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TAKDİM
Hızla gelişen teknoloji sonucunda dünyada ticaretten eğitime, tarıma, turizme, sağlığa ve 

daha pek çok alanda dijitalleşme yaşanıyor. 
Eğitim camiası olarak günceli, gündemi ve konjonktürü her daim yakalamakla mükellef 

olduğumuzdan her ne kadar pandemi bizi zorlamış olsa da bu zorlukları avantaja çevirmiş 
ve dijital dönüşümü sağlamış bulunmaktayız. Bu da değişimlerin bazen zorunluktan bazen 
de kendiliğinden oluşabildiğini göstermektedir. Burada önemli olan bu değişim ve dönüşüme 
ayak uydurup önde gidenlerden olmaktır. Bu süreçte eğitim alanında en çok kullanılan 
kavramlardan bir tanesi ve en önemlisi şüphesiz uzaktan eğitim olmuştur. Hem bakanlığımız 
hem öğretmenlerimiz bu anlamda çok önemli yol kat etmiştir. Bu çalıştay sonuçlarının süreci 
daha da geliştirmek adına alana katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Bu anlamda, hayatımızın en önemli olgusu olan eğitim alanında dijitalleşmeyi 
değerlendireceğimiz bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.

Kemal ÇEBER 
Vali



SUNUŞ
Günlük hayata büyük ölçüde etki eden teknolojik gelişmeler, küresel değişimleri de 

beraberinde getirmekte ve birçok alanda köklü değişikliklere neden olmaktadır. Web 2.0, 
geniş bant İnternet, mobil teknolojiler, bulut bilişim, dijital medya, büyük veri, yapay zekâ, 
artırılmış gerçeklik, nesnelerin İnterneti, 3B yazıcılar vb. teknolojilerin toplumda oluşturduğu 
etki yeni bir sürecin habercisi olmuştur. Bu gelişmelerin beraberinde getirdiği dijital dönüşüm de 
günden güne yaygınlaşmaya devam etmektedir.

Eğitim-öğretim alanında da özellikle pandemi sonrasında dijitalleşmenin getirdiği yenilikler 
ile geleneksel eğitim anlayışı geride bırakılarak eğitimde yeni bir döneme geçilmiştir. Bu sayede 
eğitimde farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak, bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde 
kullanılmasını sağlamak, sosyal ağ yapısıyla kullanıcıların bilgi alışverişinde bulunabilmelerini 
sağlamak, bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi 
üretmek konuları oldukça önem kazanmıştır.

Tüm bu değişimlerin gerektirdiği bilgi ve becerileri sunabilmek için yapmış olduğumuz 
“Eğitimde Dijital Dönüşüm” çalıştayımızın tüm paydaşlarımıza faydası olacağına yürekten 
inanıyor, emeği geçen tüm ekibime ve katılımcılara teşekkür ediyorum.

Engin EMEN
Millî Eğitim Müdürü



GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, hem bireysel hem de kurumsal anlamda her geçen gün 

artan internet ve internet tabanlı teknoloji kullanımına bağlı olarak hızlı bir dijital dönüşüm 
yaşanmaktadır. Pandemi koşulları, yüz yüze eğitim kadar etkili olmasa da dijital eğitimin, 
uzaktan eğitim teknolojilerinin çağımızın bir parçası olduğunu göstermiş ve bu alanda bir 
hazırlık yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle; Rize Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, ilimizdeki 
eğitim paydaşları ile uzaktan eğitimin tüm yönlerini ele alarak, uzaktan eğitimin niteliğinin 
artırılması amacıyla “Eğitimde Dijital Dönüşüm” çalıştayı gerçekleştirdik.

Çalıştay boyunca 8 ayrı konu başlığı, şube müdürleri, akademisyenler, çeşitli branşlarda 
öğretmenler, veli ve öğrencilerden oluşan 7 komisyon tarafından ele alınmıştır. Bu konularla ilgili 
elde edilen sonuçlar, eğitim kademelerine göre bu kitapçıkta sizlerin istifadesine sunulmuştur.

Çalıştaya destek veren Rize Valisi Sayın Kemal ÇEBER’e, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT’e, Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Engin EMEN’e 
ve komisyonlarda görev alan tüm katılımcılarımıza teşekkür eder, elde edilen sonuçların eğitim 
camiasına faydalı olmasını dileriz.

Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ar-Ge Birimi
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Eğitimde dijital dönüşüme pandemiden 
sonra da neden ihtiyaç duyulmaktadır???

Günlük hayata büyük ölçüde etki eden 
teknolojik gelişmeler, küresel değişimleri 
de beraberinde getirmekte ve birçok 
alanda köklü değişikliklere neden 
olmaktadır. Bu gelişmelerin beraberinde 
getirdiği dijital dönüşüm de günden güne 
yaygınlaşmaya devam etmektedir.

Uzaktan eğitim, yalnızca Covid-19 
gibi küresel salgınlarda değil, iklim 
koşullarından kaynaklanan ya da 
doğal afetler gibi yüz yüze eğitimin 
yapılamayacağı olağanüstü hallerde 
kullanıma uygun olduğu için, eğitim 
sürecinin aksamamasını sağlayacaktır. 
Bu nedenle her alanda çağımızın getirmiş 
olduğu bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Dijital gelişimin hayatımızdaki ekonomik 
boyutunu inceleyecek olursak, yüz yüze 
eğitime oranla daha ekonomik olduğu 
gerçeği göz ardı edilemez.

Teknolojide görülen gelişim ve değişim, 
bilgiye erişim yöntemini ve bilgiye erişim 
hızını da değiştirerek öğretim süresini de 
etkilemektedir.

Online olarak yapılacak görüşmeler, 
iş yoğunluğundan yahut salgın 
tedbirlerinden dolayı okula gelmekte 
zorluk yaşayan velilerle olan iletişimi 
kolaylaştıracaktır. Öğretmenlerin 
toplu ya da bireysel yapacakları veli 
görüşmelerinin eğitim sürecine somut 
katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Eğitim alanında kullanılan teknolojik 
araçlar gittikçe çeşitlenmektedir. 
Son yıllarda video projektörler, akıllı 
tahtalar, mobil araçlar, e-kitaplar, 
kesintisiz ulaşılabilen ses ve görüntü 
ağları ve çevrimiçi sosyal ağlar gibi 
dijital içerikler çoğunluğun hayatına etki 
eden teknolojik gelişmelerdir. Değişen 
neslin öğretim ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek ve onların öğretim ortamını 
iyileştirebilmek için teknolojinin öğretim 
amaçlı kullanılması kaçınılmaz hale 
gelmiştir.

Eğitimde yer alması planlanan dijital içerikler, gerekli alt yapı sağlandığı takdirde 
bilgiyi zamandan ve mekândan bağımsız hale getirmektedir. Kalabalık Sınıf 
ortamında bireysel farklılıkların ve öğrenme şekillerinin de çeşitliliğinden dolayı 
öğrenme eksikliği yaşayan öğrenciler için uzaktan eğitim ve dijital içerikler, 
tekrar izlenebilmesi açısından bir avantaja dönüşmektedir. Bu durum, öğrenme 
farklılıklarından dolayı oluşan dezavantajı ortadan kaldırmaktadır.
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Okul/kurumlar eğitimde dijital 
dönüşüme nasıl hazırlanmalıdırlar?

Bilinçli teknoloji kullanım becerileri nasıl 
kazandırılır?

?

?

?

?

Dönüşüm konusunda üzerinde durulması 
gereken en önemli husus dijital çağın 
sunduğu yeni fırsatlardan daha 
büyük kitlelerin yararlanabilmesi için 
bazı koşulların yerine getirilmesinin 
gerekliliğidir.

Dijital içerikler konusunda öğretmenlerin bilgi paylaşımlarında bulunabilecekleri bir paylaşım ağının oluşturulmasının dijital 
dönüşümde kurumlar adına faydalı olacağı düşünülmektedir.

Kurumların ihtiyaç duyduğu teknik altyapı 
hazırlanmalı.

Tüm okul personelinin bu konuda 
bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler 
hazırlanıp uygulanmalı.

Okullarda kullanılabilecek cihazlar 
konusunda ekonomik destek sağlanmalı

Dijital içerik geliştirme ve bu 
materyallerin kullanılması konusunda 
hizmet içi eğitimler sıklıkla düzenlenmeli.

Çocuklarımız internet ve dijital 
teknolojileri kullanma konusunda çoğu 
zaman ebeveynlerden daha çok bilgiye 
sahip olabilse de özellikle okul öncesi 
dönemde her zaman ebeveynlerin 
bilgi, deneyim ve sınırlandırmasına 
ihtiyaç duymaktadır. Bu bakımdan 
bilinçli teknoloji kullanımı için ebeveyn 
kontrolünün gerekliliği kaçınılmazdır.

Okulların ailelere yönelik çalışmaları 
genişletilip yaygınlaştırması da önemli 
bir adım olacaktır. Bu bağlamda
Rehberlik servisiyle birlikte hazırlanan 
kısa video şeklindeki bilgilendirici 
içeriklerin okul iletişim gruplarında 
öğretmenlerce paylaşılması faydalı 
olacaktır.

İnternetin sınırsız dünyasında uygunsuz 
içeriklerle karşılaşma olasılığı daima 
olacaktır. Böyle bir durumla karşılaştığında 
danışabilmesi, sorununu paylaşabilmesi 
için çocuğa güven vermek, bilinçli 
yönlendirmelerde bulunmak bilinçli 
teknoloji kullanımının ileriki yaşlarda 
yerleşmesine katkı sağlayacaktır.

Teknoloji bağımlılığı konusunda daha 
fazla çocuğa uzman psikolojik destek 
sağlanması için, öğrenci sayılarını baz 
almadan her okula, okul psikolojik 
danışmanların görevlendirilmesi faydalı 
olacaktır.

Okul öncesi yaş grubundaki çocukların 
bilinçli teknoloji kullanımını öğrenme 
konusunda aileye önemli bir rol 
düşmektedir. Bu nedenle de teknolojik 
gelişmeler hakkında öncelikle 
ebeveynler bilgi sahibi olmalıdır. Henüz 
çocuk sahibi olmadan bu konuda 
bilgilendirme yapılmalıdır. Bu hususta 
görsel ve işitsel medya araçlarında 
hazırlanacak olan kamu spotlarının; 
eğitim kurumları, valilikler, sağlık 
ocakları gibi sıklıkla bulunulan kamusal 
mekânlarda afiş ve broşürlere yer 
verilmesinin ebeveynlerin bilinçlenmesi 
adına faydalı olacağı düşünülmektedir.

Okul psikolojik danışmanların konu ile ilgili velilere yönelik düzenleyeceği eğitimlerin 
sürece katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Ekipman eksikliklerinden kaynaklanan 
sorunlar nasıl aşılabilir?

Uzaktan eğitimde öğrenci öz disiplini 
nasıl sağlanmalıdır?

?

?

?

?

Donanım ve yazılım hizmetlerinden 
önce alt yapının planlanmasını ve 
organizasyonu yaparken teknolojik 
gereksinimlerin ve beklentilerin 
belirlenmesi gerektiği bir gerçektir.

Kullanılan teknolojik araçlar veya 
materyallerin sadece ders esnasında 
değil, çocuğun günlük yaşamında da 
yer alması, sürece uyum konusunda 
çocuğa yardımcı olacaktır.

Öz disiplini sağlamak adına ilk aşama çocukları zihnen sürece hazırlamak olmalıdır. Uzaktan eğitimin ne olduğu, sürecin nasıl 
ilerleyeceği, kullanılacak olan yöntem ve rutinler çocuğa ayrıntılı anlatılmalıdır. Bu bağlamda, uzaktan eğitim sürecinde rutin 
oluşturmak, süreci disiplinli yürütme açısından önemli olacaktır. Okul öncesi öğrencilerinin dikkat sürelerinin kısa olduğu göz önüne 
alınırsa rutin alışkanlıklar, çocuğun sürece uyumunu kolaylaştıracaktır.

Eğitim için ayrılan bütçede teknolojik 
donanımlara daha fazla pay ayrılması 
gerekliliği öngörülmektedir.

Şehirlerdeki eğitim kurumlarında sorunlar 
daha kolay çözülebilirken, köy okulları 
gibi merkeze uzak olan okullarda ekipman 
sorunları kolay çözülememektedir. 

Çocuğa özel çalışma alanı belirlemek, 
yani bulunduğu ortamı çocuğun 
öğrenmesi için uygun bir ortama 
dönüştürmek, dikkatini dağıtacak tüm 
etkenlerden arındırmak.

Dijital dönüşümden her öğrencinin 
yararlanabilmesi için projeksiyon 
cihazı, akıllı tahta, bilgisayar gibi eğitim 
aletlerinin her sınıfa temin edilmesi dijital 
öğrenme sürecini hızlandıracaktır.

İnternet hizmetinin daha ulaşılabilir 
ve ucuz hale getirilmesi, eğitim 
içerikleriyle sınırlandırılmak kaydıyla 
öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz 
internet sağlanması, daha fazla mobil 
internet araçlarının kırsal kesimlere 
ulaştırılmasının dijital içeriklere ulaşım 
ve uzaktan eğitime katılım oranını 
artıracağı düşünülmektedir.

Uzaktan eğitimde geçirilen süre çok 
uzun tutulmamalı, çocukların dikkatleri 
dağılmadan süreç tamamlanmalı, 
bunun için öğretmenler ders içeriklerini 
dikkatle oluşturmalıdır.
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Uzaktan eğitimde etkili zaman yönetimi 
nasıl sağlanabilir???

Süre konusunda temel kural öncelikle 
sürenin kısa tutulması olmalıdır. Çünkü 
okul öncesi çağındaki çocukların dikkat 
süresinin kısa olduğu düşünüldüğünde bu 
süreyi aşmak verimin azalması anlamına 
gelmektedir.

Çocuğu ne kadar sürecin içine dâhil edebilirsek belirlediğimiz amaç ve kazanımlara o 
kadar kısa sürede ve büyük ölçüde ulaşmış olacağımız unutulmamalıdır.

Zamanı etkili kullanabilmek için çocukların 
dikkatini çekecek bir etkinlikle ders 
başlatılıp sonrasında çocuğun da aktif 
olarak rol alabileceği etkinliklerle süreç 
devam ettirilmelidir.

Okul öncesi dönemde normal okuma 
yazma yerine görsel materyal 
okuyabilme kazanımı olduğu için 
çocuklara sunulacak olan görsel, 
işitsel, duyuşsal materyaller daha 
etkili ve verimli olacaktır. Dersin süresi 
planlanırken bunlara da gerekli ölçüde 
yer verilmelidir.

Uzaktan eğitimde etkili ölçme 
değerlendirme nasıl yapılmalıdır???

Okul öncesi eğitimde değerlendirme, 
süreç odaklı olduğu için uzaktan eğitimde 
öğrenciyi birebir gözlemleme şansımız 
olmamaktadır. Bu nedenle öğrencilerle 
yapılacak bireysel görüşmeler belirli 
alanlarda değerlendirme yapmaya 
olanak tanıyabilir.

Başka bir değerlendirme yöntemi olarak da uzaktan eğitim sürecinde bir gün 
öncesinden velilere gönderilen ve içeriğinde bazı etkinliklerin ((Türkçe Dil Etkinliği, 
Sanat Etkinliği, Müzik Etkinliği, Fen-Matematik Etkinliği, Okuma Yazmaya Hazırlık 
Çalışmaları ve Oyun Etkinliği) olduğu eğitim planlarının gün içerisinde yapıldığına 
dair video veya fotoğraflarla gerçekleştirilen dönütler baz alınarak bir değerlendirme 
yapılabilir.
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Uzaktan eğitimde sosyalleşme problemi 
nasıl aşılabilir???

Etkinlik planında yer alan ve çocukların 
gün içinde yaptıkları çalışmaları 
arkadaşlarıyla paylaşmalarına fırsat 
vererek yine sosyal gelişimlerine destek 
verilebileceği düşünülmüştür.

Çocukların arkadaşları ile uzaktan iletişim kurarak hazırlayacakları ortak bir etkinlik 
ile sosyal iletişimleri desteklenebilir.

Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların uzaktan eğitim sürecinde olumsuz anlamda 
en çok etkilendiği alan sosyal gelişim alanıdır. Bu konuda çocuklara yardımcı olmak 
adına, iletişim saatlerinde kendilerini ifade edebilecekleri sorumluluklar verilip süreç 
içerisinde söz hakkı vererek destekleme yapılabilir.

Diğer??
Uzaktan eğitim sürecinde çocuklar ile gerçekleştirilecek olan süreç sadece iletişim kurma 
amaçlı olmalı, zorlayıcı strese sokacak yoğun etkinlikler tercih edilememelidir.

Okul öncesinde uzaktan eğitim sadece mecburi hallerde kullanılmalı, onun dışında 
kesinlikle yüz yüze eğitim olmalı.

Çocuğun okula başlamadan önce 
dijital ortam ile ilgili terimleri öğrenmesi 
ve teknolojiyi bilinçli kullanma 
konusunda ebeveynleri tarafından evde 
bilinçlendirilmiş olması sürecin daha 
sağlıklı ilerlemesine katkı sağlayacaktır.
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Eğitimde dijital dönüşüme pandemiden 
sonra da neden ihtiyaç duyulmaktadır???

Salgın şartlarının devam etmesi, 
muhtemel salgın ve olağanüstü şartlara 
hazır bulunmak

Eğitim paydaşlarının sürece katılımı ve 
bilinçlendirilmesinde ekonomik bir araç 
olması

Dijital dönüşüm psikolojik danışma ve 
rehberlik hizmetlerinin daha ulaşılabilir 
olmasını sağlamaktadır

Dijital çağda güncel eğitim yöntem 
ve teknolojilerindeki gelişmelere ayak 
uydurmak

Eğitimde zaman ve mekân sınırını ortadan 
kaldırmak

Alfa kuşağının teknolojiye olan ilgisinden 
ötürü eğitimde dijitalleşmenin devamlılığın 
sağlanması

Eğitim paydaşlarının bilinçli dijital 
dönüşüme ihtiyaç duyması

Öğretmenlerin salgın sürecinde 
kazandığı dijital ve teknolojik 
becerilerinin devamlılığını sağlamak

Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin de dijital alanda yapılabilirliğinin 
deneyimlenmesi, bu bağlamda devamlılığının sağlanması

Siber zorbalığın önlenmesi için dijital 
beceri ve bilinç eğitimlerin gerekliliği

Ekipman eksikliklerinden kaynaklanan 
sorunlar nasıl aşılabilir???

Dijital çağın çok hızlı değişmesi 
nedeniyle teknolojik araç ve gereçler 
ile donanım maliyetlerinin eğitimcilere 
öğretim desteği olarak sağlanması

Eğitimci ve öğrencilere dijital teknolojik 
araçların bedellerine yönelik destek 
sağlanması noktasında protokollerin 
yapılması

Yazılım ürünlerine eğitimci, öğrenci ve velilerin erişimine yönelik abonelik bedellerinin 
karşılanması

EBA canlı ders gibi uygulamaların yoğun kullanımında yaşanan sorunların 
giderilmesine yönelik iyileştirme tedbirlerinin alınması

Okul ve kurumların internet altyapısına yönelik iyileştirmeler yapılması
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Okul/kurumlar eğitimde dijital 
dönüşüme nasıl hazırlanmalıdırlar???

Okul ve kurumların dijital eğitim süreçlerini 
içeren bir çerçeve planı olmalı

Okulun paydaşlarına, yüz yüze eğitime 
ara verildiği sürelerde kullanılacak 
dijital yazılımlar hakkında teknik bilgi ve 
eğitimlerin verilmesi

Eğitimdeki dijital dönüşümün mevzuata 
entegrasyonunun sağlanması

Bilinçli teknoloji kullanım becerileri nasıl 
kazandırılır?

Uzaktan eğitimde öğrenci öz disiplini 
nasıl sağlanmalıdır?

?

?

?

?

Eğitimci ve velilerin dijital teknoloji 
kullanım becerilerinin geliştirilmesine 
yönelik eğitimler verilmeli

Uzaktan eğitim sürecinin başında 
eğitimciler, sürece yönelik kurallar 
konusunda öğrenci ve velilerle karşılıklı 
bir mutabakata varmalı

Öğrencilerin kullandığı bilgisayar, 
tablet, telefon vb. teknolojik araçların 
öğrencilerin sınırlı kullanımına uygun 
güvenlik yazılımlarının geliştirilmesine 
yönelik tedbirler alınmalı

Okullarda yürütülen rehberlik 
hizmetlerinde bilinçli teknoloji kullanım 
becerileri kazandırılmasında uzman 
desteğinin alınabilmesi için üniversitelerle 
iş birliğinin sağlanması

Uzaktan eğitim sürecinde canlı derslere 
alternatif süreç temelli ve proje tabanlı 
ödevlerin kullanılması, öğrencilerde 
araştırma, inceleme ve öz disiplin 
becerilerinin gelişiminin sağlanması

Güvenli internet kullanımın 
yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirlerin 
alınması

Bilinçli teknoloji kullanma becerilerinin 
kazandırılması konusunda toplumsal 
farkındalık oluşturacak kamu spotu, afiş, 
sosyal medya reklamları, tv dizilerin 
içeriğine entegre edilecek vb. faaliyetler 
yürütülmelidir

Öğrencilerin gerekli öz disiplin 
kazanma sürecinde önemli olan anne 
baba eğitimleri gerçekleştirilmeli

Bilinçli teknoloji kullanımı, öğretim 
programlarına eklenmeli
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Uzaktan eğitimde etkili zaman yönetimi 
nasıl sağlanabilir???

Açık kaynak kodlu canlı ders 
uygulamalarının ücretsiz versiyonlarında 
yer alan 40 dakikalık zaman sınırının 
esnetilmesi

İlkokul öğrencileri için 6 ders saati 
süresince ekran başında geçirilen sürenin 
uzun olmasının olumsuz etkilerinden ötürü 
günlük canlı ders saati sayısının azaltılması

Ders saatlerinin dışında öğrencilerin 
kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif 
faaliyet süreçlerine dâhil olarak kendi 
zamanlarını planlama becerileri 
kazanmaları sağlanmalı

Uzaktan eğitimde sosyalleşme problemi 
nasıl aşılabilir?

Uzaktan eğitimde etkili ölçme 
değerlendirme nasıl yapılmalıdır?

?

?

?

?
Öğrencilere ders dışında uzaktan eğitim araçlarıyla sohbet yapmalarına fırsat 
verecek faaliyetlerin planlanması

Küçük grup çalışmalarının uzaktan eğitim 
araçlarıyla yapılması

Uzaktan eğitimde ölçme ve 
değerlendirmeye yönelik kriterlerin 
sürecin başında paydaşlara ulaştırılması

Uzaktan eğitimde drama gibi etkileşimli 
yöntem ve tekniklerin kullanılması

Öğrencilerin araştırma-inceleme, deney 
ve raporlama yapmalarına yönelik 
ödevler verilmeli, ölçme-değerlendirme 
faaliyetleri bu alandaki performanslar 
dikkate alınarak yapılmalı

Sınıf içi internet tabanlı etkileşimli oyun 
tasarımları hazırlanmalıSınıfça sanal gezilerin yürütülebileceği 

planlamaların yapılması

Geleneksel ölçme değerlendirme 
faaliyetlerinin uzaktan eğitim araçlarıyla 
yapılmasından ziyade alternatif ölçme 
değerlendirme faaliyetlerine (web 2.0 vb.) 
yönelik öğretmenlere eğitimlerin verilmesi



ORTAOKULLARDAORTAOKULLARDA
DİJİTAL DİJİTAL 
DÖNÜŞÜMDÖNÜŞÜM
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Eğitimde dijital dönüşüme pandemiden 
sonra da neden ihtiyaç duyulmaktadır???

Eğitimde fırsat eşitliği ve öğrenmenin 
bireyselleştirilmesinin sağlanması 
ile öğrenmendeki yer, zaman ve 
mekân sınırlarının kaldırılması dijital 
dönüşüme olan ihtiyacın en önemli 
nedenlerindendir.

Bununla birlikte dijital dönüşüm yaşam 
boyu öğrenmeyi teşvik ederken eğitimde 
maddi ve manevi yönden ekonomiklik 
sağlamaktadır.

Dijital ortamda geliştirilen içerikler 
toplumun her kesimine açık erişim imkânı 
sağlayarak öğrenmenin sürekliliğini 
destekler

Bilgiye erişimin çok kolaylaştığı günümüzde doğru ve nitelikli bilgiye erişim için dijital 
dönüşüme ihtiyaç vardır.

Ekipman eksikliklerinden kaynaklanan 
sorunlar nasıl aşılabilir???

Yeni ekipmanlar okullara ulaşana kadar 
eski donanımlar bakımları yapılarak 
kullanılabilir.

Okul-Aile Birlikleri teknik anlamda 
bilinçlendirilip okulların destek bulmasına 
yardımcı olunabilir.

Öğretmenlerin materyal geliştirme sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri donanımları 
içeren materyal tasarım atölyeleri ve teknik ekip bulunan stüdyolar ilçe/bölge 
bazından kurularak öğretmenlerin teknolojileri edinmede yaşadığı sorunlar 
hafifletilebilir.

Öğrencilerin ekipman eksiklikleri için EBA Destek Noktaları teknik olarak 
geliştirilmelidir.  EBA Destek Noktalarının sayısının artırılması gerekmektedir.

Meslek liseleri ve yüksek okulların iş 
birliği ile yeni ekipmanlar üretilip ilk ve 
ortaokul seviyelerinde kullanılabilir.

Üniversitelerin teknik imkanlarının 
öğretmenlerin erişimine açılması 
öğretmenlere bu noktada fayda 
sağlayabilir.

EBA platformuyla yapılan veri 
alışverişlerinin internet kotasından 
sayılmaması ya da ek kota tanımlaması 
yapılması önerilmektedir.

Kurumsal ekipman alımlarında kurumlara 
kolaylık sağlanabilir.

Fatih Projesi altyapısı tekrar gözden 
geçirilerek dijital dönüşüm çerçevesinde 
teknik ekipman eksiklikleri belirlenerek 
giderilebilir.
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Okul/kurumlar eğitimde dijital 
dönüşüme nasıl hazırlanmalıdırlar???

Sağlıklı bir dijital dönüşüm için öncelikle 
eğitim kurumu bir durum tespiti ya da 
ihtiyaç analizi yapmalı ve kurumun güçlü 
ve eksik yönlerini uluslararası standartlar 
ışığında belirlemelidir.

Kurum dışı denetçilerden ve üniversitelerdeki alan uzmanlarından destek alınması ayrıca 
faydalı olacaktır.

Okullar tüm paydaşlarına yönelik 
uygulanabilir hizmet içi eğitimler, 
fiziksel önlemler ya da destekler, 
dijital içerikli projeler üretmeli ve 
desteklemelidir.

Analizde elde edilen bilgilerden yola 
çıkılarak her okul/yönetim bölgesi 
gerçekçi bir dijital dönüşüm eylem planı 
hazırlamalı ve plan aşamalı olarak 
(temel ihtiyaçlardan özel ihtiyaçlara 
doğru) uygulanmalıdır.

Bilinçli teknoloji kullanım becerileri nasıl 
kazandırılır???

Üniversiteler ve MEB işbirliği sağlanarak, 
eğitim teknolojisi temelinde öğretmenlerin 
bilgi ve becerilerinin güncel tutulması

Etkili bilinçli teknoloji kullanımına yönelik 
projelere yer verilmeli

Müfredata bilinçli teknoloji kullanımı 
ile ilgili uygulamalı içerikler eklenmeli, 
öğrencilere bu konuda çeşitli kamu 
spotları hazırlanmalı

Veliler için dijital bilinçli teknoloji kullanımı ile ilgili destek portalı oluşturulmalı

Eğitim teknolojisinin bir öğretmen mesleki 
yeterlik becerisi sayılmasının önemi

Bilişim teknolojileri dersi kapsamında 
öğrencilere dijital vatandaşlık eğitimi 
verilmeli ve bu dersin farklı projelerin 
uygulama saatine dönüşmesinin önüne 
geçilmeli

Öğrenciler için dijital bilinçli teknoloji 
kullanımı ile ilgili destek portalı 
oluşturulmalı

Öğretmenlik becerilerinin teknolojik 
pedagojik alan bilgisi doğrultusunda 
revize edilmesi

Veliler için dijital vatandaşlık eğitimi 
verilmeli

Dijital ebeveynlik danışmanlık hizmeti 
verilmeli

Teknoloji bağımlılığı ile baş etme 
konusunda eğitim ve destek verilmesi
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Uzaktan eğitimde öğrenci öz disiplini 
nasıl sağlanmalıdır???

Veliler, çocuklarının internet kullanımı 
için bir süre belirlemelidir.

Öğrencilerin her biri için bir dijital 
portfolyo dosyası oluşturulabilir ve bu 
dosya EBA sistemi üzerinde bulunabilir. 
Öğrenci böylece kendi ilerlemesini 
ve öğrenmesini düzenleyebilir ve öz 
disiplinini sağlayabilir.

Velilerin özellikle doğru ve 
etkili bir şekilde dijital araçları, 
teknolojiyi kullanmaları noktasında 
bilinçlendirilmesi gereklidir.

Uzaktan eğitimde etkili zaman yönetimi 
nasıl sağlanabilir???

Dijital ortamdaki kaynaklar ve 
öğrencilerin kaynaklara erişimi 
öğrencilerin serbest zamanlarına göre 
düzenlenebilir.

Öğrencilerin dijital ortamdaki geçireceği 
zaman sürecinin planlanması gerekir.

Zaman yönetimini düzenlemeye yönelik 
dijital uygulamalarla ilgili öğrencilere 
bilgi verilmeli.

Müfredat dijital ortama göre yeniden 
şekillendirilebilir.

Dijital ortamlar için etkili zaman yönetimi 
konusunda eğitimler verilmeli.

Dersin nasıl değerlendirileceğinin 
önceden planlanmalı.
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Uzaktan eğitimde etkili ölçme 
değerlendirme nasıl yapılmalıdır???

Ölçme ve değerlendirmede çoktan 
seçmeli sorulara ek olarak alternatif 
ölçme–değerlendirme yaklaşımları ve 
yöntemleri kullanılmalıdır.

Yerli intihal yazılımları oluşturulup EBA 
bünyesinde öğretmenlere sunulabilir.

Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini 
harekete geçirici öğrenme materyalleri 
geliştirilip ölçme ve değerlendirme de bu 
yönde gerçekleşmelidir.

Alternatif dijital ölçme ve değerlendirme 
yazılımları geliştirilip kullanılmalıdır. 
Etkileşimli oyunlarla değerlendirme 
yöntemleri uygulanmalıdır.

İntihal gibi davranışların tespitinin 
kolaylaşması ve caydırıcılığının artması 
için sistem ve araçların öğretmenlere 
sunulması gerekmektedir.

Uzaktan eğitimde ürün 
değerlendirmesinin yanında süreç 
değerlendirmesinin de yapılması 
ve teşvik edilmesi gerekmektedir. 
Öğrencilerin yaptığı ödevler, 
çalışmalar, araştırma ve uygulamaları 
bir bütün halinde değerlendirilmelidir.

Uzaktan eğitimde sosyalleşme problemi 
nasıl aşılabilir???

Ders içeriği ile alakalı alanında 
uzman kişilerin derse davet edilip 
(örneğin öğrencilerin sevdiği bir yazar 
ya da sporcu) öğrencilerle söyleşi 
gerçekleştirmesi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin 
duygularının farkında olup bu duyguları 
düzenlemeyi öğrenmeleri önemlidir. 
Duygu düzenleme esnasında uyarlanabilir 
stratejilerin öğretimi önemlidir.

Ekran karşısında kısa süreli fiziksel 
ısınma etkinlikleri gerçekleştirilmesi.

Öğrencilerin ders dışı farklı etkinliklerde 
yer alması sağlanabilir.
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Diğer??
Bilinçsiz ve aşırı teknoloji kullanımının 
öğrencilerin ruh ve beden sağlığı 
üzerinde oluşturabileceği olumsuz 
etkilere karşı öğretmen, veliler 
ve öğrenciler bilgilendirilmeli. Ve 
bilinçlendirilmeli. Rehberlik ve destek 
imkanları sunulmalı.

Eğitsel içerikli artırılmış gerçeklik ve sanal 
gerçeklik uygulamalarının tasarlanması 
ve bu uygulamaları kullanmaya 
yetecek donanımı olmayan kurumlarda 
öğrencilerin kullanımını sağlamak 
için gezici kütüphane/simülasyon 
araçlarının sağlanması faydalı olacaktır. 

Öğrenciler için sanatsal ve sportif 
etkinliklere yer verilmelidir.   Bu faaliyetlere 
ders saatleri içerisinde yeterli zamanın 
ayrılması gerekir.

Okul dışı öğrenme ortamlarının 
geliştirilip aktif hale getirilmesi ve planlı 
şekilde kullanılması gereklidir.

Öğretmen yetiştirme programlarında duygu ve duygu düzenleme stratejilerine yer 
verilmelidir.

Öğretmen yetiştirme programları müfredatına dijital yetkinlikle ilgili becerilerin 
kazandırılmasına yönelik içerik ve uygulamalara yer verilmelidir.

Teknoloji entegrasyonu konusunda öğretmen yetiştirme programlarına etkili ve verimli 
bir entegrasyon nasıl yapılır sorusunun cevabı olabilecek içerik ve uygulamalar yer 
almalıdır.



ORTAÖĞRETİMDEORTAÖĞRETİMDE
DİJİTAL DİJİTAL 
DÖNÜŞÜMDÖNÜŞÜM
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Eğitimde dijital dönüşüme pandemiden 
sonra da neden ihtiyaç duyulmaktadır???

Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim 
paralel yürütülebilir. Okul ortamında 
yetiştirilemeyen bazı konular uzaktan 
eğitim aracılığıyla öğrencilere 
ulaştırılabilir.

Dijital materyaller sınıf içi uygulamalarda 
öğretmen alternatifler sunmaktadır. 
Örneğin yazılı kaynaklar pdf olarak, 
ders dışı materyal olarak kullanılabilir.

Dijital ortam kullanılarak daha çok 
katılımcının bulunduğu programlar 
düzenlenebilir.

Ders dışı etkinliklerin (davetli konuşmacı, 
seminer, konferans vb.) gerçekleştirilmesi 
noktasında kolaylık sağlayabilir.

Bazı dersler uzaktan eğitim için elverişli 
iken bazı dersler için çok elverişli 
olmayabilir. Bu sebeple karma [hibrit] 
eğitimin sürekliliği devam edebilir.

Dijital ortamda öğretmenlerin hizmet 
içi eğitim ve mesleki gelişim imkânları 
zaman, ulaşım ve ekonomik vb. 
anlamda daha da kolaylaşmaktadır. 
Bu anlamda dijital dönüşüme ihtiyaç 
duyulacağı düşünülebilir.

Eğitime zorunlu ara verildiği durumlarda 
(kar tatili gibi) uzaktan eğitim faaliyetleri 
öğrencilerin okuldan uzaklaşmalarına 
engel olacaktır. Bu sebeple yine eğitim 
öğretimin aksamaması için başvuru 
kaynağı olabilir.

Okul/kurumlar eğitimde dijital 
dönüşüme nasıl hazırlanmalıdırlar???

Sınıflarda uzaktan dersleri anlatabilmek 
amacıyla bilgisayar altyapısı 
oluşturulabilir.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin eksiklerin 
giderilmesi noktasında sorumluluğu 
okullara bırakmaktan ziyade daha üst 
kurum olarak eksikliklere müdahale 
etme noktasında sorumluluk alması daha 
doğru olabilir.

Okulların internet altyapısı 
güçlendirilebilir.

Uzaktan eğitim süreci anne baba 
olarak sorumluluk gerektiren bir süreçtir. 
Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine 
bakışları derse katılım tutumlarını 
şekillendirmektedir. Ebeveyn desteği 
ile öğrencilerin motivasyon ve algıları 
yükseltilebilir.

Öğrencilerin uzaktan eğitime eksiksiz 
katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla 
teknik destek sağlanabilir.

İhtiyaç analizi ile süreç sonrasına ilişkin 
çalışmalar yapılmalıdır. Bu noktada 
öğrenci veli, öğrenci ve öğretmen 
düzeyinde çalışmalara ağırlık verilebilir.

Destek kaynaklar yetersiz kalmaktadır. İç 
paydaşlara (öğretmen, öğrenci, yönetici) 
verilen bilgisayar kullanım eğitimleri 
amaca yönelik olarak geliştirilmelidir.
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Ekipman eksikliklerinden kaynaklanan 
sorunlar nasıl aşılabilir???

Okullarda bilgisayar sınıfları açılabilir. Öğrencilerin buralardan derslere ulaşmaları 
sağlanabilir. Tablet eksiği olan öğrenciler tespit edilerek öğrencilerin eksiklikleri 
giderilebilir. Çok çocuklu aileler tespit edilerek öğrencilerin eksikleri belirlenebilir.

Uzaktan eğitim için kullanılan internet 
kotası arttırmalıdır. Çünkü öğrencilerin 
derse ulaşmalarında internete 
ihtiyaç duydukları internet kullanımı 
temel ihtiyaç haline dönüşmüştür. 
Bu sorun çözülmeden diğer konular 
tamamlanamayabilir.

Uzaktan eğitimde sosyalleşme problemi 
nasıl aşılabilir???

Öğrencilere verilen araştırma ödevlerinde 
adres belirtilmelidir (link paylaşılabilir). 
Böyle olursa öğrencinin daha doğru 
ve  bilinçli olarak veriye ulaşması 
sağlanabilir.

Öğrencinin teknoloji kullanımı dışındaki 
zamanını okul dışı  sosyal, sportif, kültürel 
vb. aktivitelerle zenginleştirmesine 
yardımcı olunması gerekebilir.

İçerik sağlayıcıların denetlenmesi gerekir.

Bilinçli teknoloji kullanılmasının öğrencilere 
aktarılabilmesi için ortaöğretim düzeyinde 
seçmeli veya zorunlu bir ders konulabilir.

Öğrencilere ve ailelere internetten 
ulaşılacak bilgilerin güvenliği ile ilgili 
bilinç kazandırmaya dönük seminerler  
yapılabilir.

Öğretmenlerin de bilinçli teknoloji 
kullanımına ilişkin kendi davranışlarıyla 
öğrenciye model olmaları gerekir. 
Bu sebeple öğrenci- veli etkileşimli 
teknolojik araç kullanımına yönelik 
seminerler düzenlenebilir.

Sosyal anlamda, ailevi anlamda, 
akademik anlamda sorunları olan 
öğrencilerin teknolojiyi problemli 
kullanma açısından daha çok risk 
altında oldukları görülmektedir. Burada 
bahsedilen psikososyal problemlerin 
tespit edilmesi ve bunlara dönük 
müdahalelerin yapılması önerilebilir.

Önceki kademelerde öğrencinin 
mesleki ilgilerinin belirlenmesine yönelik 
çalışmalar yapılmalı, bu sayede 
öğrenciler ilgi ve tutumları doğrultusunda 
alanlara yönlendirilmelidir. Proje ödevleri, 
performans görevleri öğrencinin ilgisi 
doğrultusunda verilerek dijital platformlar 
olumlu bir geribildirim sunabilir.
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Uzaktan eğitimde öğrenci öz disiplini 
nasıl sağlanmalıdır???

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencinin 
hangi davranışlarının uygun, hangilerinin 
uygun olmadığına dair açık yönergeler 
ve kurallar (devam konusu, kamerayı 
açma, ödevlerin akranı tarafından 
değerlendirilmesi ve belirli bir yüzdede 
nota yansıtılması vb.) belirlenerek 
bunların öğrencilerle paylaşılması  ve 
takibinin yapılması sağlanabilir.

Öğretmenler tarafından farklı derslerde 
uygulamaya yönelik görevlendirmeler 
yapılması ve öğrencinin derste aktif 
kılınması öz disiplini geliştirebilir.

Öğrencinin dış denetim olmadan da 
uzaktan eğitim sürecini etkili bir şekilde 
sürdürmesi için kendisi için anlamlı bir 
hedefin belirlenmesi konusunda öğrenciye 
destek olunması gerekir. Bunun yanında 
öğrenciye güçlü ve güçsüz yanlarının 
sezdirilmesi rehber öğretmenlerin 
yapabileceği çalışmalardır. Öğrencinin 
kendine ait bir izleme cetvelinin de 
oluşturulması planlama açısından önemli 
olduğu düşünülmektedir.

Eğitimin uzaktan da olsa devamının 
öğrenci için neden önemli olduğu 
konusunda eğitimin sürekliliğini ve 
gerekliliğini hissettirecek öğrenci 
merkezli seminer, konferans, çalıştay vb. 
etkinliklerin dönem içerisinde ihtiyaca 
göre  düzenlenmesi önerilebilir.

Ders içeriklerinin daha ilgi çekici hale 
getirilmesi, öğrencinin katılımının 
sağlanması öğrencinin uzaktan eğitime 
olan devamlılığını ve öz disiplinini 
olumlu yönde etkileyebilir.

Uzaktan eğitimde etkili zaman yönetimi 
nasıl sağlanabilir???

Velinin öğrencinin uzaktan eğitimdeki 
zamanını düzenleyebilmesi için 
öğrenciye destek olması gerekir.Bu 
sebeple  (Kalkış ve yatış saatleri, kahvaltı, 
ders hazırlığı, ders süreci, yemek…)
konularında bilinçlendirme yapılması 
önerilir.

Öğrenciye dersleri takip edeceği, 
ders için gerekli olan materyallerin de 
bulunduğu bir ortamın aile tarafından 
sağlanması tavsiye edilir.

Akademik kaygısı yüksek okullarda uzaktan öğrencilere pek fazla ders dışı zaman 
kalmamaktadır. Bu okullarda uzaktan eğitim sürecinde hem ders çeşitliliğinin hem 
de ders saatlerinin azaltılması önerilebilir. Öğleden önce teorik, öğleden sonra 
uygulama, aktivite ağırlıklı dersler yapılabilir.

Öğretmenlerin uzaktan eğitimde bir günü uygun şekilde planlamaları konusunda 
öğrencilere yardımcı olması gerekir.Bu sebeple   sadece akademik faaliyetler değil, kitap 
okuma, beslenme, sosyal medyada geçirilen zaman, fiziksel aktivite, sosyalleşme gibi 
başlıklarda planlamalar yapılmalıdır.
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Uzaktan eğitimde etkili ölçme 
değerlendirme nasıl yapılmalıdır???

Farklı soru türlerinin (çoktan seçmeli, 
doğru-yanlış, eşleştirme ve açık 
uçlu) barındıran testlere yer verilmesi 
önerilebilir.

Alternatif ölçme ve değerlendirme 
tekniklerine de yer verilmelidir (Vitrin 
portfolyo – en iyi ödevlerin bir dosyada 
toplanması) ve bunların dönem sonunda 
paylaşılması, performans ödevleri, kişiye 
özgü iyileştirme amaçlı ödev türleri, 
proje görevleri (gruba yönelik görevler), 
sınıf dışı gezi –gözlem faaliyetlerine yer 
verilebilir.

Proje ödevi ve performans görevlerine 
online ölçme ve değerlendirme sürecinde 
ağırlık  verilebilir, bunlar sınavlara 
tercih edilebilir. Turnitin, IThenicate gibi 
programlar aracılığıyla intihal söz konusu 
olup olmadığı kontrol edilebilir.

Sadece sonuç değerlendirme değil, sürece 
dönük değerlendirme de yapılmalıdır. 
Süreç değerlendirmede biçimlendirmeye 
yönelik ara sınavlar (quiz vb.) yapılabilir. 
Bu sınavların puan karşılığı olmamalı. 
Google formlar, Microsoft Teams gibi 
uygulamalar bunların yapılabilmesi için 
uygun ortamlar sağlamaktadır.

Her ara sınav ders saatinden zaman 
olarak az olmamasına dikkat edilmelidir 
(sınavın online ya da yüz yüze olmasından 
bağımsız).

Her ara sınav ders saatinden zaman 
olarak az olmamasına dikkat edilmelidir 
(sınavın online ya da yüz yüze olmasından 
bağımsız).

Google formlar üzerinden yapılan 
sınavlarda puanlamanın her soru türü için 
eşit dağıtılmasına önem verilmelidir.

Sorular online ve yüz yüze uygulanan 
testlerde  güçlük düzeyi açsından 
“kolay” dan, “orta güç” ve “güç” e 
doğru sıralanmalıdır.

Soru türleri bilgi, kavrama, uygulama, 
analiz, sentez, değerlendirme ve 
ayrıca analitik düşünme, problem 
çözme, yaratıcılık, örüntü bulma vb. üst 
düzey ölçmelere uygun olmalıdır.

Çoktan seçmeli soruların 
seçeneklerinde “diğer”, “hiçbiri”, 
“yalnız”, “aşağıdaki” , “yukarıda”, 
“yanda” gibi ifadeler kullanılmamalıdır. 
Yönergelere yer verilmelidir.

Online sınavlarda güvenirliği arttırmak 
için (seçenekleri dağıt.vb.) komutları 
aktif hale getirilmelidir.

Açık uçlu soruların kullanımı arttırılmalı 
ve puanlanması için Rubrik (dereceli 
puanlama anahtarı) kullanılmalıdır.
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Uzaktan eğitimde sosyalleşme problemi 
nasıl aşılabilir???

Öğrencilere sosyalleşebilmek için zaman 
kalabilmesi adına ders saatleri ve ders 
çeşitliliği azaltılabilir.

Online ortamda grup tartışmaları, panel, 
münazara gibi çalışmalar yapılabilir.

Ders dışı zamanlarda online ortamda 
öğrencilerin sosyalleşmesini ve yeni 
insanlarla da tanışmasını sağlayacak 
programlar takip edilebilir, öğrenciler 
bu programlara katılım konusunda teşvik 
edilebilir.

Öğrenciye dersler arasında online 
etkileşim için belli süreler ve fırsatlar 
verilebilir.

Sanal müze, sanal tiyatro, sanal konser, 
spor etkinlikleri imkânları takip edilerek 
öğrenciler bu imkânlardan yararlanma 
konusunda bilgilendirilebilir ve katılım 
için teşvik edilebilir.

Öğrenciler arasında etkileşimin 
sağlanabilmesi için grup etkileşimine 
dayalı çalışmaların öğretmenler 
tarafından öğrencilere verilmesi önerilir.

Eğitim çağındaki çocukların öğrenmesi,  yaşadığı toplumun kültürünü öğrenmesi ya 
da devletin eğitim politikalarını gerçekleştirmesi tamamıyla uzaktan eğitimle mümkün 
olmayabilir.

Öğrencilerin evde kaldıkları zamanda aile içi sosyalleşebilmenin de mümkün olabilmesi 
için teknolojinin içinde olmadığı, ailenin birlikte zaman geçireceği zamanların belirlenmesi, 
evin belli kısımlarında (yemek masası, yatak odası vb.) teknolojik araçların kullanılmaması 
gibi konularda öneriler yapılabilir, birlikte nasıl zaman geçirebilecekleri konusunda 
öğrenciler ve ebeveynler eğitilebilir.

Özellikle insanların evde daha çok zaman geçirdiği pandemi ve uzaktan eğitim 
sürecinde öğrenci ve ebeveynlere aile içi sosyalleşme ve iletişim,  sağlıklı yaşam 
vb. konularda bilgilendirme ve destek sağlayacak, sürecin takibini sağlayacak 
personellerin istihdam edilmesi önemli olarak düşünülebilir.

Diğer??
Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime 
yönelik bir entegrasyon aracı olarak 
kullanılması daha uygun olabilir. Hibrit 
bir modelin parçası olarak dönem için 
uygun olduğu düşünülebilir.

Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime 
yönelik bir entegrasyon aracı olarak 
kullanılması daha uygun olabilir. Hibrit 
bir modelin parçası olarak dönem için 
uygun olduğu düşünülebilir.

Öğrencilerde ergenlik döneminde sağlıklı cinsel kimliğin oluşması çok önemlidir. 
Uzaktan eğitim sonrasına ilişkin olarak bu komisyonda bulunan öğretmen 
gözlemlerine göre,  öğrencilerde cinsel gelişim ile ilgili problemler artmıştır. Rehber 
öğretmenlerin merkezde olacağı, gerekirse konuyla ilgili alan uzmanlarından 
yardım alınacağı cinsel gelişim ve cinsiyet gelişimi ile ilgili sınıf rehberliği ya da 
konferans gibi çalışmaların hem öğrencilere hem de öğretmen ve velilere dönük 
olarak gerçekleştirilmesi önemli görünmektedir.



DİN DİN 
ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİMİNDE 
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Eğitimde dijital dönüşüme pandemiden 
sonra da neden ihtiyaç duyulmaktadır???

Pandemi sonrasında bölgesel, ulusal 
ya da global düzeyde yaşanabilecek 
deprem, yangın, savaş gibi olağanüstü 
durumlardan sonra eğitim sürecinin 
kesintiye uğramadan devam etmesine 
imkan sunması

Gerek yüz yüze gerekse uzaktan 
eğitim süreçlerinde anlatılan 
konuların dijital imkanlar kullanılarak 
somutlaştırılabilmesi

Uzaktan yapılan derslerin, öğrencilerin 
okula gidip gelirken harcayacağı 
zamanın ve yorgunluğun önüne 
geçerek, kendilerine daha fazla zaman 
ayırmalarına olanak vermesi

Öğrencilerin kendi gelişim hızı ve 
ihtiyaçlarına göre istediği bilgiyi elde 
etmesine imkân vermesi

Öğrencilerin bilgiyi pasif şekilde elde 
eden kişiler olmaktan çıkarak, bilgiyi 
aktif şekilde elde etmeye çalışan, 
öğrenmeyi öğrenen bireyler haline 
gelmesi

Hızla değişen güncel bilgiye hızlı ve 
kolay ulaşım fırsatı sunması

Öğrencilerin okul dışındayken herhangi 
bir dersle ilgili karşılaştığı sorunları 
ya da zorlanmaları sınıfın ortak 
kullandığı dijital platformlarda ya da 
sosyal medya gruplarında paylaşarak 
destek alması ve bu sayede çalışma 
sürekliliğinin pekiştirilerek sürdürülmesi

EBA sistemi gibi uygulamalar 
aracılığıyla öğrencilerin öğrenme 
süreçlerinin takip edilebilme imkânı

Okuldaki derslerin bazılarının uzaktan 
bazılarının da yüz yüze olacak şekilde 
hibrit olarak gerçekleştirilmesinin 
eğitim ortamlarındaki personel ya da 
okullardaki fiziksel eksiklikleri aşmaya 
imkân sunması

Derslerin kaydedilmesi ve öğrencilerin 
daha sonra o dersleri tekrar dinlemesi. Bu 
sayede derse katılamayan öğrencilerin 
girmediği dersin videosunu izleyebilmesi 
ve eksikliklerini giderebilmesi

Öğrencilerin bir ders dönemi içerisinde 
göstermiş olduğu performansların ve 
portfolyaların bazı dijital uygulamalarda 
(ör. Google clasroom) depolanması

Dijital imkânlar aracılığıyla velilerin 
eğitim sürecine daha fazla dâhil 
edilebilmesi hususları dikkate alınmalıdır

Uzaktan eğitimde öğrenci öz disiplini 
nasıl sağlanmalıdır???

Uzaktan eğitimin gerçekleştirilme amacı 
ve eğitimin tamamlayıcı bir unsuru 
olduğu hususunda öğrencilerin bilgi 
sahibi olmasıyla

Öğrencilerin öz disiplini sağlama 
konusunda psikolojik olarak 
desteklenerek

Eğitim ve öğretim sürecinde, asıl 
sorumluluğun öğrencilerin kendisinde 
olduğu ve aktif olmalarının önemi 
hakkında farkındalık kazanmalarıyla
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Okul/kurumlar eğitimde dijital 
dönüşüme nasıl hazırlanmalıdırlar???

Okullardaki dijital materyallerin ve 
internet altyapılarının geliştirilmesi 
(Örneğin kablosuz ağların yaygınlaşması, 
bilgisayarların güncel teknolojiyle uyumlu 
olması, ihtiyaç duyulan programların 
kolayca temin edilebilmesi, sınıflarda 
kamera mikrofon olması gibi).

Öğrencilere erken yaşlardan itibaren 
dijital okur-yazarlığın öğretilmesi 
(Bilgisayarı, interneti ve kodlama yapmayı 
öğrenmesi gibi).

Yüzyüze yapılan derslerin dijital içerik ve 
imkanlarla desteklenmesi

Okullarda görev yapan personelin 
dijital okur-yazarlık ve farklı programları 
kullanarak materyaller oluşturabilmesi 
üzerine hizmet içi eğitime tabii tutulması 
üzerinde hassasiyetle durulmalıdır

Ekipman eksikliklerinden kaynaklanan 
sorunlar nasıl aşılabilir???

Derslerde kullanılmak üzere yerli ve 
milli uygulama ya da programların 
geliştirilerek okulların kullanımına 
sunulması

Din öğretimi sürecinde öğrencilerin yararlanabilmesi için materyallerin dijital olarak 
hazırlanması (Örneğin MEB ders kitaplarının etkileşimli hale dönüştürülmesi, ders 
kaynaklarının telefon bilgisayar gibi dijital araçlar üzerinden kullanılabilmesi gibi)

Kişisel olarak internet ya da teknolojik imkanları olmayan öğrenciler için okul 
içerisinde yararlanabilecekleri teknoloji odalarının oluşturulması, teknoloji odaları 
var ise ihtiyaçlara göre geliştirilmesi gerekmektedir
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Bilinçli teknoloji kullanım becerileri nasıl 
kazandırılır???

Teknolojik imkânların kullanımına yönelik etik ilkeler ve kurallar oluşturularak 
(Örneğin eğitim sürecinin tüm paydaşları kişisel mahremiyete özen göstererek günün 
geç saatlerinde ya da hafta sonları istisnai durumlar dışında birbirleriyle iletişime 
geçmemeli)

Küçük yaşlardan itibaren öğrencilere 
verilecek eğitimlerle

Veli-öğrenci-okul işbirliği içerisinde 
bilinçli teknoloji kullanımı ve teknoloji 
bağımlılığı üzerine seminerler 
düzenlenerekEğitim paydaşlarına teknoloji 

kullanımıyla ilişkili mahremiyet eğitimi 
verilerek

Uzaktan eğitimde etkili zaman yönetimi 
nasıl sağlanabilir???

Uzaktan eğitim altyapı ve kapasitelerinin iyileştirilerek güçlendirilmesi (Örneğin 
EBA’ya çok sayıda öğrenci aynı anda girmeye çalıştığında sistemsel olarak yaşanan 
aksaklıklar önemli zaman kayıplarına yol açmaktadır)

Öğrencilere verilen görevlerin ya 
da ödevlerin sınırlandırılmış süreler 
içerisinde yerine getirilmesini sağlayacak 
yerli ve milli programların arttırılması 
eğitimin verimini ve kalitesini arttıracaktır

Uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek 
derslerin programları, öğretmenlerin 
farklı kademe ve sınıflarda derslere 
girildikleri göz önünde bulundurularak 
oluşturulmalı

Uygulama ve beceriye dayalı derslerin uzaktan eğitim yerine yüz yüze 
gerçekleştirilmesi hem zaman kaybının hem de programlarda oluşabilecek 
sıkışıklıkların önüne geçecektir (Örneğin beden eğitimi, resim, müzik, hüsnü hat, ebru 
gibi dersler)
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Uzaktan eğitimde etkili ölçme 
değerlendirme nasıl yapılmalıdır???

Öğrencilere performans ya da 
araştırma ödevleri verilerek sonuç 
değerlendirmesinden daha çok 
süreç değerlendirmesine ağırlık 
verilmelidir. Süreç değerlendirmesi, 
sonuç değerlendirmesinde öğrencilerin 
değerlendirilme süreçlerine karışabilecek 
farklı değişkenlerin önüne geçerek 
önleyici bir görev üstlenecektir.

Dönem başında, dersin değerlendirme 
sürecinin nasıl gerçekleştirileceği 
kullanılan çevrimiçi platformlar 
üzerinden ilan edilmelidir (haftalık 
ödevlerin verilmesi ve bunların nasıl 
değerlendirileceğine yönelik rubriklerin 
hazırlanarak paylaşılması, sınav 
rubriklerinin paylaşılması gibi)

Sonuç değerlendirilmesinin 
yapıldığı durumlarda, öğrencilerin 
kameralarının açık olması ve sınav 
süresinin soruların yanıtlanabileceği 
süreden uzun olmaması daha sağlıklı 
bir sonuç verecektir (Çünkü fazladan 
verilen süreler sınavda kopya çekilme 
olasılığını arttıracaktır)

Çevrimiçi platformlar üzerinden öğrencilerin ödevleri ya da sınavlarıyla ilgili geri 
bildirimlerde bulunmak

Uzaktan eğitimde sosyalleşme problemi 
nasıl aşılabilir???

Gençlik merkezleri ve belediye gibi çeşitli paydaşlarla eğitim yöneticilerinin işbirliği 
arttırılarak öğrencilere yönelik çeşitli aktivitelerin gerçekleştirilmesi

Öğrencilerin katılımıyla sanal ortamda gerçekleştirilebilecek aktivite ve turnuvaların 
düzenlenmesi

Öğrencilerin günlük hayattaki etkinliklerini sanal ortamda paylaşabilecekleri 
etkinliklerin düzenlenmesi

Öğrencilerin, öğretmenleri gözetiminde 
belirledikleri konularda birbirlerine 
ya da halka yönelik dini sohbetler, 
bilgilendirmeler ya da etkinlikler 
gerçekleştirmeleri aldıkları eğitimin 
coşkuyla yapılıp daha kalıcı olmasına 
zemin hazırlayacaktır (örneğin 
ramazan ayında halka yönelik hatim 
indirme, iftar sohbeti, ilahi grupları gibi)
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Diğer??
Dijital dönüşüm sürecinin getireceği avantajların yanı sıra dezavantajları ve 
olumsuzluklar da belirlenerek, önleyici tedbirler alınmalıdır
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Eğitimde dijital dönüşüme pandemiden 
sonra da neden ihtiyaç duyulmaktadır???

Eğitimde dijital dönüşüm yenilikçi 
çağdaki toplumun ihtiyacı olan bir 
süreçtir. Toplumların gelişen teknolojiye 
ayak uydurması ile birlikte tüm bu 
süreçlerin eğitime de yansıması 
kaçınılmazdır. Pandemi ile birlikte eğitim 
hayatımıza daha çok yerleşen bu dijital 
dönüşüm pandemiden sonra da eğitimi 
destekleyici ve kolaylaştırıcı bir araç 
olarak kullanılmaya devam edecektir.

Dijital yerli ve Dijital göçmen 
kavramlarını da göz önüne aldığımızda 
yeni neslin ihtiyaçlarına cevap veren, 
merak duygusunu destekleyen, farklı 
kaynak ve platformlar ile öğrenmelerini 
sağlayan her sistemin değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

Teknoloji her ne kadar hızla gelişse de insanoğlunun günümüzde tecrübe ettiğimiz 
gibi bir salgını, olağanüstü durumları ya da doğa olaylarını tamamen kontrol altına 
alması güçtür. Bu gibi durumlarda eğitimde aksaklığa mahal vermemek için eğitimde 
dijital dönüşümün planlı ve sistematik olarak devam etmesi teknolojik gelişmelere 
ayak uydurabilecek şekilde altyapı hazırlıklarının da sürdürülmesi gerekmektedir.

Endüstriyel tüm sektörlerde özellikle üretim aşamalarında kullanılan tüm makine ve 
teçhizat dijitalleşmiş durumdadır. Dijitalleşen makine ve araç-gereçlerin kullanımına 
hakim iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek adına mesleki 
eğitimde hem öğretmenlere, velilere ve öğrencilere gerekli teknolojik okuryazarlık 
eğitimle verilmelidir.

Ekipman eksikliklerinden kaynaklanan 
sorunlar nasıl aşılabilir???

Öncelikle her kurumun ekipman eksiğini 
ve dijital kaynaklara ulaşımın ne düzeyde 
olduğunu belirlemesi gerekmekte ve 
yapacağı hazırlıklar konusunda bir 
planlama yapması gerekmektedir.

Köylerde de EBA Destek noktaları 
gibi birimler kurularak internet erişimi 
olmayan öğrencilere gerekli destek 
sağlanmalıdır.

İl Özel idareleri, belediyeler, muhtarlıklar, 
sivil toplum kuruluşları ile bir araya 
gelinmeli ve dijital dönüşüme katkı 
sağlayabilecek ekipman desteği 
sağlanması hususunda görüşmeler ve 
çalışmalar yapılmalıdır.
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Okul/kurumlar eğitimde dijital 
dönüşüme nasıl hazırlanmalıdırlar???

Öncelikle tüm okullarımızın internet 
altyapısını geliştirmek ve hızlandırmak 
adına çalışmalar yapması gerekmektedir.

Salgın döneminde yoğun bir şekilde 
kullandığımız EBA, birçok anlamda 
ihtiyaçlara cevap vermiştir. Dijital 
bir ortamda konu anlatımı ve soru 
çözümlerinin sunulması, oyunlar ve 
etkinliklerin kullanılması, bu ağ üzerinden 
ödevlendirme ve hatta kontrolünün 
yapılması sağlanmıştır. Pandemi sonraki 
süreçte de klasik materyaller dışında 
bir kaynak düzenli olarak güncellenen 
EBA içerikleri etkin kullanılmaya devam 
edilmelidir.

Okulların veya kurumların araç-gereç, 
makine, simülatör, bilgisayar, etkileşimli 
tahta gibi donanım malzemelerini ihtiyaç 
analizleri ile tespit edilerek temin edilmesi 
gerekmektedir.

Mesleki eğitim kurumlarında yapılan alan 
çalışmaları ve alan tanıtımları da yine 
dijital ortamlarda hazırlanmalı, görsel 
ve işitsel materyallerden faydalanarak 
çalışmalar zenginleştirilmelidir.

Okullarda Ar-Ge birimleri kurularak 
dijitalleşme hususunda gerçekleştirilen 
çalışmaların planlanması ve paylaşımının 
sağlanması önemli bir adım olacaktır.

Temel eğitimden başlayarak 
öğrencilerin eğitimde dijitalleşmeyi 
yakalamalarını sağlamak için kodlama 
ve robotik gibi teknoloji temelli eğitimler 
verilmelidir.

Uygulama derslerinin kazanımları ile 
ilgili videolar simülasyonlar hazırlanmalı 
ve derslerde kullanılmalıdır.

Mesleki eğitim veren okullar sektörel 
mükemmeliyet merkezleri ile 
ilişkilendirilmelidir özel işletmelerde 
kurulan mükemmeliyet merkezleri 
ile irtibata geçilerek öğretmenlerin 
hizmetiçi eğitiminin alınması 
sağlanmalıdır.

Uzaktan eğitimde etkili zaman yönetimi 
nasıl sağlanabilir???

Öğrencilerin etkili zaman yönetimini 
sağlayabilmesı için interaktif ödevlere 
katılım sağlamaları teşvik edilmelidir.

Çocukların zaman yönetiminde 
önceliklerini belirleyebilmesi, amaçlarına 
ve hedeflerine ulaşabilmelerini 
sağlayacak rehberlik faaliyetleri 
gerçekleştirilmelidir.

Uzaktan eğitim sürecinde etkili zaman 
kullanım amacı ile okuldaki gibi bir ders 
çalışma programı yapılmalıdır.

Uzaktan eğitim sürecinde ailenin zaman 
yönetimi planlamasını kontrol etmesi 
önemlidir.

Çerçeve eğitim programlarımızın dijital 
eğitime göre yeniden güncellenmesi 
gerekir. Özellikle mesleki eğitimde 
uygulamalı derslerin uzaktan eğitim ile 
verilmesinde yaşanan güçlükler bunun 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.
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Bilinçli teknoloji kullanım becerileri nasıl 
kazandırılır???

Dijital platformlardan bilgi edinme 
eğitime büyük katkı sağlamaktadır. 
Ancak bu da teknolojinin olumlu 
kullanılması ile mümkündür.

Dijital platformların kullanımına 
yönelik öğrenci ve aileyi kapsayan 
eğitimler verilmesi gerekmektedir. Bu 
eğitimlerin sadece bilgi odaklı değil 
aynı zamanda beceri kazandırma ve 
davranış değiştirmeye yönelik olması 
gerekmektedir.

Toplumsal anlamda dijital platformların 
herkesin bilmesi gerektiği ve hangi 
yöntemleri kullanarak bilgiye 
ulaşacaklarını o bilgiden nasıl 
faydalanabilecekleri temel eğitimden 
başlayarak kazandırılmalıdır. Sadece 
ders saati olarak düşünülmeden tüm 
eğitim hayatı boyunca sürdürülmelidir.

Bilinçli teknoloji kullanımına yönelik 
öğrenci ve ailelere kapsayıcı eğitimlerin 
verilmesi gerekir. YEŞİLAY ile işbirliğinin 
artırılması sağlanabilir.

Çocukların uygunsuz içeriklere maruz 
kalmaması için teknolojinin denetimsiz, 
sınırsız ve amaçsız kullanımının önüne 
geçilmelidir.

Çocukların uygunsuz içeriklere maruz 
kalmaması için teknolojinin denetimsiz, 
sınırsız ve amaçsız kullanımının önüne 
geçilmelidir.

Psikoeğitim ve gurup rehberliği 
çalışmaları ile amaçlı ve kontrollü 
teknoloji kullanım becerileri 
kazandırılmalıdır.

Uzaktan eğitimde etkili ölçme 
değerlendirme nasıl yapılmalıdır???

Performansa dayalı değerlendirmeler 
yapılarak performans görevi, bireysel ve 
grup projeleri verilmelidir.

Performans değerlendirme çizelgeleri ile uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme 
yapılabilir derse katılım devam devamsızlık ödev takibi ve benzeri kriterler bunlardan 
sayılabilir.

Çevrimiçi platformlarda ve forumlarda 
öğrencilerin belli konular üzerinde 
kontrollü tartışması sağlanabilir.

Tüm ölçme ve değerlendirme 
çalışmalarının sonunda mutlaka geri 
dönüt sağlanmalıdır.

Senkron sınavlar yapılarak bütün 
öğrenciler aynı süre içerisinde 
değerlendirilir. Online sınavların 
kullanılması faydalı olabilir.
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Uzaktan eğitimde öğrenci öz disiplini 
nasıl sağlanmalıdır???

Öz disiplin başkasının hatırlatmasına 
ihtiyaç duymadan kişinin kendi görev ve 
sorumluluğunun bilincinde olmasıdır.

Davranış kazandırma sürecinde olduğu 
gibi önce anne babanın öz disiplin 
örnekleri sergilemesi gerekmektedir. 
İhtiyaç duyulan konularda da aile 
eğitimleriyle desteklenmelidir.

Ailelerin uzaktan eğitim sürecine nasıl 
uyum sağlayabileceğine dair seminer, 
konferans vb. verilmelidir.

Günümüzde aileler çocuklarına görev 
ve sorumluluk vermekten kaçınmışlardır. 
Bu yüzden çocuklara öz disiplin 
kazandırmak için aile içerisinde evin 
kural ve sorumluluklarına ortak edilmeleri 
önemlidir.

Uzaktan eğitimde çıkabilecek sorunlara 
karşı çocukların problem çözme becerisini 
geliştirecek psikoeğitimler  planlanmalıdır.

İyi davranışlar ve çabaları övülmeli ve 
çocukların motive olması sağlanmalıdır.

Aile içerisinde kurallar tüm aile 
bireylerinin katılımı ile ortak şekilde 
belirlenmelidir. Kısaca çocuklar evin 
düzenine katkı sağlamalıdır.

Uzaktan eğitim sürecinde çocuklar 
için evde rutinler oluşturulmalıdır. 
Öğrencinin evde kaldığı sürede okula 
gider gibi hazırlanması sağlanmalıdır. 
Ayrıca çalışma düzenleri ve ortamları 
sağlanmalıdır.
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Bilinçli teknoloji kullanım becerileri nasıl 
kazandırılır???

Dijital oyunlar oynanabilir ve etkileşimli 
ortamlarda oynanması sağlanabilir.

Aile üyeleri ile birlikte oynayabilecekleri 
oyunlar ve etkinlikler hazırlanabilir ve 
ortak zaman planlaması yapılabilir.

Gerektiğinde bir uzman desteği 
alınabilir. (Rehberlik servisi)

Tiyatro etkinlikleri yapılabilir.

Müzik dinletisi yapılabilir.

Bilgi yarışmaları düzenlenebilir.

Röportaj ve söyleşiler planlanabilir.

Kariyer günleri planlanabilir.

Çocukların uygunsuz içeriklere maruz 
kalmaması için teknolojinin denetimsiz, 
sınırsız ve amaçsız kullanımının önüne 
geçilmelidir.

Uzak mesafedeki aile üyelerinin ya da 
akrabaların çevrimiçi platformda bir 
araya gelmeleri sağlanabilir.

Münazara yapılabilir.



ÖZEL EĞİTİMDE ÖZEL EĞİTİMDE 
DİJİTAL DİJİTAL 
DÖNÜŞÜMDÖNÜŞÜM
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Eğitimde dijital dönüşüme pandemiden 
sonra da neden ihtiyaç duyulmaktadır???

Özel eğitim öğretmeni yetersizliğinden 
kaynaklı eksiklikler üretilen içerik ve 
materyaller her öğrenciye dijital olarak 
ulaştırılarak eğitimde fırsat eşitliği 
sağlanabilir.

Özel eğitim birebir olduğu için 
öğrencilerin bireysel özelliklerine göre 
dijital materyal üretilerek öğrenciler 
desteklenebilir. Evde ve hastanede 
eğitim gören öğrencilere yönelik dijital 
materyallerle gezerek özel eğitim veren 
öğretmenin yükü azaltılabilir.

Veliye destek amaçlı seminerler dijital 
platformlardan sağlanabilir.

Orta ve ağır düzeyde olan öğrenciler 
için öğretilen konuların pekiştirilmesi 
dijital materyallerle desteklenebilir.

Okul/kurumlar eğitimde dijital 
dönüşüme nasıl hazırlanmalıdırlar???

Teknolojik alt yapı güçlendirilebilir.

Öğrencilerden teknolojiye erişemeyenler 
belirlenip tedbir alınabilir.

Çevrimiçi eğitimler düzenlenebilir.

Aile eğitimleriyle aileler dijital dönüşüme 
dahil edilebilir.

Ders defterleri ve ders planları, 
yıllık planlar, BEP’ler dijital ortamda 
oluşturulabilir.

Öğretmenler dijital dönüşüme 
cesaretlendirilebilir.

Öğrenci devamsızlıkları dijital ortamda 
takip edilebilir.

Ekipman eksikliklerinden kaynaklanan 
sorunlar nasıl aşılabilir???

Yetersizliği olan öğrencilere çevrimiçi 
eğitime erişim için teknolojik ürünler 
alırken vergi indirimi yapılabilir.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim bütçesi 
arttırılabilir.

Yerelde bulunan hayırseverler ve 
STK’ların desteği ile okullara gerekli 
teknolojik ürünler ve internet imkanı 
sağlanabilir.Mevcut olan teknolojik ürünlere teknik 

servis desteği sağlanabilir.

FATİH projesi güncellenerek eksikleri 
giderilebilir.
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Bilinçli teknoloji kullanım becerileri nasıl 
kazandırılır???

Aileler, teknolojiyi bilinçli kullanma 
konusunda eğitimler, seminerler verilerek 
desteklenebilir.

Çocukların ekran karşısında geçirdikleri 
süre her ailenin kendi kurallarına göre 
sınırlandırılabilir.

Teknolojik cihazlarda ebeveyn denetimi 
ailelere önerilir.

Ailelerin çocuklarını teşhir etmesini 
önleyecek kanuni alt yapı hazırlanabilir.

Aileler çocuklarına teknolojiyi kullanma 
konusunda model olabilir.

Siber güvenlik ve dijital ayak izi 
konusunda aileler bilinçlendirilebilir.

Dijital ortamlarda uygunsuz reklamlar 
engellenebilir.

Faydalı ve eğitici program ve oyunların 
tanıtımları yapılabilir.

Uzaktan eğitimde öğrenci öz disiplini 
nasıl sağlanmalıdır?

Uzaktan eğitimde etkili zaman yönetimi 
nasıl sağlanabilir?

?

?

?
?

Uzaktan eğitim başlamadan önce 
ders ortamı ve materyaller öğretmen 
rehberliğinde aile tarafından 
hazırlanmalıdır.

Her öğrencinin bireysel farklılığı olduğu 
için birebir ders daha uygun olur. Fakat 
bu mümkün değilse düzeyleri benzer 
olan öğrencilerle ortak ders planlanabilir.

Öğrencinin derse aktif katılımı 
sağlanmalıdır.

Öğrencinin derse aktif katılımı 
sağlanmalıdır.

Ders öncesinde velilere kazanımlarla 
ilgili  bilgilendirme yapılarak ortam ve 
gereçlerin hazırlanması sağlanmalıdır.

Öğrencinin dikkat süresi baz alınarak tüm 
gelişim alanlarına hitap edilmelidir.

Verilen ödevler takip edilerek ve 
uygun pekiştireçler verilerek öz disiplin 
sağlanmalıdır.

Özel öğrenciler için ders sadece ekran 
karşısında değil, gün içerisinde veli 
rehberliğinde öğretmenin vereceği 
ödev ve etkinlikler de yapılmalıdır. 

Ders saatinde hazır bulunulmalıdır.

Veli bu süreçte aktif rol almalıdır.
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Uzaktan eğitimde etkili ölçme 
değerlendirme nasıl yapılmalıdır???

Öğrencilere ne öğreteceğimizi, nasıl öğreteceğimizi, öğretime nereden 
başlayacağımızı bulmak ve öğrencimizi tanımak için özel eğitimin değişik 
aşamalarında standartlaştırılmış başarı testleri, programa dayalı değerlendirme, 
öğrenci ürün dosyası, beceri analizi, doğrudan gözlem, görüşmeler, anketler, 
kontrol listesi ve derecelendirme ölçekleri gibi çeşitli ölçme ve değerlendirme araçları 
kullanılmaktadır. Bu ölçme ve değerlendirme araçları dijital ortama aktarılabilir.

Ayrıca RAM’larda yapılan eğitsel 
değerlendirmeden itibaren sürecin her 
aşamasında kullanılan tüm ölçme ve 
değerlendirme araçları dijital ortama 
aktarılarak e-Performans şeklinde 
tutulabilir.

Uzaktan eğitimde sosyalleşme problemi 
nasıl aşılabilir???

Sosyalleşme artık zaten sosyal medya platformları üzerinden 
gerçekleşiyor. Sosyal medyada yapılan olumlu etkileşim 
kanaları öğrenciler yönlendirilebilir.

Uzaktan eğitimde her iki taraf için de anlaşıldığını hissetmek için kişiselleştirilmiş geribildirim, öğretmenden öğrenciye özel mesaj 
ve doğru yapılan işler & ödevler için takdir etiketi gibi özellikler kullanılabilir. Öğrenmeyi oyunlaştırma ve eğlenceli hale getirmek, 
öğrencilerin dikkatini çekmek, derse aktif katılımını sağlamak ve sınıf içi etkileşimi artırmak için Web 2.0 araçları kullanılabilir. 

Teneffüs etkinlikleri, online sohbet, online oyunlar ve grup 
çalışmaları gibi çeşitli sosyalleşme ortamları kurgulanabilir.

Diğer??
Özel özel eğitim kurumları da dijital 
dönüşüme dahil edilmelidir.

Sınıf tabletlerinde alınan yoklamalar 
direkt e-okul sistemine işlenebilir.

E-rehberlik sistemine test ve 
envanterlerin eklenip öğrenciler için 
rehberlik portfolyosunun oluşturulması 
önerilir.

Fiziksel aktivitelere imkan verecek dijital 
oyunlar tasarlanabilir.

Sınıf defteri yazmak yerine sınıf 
tabletlerinin olması önerilir.
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