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gfgfgfgfgrgrgrgrgrgrggBirkaç satır gövde metni ekle

Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilimiz genelinde okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde görev yapmakta öğretmenlerimizin
“öğrencilerin ilgilerini, dikkatlerini ve öğrenme süreçlerini interaktif çalışma materyalleri, öğrenmeyi sağlayan aktiviteler, etkileşimli sunumlar
ve oyunlarla hem sınıfta hem sınıf dışında sürdürmek amacıyla, öğretim süreçlerinin etkili ve verimli yürütülmesine katkı sağlayan yeni nesil
öğretim araçları ve bu araçların nasıl kullanılacağı” konularında bilgi, beceri ve yeterliliklerini artırmak amacıyla planlanan ve 2019 yılı Teknik
Destek Programı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na sunulan “Yeni Nesil Öğretmen Araçları Eğitimi” başlıklı başvurumuz kabul
edilmiştir.

 
         Bu kapsamda, belirlenen öğretmenlerimize 4 hafta uzaktan (24 saat), 4 gün yüz yüze (24 saat) uygulamalı bir eğitim verilecektir. Sanal oturum,
video, sunu, ders notları, ödev, proje seklinde gerçekleştirilecek uzaktan eğitim sonrası, 4 gün (24 saat) yüz yüze uygulamalı eğitim ile uzaktan
eğitim ile elde edilen bilgi ve becerilerin doğrudan uygulamaya konabilmesi hedeflenmektedir. 

Söz konusu eğitime katılmak isteyen öğretmenlerimizin en geç 29 Mart 2020 tarihine kadar https://forms.gle/XV6VEXrdtr8YFZQT6
ulaşabilecekleri başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 
Notlar:
1. Uzaktan eğitim faaliyetinin 1-30 Nisan 2020 tarih aralığında 2 (iki) canlı oturum dışında esnek giriş saatleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır, değişiklik olması durumunda katılımcılar bilgilendirilecektir.
2. 4 haftalık uzaktan eğitim sonrası yapılması planlanan 4 günlük yüz yüze uygulamalı eğitim, COVID-19 salgını sebebiyle gelişmeler
doğrultusunda daha sonra planlanacak ve ya iptal edilebilecektir.
3. Eğitimin uygulamalı yapılacak olması ve her katılımcıya yeteri kadar zaman ayrılabilmesi açısından katılımcı sayısı sınırlı tutulacak
(30) nihai katılımcılar başvuruların değerlendirilmesi sonrasında resmi yazı ve e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

https://forms.gle/XV6VEXrdtr8YFZQT6


Karikatür hazırlama ve
düzenleme (toondoo)
Afiş hazırlama ve düzenleme
(wordart,piktochart)
Resim düzenleme (ipiccy)
Dijital kavram haritaları
oluşturma (mindmeister,
Bubbl.us, MindMup, Cacoo

Ders içerikleri, değerlendirme,
sunum, okul etkinlikleri, sınıf
panoları, kulüp çalışmaları vb.
süreçlerde katkı sağlayacak
görsellerin oluşturulması ve
düzenlenmesi
 

Etkili sunum hazırlama ve
düzenleme (Prezi) 
Animasyon hazırlama ve
düzenleme (Powtoon) 
Dijital karakter seslendirme
(Voki) 
 Eğlenceli video klipler
hazırlama ve düzenleme
(Animato)

Öğrencilerin zevkle dinleyeceği,
etkili, interaktif ve görsel
sunumlar oluşturma ve
düzenleyebilme araçları
 

 Etkileşimli ölçme
değerlendirme (Kahoot) 
 Oyun ve eğitim kartları
(Quizlet) 
Video hazırlama ve
düzenleme (MovieMaker) 
 Dijital hikaye/öykü
hazırlama ve düzenleme
(Microsoft Photo Story) 
 Arttırılmış/Sanal Gerçeklik
Uygulamaları (Quiver,
Aurasma)

Ders etkinlikleri ve
değerlendirme süreçlerini
eğlenceli bir biçimde
düzenleyebilme, eğitim videoları
ve dijital hikayeler
hazırlayabilme araçları ve
arttırılmış gerçeklik uygulama
örnekleri
 

 Dijital sınıf yönetim/takip
araçları (Beyazpano, Google
Classroom,
edmodo, classloom) 
 Eğitsel amaçlı internet
siteleri (TED-ED, Khan
Academy, Padlet) 
 Sosyal medya eğitsel amaçlı
kullanımı (Facebook, Twitter,
Instagram)

Dijital sınıf yönetimi ve dijital
eğitim platformları ve sosyal
medyanın eğitsel amaçlı
kullanım örnekleri 
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2. GÜN / HAFTA
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