki siteleri oluştururken kullanılabilecek gelişmiş biçimlendirme komutlarını
öğrenmelerini önerin. Önerilen site: https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Cheatsheet veya
https://www.mediawiki.org/wiki/Cheatsheet
Öğrencilere, fırsat bulduklarında wiki siteleri hakkındaki bilgilerini arttırmaya devam etmelerini
ve Wikipedia, wikimedia vb. sitelerdeki bilgileri geliştirmelerini önerin.
Değerlendirme
Quiz veya Test, Kahoot ve Quizizz gibi oyunlaştırma araçlarına dayalı olarak kullanılabilir.
Buna ek olarak, video düzenleme ile ilgili çevrimiçi testler kullanmak da mümkündür.
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Quiz:
Wiki, aşağıdaki özelliklere sahip bir web sitesi türüdür:
○

Sadece yetkili editörler tarafından bir masaüstü uygulaması kullanılarak
düzenlenebilir.

○

Ziyaret eden kişiler tarafından bir web tarayıcısında düzenlenebilir ve
yönetilebilir.

○

Değişiklik yapmak için bir uygulama yüklemenizi gerektirir.

○

Genellikle çevrimiçi gazeteler tarafından bir içerik yönetim sistemi olarak
kullanılır.

İlk wiki ağı kim tarafından oluşturulmuştur?
○
○
○
○

Jimmy Wales
Bill Gates
Ward Cunningham
Tim Berners-Lee

İlk wiki ağı ne zaman oluşturulmuştur?
○
○
○
○

1989
1995
2001
2010

Wikipedia, Jim Wales ve Larry Singer tarafından ne zaman açılmıştır?
○
○
○
○

1985
1995
2001
2014

Hangisi Wiki çalıştırmak için en popüler sistemlerden biridir?
○
○
○
○

Wikipedia
Drupal
MediaWiki
WordPress

"wiki"

○

Hawaii dilinde "hızlı" anlamına gelen bir kelimedir

○

Jamaika dilinde "hızlı" anlamına gelen bir kelimedir

○

Hawaii dilinde "kullanıcı tarafından oluşturulan içerik" demektir.

○

Jamaika dilinde "kullanıcı tarafından oluşturulan içerik" demektir.

Yansıtıcı Düşünce yazısı: Öğrenciler, Hazine Avının bir parçası olarak ne yaptıklarını
açıklayan bir blog yazısı yazacaklardır.

64

Kaynaklar

İnternet kaynakları
Cunningham, W. (2014a). Portland Pattern Repository. Retrieved January 16,
2021, from http://wiki.c2.com/?PortlandPatternRepository
Cunningham, W. (2014b). Wiki Design Principles. Retrieved January 16, 2021,
from http://wiki.c2.com/?WikiDesignPrinciples
Cunningham, W., & Leuf, B. (2002). What Is Wiki. Retrieved January 16, 2021,
from http://www.wiki.org/wiki.cgi?WhatIsWiki
Hutchins, A. (2019). Why universities are hiring “Wikipedeans-in-Residence.”
Retrieved
January
16,
2021,
from
Macleans
website:
https://www.macleans.ca/education/why-universities-are-hiring-wikipedeans-inresidence/
Koerner, C. (2020). MediaWiki testimonials. Retrieved January 16, 2021, from
https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki_testimonials
Rothman, L. (2016). Wikipedia at 15: How the Concept of a Wiki Was Invented.
Retrieved January 16, 2021, from Time website: https://time.com/4177280/wikihistory-wikipedia
Wikipedia: Wikipedia is not a reliable source. (2020). Retrieved January 16, 2021,
from
Wikipedia
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Wikipedia_is_not_a_reliable_
source&oldid=967520265
Wikipedia: Help Cheatsheet. (2020). Retrieved January 16, 2021, from Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Cheatsheet
Wikimedia: Cheatsheet. (2020). Retrieved January 16, 2021, from Wikipedia
https://www.mediawiki.org/wiki/Cheatsheet
Araçlar
MediaWiki: https://www.mediawiki.org
ArchWiki: https://wiki.archlinux.org/
The Wikipedia Adventure Game:
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:The_Wikipedia_Adventure
Student Training Modules https://dashboard.wikiedu.org/training/students
Makale, Kitap Vb. Referanslar
Ball, C. (2019). WikiLiteracy: Enhancing Students’ Digital Literacy with Wikipedia.
Journal of Information Literacy, 13(2), 253. https://doi.org/10.11645/13.2.2669
Bruszik, A. (2018). The Potentials of Wikimedia Projects in Digital, Information and
Data
Literacy
Development
(UK
context).
Retrieved
from
https://wikimedia.org.uk/w/images/d/d9/Digital_Literacy_-_The_Wikimedia_Way__June_2018.pdf
McAndrew, E., & Thomas, S. (2020). Wikimedia in Education. University of
Edinburgh
and
Wikimedia
UK
Retrieved
from
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_in_Education__Wikimedia_UK_in_partnership_with_the_University_of_Edinburgh.pdf
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Sheppard, N., & Poulter, M. (2020). Wikimedia and universities: contributing to the
global commons in the Age of Disinformation. Insights the UKSG Journal, 33.
https://doi.org/10.1629/uksg.509
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Ünite 3. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma
3.6. Açık içerik Oluşturma ve İçeriği Yeniden Kullanma
Öğrenme çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler;
Lisanslama gereksinimlerini analiz edebilir.
Telif hakkı yasasını uygulayabilir.
İşe özel bir lisans seçebilir.

Süre
5 saat
Aktiviteler için önerilen süreler:
Ders materyalleri: 90 dakika
Ders okuma: 30 dakika
PowerPoint: 30 dakika
Videolar: 10 dakika
Öğrenci etkinlikleri: 30 dakika
Öğrenci bireysel çalışması, değerlendirme, raporlama ve iletişim: 20 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ)

Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri

Anlatma
Yaparak-Yaşayarak Öğrenme
Karma Öğrenme
Araç ve Gereçler

Öğrenciler,
Creative
Commons
Lisansı
kullanılarak
yayınlanabilecek kendi videolarını hazırlamış olmalıdır.
Öğrencilerin, başkalarının Creative Commons lisanslı
çalışmalarını kullanarak yeni bir video oluşturabilmeleri için bir
video düzenleme yazılımına ve internet bağlantısına ve bir
bilgisayara sahip olmaları gerekir.
Ön Hazırlık
Motivasyon soruları:
İnternetteki her şey her amaç için ücretsiz mi?
Çalışmalarınızı yayınlıyor musunuz?
Telif hakkı nedir?
Telif hakkı nedeniyle hiç sorun yaşadınız mı?
Öğrencilere hangi video düzenleme yazılımı seçeneklerinin mevcut olduğu ve
Creative Commons kaynaklarını nerede bulabilecekleri hakkında bilgi verin.
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Ders Videosu

E-DigiLit Ders 3.6. Açık içerik Oluşturma ve İçeriği
Yeniden Kullanma

Bu ders Telif hakkı, Creative Commons ve diğer ilgili lisansların
temellerini açıklamaktadır.
Üç ana bölümden oluşmaktadır (her biri 1 saat sürer):
a) Lisanslara giriş
b) Öğrencilerin yazar olarak kendi oluşturdukları ürünler için
uygun lisans seçmelerine odaklanan öğrenci aktiviteleri
c) Öğrencilerin kendi çalışmaları için ücretsiz CC kaynakları
bulmalarına odaklanan öğrenci aktiviteleri
3.6.1. Telif hakkı ve diğer lisanslara giriş
3.6.2. Telif Hakkı İhlallerinden Kaçınmak
3.6.3. Açık ve Kamuya Açık Telif Hakkı Lisansları
3.6.3.1. Creative Commons
3.6.3.2. Diğer lisanslar
3.6.4. Yeniden kullanma amacıyla açık içerik bulma
Bir ders sürecek birinci bölüm, Telif Hakkı, Creative Commons
ve diğer lisanslara giriştir.
İkinci bölüm, iki öğrencinin kendi çalışmaları ve başkalarının CC
lisanslı çalışmaları ile ilgili etkinliklerinden oluşmaktadır.
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Etkinlik 1.
Çalışmanız İçin Uygun Lisansı Seçin
Yeni bir fotoğraf oluşturun veya mevcut fotoğraflarınızdan
birini seçin ve uygun Creative Commons lisansını seçin.
Fotoğrafınızı sunun ve seçilen lisansı bir sunumda
açıklayın.
Etkinlik 2.
Diğer Yazarların CC Çalışmalarını İçeren Yeni
Bir Video Oluşturun
En sevdiğiniz konuda yeni bir video oluşturun. Bir arka
plan CC müziği ve/veya ek CC videosu veya CC fotoğraf
malzemesi seçin ve videonuza ekleyin.
Dâhil edilen CC çalışmalarının yazarlarına bir videoda
atıfta bulunun.
Seçimlerinizi bir sunumda sunun ve açıklayın.
Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Creative Commons lisanslarını kullanarak kendi çalışmanızı oluştururken ve yayınlarken
başkalarının Creative Commons lisanslı çalışmalarını kullanmaya devam edin.
Değerlendirme
Öğrencilerin sunumlarının değerlendirilmesi ve CC lisanslarının çalışmalarında doğru
uygulanması.
Kaynaklar

Internet kaynakları
A Quick Guide to GPLv3. GNU Operating System. Retrieved 11.11.2020. from
https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.html
Copyright
Basics
for
Teachers.
Retrieved
https://www.youtube.com/watch?v=-9H6Ksp36q0

11.11.2020.

from

reative Commons. Retrieved 8.11.2020. from https://creativecommons.org/
Copyright. World Intellectual Property Organization. Retrieved 8.11.2020. from
https://www.wipo.int/copyright/en/
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Frequently Asked Questions: Copyright. World Intellectual Property Organization.
Retrieved 10.11.2020. from https://www.wipo.int/copyright/en/faq_copyright.html
GNU General Public License. GNU Operating System. Retrieved 8.11.2020. from
http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
How copyright protects your work. GOV.UK. Retrieved 8.11.2020. from
https://www.gov.uk/copyright
Mozilla Public License, version 2.0. Moz://a. Retrieved 8.11.2020. from
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
Using Copyrighted Material. Baylor University. Retrieved on 10.11.2020. from
https://www.baylor.edu/copyright/index.php?id=56543#fairuse
Various Licenses and Comments about them. GNU Operating System. Retrieved
10.11.2020.
from
https://www.gnu.org/licenses/licenselist.html#GPLCompatibleLicenses
Fotoğraflar ve Görseller
Flickr: https://www.flickr.com/creativecommons/ (over 469 million photos)
Unsplash: https://unsplash.com/images/stock/creative-common (The common
license for all works on Unsplash is similar to Creative Commons CC0 1.0 Universal
(CC0 1.0) Public Domain Dedication, but it is not a Creative Commons license.)
Müzik
The list of music sources which contain music licensed under Creative Commons
licenses is available at https://creativecommons.org/about/program-areas/artsculture/arts-culture-resources/legalmusicforvideos/
Free Music Archive: https://freemusicarchive.org/curator/Creative_Commons
Metinler
There are examples of Creative Commons licensed books, but a very large collection
of over 60000 public domain books is available at https://www.gutenberg.org/
Çeşitli
A very large collection of millions of free books, movies, software, music and more
is available at non-profit libraries on https://archive.org/.
Wikipedia content is normally licensed under CC-BY-SA
Here
you
can
find
links
https://www.cccoer.org/learn/find-oer/

to

several

OER

repositories:

İzleme:
Using
Creative
Commons
https://www.youtube.com/watch?v=1OULrgm4iW4

70

Content

at

Ünite 3. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma
3. 7. İçeriği Erişilebilir Hale Getirme
Öğrenme çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler;
Farklı kullanıcıların dijital erişilebilirlik ihtiyaçlarını
anlayabilir.
Farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için
dijital içeriği/medyayı erişilebilir hale getirebilir.
Dijital içeriğin erişilebilirliğini değerlendirebilir.
Süre
4 Saat
Aktiviteler için önerilen süreler:
Ders materyalleri: 75 dakika
Ders okuma: 55 dakika
PowerPoint: 15 dakika
Videolar: 5 dakika
Öğrenci etkinlikleri: 120 dakika
Öğrenci bireysel çalışması, değerlendirme, raporlama ve iletişim: 15 dakika
Oyunlaştırma: 30 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenme
Ters-Yüz Öğrenme
Oyunlaştırma
Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri

Anlatma
Yaparak-Yaşayarak Öğrenme
Karma Öğrenme
Araç ve Gereçler

Eğitimciler ve öğrenciler, dijital erişilebilirlik sorunları ile ilgili
farkındalık kazanmak, kontrol etmek ve bu sorunların
üstesinden gelmek için (ücretsiz çevrimiçi) araçları deneyecek
ve kullanacaklardır. Bilgisayar veya akıllı telefon gibi internete
bağlı cihazlara gereksinim duyulmaktadır.

Ön Hazırlık
Dersteki her aktivite, bazı motivasyon görevleri ile başlar. Eğitmenlerin,
bunların uygulanması ve tamamlanması için gerekli tüm materyalleri
sağlamalı, hazırlamalıdır. Örneğin, öğrencileri motive etmek ve katılımlarını
sağlamak için iyi/kötü örnekler ve öğrencilerle tartışılacak sorular
hazırlanabilir.
Eğitmenler, önerilen kaynakların bağlantılarının hala aktif/geçerli olup
olmadığını kontrol etmeli ve değilse yenileriyle değiştirmelidir.
Eğitmenler öğrencilerin ön bilgilerini kontrol etmeli ve ders içeriklerini buna
göre ayarlamalıdır.
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Başlamadan önce öğrencilerin ön bilgilerini hatırlamak ve dikkat
çekmek için aşağıdaki açık uçlu sorular sorulabilir.
Kullanıcılar dijital araçları kullanırken neye ihtiyaç
duyabilir?
Erişilebilirliğe bir örnek verebilir misiniz?

Uygulama
Bu ders, öğrencileri Dijital Erişilebilirlik (DE) konusunda
bilgilendirir, kullanıcıların dijital erişilebilirlik ihtiyaçlarını tanıtır
ve öğrencilere (dijital) içeriğin (web sayfaları, ofis belgeleri, ses
ve video ve şablonlar) nasıl erişilebilir hale getirileceği hakkında
ipuçları sunar. Ders iki bölümden oluşmaktadır.

E-DigiLit Ders 3.7. İçeriği erişilebilir hale getirme

Dersin ilk bölümünde kullanıcıların dijital erişilebilirlik ve
evrensel tasarım ihtiyacı hakkında teorik bilgiler verilecektir. Bu
bölüm için PowerPoint sunumu veya ders planı takip edilebilir.
Ders içeriğini özetlemek ve anlamak için ders videosu
izlenebilir. İkinci bölümde ise öğrencilerden bazı erişilebilir
uygulamaları kullanmaları ve erişilebilir dijital dokümanlar
oluşturmaya çalışmaları beklenmektedir.

72

Etkinlik 1.
Web Erişilebilirliği

Başlangıçta öğrencilere bir web sitesi/sayfası örneği verilebilir ve web sitesini/sayfasını
kullanırken;
Görme engelli bireyler,
Disleksi olan bireyler,
Renk algılama sorunları olan bireylerin hangi problemlerle karşılaşabileceğini
belirtmeleri istenebilir.
Daha sonra öğrencilere belirtilen sorunlar için nasıl çözüm bulunabileceği sorularak bu çözüm
yollarını tartışmaları istenilebilir.
Sonrasında web erişilebilirliğini denetlemek için kullanılabilecek araçlar/uygulamalar
tanıtılacaktır.
Eğitmen öğrencilerden:
Bir web erişilebilirlik kontrol aracı / uygulaması seçmelerini
Erişilebilirlik için kontrol edilecek bir web sitesi/sayfası seçmelerini
Web erişilebilirlik kontrolünü yapmalarını
Web erişilebilirliğini iyileştirmek için gerekli değişiklikleri gösteren bir rapor
hazırlamalarını
Sonuçlarını tartışmalarını isteyebilir.
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Etkinlik 2.
Belgeleri Erişilebilir Hale Getirmek

Öğrencilerin özel gereksinimli kişilere yönelik kelime işlemci seçeneklerini deneyebilmeleri için
eğitimciler aşağıdaki adımları takip edebilir.
Word'e
metin
okuma
seçeneği
https://www.youtube.com/watch?v=YFznemOKQ44 )

ekleme

Önemli noktaları göz önünde bulundurarak bazı metinleri farklı renk
kombinasyonlarıyla
biçimlendirme:
https://www.getfeedback.com/resources/ux/how-to-design-for-color-blindness/
Arial ve Sans Serif fontları ve 12–14 font boyutunu kullanmak
Resim ve alternatif metin ekleme
Başlıkları (Başlık 1, Başlık 2, Başlık 3 vb.) H1, H2, H3 vb. olarak ayarlama
Öğrencilerin kullandığı kelime işlemcide bulunan “Erişilebilirlik Denetleyicisi”ni
kullanarak belgenin erişilebilirliğini kontrol etme.
Belgedeki hataları bulma ve erişilebilirlik sorunlarını çözme
İleride yapılacak çalışmalar için erişilebilir bir şablon bulma

Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler

Öğrencileri, dijital erişilebilirlikle ilgili kendi deneyimlerini, iyi örnekleri ve yaşadıkları sorunlarını
paylaşmaya teşvik edin ve bu konuda bilgilerini arttırmalarını önerin. Bu amaçla özel forum
oluşturulabilir.
Değerlendirme
Oyunlaştırma: Eğitimci oyunlaştırma hakkında bilgilendirme yapar: “Ders videosu, sunum ve
ders planını tamamladıktan sonra, öğrenci Moodle sisteminde bir rozet kazanacaktır”. Eğitmen
gerektiğinde Kahoot ve Quizizz gibi oyunlaştırma araçlarını kullanarak değerlendirmeler
yapabilir.
Aşağıdaki sorular (eklenebilir/değiştirebilir) değerlendirme veya oyunlaştırma temelli
değerlendirme için kullanılabilir.
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1.
I. Farklı yazı tipi boyutu
II. Pdf (metin formatında)
III. Ekran okuyucu
IV. Sesleri görselleştirme
Görme bozukluğu olan bireyler için içerik geliştirirken ne gibi düzenlemeler yapılabilir?
A.
B.
C.
D.
E.

I
II
I ve II
I, II ve III
I, II, III ve IV

2. Bir eğitmen bir dosyada metni sola hizaladı ve Verdana gibi bir yazı tipi seçimi yaptıysa,
hangi özel ihtiyaçlara göre ayar yapmıştır?
A.
B.
C.
D.
E.

Görme engelli
Disleksi
Motor engelli
Disgrafi
İşitme engelli

3. Bir tasarım farklı yeteneklere sahip insanlar için faydalı ve pazarlanabilir ise, hangi evrensel
tasarım ilkelerine sahiptir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kullanımda esneklik
Adil kullanım
Basit ve sezgisel kullanım
Hata toleransı
Düşük fiziksel efor

4. “…... tüm kullanıcılar için içeriğin bir taslağını sunar. Özellikle ekran okuyucu veya diğer
programları kullanan kişiler için içeriğin ne hakkında olduğu ve içeriğin sırası hakkında
bilgi verirler”. Boşluğa hangisi uygundur?
A)
B)
C)
D)
E)

Başlıklar
Liste öğeleri
Alternatif metinler
Tablolar
Altyazılar

5. İşitme bozukluğu olan bireylerin video ve ses içeriklerini anlamaları için ne gibi düzenlemeler
yapılabilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Yazı tipleri
Renkler
Bağlantılar
Metin formatı
İşaret dilleri
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Kaynaklar

Makale, Kitap Vb. Referanslar
Gilbert, R. M. (2019). Inclusive Design for a Digital World: Designing with
accessibility in mind. Apress.
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Ünite 4. Güvenlik ve Sağlık
4.1. Dijital Araçları Kullanarak Güçlü Parolalar Oluşturma

Öğrenme Çıktıları
Bu dersi tamamlayan öğrenciler;

Güçlü şifreler oluşturabilir
LastPass, KeyPass, Firefox Lockwise gibi dijital
araçları kullanabilir

Süre
2 saat
Aktiviteler için önerilen süreler:
Dersi okuma :30 dakika
Güçlü şifreler oluşturma bölümündeki etkinlikler: 80 dakika
Değerlendirme testi:10 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ)

Öğretim Stratejileri Ve Yöntemleri
Webinar
Yaparak yaşayarak öğrenme

Araç ve Gereçler

Bilgisayar, internet bağlantısı

Ön Hazırlık
Önerilen kaynaklara olan bağlantıların hâlâ etkin/geçerli olup
olmadığını kontrol edin ve değilse yenileriyle değiştirin
Derste önerilen şifre yöneticisi güncel değilse başkası uygulama ile
değiştirin.
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Uygulama
Bu ders, öğrencilere parola kullanım güvenliği hakkında
temel bilgiler verir. Onlara güçlü parolaların nasıl
oluşturulacağını ve her platform için farklı parolalar
kullanabilmeleri için parolaların nasıl yönetileceğini
açıklar. Ders dört bölüme ayrılmıştır: İlk üç bölüm, güvenlik
kavramlarını ve parolaların neden önemli olduğunu teorik
olarak tanıtır ve şifre yöneticilerinin rolünü açıklar. Son
kısım, öğrencilerin kendi güçlü parolalarını nasıl
oluşturacaklarını ve bir parola yöneticisinin nasıl
kullanılacağını içerir.

Etkinlik 1.
Giriş

Birinci bölümde güvenlik konusunda kısa bir giriş yapılmış ve bir parolaya sahip
olmanın önemi anlatılmıştır.
]

Etkinlik 2.
Parolaları Anlama

İkinci bölümde şifrelerin neden önemli olduğu buna ek olarak güçlü ve güvenli
şifreler arasındaki farkın ne olduğu anlatılmıştır. Ardından parola yöneticilerini
tanıtmaya, güçlü ve güvenli parolalara sahip olmadaki rollerini açıklamaya
devam edilmiştir.

Etkinlik 3.
Şifrelerin Ötesine Geçmek

Bu bölümün arkasındaki fikir, öğrencilere güvenliğin bir adım daha ileri
götürülebileceğini göstermek ve daha da güvenli bir sisteme sahip olmak için
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iki aşamalı kimlik doğrulamanın nasıl kullanılacağını açıklamaktır. Ardından,
parolamızla ilgili bir güvenlik sorunu olup olmadığını anlamak için oturum açma
günlüklerini kontrol etmenin ne şekilde yararlı olabileceği tartışılır. Bu bölüm,
şifre kırmanın nasıl yapıldığına dair bir açıklama ile sona ermektedir. Ayrıca,
basit şifrelere sahip olmanın neden çok kötü bir alışkanlık olduğu bir kez daha
vurgulamaktadır.

Etkinlik 4.1.4.
Güçlü Parolalar Oluşturma

Bu bölümde öğrenciler teoriyi uygulamaya koymalıdır. Bu bölümde öğrencilerin
yapması gereken dört etkinlik bulunmaktadır Birincisi, bir parola oluşturmak ve
ne kadar güçlü olduğunu kontrol etmek için bir çevrimiçi hizmet kullanmaktır.
İkincisi, Google gibi bilinen bir araç kullanarak bazı şifreleri kırmaya
çalışmaktır. Üçüncüsü, eğer varsa, öğrencinin profilinin olduğu yerlerde hangi
sitelerin saldırıya uğradığını kontrol etmektir. Sonuncusu, bir parola
yöneticisinin nasıl kullanılacağını ve onunla nasıl parola oluşturulacağını
öğrenmektir.

Ünite 4 Giriş videosu

E-DigiLit Ünite 4 Giriş - YouTube
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Youtube Videosu:

E-DigiLit 4.1. Dijital araçları kullanarak güçlü parolalar oluşturma

Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Parolalar ve genel olarak güvenlikle ilgili önerileri takip etmeye devam edin.
Değerlendirme
Aşağıdaki sorulara en uygun cevap veya cevapları işaretleyiniz.
Rastgele bir sayfada bir sözlük açmak ve o sayfadan bir kelime
seçmek, şifrelerinizi seçmenin güvenli bir yoludur.
o

Evet

o

Hayır
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o

Bazı durumlarda

Bir parolanın güvenli olması için:
o

Yalnızca bir kez kullanılır (yani her site için farklı bir
şifre kullanılmalıdır)

o

Düzenli olarak değiştirilir

o

Güvenli tutulur (şifre yöneticisi kullanılarak)

o

BT uzmanı ile paylaşılır

o

Sahibi olmadığınız bilgisayarlarda saklanmamalı,
güvenmediğiniz bilgisayarlarda (örn. halka açık
bilgisayarlar) kullanılmamalıdır.

o

Yukardakilerin hepsi

İki adımlı kimlik doğrulama
o

Basit parolaları daha güçlü hale getirmek için
parolalarınızın iki kelimeden veya sayı dizisinden oluştuğu
bir işlem

o

Her 2 ayda bir şifrenizi değiştirdiğiniz bir süreç.

o

Kimlik doğrulama için şifrenize ihtiyaç duyduğunuz,
ancak oturum açmak için ek bir koda (sms kodu,
kimlik doğrulama uygulaması tarafından oluşturulan
kod) ihtiyacınız olan bir işlem.

o

Başka birinden şifrenizin bir kopyasını saklamasını
istediğiniz bir süreç

Parolalarınızı güvenli bir şekilde yönetmek söz konusu olduğunda
aşağıdakilerden hangisi en iyi uygulamalar olarak kabul edilir?
o

Bir şifre yöneticisi kullanmak

o

Bir kâğıda yazılı şifrelerinizi her zaman yanınızda
bulundurmak

o

İki adımlı kimlik doğrulamasını etkinleştirmek

Kaynaklar

Internet Kaynakları
Lafayette College. (2020). Guidelines for Strong Passwords.
Retrieved January 16, 2021, from Lafayette website:
https://its.lafayette.edu/policies/strongpasswords/
Poston, H. (2020). 10 Most Popular Password Cracking Tools.
Retrieved January 16, 2021, from Infosec website:
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https://resources.infosecinstitute.com/topic/10-popularpassword-cracking-tools/
Walker, D. (2020). The top 12 password-cracking techniques
used by hackers. Retrieved January 16, 2020, from ITPro.
website:
https://www.itpro.co.uk/security/34616/the-toppassword-cracking-techniques-used-by-hackers
Gilbertson, S. (2020). The Best Password Managers to Secure
Your Digital Life. Retrieved January 16, 2021, from Wired
website: https://www.wired.com/story/best-password-managers/
Videolar
Cranor, L. F. (2014). What’s wrong with your pas$w0rd. Retrieved
from
https://www.ted.com/talks/lorrie_faith_cranor_what_s_wrong_wit
h_your_pa_w0rd#t-6565
Pound, M. (2017). 2FA: Two Factor Authentication. Retrieved
from https://www.youtube.com/watch?v=ZXFYT-BG2So
Pound, M. (2016). How to Choose a Password. Retrieved from
https://www.youtube.com/watch?v=3NjQ9b3pgIg
Pound, M. (2016). Password cracking. Retrieved
https://www.youtube.com/watch?v=7U-RbOKanYs

from

Surveillance Self-Defense. (2019). Animated Overview: Using
Password Managers to Stay Safe Online. Retrieved from
https://ssd.eff.org/en/module/animated-overview-usingpassword-managers-stay-safe-online
Araçlar
Have i been pwned: https://haveibeenpwned.com
Firefox Monitor: https://monitor.firefox.com/
Hashcat: https://hashcat.net/hashcat/
JohnTheRipper: https://www.openwall.com/john/
Password strength test:
https://www.my1login.com/resources/password-strength-test/
Pawned Passwords: https://haveibeenpwned.com/Passwords
KeePass: https://keepass.info/
Makale, Kitap Vb. Referanslar
Missoni, T. (2014). Force multiplier-Guided password cracking.
BalCCon2k14-Balkan Computer Congress. Novi Sad, Vojvodina,
Serbia.
Kišasondi, T. (2014). UNHash-Methods for better password
cracking. 31st Chaos Communication Congress. Hamburg,
Germany.
McDonald, J. (2018). The Password Book: Internet Security &
Passwords Made Easy. CreateSpace Independent Publishing
Platform.
Raza, M., Iqbal, M., Sharif, M., & Haider, W. (2012). A survey of
password attacks and comparative analysis on methods for
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secure authentication. World Applied Sciences Journal, 19(4),
439–444.
Švogor, I., & Kišasondi, T. (2012). Two Factor Authentication
using EEG Augmented Passwords. Proceedings of the ITI 2012
34th International Conference on Information Technology
Interfaces, 373–378. IEEE Region 8.
Tasevski, P. (2011). Password attacks and generation strategies. Tartu
University: Faculty of Mathematics and Computer Sciences.
https://courses.cs.ut.ee/2011/security-seminar-spring/uploads/Main/pedragslides.pdf
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Ünite 4. Güvenlik ve Sağlık
4.2. Çevrimiçi Platformları Kullanırken İzlenmekten
Kaçınmak İçin Yapılması Gerekenleri Anlama
Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler;
Dijital kimliğin ne olduğunu açıklayabilir.
Dijital kimliği oluşturan öğeleri açıklayabilir.
Dijital kimlikle ilgili riskleri tanımlayabilir.
Süre
2,5 Saat
Aktiviteler için önerilen süreler:
Ders materyalleri: 60 dakika
Dersin okunması: 10 dakika
PowerPoint: 10 dakika
Videolar: 10 dakika
Öğrenci (YAP!) etkinlikleri: 60 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Probleme dayalı öğrenme
Deneyimsel öğrenme

Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri

Anlatma
Yaparak-Yaşayarak Öğrenme
Karma Öğrenme
Araç-Gereçler Ve Teknik Gereksinimler

Bu dersin çalışılmasının ardından, içeriğin edinilmesini ve
pekiştirilmesini sağlamak için bir dizi araç kullanılacaktır.
Kavramsal bir haritanın oluşturulması yoluyla öğrenci,
Dijital Kimliğin potansiyel risklerini ve özelliklerini
tanıyacaktır.
Ön Hazırlık
Bu dersi tamamladıktan sonra, öğrenci dijital kimlikle ilgili riskleri
tanımlayabilmelidir.
Uygulamada bir belge paylaşım aracının kullanılması gerektiğinden,
Eğitmenlerin bu dersi verebilmeleri için (çevrimiçi) Genial.ly aracına aşina
olmaları gerekir.
Eğitmenler, önerilen kaynaklara olan bağlantıların hâlâ etkin/geçerli olup
olmadığını kontrol etmeli ve değilse, bunları yenileriyle değiştirmelidir.
Eğitmenler, öğrencilerin ön bilgilerini kontrol etmeli ve ders içeriğini buna göre
ayarlamalıdır.
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Uygulama

Bu derste dijital kimlik kavramı ve özellikleri
açıklanmaktadır. Dersin ilk bölümünde dijital kimlik
tanımlanmakta ve dijital kimlikle ilgili riskler ortaya
konulmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise kullanıcılara
dijital riskler karşısında öneriler sunulmaktadır.
4.2.1. Dijital kimlik nedir?
4.2.2. Dijital kimliğin özellikleri
4.2.3. Dijital kimliğe yönelik riskler
4.2.4. Öneriler
4.2.5. Dijital hizmetler: Tanımlama bilgileri, gizlilik
politikası ve izleyiciler.
4.2. Ders videosu dersin içeriğini sunmak için kullanılabilir.

E-DigiLit Ders 4.2. Çevrimiçi platformları kullanırken izlenmekten
kaçınmak için yapılması gerekenleri anlama
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Etkinlik 1.
Veriyi ve Veri Toplamayı Anlama

Genial.ly adlı çevrimiçi araç kullanılarak öğrencilerin dijital kimlikle ilgili riskleri
tanımladıkları bir kavram haritasının oluşturulması.

Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Öğrencilerei dijital güvenlik kriterlerini dikkate alarak internette gezinmelerini
önerin ve buna teşvik edin; bu derste üzerinde çalışılan platformların
kullanımıyla ilgili deneyimleri, iyi örnekleri ve sorunları paylaşın.
Öğrencilere internette güvenli dijital ortamlar oluşturmalarını önerin ve teşvik
edin.

Değerlendirme
Teorik içeriği ölçmek için öz değerlendirme anketi ve Genial.ly aracıyla bir
kavram haritası oluşturmak için uygulamalı etkinlik.

Kaynakça
Videolar:
Competencia Digital 4 Seguridad: 4.2. Protección de datos personales
e
identidad
digital
(02_08)
https://www.youtube.com/watch?v=oBjRroOXURc&feature=emb_logo
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Ünite 4. Güvenlik ve Sağlık
4.3. Bilgileri Çevrimiçi Olarak Güvenli Bir Şekilde
Paylaşmak İçin Sanal Özel Ağ (VPN) Kullanma
Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler;
Bilgisayar ağlarının özelliklerini açıklayabilir.
Halka açık internet ile iletişim riskini tanımlayabilir.
VPN’yi ve nasıl çalıştığını açıklayabilir.
VPN'in faydalarını listeleyebilir.
Tercih edilen VPN seçeneklerini tanımlayabilir
Süre
4 saat
Aktiviteler için önerilen süreler:
Ders materyallerinin okunması - 30 dakika
Okuma materyalleri – 30 dakika
Video – 30 dakika
Öğrenci öz değerlendirmeleri – 40 dakika
Öğrenci etkinliği – ödev – 40 dakika
Değerlendirme sınavı: 20 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenme
Ters-Yüz Öğrenme

Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri

Anlatma
Yaparak-Yaşayarak Öğrenme
Karma Öğrenme
Araç-Gereçler Ve Teknik Gereksinimler

Tarayıcı, tarayıcı eklentisi

Ön Hazırlık
Önerilen kaynaklara olan bağlantıların hâlâ etkin/geçerli olup olmadığını kontrol
edin ve değilse yenileriyle değiştirin.
Başlamadan önce, öğrencileri motive etmek için onlara aşağıdaki açık uçlu
sorular sorulabilir.:
Hedef kitleniz kim olurdu?
Hedef kitlenize hangi becerileri sergilemek istersiniz?
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Uygulama

Bu ders, öğrencilere bilgisayar ağları, halka açık İnternet
kullanımı riskleri, Sanal Özel Ağ ve bilgileri çevrimiçi
paylaşırken VPN kullanmanın yararları hakkında temel
bilgiler verir. Ders iki bölüme ayrılmıştır: Önce bilgisayar
ağlarının temelleri anlatılır ve sonra sanal özel ağlara
(VPN) geçilir.

Youtube Videosu:
4.3. Bilgileri çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde paylaşmak için Sanal
Özel Ağ (VPN) kullanma
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Etkinlik 1.
Bilgisayar Ağının Temelleri

Bu bölüm, öğrencilere bilgisayar ağları kavramlarını tanıtmak için kullanılan
teorik kısımdır. Bu bölümde bilgisayarların nasıl iletişim kurduğu
incelenmekte ve IP adresinin ne olduğu açıklanmaktadır. Daha sonra,
öğrencilere halka açık İnternet üzerinden iletişim kurarken karşılaşabilecekleri
riskler genel olarak özetlenmekte ve halka açık Wi-Fi güvenlik risklerinden
nasıl kaçınılacağı ve ağda nasıl güvende kalınacağı anlatılmaktadır.

Etkinlik 2
Neden Bir VPN Hizmetine İhtiyacınız Var?

Bu bölüm kısmen teorik ve kısmen uygulamalıdır. Öğrenciler bilgisayar
ağlarının ne olduğunu ve risklerin neler olduğunu anladıktan sonra, sanal özel
ağlar (VPN) kavramı incelenir. VPN'in ne olduğu ve IP adresinizi ve
gizliliğinizi nasıl koruduğu açıklanır. Daha sonra, VPN'in gerçekte neyi
gizlediği ve VPN sağlayıcısının nasıl seçileceği daha ayrıntılı olarak ele
alınmaktadır. Uygulama kısmında, öğrencilerin bazı ücretsiz VPN’leri
denemeleri ve IP adreslerinin nasıl değiştiğini görmeleri sağlanmalıdır. Bu
kısımda unutulmaması gereken önemli nokta, ücretsiz VPN kullanırken
oluşabilecek riskler ve ücretsiz VPN’lere güvenmenin neden önerilmediği
anlatılmalıdır.

Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Öğrencilere VPN’leri araştırmaya devam etmelerini ve gelecekteki
çalışmalarında kullanmalarını tavsiye edin.
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Değerlendirme
Öğrenciler, tarayıcı eklentisi olan tarayıcıları kullanarak VPN bağlantılarını
kurmak ve kullanmak zorundadır.
Test:
1. VPN nedir?
Cevap: Sanal Özel Ağ
2. Kişisel verileri kaybetmenin en yaygın nedenlerinden biri nedir?
Cevap: Açık kimlik doğrulama
3. Bazı siber güvenlik tehditlerini listeleyin ve tanımlayın?
4. VPN'nin ne olduğunu açıklayın.
5. Wi-Fi'nizin ağlara otomatik olarak bağlanmasına izin verilir mı? Cevap:
Hayır

Kaynakça
İnternet Kaynakları:
Jason Fitzpatrick (2017) Understanding Routers, Switches, and
Network Hardware https://www.howtogeek.com/99001/htg-explainsrouters-and-switches/ (20.11.2020)
Chris Pollette & Stephanie Crawford (2020) What Is an IP Address?
https://computer.howstuffworks.com/internet/basics/what-is-an-ipaddress.htm (20.11.2020)
NortonLifeLock
(2018)
The
risks
of
public
Wi-Fi
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-risks-of-public-wi-fi.html
(20.11.2020)
Kaspersky Lab (*) How to Avoid Public Wi-Fi Security Risks
https://www.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/publicwifi-risks (20.11.2020)
Steve
Symanovich
(2020)
What
is
a
VPN?
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn.html
(20.11.2020)
Dan Rafter (2020) VPN tunnel: What is it and how does it work?
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpntunnel.html (20.11.2020)
NetworkLessons.com
(*)
Introduction
to
VPNs
https://networklessons.com/cisco/ccna-routing-switching-icnd2-200105/introduction-to-vpns (20.11.2020)
Max Eddy (2020) The Best VPN Services for 2020
https://www.pcmag.com/picks/the-best-vpn-services (20.11.2020)
Ariel Hochstadt (2020) 10 Best VPNs in 2020 for PC, Mac, & Phone –
100%
SECURE
https://www.vpnmentor.com/ (20.11.2020)
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Videolar
Learn With Purpose (2016) Learn basic networking in 4 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=ObNYlm7HJs8 (20.11.2020)
Network Direction (2018) Introduction to Networking | Network
Fundamentals
Part
1
https://www.youtube.com/watch?v=cNwEVYkx2Kk (20.11.2020)
Code.org (2015) The Internet: IP Addresses & DNS
https://www.youtube.com/watch?v=5o8CwafCxnU (20.11.2020)
Kaspersky
(2017)
Security
Dangers
of
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Jan Just Keijser. OpenVPN Cookbook – 2nd Edition, Packt Publishing,
2017
Graham Bartlett, Amjad Inamdar. IKEv2 IPsec Virtual Private Networks:
Understanding and Deploying IKEv2, IPsec VPNs, and FlexVPN in
Cisco IOS (Networking Technology: Security), Cisco Press, 2016.
Ira Finch. Build a Smart Raspberry Pi VPN Server: Auto Configuring,
Plug-n-Play, Use from Anywhere (3rd Edition), 2015.
Eric F Crist. Troubleshooting OpenVPN, Packt Publishing, 2017.
Jen Harvey Hugg. The 7 Minute Server: Build Your Own VPN,
CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017.

91

Ünite 4. Güvenlik ve Sağlık
4.4. Kendim Veya Başkaları Hakkında Çevrimiçi İçerik
Yayınlamanın Nasıl İstenmeyen Olumsuz Sonuçlara Yol
Açabileceğini Anlama

Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler;
Gönderi paylaşmanın potansiyel risklerini açıklayabilir.
Fazla paylaşım yapmanın tehlikelerini değerlendirebilir.
Bilgilerini nasıl koruyacağını açıklayabilir .
Tercih edilen VPN seçeneklerini tanımlayabilir.
Süre
2 Saat
Etkinlikler için önerilen süreler:
Ders materyalleri (Ders okuma, PowerPoint, video): 60
dakika
Öğrencinin kendi kendine çalışması: 15 dakika
Öğrenci etkinlikleri: Etkinlikler 1, 2: 30 dakika
Oyunlaştırma: 15 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Problem-Tabanlı Öğrenme
İşbirlikli Öğrenme
Diğer (Deneyimsel Öğrenme)
Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri

Anlatım
Yaparak-Yaşayarak Öğrenme
Harmanlanmış Öğrenme
Araç-Gereçler Ve Teknik Gereksinimler

Eğitimci ve öğrencilerin, İnternet bağlantısı olan bir
bilgisayar veya mobil cihaza sahip olması gerekir.

Ön Hazırlık
Başlamadan önce öğrencilerin ön bilgilerini hatırlamak ve dikkat çekmek için
aşağıdaki açık uçlu sorular sorulabilir.
Çevrimiçi ortamda gönderi paylaşmanın neden olabileceği
tehlikeler neler olabilir?
Bilgilerinizi çevrimiçi ortamda nasıl korursunuz?
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Uygulama

Dersin ilk bölümünde, gönderilerin potansiyel riskleri, fazla
paylaşmanın tehlikeleri ve bilgilerin korunması hakkında teorik
bilgiler verilecektir. Bu nedenle PowerPoint sunumu veya ders
planı takip edilebilir. Ders videosu ayrıca dersin içeriğini
özetlemek ve anlamak için izlenebilir. İkinci bölümde ise
öğrencilerin içerikleri karşılaştırmak için farklı web sitelerini
kullanmaları beklenmektedir.

Ders videosu

4.4. Kendim veya başkaları hakkında çevrimiçi içerik yayınlamanın nasıl istenmeyen
olumsuz sonuçlara yol açabileceğini anlama
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Etkinlik 1.

İnternette karşılaşılan içeriğin doğruluğunu sorgulamak için başlangıçta önemli durumlar
hatırlatılabilir. Bunlar;
1. İçeriğin kim tarafından oluşturulduğu,
2. İçerikte dikkat çekmek için hangi teknikler kullanıldığı,
3. Farklı insanların bu mesajı ne kadar farklı anladığı,
4. Mesajda hangi yaşam tarzları, değerler ve bakış açılarının yer aldığı,
5. İçeriğin neden paylaşıldığıdır.
Daha sonra doğruluğu teyit edilmemiş bir kaynaktan (Örneğin, Covid-19 ile ilgili sahte
haberler) öğrencilere haber (web sitesi bağlantısı) paylaşın. Yukarıdaki önemli durumları göz
önünde bulundurarak bu haberi analiz edin. Haberin kaynağını değerlendirin ve benzer bir
konuda güvenilir kaynaklarda yeni bir arama yapın.

Etkinlik 2.

Bu etkinlikte bilginin nasıl korunabileceğinin deneyimlenmesi amaçlanmaktadır.
Sosyal ağların gizlilik ayarlarını kullanma:
o
o
o

-Yayınlama ayarları
Arkadaş listeleri
-Ekle-takip onayı vb.

Güçlü şifreler kullanma:
o -Önemli noktalar
o -Parola üreteçleri vb.
Kendiniz hakkında arama yapma.
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Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Öğrencilerden diğer bilgi güvenliği noktalarını denemeleri istenir.
Değerlendirme
Öğrencilerden sosyal medyada veya internette karşılaşabilecekleri olası güvenlik sorunları
(Örneğin risk paylaşımı, fazla paylaşım, kişisel bilgi güvenliği vb.) hakkında bir senaryo
yazmalarını isteyin. Ayrıca, senaryolarına göre önlemlerden bahsetmelerini söyleyin.

Kaynakça
İnternet Kaynakları:
Guideline on Social Networks - Cyber Security Mauritius
http://cybersecurity.ncb.mu/English/Documents/Knowledge%20Bank/Guidelines/Guid
eline%20on%20Social%20Networks.pdf
What is Social Engineering?
https://usa.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-social-engineering
Reputation and Its Risks by Robert G. Eccles, Scott C. Newquist, and Roland Schatz
– Harvard Business Review February 2007
https://hbr.org/2007/02/reputation-and-its-risks
What is targeted advertising?
https://edu.gcfglobal.org/en/thenow/what-is-targeted-advertising/1/
Understanding the effects of online threats in the physical world
https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/online-threatsgo-offline
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Ünite 4. Güvenlik ve Sağlık
4.5 Çevrimiçi Taciz veya Tehdit İle Karşılaştığınızda veya Buna
Şahit Olduğunuzda Etkili ve Güvenli Olan Yaklaşımı Seçmek
Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler;
Zorbalık ve tacizi ayırt edebilir.
Çevrimiçi taciz veya yıldırma biçimlerini tanımlayabilir.
Tacizin akıl sağlığına olası etkilerini açıklayabilir.
Zorbalık ve siber zorbalığın ortak belirtilerini tanımlayabilir.
Bir tür çevrimiçi taciz veya yıldırmaya tanık olunması veya maruz
kalması durumunda gerçekleştirilecek eylemi açıklayabilir.
Süre
3 saat
Etkinlikler için önerilen süreler:
Ders materyallerinin okunması: 20 dakika
Okuma materyalleri: 25 dakika
Video:30 dakika
Öğrenci öz değerlendirmeleri :20 dakika
Öğrenci etkinliği – ödev: 20 dakika
Değerlendirme son sınavı: 20 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Oyunlaştırma

Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri

Anlatma

Araç ve Gereçler
Her öğrencinin sosyal medyada aktif bir kullanıcı profili
(hesabı) olması gerekir (aynı sosyal platformda bir profille
ikili gruplar halinde çalışılacaktır). Öğrencilerin internete
bağlı bir akıllı telefonu veya bilgisayarı olmalıdır.

Ön Hazırlık

Önerilen kaynaklara olan bağlantıların hâlâ etkin/geçerli olup
olmadığını kontrol edin ve değilse, bunları yenileriyle değiştirin.
İnternette tacize uğrayan veya tehdit edilen bazı tanınmış kişiler
hakkında bir makale listesi hazırlayın.
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Uygulama

Bu ders, öğrencilere çevrimiçi taciz veya tehdit hakkında temel
bilgiler verir. Ders beş bölüme ayrılmıştır. İlk dört bölüm teoriktir,
çevrimiçi taciz veya tehdit ve buna maruz kalma veya tanık olma
durumunda ne yapılması gerektiği hakkında bilgi verir (Dersin
teorik bölümünün bir özeti olarak kısa bilgi vermek için lütfen
aşağıdaki videoyu kullanın). Son bölüm ise öğrencilerin düzenli
olarak kullandıkları en az bir sosyal medya platformunu
(Facebook, Instagram vb.) kullanmalarını gerektirmektedir.

Ders videosu

E-DigiLit Ders 4.5. Çevrimiçi taciz veya tehdit ile karşılaştığınızda veya buna şahit
olduğunuzda etkili ve güvenli olan yaklaşımı seçmek

97

Etkinlik 1.

İlk bölüm 5 dakika içinde tamamlanmalıdır.
İlk bölüm, bilgisayarların yoğun kullanımından önce taciz veya tehdit konusuna kısa bir giriş
içerir.

Etkinlik 2.

İkinci kısım 40 dakika içinde tamamlanmalıdır.
Bu bölüm, çevrimiçi taciz veya tehditin özelliklerini açıklar ve ardından siber zorbalık
biçimlerinin açıklamalarını içerir.

Etkinlik 3.

Üçüncü kısım 5 dakika içinde tamamlanmalıdır.
Üçüncü bölüm, zorbalığın en yaygın belirtilerine değinir ve bir kişinin nasıl siber zorbalığa
uğrayabileceğini gösteren işaretleri sunar.
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Etkinlik 4.

Dördüncü kısım 50 dakika içinde tamamlanmalıdır.
Dördüncü bölüm, çevrimiçi taciz veya zorbalık durumunda ne yapılması gerektiğine dair öneriler
sunar.

Etkinlik 5.

Beşinci kısım 20 dakika içinde tamamlanmalıdır.
Beşinci bölüm öğrencilerin ikili gruplar halinde yürüttüğü kısa bir ödevdir.

Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Öğrencilerin gruplar halinde yaptıkları kısa ödevler sınıf ortamında tartışılır ve bulgular birlikte
analiz edilir.
Değerlendirme
Kısa Sınav.
Kaynakça

Willard, N., & JD, D. (2005). Educator’s guide to cyberbullying addressing the harm
caused
by
online
social
cruelty.
http://clubtnt.org/safeOnline/printResources/EducatorsGuideToCyberbullyingAddress
ingTheHarm.pdf (20.11.2020)
Bullyonline.org (2020a) The Difference Between Bullying and Harassment
https://bullyonline.org/index.php/bullying/3-the-difference-between-bullying-andharassment (20.11.2020)
Bullyonline.org
(2020b)
Am
I
Being
Bullied?
https://bullyonline.org/index.php/bullying/15-am-i-being-bullied (20.11.2020)
Cyberbullying
on
the
College
Campus
(2021)
https://www.affordablecollegesonline.org/college-resource-center/cyberbullyingawareness/ (15.02.2021)
Internet Literacy Handbook (2020) https://rm.coe.int/fact-sheet-21-online-harassmentbullying-stalking-and-trolling-interne/1680770f65 (20.11.2020)
The Cyber Helpline (2020) Dealing with online harassment & bullying
https://www.thecyberhelpline.com/guides/online-harassment (20.11.2020)
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Panda Security (2019) How to Handle and Prevent Online Harassment
https://www.pandasecurity.com/en/mediacenter/panda-security/how-to-handleonline-harassment/ (20.11.2020)
Nolo (2021) Trolled Online: What You Can Do When You’re Bullied on Social Media
https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/trolled-online-what-to-do-whenbullied-social-media.html (20.11.2020)
Videolar:
What is harassment and victimisation? (3:54)
https://www.youtube.com/watch?v=PZOf92bIGM4 (20.11.2020)
What does bullying and harassment mean for you and your workplace? (4:06)
https://www.youtube.com/watch?v=u7e2c6v1oDs (20.11.2020)
Cyber-bullying Facts – Top 10 Forms of Cyber Bullying (3:30)
https://www.youtube.com/watch?v=0Xo8N9qlJtk (20.11.2020)
How to Beat Cyberbullies (5:07)
https://www.youtube.com/watch?v=Jwu_7IqWh8Y (20.11.2020)
Stop Cyberbullying Before the Damage is Done | Trisha Prabhu | TEDxGateway
(10:01)
https://www.youtube.com/watch?v=Jwu_7IqWh8Y (20.11.2020)
How To Deal With Cyber Bullying & Harassment (2:40)
https://www.youtube.com/watch?v=CFekuzaWcLI (20.11.2020)
Makaleler, Kitaplar Vb. Referanslar
Campbell, M. (2005). Cyber bullying: An old problem in a new guise?. Journal of
Psychologists and Counsellors in Schools, 15(1), 68-76.
Mishna, F., Regehr, C., Lacombe-Duncan, A., Daciuk, J., Fearing, G., & Van Wert, M.
(2018). Social media, cyber-aggression and student mental health on a university
campus. Journal of mental health, 27(3), 222-229.
Faucher, C., Jackson, M., & Cassidy, W. (2014). Cyberbullying among university
students: Gendered experiences, impacts, and perspectives. Education Research
International.
Swenson-Lepper, T., & Kerby, A. (2019). Cyberbullies, Trolls, and Stalkers: Students’
Perceptions of Ethical Issues in Social Media. Journal of Media Ethics, 34(2), 102-113.
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Ünite 4. Güvenlik ve Sağlık
4.5. Gerekli Korumayı Sağlamak İçin Dijital Teknolojilerle Güncel
Kalmayı Anlama
Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler;
Gerekli korumayı sağlamak için dijital güncellemelerin
önemini bilir.

Süre
2 saat
Etkinlikler için önerilen süreler:
Ders materyalleri : 60 dakika
Öğrencinin kendi kendine çalışması: 15 dakika
Öğrenci etkinlikleri: 30 dakika
Oyunlaştırma: 15 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Diğer (Sunu)

Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri

Anlatma
Yaparak-Yaşayarak Öğrenme
Karma Öğrenme
Araç-Gereçler Ve Teknik Gereksinimler

Eğitimcinin ve öğrencilerin internete erişimi olan akıllı
telefonu veya bilgisayarı olmalıdır.

Ön Hazırlık

Bu dersi tamamladıktan sonra, öğrenci, cihazların gerekli korumasını
sağlamak için dijital güncellemelerin önemini anlayabilmelidir.
Eğitmenler, önerilen kaynaklara olan bağlantıların hâlâ etkin/geçerli
olup olmadığını kontrol etmeli ve değilse, bunları yenileriyle
değiştirmelidir.
Eğitmenler, öğrencilerin ön bilgilerini kontrol etmeli ve dersin içeriğini
buna göre ayarlamalıdır.
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Uygulama

Bu ders, cihazlarınızın güvenliğini sağlamak için bilgisayar
güncellemelerinin gerekli olduğuna odaklanmaktadır.
Bu noktada güvenlik güncellemelerinin önemi, yeni bir
güncellemeden önce yapılması gerekenler ve alınması gereken
önlemlere değinilecektir.
4.6. Ders videosu dersin içeriğini sunmak ve içeriğe dikkat
çekmek için dersin başında kullanılabilir.

E-DigiLit Ders 4.6. Dijital teknolojilerde güncel kalmayı anlama
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Etkinlik 1.

Bu etkinlik Genial.ly aracıyla dijital teknolojilerle güncel kalma ile ilgili kavram haritası oluşturmaya
dayanmaktadır.

Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler

Öğrencilere kullandıkları sistemlerin güncellemelerine dayalı dijital güvenlik ölçütlerini dikkate
alarak internette gezinmelerini önerin.

Değerlendirme
Genial.ly aracıyla yapılan kavram haritalarının değerlendirilmesi.

Kaynakça
Videolar
Still no update and see what can happen to you! (02:23)
https://www.youtube.com/watch?v=aGggJPdW6MQ&feature=emb_logo
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Ünite 5 Problem Çözme
5.1. Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Sorunlarla Karşılaşıldığında Problem
Çözme Aşamalarını Uygulama
Öğrenme Çıktıları

Bu dersi tamamlayan öğrenciler;
Problem çözme adımlarını açıklayabilir.
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında problem çözme
evrelerini uygulayabilir.
Online ortamlarda
açıklayabilir.

problem

çözmenin

önemini

Süre
3 saat
Aktiviteler için önerilen süreler:
Ders materyalleri: 50 dakika
Video ve okuma: 50 dakika
Aktivite: 50 dakika
Oyunlaştırma:10 dakika
Öğrenci değerlendirmesi :20 dakika
Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ)
Ters-Yüz Öğrenme
Oyunlaştırma
Öğretim Stratejileri Ve Yöntemleri
Anlatım
Araştırma-inceleme
Harmanlanmış Öğrenme

Araç ve Gereçler

Eğitmrnve öğrencilerin bir google drive veya başka bir drive
hesabı (kullanıcı adı, şifre vb.), akıllı telefon veya bilgisayar ve
internet bağlantısı olmalıdır.

Ön Hazırlık
Bu bölümde öğrenciler problemleri çözerken hangi süreçleri veya aşamaları
izlemeleri gerektiğini öğreneceklerdir. Bu sayede hem zamandan tasarruf
edecekler hem de problemleri daha sistemli bir şekilde çözerek bilimsel düşünme
becerisi, sorumluluk duygusu, işbirlikçi çalışma becerisi, iletişim becerisi vb.
kazanacaklar.
Derse başlamadan önce önerilen kaynaklara olan bağlantıların hâlâ etkin/geçerli
olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksiklik varsa giderilmeli veya yeni kaynaklar
eklenmelidir. Ayrıca öğrencilerin ön bilgilerinin dersi tamamlamak için yeterli olup
olmadığı belirlenerek derse başlanması önemlidir.
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Uygulama
Bu ders iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde problem
çözmenin önemi ve problem çözmenin aşamaları hakkında bilgi
verilmiştir. Bu bölüm ağırlıklı olarak teorik bilgiler içermektedir. Bu
nedenle öğrencilerden bu bölümü evde okumaları istenebilir, böylece
derste ilgili konu hakkında daha fazla tartışma yapılabilir. İkinci
bölümde, öğrencilerden birinci bölümde öğrendikleri bilgileri
kullanarak bir problemi nasıl çözeceklerini uygulamaları istenecektir.
Bu bölümde çevrimiçi ortamlarla ilgili örnek bir problem çözme
senaryosu verilmiş ve öğrencilerin bu senaryoda problemi nasıl tespit
edip çözeceklerini uygulamalı olarak öğrenmelerine yardımcı
olunmuştur. Detaylı bilgi için ders planının önceden gözden
geçirilmesi önerilmektedir.
-

Ders süreci içinde şu süreçler takip edilebilir. İlk olarak Problem
Çözme ünitesi 5 tanıtım videosu izletilir. Daha sonra 5.1 ders
videosu dikkat çekmek için izletilir ve PowerPoint sunumu veya
diğer öğrenme kaynakları (videolar, makaleler, kitaplar vb.)
kullanılarak dersin işlenmesine devam edilir. Dersin teorik
aşaması tamamlandıktan sonra öğrencilerden öğrendikleri
bilgileri kullanarak derste verilen senaryodaki problemi çözmeleri
istenir. Tüm sürecin sonunda öğrencilerden YAP! etkinliğini
tamamlamaları istenir. Bu arada öğrencilere Öğrenme Yönetim
Sistemi (ÖYS) ve diğer birçok kaynaktan yararlanabilecekleri
hatırlatılır ve problem çözerken yardım isterlerse yönlendirilirler.
Dersin sonunda, ders planında yer alan sorular kullanılarak veya
yeni sorular kullanılarak bir değerlendirme etkinliği yapılır.

Ünite 5 Tanıtım Videosu

E-DigiLit Ünite 5 Tanıtım - YouTube
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Ders videosu

E-DigiLit Ders 5.1. 5.1 Problem Çözme Aşamaları - YouTube
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Etkinlik 1.

Online öğrenme ortamlarında karşılaşılan bir problem durumunda problem
çözme adımlarını uygulama]

Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Öğrencilerden problem çözme aşamalarını kullanarak farklı gerçek yaşam
problemlerini düşünmeleri ve çözmeleri istenir.
Değerlendirme
Ders planında yer alan çoktan seçmeli sorularla açık uçlu sorular ders
sonlarında öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçek için kullanılabileceği gibi ders
öğretim elemanı tarafından farklı sorular veya çevrimiçi araçlarla başka
değerlendirme teknikleri de kullanılabilir. Bununla birlikte öğrencilere
oyunlaştırma hakkında kısa bilgilendirme yapıldıktan sonra farklı araçlarla
oyunlaştırma etkinliği yapılabilir veya ders planında yer alan sorular
oyunlaştırma etkinliğinde kullanılabilir. Öğrencilerin tüm süreci
tamamladıklarında öğrenme yönetim sistemi üzerinden Madalya-ödül
kazanacaklarıda ifade edilir.
o

Birinci bölümün sonundaki sınav sorularının doğru cevapları
1D, 2A ve 3A' dır.

Kaynaklar

Akçayır, G., & Akçayır, M. (2018). The flipped classroom: A review of
its advantages and challenges. Computers & Education, 126, 334-345
Kilroy, D. A. (2004). Problem based learning. Emergency medicine
journal, 21(4), 411-413.
Ünsal, Y., & Ergin, İ. (2011). Fen eğitiminde problem çözme sürecinde
kullanılan problem çözme stratejileri ve örnek bir uygulama. Savunma
Bilimleri Dergisi, 10(1), 72-91.
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Öğretim elamanı bu kaynakla birlikte ders 5.1 planında sağlanan
makaleleri, kitapları, videoları ve diğer kaynakları da kullanabilir.
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Ünite 5. Problem Çözme
5.2. Dijital Yazılımla İlgili Basit Teknik Sorunları Kendi Başına
Çözme Yollarını Bulma

Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler;
Basit teknik sorunları çözmenin yollarını bulabilir.
Teknik problemleri etkili bir şekilde
sağlayacak bir eylem planı hazırlayabilir.

çözmesini

Süre
3 Saat
Aktiviteler için önerilen süreler:
Ders Materyalleri. 50 dakika
Video ve okuma: 50 dakika
Öğrenci etkinliği: 50 dakika
Quizizz etkinliği:10 dakika
Öğrenci değerlendirme (son sınav) :20 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Diğer (Sunu)

Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri

Anlatma
Yaparak-Yaşayarak Öğrenme
Karma Öğrenme

Araç-Gereçler Ve Teknik Gereksinimler

Bir tuval oluşturma yoluyla, öğrenci, süreçte izlenecek
adımları ve olası çözümleri listeleyerek, teknoloji ile ilgili bir
sorunu çözmeye çalışmalıdır.

Ön Hazırlık

Uygulama etkinliğinde Genial.ly belge paylaşım aracının kullanılması
gerektiğinden, eğitmenlerin bu dersi verebilmeleri için (çevrimiçi) Genial.ly
aracına aşina olmaları gerekir.
Eğitmenler, önerilen kaynaklara olan bağlantıların hâlâ etkin/geçerli olup
olmadığını kontrol etmeli ve değilse, bunları yenileriyle değiştirmelidir.
Eğitmenler, öğrencilerin ön bilgilerini kontrol etmeli ve ders içeriğini buna
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göre ayarlamalıdır.

Uygulama

Bu Ünite iki bölümden oluşmaktadır:
-

-

Birincisi teorik kısım- Dijital yeterliliğin 5. bölümünde yer
alan en önemli kısımlar öğrenciye açıklanacaktır. Bunu
yapmak için, dijital teknoloji ile ilgili teknik problem
çözmede dikkate alınacak metodoloji ve süreç ile ilgili
kavramlarla ünite boyunca ortaya çıkabilecek olası teknik
problemler hakkında genel bilgi verilecektir.

İkincisi Uygulama kısmı- Problemi en verimli şekilde çözmek için izlenecek metodolojik
süreci planlayabilmelerini sağlamak ve bu sürecin bir taslağını veya kanvasını
geliştirme yeteneklerini göstermek için varsayımsal bir teknik problem durumu
öğrencilere sunulacaktır.
5.2. Ders Videosu

E-DigiLit Ders 5.2. Dijital yazılımla ilgili basit teknik sorunları kendi başına çözme
yollarını bulma
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Etkinlik 1.
Teknik Problem Çözme İçin Kanvas Kullanımı

Şu sorudan yola çıktık: Sorun nedir? Akıllı telefona kaydedilmiş bazı resimlerimiz var ve bir video
düzenleme yazılımı kullanarak bir video klip oluşturmamız isteniyor, ancak bunları zaman çizgisine
aktarmaya çalışırken, video düzenleme yazılımı görüntü parçalarını yükleyemiyor ve kullanıcı bunu
nasıl yapabileceğini bilmiyor.
Bu durumun ardından öğrenciler bu ünitenin teorik bölümünde anlatılanları dikkate alarak, Genial.ly
aracını kullanarak, verilen probleme çözüm bulmak için izlenecek metodolojik adımları grafik bir
şekilde temsil eden bir kanvas tasarlayacaklardır.

Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Ders tarafından sağlanan gerekli kaynakları kullanarak öğrencileri dijital sorunları bağımsız olarak
çözmeleri için yönlendirin.
Değerlendirme
Teorik içerikleri ölçmek için öz değerlendirme anketi ve Genial.ly aracıyla bir tuval tasarımı
uygulama etkinliği
Kaynakça
İnternet Kaynakları
CRUE Universidades Españolas y Red de Bibliotecas REBIUN. (2019). Materiales de
formación
para
estudiantes.
España.
Recuperado
de
https://www.rebiun.org/aprendizaje-investigacion/competencia-digital/materialformacion-estudiantes-grado
Makale, Kitap Vb. Kaynaklar
Nili, A., Tate, M., & Johnstone, D. (2019). The process of solving problems with selfservice technologies: a study from the user’s perspective. Electronic Commerce
Research, 19(2), 373–407. https://doi.org/10.1007/s10660-018-9304-0
Rizal, R. et al., (2019). Digital literacy of preservice science teacher, J. Phys.: Conf.
Ser. 1157 022058). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1157/2/022058

111

Ünite 5. Problem Çözme
5.3. Karmaşık Bir Teknik Zorlukla Karşı Karşıya Kaldığınızda Doğru
Kaynaktan Destek Alma
Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler;
Teknik sorunları iki ana kategoriye ayırabilir.
Teknik bir sorunu çözmek için bazı temel işlemleri gerçekleştirebilir.
BT yardım masası türlerini açıklayabilir.
İstek Fişi (Ticket) sistemini tanımlayabilir.
BT yardım masasıyla iletişim kurmak için kullanılabilecek bir iletişim
kanalı seçebilir.
Teknik bir sorunu güvenli bir şekilde rapor edebilir.

Süre
2 saat
Aktiviteler için önerilen süreler:
Dersin okunması: 30 dakika.
BT yardım masası rapor formlarının analizi: 20 dakika.
Doğaçlama yapılan teknik sorunların raporlanması
faaliyetleri:60 dakika.
Değerlendirme testi:10 dakika.

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenme

Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri

Anlatma
Karma Öğrenme

Araç-Gereçler Ve Teknik Gereksinimler

Yok.

Ön Hazırlık

Önerilen kaynaklara olan bağlantıların hâlâ etkin/geçerli olup olmadığını
kontrol edin ve değilse yenileriyle değiştirin.
Örnek olarak öğrencilere vermeniz gereken teknik problemlerin bir listesini
hazırlayın. Farklı kategorilerdeki problemleri vermeye çalışın.
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Uygulama

Ders videosu
E-DigiLit Ders 5.3. Karmaşık bir teknik zorlukla karşı karşıyakaldığınızda doğru
kaynaktan destek alma

Bu ders, BT yardım masası hakkında öğrencilere temel bilgiler verir. Onlara teknik bir
problemin nasıl güvenli bir şekilde raporlanacağını öğretir. Ders dört bölüme ayrılmıştır: İlk üç
bölüm, BT yardım masası ile ilgili teorik bilgiyi içerir. Son kısım, öğrencilerin doğaçlama bir
konuşmada teknik bir soruna çözüm aramalarını ve gerçek bir BT yardım masasına bir sorunu
rapor etmelerini gerektiren bir etkinlik içerir.
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Etkinlik 1.

İlk bölümde teknik sorun kategorilerine kısa bir giriş yapılmış ve bazı tavsiyeler verilmiştir.

Etkinlik 2.

İkinci bölüm, probleminizin sık karşılaşılan problemlerden biri olması ve basit bir çözümü bulunması
durumunda, sorununuzu hızlı bir şekilde çözmek için BT yardım masasını aramadan önce
denemeniz için bazı ipuçlarını önerir.

Etkinlik 3.

Bu bölüm BT yardım masası türlerini, kuruluşlarını, kullanıcılarla iletişim kurmak için kullandıkları
kanalları anlatır ve yapay zeka kullanan BT yardım masalarında yeni bir trend haline gelen sohbet
robotu (chatbot) hakkında bilgi verir.

Etkinlik 4.

Dördüncü bölüm, önce BT yardım masalarının kullanıcılardan veri toplamak için kullandıkları
bazı kanalları anlatır. Daha sonra, BT yardım masasının kullanıcıların kendi sorularına /
problemlerine cevap bulmalarını kolaylaştırmak için kullandıkları istek fişi (ticket) sistemi
konusuna değinir.
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Teknik bir sorunu BT yardım masasına güvenli bir şekilde bildirmek her kullanıcı için çok
önemlidir, bu nedenle kullanıcı adı ve parolayı BT yardım masası personeline
gönderme/paylaşma konusunda verilen yönergeye uyulmalıdır.
Son bölüm, teknik bir sorunu bildirme konusunda deneyim edinmeye ayrılmıştır. İlk aşama bir
grup çalışmasıdır. İkişerli gruplar halinde yapılan etkinlikte bir öğrenci yaşadığı sorunlardan
birini bildirir ve karşısındaki öğrenci bildirilen sorun hakkında veri toplar.
Son adım, gerçek bir BT yardım masası kullanılmasıdır. Bu etkinlik, öğrencinin ekipmanına /
cihazına uygun sorunlardan biri için destek istemesidir.

Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
BT yardım masasında trendleri izlemeye devam edin
Değerlendirme
Quiz

Kaynakça

İnternet Kaynakları
University
of
Zagreb
Computer
Center
https://www.srce.unizg.hr/en/helpdesk, (11.12.2020.)
Croatian
Academic
and
Research
Network
https://www.carnet.hr/en/user-support/, (11.12.2020.)

(2020)
(2020)

Helpdesk

User

Support

Think Concepts (2019) 10 tips to try before calling the IT Support Helpdesk
https://thinking.co.nz/blog/2019/10/21/10-tips-to-try-before-calling-the-it-supporthelpdesk, (27.12.2020.)
Mutiny (2016) 10 things you need to check before calling the IT Helpdesk
https://www.mutiny.com/news/blogs/2016/10-things-you-need-to-check-beforecalling-the-IT-helpdesk/, (27.12.2020.)
University
of
Western
Australia
(2020)
Helpdesk
Request
Form,
https://www.web.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/1924910/SCB_Helpdesk_R
equest_Form.pdf (08.01.2021.)
Wilberforce University (2020) IT Help Desk Request Form, https://wilberforce.edu/ithelp-desk-request-form/ (08.01.2021.)
Montana
State
University
(2020)
Help
Desk
https://www.msun.edu/its/Tickets-Tips.aspx, (27.12.2020.)

Ticket

Tips

Andrew Froehlich (2018) Pros and Cons of Chatbots in the IT Helpdesk
https://www.informationweek.com/strategic-cio/it-strategy/pros-and-cons-of-chatbotsin-the-it-helpdesk/a/d-id/1332942
https://www.informationweek.com/strategic-cio/it-strategy/pros-and-cons-of-chatbotsin-the-it-helpdesk/a/d-id/1332942, (08.01.2021.)
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Laurence Goasduff (2019) Chatbots Will Appeal to Modern Workers
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/chatbots-will-appeal-to-modernworkers/, (08.01.2021.)
Makale, kitap vb. referanslar
F. Al-Hawari and H. Barham (2019) A machine learning based help desk system for IT
service management, Journal of King Saud University – Computer and Information
Sciences, https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.04.001, (08.01.2021.)
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Ünite 5. Problem Çözme
5. 4. Gerçek Hayatta Karşılaşılan Sorunları Çözmek İçin Çevrimiçi
Bir Ortamda Diğer İnsanlarla Veya Arkadaşlarla İşbirliği Yapma
(Forumlar, Teamviewer, Vb.)
Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
Ortak çalışmayla problem çözmeyi açıklayabilir
Çevrimiçi ortamda karşılaştıkları sorunları çözmek için diğer
insanlarla veya arkadaşlarıyla işbirliği yapabilir.
Işbirliğine dayalı çevrimiçi araçları (Forumlar, Teamviewer, vb.)
kullanabilir.
Süre
2 saat
Etkinlikler için önerilen süreler:
Ders materyalleri: 60 dakika
Öğrencinin bireysel çalışması:15 dakika
Öğrenci etkinlikleri:30 dakika
Oyunlaştırma:15 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Ters-Yüz Öğrenme
Oyunlaştırma
Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri

Yaparak Yaşayarak Öğrenme
Öz-Yönetimli Öğrenme
Karma Öğrenme

Araç-Gereçler Ve Teknik Gereksinimler

Eğitmen ve öğrenciler, çevrimiçi uzaktan bağlantı yazılımı
kullanacaktır.

Ön Hazırlık
Başlamadan önce öğrencilerin önceki bilgilerini hatırlatmak ve dikkat çekmek
amacıyla aşağıda örneklenen açık uçlu sorular sorulabilir.
1.
Bilgisayarınızla ilgili teknik bir sorununuz varsa, bunu çözmek için
hangi adımları izlersiniz?
2.
Arkadaşınızın teknik bir sorunu olduğunda ona nasıl yardımcı
olabilirsiniz?
Bu bölümde, öğrenciler bazı gerçek yaşam problemlerini çözmek için çevrimiçi
117 yapacaklarını
bir ortamda diğer insanlarla veya arkadaşlarıyla nasıl işbirliği
öğreneceklerdir. Forumları kullanacak ve uzak bağlantı araçlarını
deneyeceklerdir

Uygulama

Teorik bilgiler verilecektir. Bu amaçla PowerPoint sunumu veya
ders planı takip edilebilir. Dersin içeriğini özetlemek ve konuyu
anlamak için ders videosu izlenebilir. İkinci bölümde ise
öğrencilerin forumları ve uzaktan bağlantı araçlarını kullanmaları
beklenmektedir.
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Ders Videosu

E-DigiLit Ders 5.4 Gerçek hayatta karşılaşılan sorunları çözmek için çevrimiçi bir
ortamda diğer insanlarla veya arkadaşlarla işbirliği yapm (Forumlar, Teamviewer, vb.)
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Etkinlik 1.
Teknik Bir Problemin Birlikte Çözülmesine Yardımcı
Olmak İçin Derinlemesine Düşünme Ve Münazara
İçin Bir Forum Oluşturulması.

Bu ünitede eğitmen, çözülmesi gereken teknik bir problem varsayımına dayalı olarak
derinlemesine düşünme ve tartışma için bir forum oluşturacaktır.
Bir mobil cihazda yaşanan teknik bir problem ile ilgili örnek durum verilerek başlanır:
Kullanıcı bir mobil cihaz satın alır, WhatsApp uygulamasını kurar, ancak telefon rehberindeki
kişileri WhatsApp kişi listesi ile senkronize edememektedir. Bu uygulamanın kullanıcısı
kişilerin isimlerini görememektedir. Kullanıcı bu sorunu çözmek için nereye başvurabilir?
Öğrenci, (forumlarda, web sayfalarında, bloglarda başkalarına danışma vb. yolları kullanarak)
bu ünitenin yansıtma ve tartışma forumunda çözümler üretebilir.

Etkinlik 2.
Teknik Sorunu Çözmek İçin Uzaktan Bağlantı
Araçlarını Kullanma

Öğrencilerin bilgisayarlarına bağlanmak için kullanabilecekleri araç (TeamViewer vb.) için
Eğitimci aşağıdaki adımları takip edebilir:
Eğitmen öğrencileri ikişerli gruplara ayırır. Her grupta öğrenciler TeamViewer uygulamasını
yükler. Daha sonra gruptaki öğrenciler sırayla birbirlerinin bilgisayarlarına bağlanırlar. Böylece
uzaktan bağlantı sürecini deneyimleyebilir ve neler yapabileceklerini görebilir.

Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Öğrencilerden farklı uzak bağlantı araçlarını kullanmaları istenir.
Değerlendirme
Teorik içerikleri ölçmek için öz değerlendirme anketi
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Kaynakça

İnternet Kaynakları
https://www.makeuseof.com/tag/3-forum-search-engines-to-search-40-000-messageboards/
Videolar
https://www.youtube.com/watch?v=x2GuWZYbPAg
https://www.youtube.com/watch?v=dPZJUoh3PzA
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Ünite 5. Problem Çözme
5. 5. Dijital Yetkinliklerinin Sürekli İyileştirilmesi İçin Kişisel Bir
Problem Çözme Stratejisi Geliştirme
Öğrenme Çıktıları
Bu ders sonunda öğrenciler;
Temel kişisel problem çözme stratejilerini açıklayabilir.
Kendi kişisel problem çözme stratejisini belirleyebilir.
Çevrimiçi ortamda sorunlarla karşılaştığında problem çözme stratejilerini
uygulayabilir.

Süre
2 saat
Etkinlikler için önerilen süreler;
Ders materyalleri: 25 dakika
Video ve okuma: 50 dakika
Aktivite: 20 dakika
Oyunlaştırma:10 dakika
Öğrenci değerlendirmesi: 15 dakika

Yeni Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri

Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)
Ters-Yüz Öğrenme
Oyunlaştırma
Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri

Anlatım
Araştırma-inceleme
Harmanlanmış Öğrenme

Araç-Gereçler Ve Teknik Gereksinimler

Akıllı telefon veya internet bağlantısı olan bir bilgisayar
olmalıdır.

Ön Hazırlık

Bu bölümün sonunda öğrenciler çevrimiçi ortamlarda mevcut olan
problemleri farklı ve daha basit yollarla çözmek için yeni stratejiler
geliştireceklerdir.
Dersin
başında
eğitmen,
öğrencilerden
bilgisayarlarındaki ve internette gezinme sırasındaki yaşadıkları bir sorun
hakkında düşünmelerini ve nasıl çözdüklerini açıklamalarını veya
aşağıdaki gibi örnek sorular sormalarını isteyebilir:
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Günlük hayatta ve çevrimiçi ortamlardaki sorunları çözmek için ne tür
stratejiler kullanıyorsunuz?

Bununla birlikte öğretim elemanı tarafından derse başlamadan
önce;
Önerilen kaynaklara olan bağlantıların
etkin/geçerli olup olmadığı kontrol edilmeli.

hâlâ

Öğrencinin dersi tamamlamak için ihtiyaç duyduğu ön
bilgileri belirlenerek derse başlaması önemlidir.

Uygulama

Bu ders iki bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde, kişisel problem çözme stratejilerinin önemi
ve problem çözme stratejilerinin teorik arka planı anlatılmaktadır. Teorik arka planı içeren ilk
bölüm öğrencilere anlatılır veya öğrencilerin sahip olduğu teknik imkânlar doğrultusunda
öğrencilerden bunu evde okumaları istenir. Bu seçim, öğretim elemanının ve öğrencilerin
teknik imkânlarına ve motivasyonlarına bağlıdır.
İkinci bölüm ise çevrimiçi bir ortamda problemlerle karşılaşıldığında problem çözme
stratejilerinin uygulanmasını amaçlamaktadır. Bu bölümde öğretim elemanı öğrencilere
problem durumu ile ilgili bazı senaryolar verebilir veya öğrencilerden yaşadıkları sorunları
çevrimiçi ortamda ifade etmelerini isteyebilir. Problem belirlendikten sonra öğrencilerden bu
problemi çözmek için hangi stratejileri kullanacaklarını ve nedenini açıklamaları istenir.
Ders 5.5. ilgili video ve PowerPoint sunumu veya diğer öğrenme kaynakları (videolar,
makaleler, kitaplar vb.) kullanılarak işlenir. Dersin teorik aşaması tamamlandıktan sonra
öğrencilerden öğrendikleri bilgileri kullanarak derste verilen senaryodaki problemi çözmeleri
istenir.
Tüm sürecin sonunda öğrenciler ders planındaki etkinliğe başlarlar. Öğrencilere Öğrenme
Yönetim Sistemi (ÖYS) ve diğer birçok kaynağı kullanabilecekleri hatırlatılır ve problem
çözerken yardım isterlerse yönlendirilirler. Dersin sonunda, ders planında veya diğer
aşamalarında farklı türde sorularla bir değerlendirme etkinliği yapılır.

Ders videosu

Ders 5.5 Problem çözme stratejileri ve geliştirilmesi
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Etkinlik 1.
Çevrimiçi Ortamda Problemle Karşılaştığında
Problem Çözme Stratejilerini Uygulamak.

İlk olarak öğrencilerden kendilerinin veya bir arkadaşının evde internet bağlantısı sorunu
olduğunu varsaymaları istenir. Daha sonra bu problemi çözmek için önceki etkinlikte
öğrendikleri problem stratejisini veya stratejilerini açıklamaları istenir. Bu aşamada
öğrencilerin problemi çözmek için tercih ettikleri stratejilerin birbirinden farklı olduğu
vurgulanmalıdır.
Son olarak çevrimiçi ortamlar ile ilgili daha karmaşık bir problem durumu verilir ve
öğrencilerden bu problemi çözmek için hem problem çözme aşamalarını hem de problem
çözme stratejilerini kullanmaları ve sonucu öğretim elemanına (size) göndermeleri istenir.
Problemler karmaşıklaştıkça problem çözme stratejilerinin çeşitliliğinin arttığı ve birden fazla
stratejinin kullanılması gerektiği açıklanır.
Uygulama Sonrası Tamamlayıcı Etkinlikler
Öğrenciler, problemleri çözmek için hangi stratejileri kullandıklarını ve neden onları seçtiklerini
arkadaşlarıyla tartışmalıdır.
Değerlendirme
Ders planındaki açık uçlu sorular değerlendirme aracı olarak kullanılabilir. Diğer
değerlendirme teknikleri, farklı sorularla veya çevrimiçi araçlarla yapılabilir. Bununla birlikte
derste eğitmen gerekirse Kahoot, Quizizz gibi oyunlaştırma araçlarını kullanarak
değerlendirmeler de yapabilir.
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“Ders videosu, sunum ve ders planını tamamladıktan sonra öğrenci Moodle'da bir rozet
kazanacakları bilgisi verilir.
Kaynakça

Rice, J. W. (2012). The gamification of learning and instruction: Game-based
methods and strategies for training and education. International Journal of
Gaming and Computer-Mediated Simulations, 4(4).
Çağlar, Ş., & Kocadere, S. A. (2015). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarinda
Oyunlaştirma. Journal of Educational Sciences & Practices, 14(27).
Eğitmen ayrıca Ders 5.5 planında bulunan makaleleri, kitapları, videoları ve diğer kaynakları
da kullanabilir.
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