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Teknoloji okuryazar , aktif ve kat l mc bireyler olmalar na yard mc olur.

Sonuçlar n somut olarak görebildikleri için derse kar istekleri artar ve daha mutlu olurlar.

Ö renciler ürün üzerinde esnek çal ma imkan na sahip olduklar için kendisine uygun en iyi ö renme
metoduyla ö renmeyi gerçekle tirebilirler. Bireysel ö renme yöntemiyle en etkili ö renmeyi
gerçekle tirmi olur.

Ö renciler sadece verilen bilgiyi tüketen bireyler konumundan, bilgiyi üreten, bilgiyi de i tiren,
kayna n sorgulayan aktif ö renciler olmaktad rlar.

Web Araçlar n n Ö renenlere Faydalar

Dersi daha iyi organize etmemizi sa lar.

Ö reten merkezli ö retim sürecini, ö renen merkezli bir sürece dönü tür.

Kalabal k s n flarda en uzakta ve en yak nda bulunan ö renciye ayn anda ula man z sa lar.

H zl dönüt vermenize imkan tan r.

Ö rencinin do ru bilgiye, k sa sürede ula mas na katk da bulunur.

Ders içi ve ders sonras zaman kazanman z yard mc olur.

Ö rencinin derse verdi i önem düzeyinin artmas na katk da bulunur.

Ö renme, ö retme, de erlendirme ve geri bildirim yapma sürecinde belirli bir zaman ve mekân
k s tlamas ndan kurtulman za yard mc olur.

Web Araçlar n n Ö retenlere Faydalar



Teknoloji ö rencilerin yeteneklerini farkl içeriklere transfer etmelerine,
dü üncelerini yans tmalar na ve akranlar ile i birli i yaparak
yan lg lar n üstesinden gelmeye katk sa layabilir.

Yani…

Web Araçlar



Quizizz

Nedir?
Quizizz arac dersi e lenceli ö renmeyi sa lad için dersin verimlili ini artt rabilecek, tüm
s n f h zl bir ekilde de erlendirmenize yard mc olabilecek bir web uygulamas d r.

Yeni konuya geçerken e lenceli bir giri yapma ve ön bilgilerini kontrol etme de kullan labilir.

Ders sonunda ö rencilerinizin anlay p anlamad n , dersin hangi bölümünde ö rencilerin
ö renme problemi ya ad n belirlemek için kullan labilir.

Ayr ca ö rencilerinizin derse kat l m n ve ilgisini artt rmaya katk da bulunabilir..

Quizizz



Özellikleri nelerdir?
Quiz olu turabilirsiniz

Tek Do ru Seçenekli
Birden Fazla Do ru Seçenekli

Quiz sonuçlar n h zl ca analiz etmenizi sa lar.
Bir quiz’den sonra sonuçlar n Excel veya PDF olarak d a aktarabilirsiniz.
Herhangi bir s navdan soru seçmenize ve bir t klamayla seçti iniz soruyu kendi s nav n za
ekleyebilirsiniz.
Quizizz kodunuzu Google s n f arac l yla payla n, ö renciler oyuna yaln zca bir t klamayla
kat labilir.
Sorular n z n zorluk derecesine göre zaman ayarlamas yapabilirsiniz.

Quizizz

Review modu üzerinden ders çal abilme
S nav ödev olarak verme
Payla lan quizleri görebilme
Payla lan quizleri be enme
Payla lan quizleri kendi hesab n za kopyalayabilme
Quizleri grupland rma (klasörleme)
Ücretsiz bir uygulamad r.

Özellikleri nelerdir?

Quizizz



EDpuzzle

«Tüm videolar derste kullan labilecek ekilde dönü türün»

«Etkile imli videolar ile ö retiminizi güçlendirin»

Flipped classroom uygulamalar nda kullan labilecek sanal s n f uygulamalar ndan birisidir.

Nedir?

EDpuzzle



Youtube, KhanAcademy, National Geographic gibi kapsaml web
sayfalar ndan videolar do rudan derse entegre edebilirsiniz.
Videonun istedi iniz k s mlar n k rpabilirsiniz video içerisinde
gereksiz buldu unuz veya de i mesini istemedi iniz yerleri
ç kartabilirsiniz.
Eklemi oldu unuz videolar n za sizin seslendirmi oldu unuz bir
kayd ekleyebilirsiniz.
S n f olu turma ve ö rencileri ekleyebilme
Google Classroom (LMS) üzerinden ö rencileri do rudan transfer
edebilme

Özellikleri nelerdir?

EDpuzzle

Videolara soru ekleyebilme
Video yükleyebilme
Ö rencilerin ö renme süreçlerini takip etme
Videolar n tamam n izlemelerini zorunlu hale getirin
izlemeden geçmelerine engel olun

Kendi içeri inizi olu turabilme
Var olan içerikleri kendi duvar n za kopyalayabilme

EDpuzzle

Özellikleri nelerdir?



Padlet

Padlet ders içerisinde ö rencilerle h zl bir biçimde yaz l ve görsel olarak haberle menizi
sa layan bir web arac d r.

stedi iniz görseller, videolar, yaz lar ekleyebildi iniz dijital bir
panodur. stedi iniz gibi özelle tirebilir, plan ve program n z
pano’ya dökebilirsiniz.

Nedir?

Padlet



Özellikleri nelerdir?
Olu turmu oldu unuz Padlet sayfas nda, yapt n z her de i iklik sonras nda
otomatik olarak kaydedilir.
Kat l mc lar n kay t olmas na, giri yapmas na gerek duyulmaz, davet etti iniz ki iler
düzenleme yapabilirler.
PDF, CSV, Resim veya Excel Dosyas Olarak kaydedebilirsin.
Anl k haberle me sa lar.
stedi iniz bir konularda padlet arayabilirsiniz ve padletin bir kopyas n alarak sizde
düzenleyebilirsiniz.
Tutmak istedi iniz notlar, videolar, görseller ve birçok sanal materyallerinizi
padlette panola t rabilirsiniz.

Padlet

Ö rencileriniz ile ortak bir alanda çal ma yapabilirsiniz. Olu turdu unuz panoyu payla abilir ve
istedi iniz ki ilerle tart ma veya beyin f rt nas yapabilirsiniz.
Ders öncesinde ö rencilerin ön bilgilerini veya neler hat rlad n belirlemek için kullan labilir.
Ders içerisinde kavram haritas , zihin haritas olu turabilmek için kullan labilir.
Vaka tabanl ö renmelerde ö rencilerin yan tlar n h zl bir ekilde yaz l olarak alabilmek için
kullan labilir.
Ak ll telefonlar ders amac yla kullanabilecek ekilde entegre etmenize yard mc olur.
Konunun farkl parçalar n bir araya getirebilmek için kullan labilir.
Bir soru soruldu unda tüm ö rencilerin yan tlar n n ak lda tutulmas zordur. Yan tlar n yaz l
olarak toplanmas için destek sa lar.
Tüm ö rencilerin kendilerini ifade etmelerine imkan tan r.

Özellikleri Nelerdir?

Padlet



Nedir?
Ders için üç boyutlu içerik tasarlayabilmenize imkan sa lar.

Tinkercad, herkesin kolayca kullanabilece i taray c tabanl 3D tasar m ve modelleme arac d r.

ThinkerCad

Özellikleri nelerdir?
Ücretsizdir ve çevrimiçidir.
Ba ka kullan c lar n payla m oldu u çizimleri kullanabilirsiniz.
Yapm oldu unuz tasar mlar 3 boyutlu olarak d a (export)
aktarabilirsiniz.
çe (import) aktarma yöntemi ile farkl modelleri düzenleyebilirsiniz.
Uygulama içerisinde ö ren sekmesinde bulunan videolar ile kolayca
Tinkercad kullanmay ö renebilirsiniz.
Ö rencilerinizle ortakmateryaller olu turabilirsiniz.
Nesneleri 3 boyutlu olarak yazd rabilirsiniz.
Nesneleri h zl ve basit bir biçimde tasarlaman za yard mc olur.

ThinkerCad



Google kullan c hesab olan ki ilerin ki isel doküman ve
verilerini internet üzerinden depolamalar n sa layan bir
servistir.

Nedir?

Google Drive

Özellikleri nelerdir?
Ücretsiz olan bir yaz l md r.

Google Drive üzerinde açm oldu unuz bir tablo yada sunum üzerinde birden
fazla ki i ile ayn anda ortak çal rken dilersenizmesajla ma penceresini
kullanarak kullan c larla yaz abilirsiniz.

Küçük bir eklenti ile yararland n z kaynaklar sadece linkini kullanarak, APA
sitiline dönü türmektedir (Eklenti Ad : EasyBib Bibliography Creator)

Google doküman n sesle yazma özelli i ile metinlerinizi seslendirerek dijital
ortama aktarabilirsiniz.

Google doküman ile resim format nda bulunan yaz lar n z metin format na
dönü türebilirsiniz.

Google Drive



Tes BlendSpace

Nedir?
Ders için gereklimateryalleri, web sayfalar n depolayabilece iniz bir araçt r. Ö rencilerinizin ders
ile ilgili içerikleri, derse gelmeden gözden geçirmelerini sa layabilirsiniz.

Farkl dersler için farkl panolar olu turabilirsiniz.

Tes BlendSpace



Özellikleri nelerdir?
Ders için gerekli tüm materyalleri bir ekranda toplayabilirsiniz.

Dersle ilgili tüm materyallerin bulundu u bu ekran
ö rencilerinizle payla abilirsiniz.

Basit bir biçimde dersle ilgili anket veya s nav yapabilirsiniz.

Notlar n z , videolar n ve resimlerinizi de ayn ekranda
toplayabilirsiniz.

Padlet veya di er web araçlar ile ilgili linkleri, s n f kodlar n
burada payla abilirsiniz.

Tes BlendSpace

VoiceThread



Görsellerinize yaz , ses ve video ekleyerek ders içinmateryaller olu turabilece iniz
bir web arac d r.

Nedir?

VoiceThread

Ders ile ilgili resimlerinize, foto raflar n za yorum olarak yaz lar ekleyebilirsiniz.

çeriklere video ve ses eklemenize imkan tan r.

Görüntüyü durdurup üzerinde not alman z sa lar.

Ö rencilerinizle bu içerikleri payla abilirsiniz.

Özellikleri nelerdir?

VoiceThread



Web araçlar n kullanmak için bir nedeniniz olmal .

Sorununuzu çözecek en iyi arac bulmak için yard m talep edin.

Araçlar daha iyi kullanabilmek için pratik yapman z gerekmedir.

Araçlar kulland kça hem araçlar kullanabilme yetene iniz hem de dersin
içerisine nas l entegre edebilece inize ili kin dü ünceleriniz geli ecektir.

Araçlar n sorunlar n z nas l çözdü ünü de erlendirin.

Sürekli yeni araçlar eklemek için aray içerisinde olun.

Web Araçlar için 6 Tavsiye

Bizi dinledi iniz için
te ekkür ederiz.
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