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Bugün, dün öğrettiğimiz gibi öğretemiyorsak, çözümler 
bulmalı ve bugünkü koşullara da uygun öğretmenin 
yollarını aramalıyız. 

Öğreticiler için farklı yaklaşımlara ihtiyaç var: 
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TEKNOLOJİK

Öğretim 
Yönetim 
Sistemi

Teknik

Uygun 
Teknoloji 

Seçimi

Kaynak 
Sağlayıcı

YÖNETİCİ

Zaman 
Yönetimi

Ders 
Yönetimi

Kurumsal

DEĞERLENDİRİCİ

Değerlendirmeye 
Yönelik 

Yeterlilikler

ÖĞRETIM 
TASARLAYICI 

Ders İçeriği

Ders 
Materyalleri

KOLAYLAŞTIRICI

Öğrenmeyi 
Kolaylaştırma

Tartışmayı 
Kolaylaştırma

PEDAGOJİK

İletişim

Öğrenme-
Öğretme 

Süreci

Kişisel

SOSYAL

Sosyal 
Yeterlilikler

1 2 3 4 5 6 7

UZAKTAN ÖĞRETİCİ ROLLERİ

1-) TEKNOLOJİK ROLLER

Öğretim Yönetim Sistemi / Teknik / Uygun Teknoloji Seçimi / Kaynak Sağlayıcı

• Kullanılan platformun (DBS, EBA, e-Okul vb.)  yeterliliklerini ve sınırlarını bilebilmeli

• Gelişmiş dosya (grafik, ses, video vs.) yükleme (upload) özelliğini kullanabilmeli, 
gerektiğinde dosyaları güncelleyebilmeli

• Platformda bulunan farklı araçları ders içi etkinliklerde kullanabilmeli 
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1-) TEKNOLOJİK ROLLER

Öğretim Yönetim Sistemi / Teknik / Uygun Teknoloji Seçimi / Kaynak Sağlayıcı

• Mikrofon, kamera, kulaklık vb. cihazların çalışır durumda olduğunu ders öncesi 
kontrol etmeli

• Temel düzeyde teknik sorunları (ses, dosya vb.) çözebilmeli
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1-) TEKNOLOJİK ROLLER

• Yeni teknolojileri araştırabilmeli

• Uzaktan bir derste kullanılan teknolojilerde yetkin olabilmeli

Öğretim Yönetim Sistemi/ Teknik / Uygun Teknoloji Seçimi / Kaynak Sağlayıcı

1-) TEKNOLOJİK ROLLER

Öğretim Yönetim Sistemi/ Teknik / Uygun Teknoloji Seçimi / Kaynak Sağlayıcı

• Basit ve özgün kaynaklar (doküman, web sayfaları vs.) düzenleyebilmeli

• Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama haklarına içerik seçiminde dikkat etmeli (İntihal)
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2-) YÖNETİMSEL ROLLER

Zaman Yönetimi / Ders Yönetimi / Kurumsal

• Ders planlaması yapabilmeli (ders planı, yıllık plan, izlence, öğretim programı vb.…)

• Ders etkinliklerini takvimsel olarak ayarlayabilmeli

• Ders içi etkinliklere ayrılacak süreyi belirleyebilmeli 
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2-) YÖNETİMSEL ROLLER

Zaman Yönetimi / Ders Yönetimi / Kurumsal

• Derse katılan öğrencilere ders ile ilgili kuralları hatırlatmalı

• Ders içinde dersle ilgisiz ifade veya soruları önleyebilmeli 

• Etik kuralları ders içerisinde uygulayabilmeli

2-) YÖNETİMSEL ROLLER

Zaman Yönetimi / Ders Yönetimi / Kurumsal

• Öğrencileri kurumsal sorular karşısında ilgili birimlere yönlendirebilmeli
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3-) DEĞERLENDİRİCİ ROLLER

Değerlendirmeye Yönelik Roller

• Alternatif ölçme tekniklerini uygulayabilmeli

• Ders içeriğini kapsayıcı ve düşünme becerilerini geliştirici sorular sormalı

• Ödev rehberi hazırlayabilmeli
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4-) ÖĞRETİM TASARLAYICI ROLLER
Ders İçeriği / Ders Materyalleri

• Dersin öğrenme hedeflerini tanımlar ve hedeflere uygun öğretim faaliyetleri 
geliştirmeli 

• Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası görevleri belirlemeli

• Uzaklığın etkisini azaltmaya yönelik önlemler (diyalog, tartışma, grup çalışmaları vs.) 
almalı ve uygun içerik sağlamalı

4-) ÖĞRETİM TASARLAYICI ROLLER
Ders İçeriği / Ders Materyalleri

• Basit ve özgün materyaller (doküman, web sayfaları vs.) düzenleyebilmeli

• Materyalleri öğrencilerin bireysel farklılıklarını esas alarak hazırlayabilmeli

• Bireysel ders çalışmayı da kolaylaştırıcı materyaller geliştirmeli
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5-) KOLAYLAŞTIRICI ROLLER
Öğrenmeyi Kolaylaştırma / Tartışmayı Kolaylaştırma

• Gerçek hayattan örnekler vererek öğrencilerin konuyu anlamasını kolaylaştırmalı

• Öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerini desteklemeli

• Katılımcıların ders içeriğiyle ilgili paylaşımda bulunmasını teşvik etmeli (Anlık sorular, 
fikir paylaşımları vs.)

• Öğrencilere kılavuzluk (scaffolding) ederek uygun geribildirimler verebilmeli

5-) KOLAYLAŞTIRICI ROLLER

Öğrenmeyi Kolaylaştırma / Tartışmayı Kolaylaştırma

• Tartışma ortamda fikir paylaşımını destekleyecek dönütler vermeli

• Tartışmayı konu kapsamına göre yönlendirebilmeli
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Etkileşim ve öğrencinin etkin katılımının çok önemli olduğunu biliyoruz. Senkron (Canlı) 
derslerde etkileşimi artırmak için,

En iyi etkileșim tekniği öğrencilere soru sormak.

• Evet-hayır soruları yöneltebilirsiniz. 

• Anket uygulayıp sonuçları öğrencileriniz ile paylaşabilirsiniz.

• Sadece soru sormak yerine öğrencilerinizin çözmesi gereken senaryolar ya da 
problemler oluşturabilirsiniz.

6-) PEDAGOJİK ROLLER

İletişim / Öğrenme-Öğretme Süreci / Kişisel

6-) PEDAGOJİK ROLLER

İletişim / Öğrenme-Öğretme Süreci / Kişisel

• Öğrenci merkezli yaklaşımı ders içinde yansıtmalı ve öğrenci merkezli öğrenme 
etkinliklerini  kullanabilmeli

• Öğrencilere özdenetim duygusu altında araştırma ortamı sunabilmeli

• İşbirlikçi, aktif ve yansıtıcı öğrenmeyi desteklemeli
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6-) PEDAGOJİK ROLLER

İletişim / Öğrenme-Öğretme Süreci / Kişisel

• Çevrimiçi öğrenme ve öğretme işleminin bileşenlerini anlayabilmeli

• Konu alanı bilgisini güncel tutar. (Öğrenmeye açıklık)

• Kişisel ve mesleki gelişimini organize edebilmeli

7-) SOSYAL ROLLER
Sosyal Roller

• Ders içerisinde topluluk duygusu geliştirmeye yardımcı olmalı

• Öğrenciler arası etkileşimi artırıcı etkinlikler (işbirliği, grup 

çalışmaları vs.) düzenlemeli 

• Kültürel farklılıkları minimize ederek ve ders içi insani ilişkileri 

güçlendirmeli

• Oluşabilecek ders içi çatışmaları dostça çözebilmeli

• Öğrencileri destekleyici mesajlar gönderebilmeli
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Video Dersler

Etkili Video Ders Tasarımı
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Video Dersler

 Video, görüntü ve sesi birleştirerek çoklu duyuya hitap eden bir bilgi aktarım 

ortamı olduğundan soyut kavramların aktarımını kolaylaştırmaktadır. 

 E-öğrenme süreçlerinde video kullanımı; video oluşturma, paylaşım araç ve 

platformlarının teknolojik gelişimiyle kolaylaşmıştır.

Neden Video Dersler?

Öğrenme motivasyonu artırma

Öğrenenlerin ilgisini çekme

Memnuniyet düzeyini artırma
Öğrenme deneyimini 

zenginleştirme

Derinlemesine öğrenme 
imkanı

Öğrenen özerkliği

Kearney ve Treagust, 2001; Donkor, 2011; Willmot, Bramhall ve Radley, 2012; Galbraith, 2012).
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E-Öğrenme süreçlerindeki yaygın video kullanım türleri

1) Ders Anlatım Videoları

2) Sınıfta Yapılan Derslerin Kayıt Edilip Yayınlanması

3) Ekranın Kayıt Edilip Yayınlanması

4) Uzmanla Söyleşi Videoları

5) Örnek Olay Videoları

6) Gösterim (How to) Videoları

7) Gerçek Olayların Yerinde Çekimi

• Eğitsel videoların öğrenme ortamlarında yaygın kullanımına yönelik bir çok 
sınıflamadan söz edilebilir. Öne çıkan 7 başlık aşağıda sıralanmıştır.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Canlı Dersler

Etkili Canlı Ders Tasarımı
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Canlı Dersler (Video konferans)

• Katılımcıların birbirleriyle sesli ve görüntülü olarak iletişim kurmalarına imkan sağlayan 
ortamlardır.

• Sesli konferanslar;

• Hedefli tartışmalarda,

• Soru-yanıt oturumlarında,

• Sunularda,

• Beyaz tahta etkinliklerinde ve uygulama paylaşmada 

kullanılabilir.  

Neden Canlı Dersler
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Canlı Dersleri Nasıl Planlamalıyım?

Canlı 
Ders 

Öncesi

Canlı 
Ders 
Sırası

Canlı 
Ders 

Sonrası

Motive et

Bilgi ver

Deneme ve ifade 

etmeye yer aç
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Canlı Ders Öncesi İletişim ve Etkileşim

• Zihinsel olarak hazırlayın ve konu ile ilgili merak uyandırın 

• Hedeflerinizi ve beklentilerinizi önceden yollayın

• Öğrenciyi araçlarla ilgili eğitin veya birbirlerini eğitmelerine fırsat verin
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• Teknik kontrollerinizi yapın

• Karşılıklı beklentileri belirleyin

• Kamera açma konusunu netleştirin

• Sözel ipuçların önemi

Dersin Başında Yapılması Gerekenler

Motive Et

Niçin:

• Buz eritmek

• Hedefleri paylaşmak

• Bağlantılar kurmak

• Hikayeleştirmek
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Örnekler Dijital Araçlar

Bilgi ver (Ne) • En kritik bilgileri verin

• Çoklu ortam ilkelerine uyun

• Kısa aralıklarla bilgi ve ilgi kontrolü yapın

• Etkili sorular sorun

• Sunum araçları

• Chat fonksiyonu

• Mentimeter / 

Quizizz

Örnekler Dijital Araçlar

Pratik ve İfade Şansı 

Verin (Nasıl)
• Grup çalışmaları & İş birliği

• Birbirinden öğrenme

• Öğrendiğini değerlendirme & 

İfade etme

• Padlet

• Zoom break-out odaları

• Google dokümanlar

• Mentimeter / Wooclap
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• Dersin kaydını, sunumuzu, ortak paylaşım dosyalarını erişebilir hale getirin.

• Katılımı teşvik için teşekkür edin, tebrik edin.

• Öğrenmeyi asenkron ortamda devam ettirin (Tartışma platformu, padlet vb.)

Canlı Ders Sonrası
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• Canlı dersleri öncesi, sırası, sonrası şeklinde tasarlayalım.

• Canlı dersleri, sadece konu anlatımı olarak görmeyelim.

• Sınıftaki 8 saatlik öğrenimi, 8 saat canlı olarak görmeyelim. Asenkron

öğrenmeyi de dahil edelim!

• İçerik tasarlarken çoklu ortam ilkelerini hatırlayalım (Mayer).

ÖZETLE

• Online öğrenme geniş bir ekosistemdir ve içinde birçok senkron + asenkron element 
barındırır. 

• Canlı dersler, özellikle sosyal öğrenmeyi öne çıkaran senkron elementlerden sadece 
bir tanesi. 

Canlı Dersle İlgili Tavsiyeler
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• Uzaktan eğitimde asenkron aktiviteler de yapılabileceğini de kendimize hatırlatalım. 

• Canlı dersler, tek yönlü konu anlatımı olarak görülmemeli.  Farklı yöntemleri 
kullanarak canlı derslerinizi aktif ve sosyal öğrenmeye hizmet edecek şekilde 
tasarlayabilirsiniz. 

Canlı Dersle İlgili Tavsiyeler

• Canlı derslerde hazırlanan içerik ve sunumları çoklu ortam ilkelerine uygun 
hazırladığımızdan emin olmamız önemli. Bilişsel yük yaratmayan, öğrenmeyi 
kolaylaştırıcı içerikler için mutlaka Mayer'in multimedya prensiplerine göz atmanızı 
öneririm.

• Canlı dersleri öncesi-sırası-sonrası şeklinde bir süreç yaklaşımıyla planlamak, dersin 
diğer aktiviteleriyle geniş perspektiften bağlantıları net şekilde kurmak uzaktan 
öğrenen öğrencinin motivasyonuna ve bağlılığına son derece yardımcı olacaktır

Canlı Dersle İlgili Tavsiyeler
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• Etkili bir canlı derste öğrenenlere;

• Çoklu bakış açılarına teşvik etme,

• Katılımcılar arasında dinamik etkileşimi sağlama, 

• Katılımcıların sosyal varlıklarını güçlendirme,

• Anında geribildirim,

• Duygusal destek etkileşimini teşvik etme imkanının sağlandığı görülmektedir (Lietzau ve Mann, 

2009;Park and Bonk, 2007; Spann, 2012).

Neden Canlı Dersler

Canlı Dersler İçin Yardımcı Olabilecek Araçlar
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Okuma Metinleri

Etkili Okuma Metinleri Tasarımı

• Satır aralığı çok sıkışık ya da çok açık yapılmamalı (1,5 satır aralığı)

• Uygun grafik, renk ve yazı biçimleri kullanılmalı

• Standart yazı tipleri (Arial, Calibri , Times New Roman) ve biçimleri kullanılmalı 

• Önemli bilgileri vurgulanmalı (kalın, italik, altı çizili veya farklı renkte)

• Uzun olan bölümleri başlıklar kullanarak bölmeli ve kısa bir giriş paragrafı eklenmeli

• Metinler iyi organize edilmiş ve kolay okunabilir olmalı

Etkili Bir Okuma Metni Hazırlama Teknikleri
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Uzaktan Eğitim Okuma Metinleri Tasarımı

 Ünite Hazırlama Kılavuzu

 İçerik Şablonu

 Örnek Ders İçeriği

Sunumlar

Etkili Sunum Tasarımı
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Etkili Bir Sunum Hazırlama Teknikleri

Etkili bir sunum üç bölümden oluşur; 

❑ Giriş Bölümünde

✓ Güdüleme,

✓ Hedeften haberdar etme (Hedef kitleye ne katacak? Ne işine yarayacak?)

❑ Gelişme Bölümünde

✓ Konunun ana hatları  ve gerçek hayattan güncel örnekler

❑ Sonuç Bölümünde

✓ Özet

UYGUN ÖRNEK UYGUN OLMAYAN ÖRNEK
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Özetle…
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Etkili bir uzaktan ders için yapılması gereken 7 ilke

1) Beklentileri ve öğrenme hedeflerini/kazanımları önceden açıkça paylaşmak

2) Sorular sormak, cevaplar vermek

3) Grup çalışmalarını teşvik etmek

4) Alternatif içerikler (video, sunum, yazılı doküman vs.) paylaşmak

5) Geri bildirimler/dönütler sunmak

6) Öğrencilerle ders içi ve dışı iletişim kurmak

7) Teknolojik araçlardan yararlanmak.

• Uzaktan eğitim esnasında yapılması önerilen 7 madde:
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1) Kuralları ve ilkeleri hatırlatmalı, 
öğrenciyi yönlendirebilmeli

3) Ders için önemli tarihleri ve 
etik ilkeleri içeren açık 
yönergeleri dersin başında 
öğrencilerle paylaşmalı

4) Farklı teknolojileri ders 
sürecine entegre etmeli

7) Alternatif değerlendirme (akran 
değerlendirme, proje ve portfolyo
değerlendirme) yöntemleri de kullanılmalıdır.

2) Farklı öğrenme stili ve 
farklı karakter özellikleri
dikkate almalı

5) Farklı yöntemlerle 
etkileşimi sağlamalı

6) Kişilerin öğrenme 
sürecini kolaylaştırmalı 

Uzaktan öğretici…

8) Öğrencilerin bildiği ve basit olan teknolojileri yazılımları tercih etmeli
 Her öğrencinin internet alt yapısı yeterli olmayabilir. Yeni ve bilinmeyen araçlar kullanmak süreci 

zorlaştırabilir.

9) Hedef kazanımlara uygun ödevler vermeli.
 Sürekli ödevler vermek bu dönemde ve şartlarda uygun değildir.

10) Çevrimiçi ve düzenli olarak öğrencilerinizle buluşun, konuşmalı.
 Öğrencilere 7/24 yanıt vermek zorunda değilsiniz. Ancak sorularını yanıtlamanız için soru-cevap 

saatinizi beklemelerini iletebilirsiniz.

11) İçeriği küçük parçalara bölmeli.
 Daha kısa parçalar halinde net öğrenme hedefleri oluşturun ve değerlendirin. Örneğin; bütün kitabı 

yüklemeyin.

Uzaktan öğretici…
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yukselgoktas yukselgoktas25


