Karma Öğrenme &
öğrenme platformları
Karma öğrenmeye
hemen nasıl başlayabilirsiniz?

Karma öğrenme
nedir?

İçerik

Çevrimiçi teknolojinin yükselişe
geçmesiyle günümüz sınıfları değişiyor
ve en büyük değişimlerden biri de
karma öğrenme. Peki ama karma
öğrenme nedir? Şu ana kadar yapmış
olduklarınızdan farkı nedir?
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Öğretmenlerin karma öğrenime yönelmesindeki 10 neden.

Gerçek sınıflardan gerçek örnekler

Karma öğrenme, yüz yüze eğitimin ve
çevrimiçi öğrenmenin biraraya getirilmesi
olarak tanımlanabilir. Öğrencilerin nerede
(okulda, evde veya ikisi arasında gidip
gelirken) ve ne zaman (ders saatinde, geceleri
veya hafta sonları) çalışacaklarını seçme
şansları vardır. Ama bu seçimin derecesine
ve öğrencinin eğitimini oluşturan unsurların
hangisinin çevrimiçi ortamda hangisinin
sınıfta tamamlanacağına öğretmen karar verir.
Bu yazının araştırma kısmını yürütürken
birçok okulu ve eğitim kuruluşunu ziyaret
ettik. Konuştuğumuz birçok öğretmen karma
öğrenim uyguladıklarının farkında değillerdi.
Doğal olarak her zaman yaptıkları şeyi
yapıyorlardı: Öğrencilerden bireysel çalışma
yapmalarını istemek (örneğin ev ödevi). Tek fark
öğrencilerin bireysel çalışmalarının çevrimiçi
ortam ile desteklemesiydi.
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Ters-yüz edilmiş sınıf

Bir öğretmen ders saatini daha etkili kullanmak için bir teoriyi sınıf dışında
video kullanarak nasıl öğretir.

Aktarma, aktarma, aktarma

Durakta aktarma modeli öğrencilere aradıkları çeşitliliği vermeye nasıl yardımcı
olur?

Tasarlanmış öğrenme

Yaratıcılığı ve daha iyi çalışma becerilerini uyandıran öğrenime götüren ödül
kazanma yaklaşımı.

Çevrimiçi fiziksel eğitim

Bir okul işe yarar uygulamalı becerileri öğretmek için çevrimiçi eğitimi nasıl
kullanır.

Teori
14

Güvenli ve zaman kazandıran çevrimiçi
öğrenme alanları
Öğrenme platformlarının yükselişiyle birlikte,
öğretmenler ve öğrenciler sadece kendilerinin
giriş yapabildiği ortak kullanılan çevrimiçi
öğrenim ortamlarına giriş yapmaktadırlar.
Bu durum öğretmenlerin, öğrencilerininin
internette gezinirken tesadüfen bir bilgiye
rastlamaları kaygısı olmadan, onların
sohbet edebildiği, bilgi paylaşabildiği,
soru sorabildiği, öğrenme materyallerini
kullanabildiği ve çalışmalarını çevrimiçi ortamda
tamamlayabildikleri aktiviteler düzenlemelerine
ve yönetmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca,
eğitimde kullanmak üzere varolandan daha
fazla dijital kaynak vardır. Bu kaynaklar eğitimsel
videolar ve interaktif eğitsel oyunlardır.
Öğrencilerin videolar, animasyonlar, web
sayfaları, podcastler, müzik ve de daha fazlasını
yapmasını sağlayan uygulamaları içermektedir.
Bu tür kaynaklar öğrencilerin ilgisini ve en
önemlisi performansının artmasına yardımcı
olmaktadır.

Neden karma öğrenim?

Modeller

Karma öğrenime liderlik eden bir uzman farklı karma öğrenim modellerini nasıl
tanımlar?

Karma eğitimi bugün başlat
17

Bu yazı öğrenme platformlarının öğretmenlerin
karma öğrenim ile başarılı olmalarına nasıl yardımcı
olabileceğini anlatır.
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Bu yazıda siz:
• Karma öğrenimi gerçekleştiren okul ve
öğretmen örneklerini göreceksiniz.
• Karma öğrenim modellerini göreceksiniz.
• Karma öğrenime yarın başlayabilmek için net
fikirler edineceksiniz.
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Tartışmayı sürdürme

Öğrenciler dersten önce ve derste çevrimiçi tartışmalara dahil edilerek nasıl
konuşturulur?

Sınıfta ve evde video kullanma

Teoriyi öğretebilen binlerce video varken teori niçin sınıfta anlatılır?

Düzenleme için webcam kullanma

Öğrencilerin web kameralar karşısında rahat hareket etmesini sağlamak tekrar
sürecine nasıl yardımcı olur?

Güvenli ortamda sosyal medya

Öğrencilerin seveceği bir çevrimiçi alan yaratmanın zahmetsiz bir yolu.

Farklılaştırılmış ödevler

Daha fazla öğrenmek için nereye gitmeli?

Daha fazlasını keşfedin
23

İleri okumalar

Daha fazla öğrenmek için nereye gitmeli?
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Karma öğrenmenin 10 yararı
Bu yazıyı hazırlarken konuştuğumuz bütün eğitim kurumları ve öğretmenler pedagojik nedenlerle
karma öğrenime başlamışlar. Onlara göre karma öğrenim şüphesiz teknolojinin anlaşılmasını
gerektirmektedir. Fakat önemli olan amaçlardır, çünkü teknoloji amacınıza ulaşmanız için sadece
vasıta olur. Karma öğrenimin sağladığı yararlardan bazıları şöyledir;
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Ters yüz edilmiş sınıf modelinde
öğrenciler çevrimiçi olarak
hazırlandıklarında, konuyu başından sonuna daha
iyi kavrarlar.
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Auckland Üniversitesi Profesörü John Hattie’ye tarafından yapılan araştırma gösteriyor
ki başarılı bir eğitim için anahtar daha az öğretmen konuşma süresi ve öğrenciler ve
öğretmenler arasındaki iyi ilişkiler.

Daha kolay
ayrıştırma

Öğretmenler,
öğrencilerin özel ihtiyaçlarına
göre sınıfı daha iyi ayrıştırabilir.
Sınıfta bireysel öğrencilerle daha
fazla zaman harcanır. Birçok
çevrimiçi kaynak otomatik olarak
ayrıştırılabilir. Örneğin, öğrenci
matematik alıştırmalarında
daha çok sayıda soruyu
doğru cevaplayınca seviyeyi
zorlaştırabilir.
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Daha aktif öğrenciler

Ters yüz edilmiş karma öğrenim
modelinde sınıflar derse gelmeden
önce çevrimiçi videolar ve kaynaklar
kullanılarak hazırlanır. Bu şekilde, öğrenciler
daha önceden teoriyi öğrenmiş olurlar ve sınıfta
öğrendiklerini kullanabilirler. Sınıf öğretmeni
rehber ve danışman rolünü alır. Ayrıca,
dersten önce size öğrenci tarafından yapılan
işi değerlendirme imkanı verir. Bundan dolayı,
öğrencilerinizin hangi konuda neye ihtiyaçları
olduklarını bilirsiniz.
Ayrıca sizin içinde öğrencileriniz tarafından yapılan işi
sınıftan önce değerlendirmeniz mümkündür.

Daha yaratıcı öğrenciler

Öğrenciler için videolar, animasyonlar ve podcastler
yaratabilecekleri çevrimiçi kaynaklar bulunmaktadır.
Bu öğrencilerin öğrendiklerini yeni yollar ile
bağdaştırmalarını sağlar. Daha fazla çalışmak isteyen öğrenciler
bilgilerini ve konu ile ilgili öğrendiklerini ekstra ödevler ile
çevrimiçi ortamda gösterebilirler. Öğretmenler de sınıf zamanını
daha iyi kullanabilirler.
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Daha az kağıt

Birçok öğretmenin masası ve
çantası kontrol edilmesi gereken
öğrenci kağıtları ile doludur. Notların ve
geri bildirimlerin not defterlerine veya
karnelere girilmesi gerekir. Çevrimiçi
öğrenme platformları bunların çevrimiçi
yapılmasına olanak sağlar (okuldan veya
Birçok öğrenme platformu otomatik olarak
notları ve geri bildirimleri öğrencilerin not
defterlerine ekler ve bu bilgileri okuldaki diğer
öğretmenler ve zümrelere ulaşılır hale getirir.

21. yy becerileri
öğretmek

Bugünün öğrencilerinin
nasıl çalışmaları gerektiğini ve
çevrimiçi materyallerle nasıl işbirliği
içinde olduklarını öğrenmeye
ihtiyaçları vardır. Ayrıca, kritik
düşünme ve yaratıcılık gibi
günümüzün çalışma becerilerini
geliştirmeye ihtiyaç duyarlar. Karma
eğitim modeli öğrencilere bu
becerileri vererek cesaret verir.

Ders saatinin daha yararlı kullanılması

Birçok öğretmen için karma öğrenim zaman kazandırmaz
ama onların öğrencileriyle geçirdikleri kısıtlı zamanı daha
değerlendirmelerini sağlar. Bazı geleneksel sınıf etkinliklerini
çevrimiçi dünyaya aktararak sınıf önünde konuşmaya daha az ve öğrencilerle
birebir çalışmaya daha fazla zaman harcamayı başarırsınız.
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Daha iyi hazırlanan
öğrenciler
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Bütün ders
materyalleriniz bir
yerde

Çevrimiçi kaynaklara internet bağlantısı olan
her yerden girilebilir. Bu sadece video, link,
gazete makalesi ve diğer kaynakları bir kerede
yüklemek demektir. Siz, öğrencileriniz ve diğer
öğretmenler evlerdeki ve laboratuvarlardaki
internet bağlantısı olan bilgisayarlardan giriş
yapabilirsiniz.
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Daha düşük
maliyet

Harmanlanmış
öğrenme için BT
kurmak yatırım gerektirir.
Yatırım yapan birçok okul ve
kolejler raporlar, ders kitapları,
kağıt ve fotokopi harcamaları
nedeniyle uzun vadede
maliyetlerini düşüreceklerdir.
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Daha iyi
bilgilendirilmiş
aileler

Öğrenciler ödevlerini çevrimiçi olarak yaptıkları
zaman ailelerin çocuklarına yardım etme olanağı
artıyor. Bunun sonucunda öğrenciler ailelerinden
daha iyi destek alırlar. Aileler de çocuklarını daha
yakın hissederler.
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Ters-yüz edilmiş sınıfa çevirme

Derse hazırlamak için öğrencilere materyaller vermek öğrenimin ilk evresinden beri
bulunmaktadır. Ama öğrenim platformları ile sınıfınızı ters-yüz etmek şimdi daha kolay ve
daha etkili.
Geleneksel öğretim modelinde, öğrenciler, teoriyi
sınıfta öğrenirler ve daha sonra evde ödevler ile
pratik yaparlar. Ters-yüz edilmiş sınıf modelinde bu
tam tersine dönüyor. Bu model, öğrencileri sınıfta
yapacakları iş için daha iyi hazırlıyor. Bundan dolayı
öğretmenler ders zamanında daha etkin olabiliyorlar.
Norveç’teki bir ilkokul öğretmeni bunu denedi ve
kendisi sınıf içinde daha az konuşup daha çok öğrenci
ile bireysel olarak ilgilenebildiğini belirtti. Öğretmen şu
şekilde anlatıyor:

Vaka Hikayeleri
Karma öğrenimin gerçek hayat örnekleri
Birçok öğretmen zaten karma öğrenimi uyguluyor.
4 öğretmenin ve okulun karma öğrenimi kendi ihtiyaçlarına göre
başarı ile adapte etme hikayesi.
Bu hikayeler tek harmanlanmış öğrenimin uygulamasıdır.

Evde okul işi, okulda ev ödevi
Öğretmen bir sonraki derste yapacağı işin teorisini
video yapıp öğrenim platformuna öğrenciler için
ödev olarak ekliyor. Ev ödevi için, öğrenciler videoyu
izliyorlar ve öğretmen öğrencilerin teoriyi anlayıp
anlamadıklarını kontrol etmek için hızlı dijital ortamda
bir test yapıyor.
Bu test herhangi bir öğrencinin teoriyi anlayıp
anlamadığını analiz ediyor. Bu bilginin önemli olmasının
sebebi, öğretmen bir sonraki dersinin planını daha
etkili bir şekilde hazırlayabilir ve öğrencilerin daha çok
yardıma ihtiyaç duydukları alanlara odaklanabilir.
Hangi öğrencinin daha çok zorlandığını anlayıp bire bir
zaman ayırabilir.

Videodan daha fazlası
Ters-yüz edilmiş sınıf modelini uygulamak için
profesyonel bir video yapımcısı olmak zorunda
değilsiniz. Teorinizi açıklayan herhangi bir kaynak
kullanabilirsiniz. (PDFler, kaydedilmiş sesler,
websiteleri)

Öğrenciler:
İlk ve orta okul
öğrenciler

Konu:
Matematik, fen,
fizik vb…

Şimdiki zamanın kritik öğrenme evresinde
öğretmen
Ters-yüz edilmiş öğrenme modeli ile öğretme
öğrenmeyi daha etkili bir hala getirmektedir. Video
izlemek düşük bir bilişsel evredir. Herşey bilgiyi emmek
ve biraz kritik düşünme gerektirmektedir. Diğer bir
yandan, ödevleri tamamlamak yüksek bilişsel problem
çözme becerileri gerektirmektedir. Ters-yüz edilmiş
sınıflar sayesinde, bu yüksek bilişsel beceri gerektiren iş
sınıfta öğretmen yardımıyla ve rehberliğiyle öğrencilerin
bildiklerinin ötesini öğrenmeye teşvik edilerek
yapılmaktadır.

”Ters-yüz edilmiş sınıflar kurmak
öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre
bir çevre kılınmasını temin eder.”
Ters-yüz edilmiş sınıf öncüleri Jonathan Bergmann ve
Aoron Sams’in “Why Flipped Classrooms are Here to
Stay” makalesinden

Bireysel Öğrenme
Modeli:
Ters yüz edilmiş
sınıf

Süreç:
Öğrenciler teoriyi
evde öğrenirler
ve ödevleri sınıfta
yaparlar.

Araçlar:
Öğrenme Platformu
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Aktarma modeli öğretmenlerin
öğrencilerine daha fazla zaman
ayırmalarını sağlar.
Karma öğrenmenin istasyon aktarma modeli öğretme
stilinizi çeşitlendirmeniz için kolay bir yoldur ve size
öğrencilerinizle bireysel olarak zaman temin eder.

Çevrimiçi çalışmayı sınıfa
getirmek
Bilgisayar istasyonunun, öğrencilerin
çevrimiçi eğitimsel oyunlar oynadığı,
aktiviteler okuyup dinlediği veya öğretmen
ve öğrenciler için tasarlanmış aktivitelerle
çalıştığı 5 tane birbiriyle bağlantılı
bilgisayar vardır. Bu istasyon öğrencilere
21. yy becerilerini geliştirmesine yardım
eder. Çünkü birçok çevrimiçi aktivitenin
etkileşimli elementleri vardır. (Eğer öğrenci
yanlış yaparsa çevrimiçi program ipucu
verir gibi.)
Çevrimiçi bilgisayarın öğretmenler içinde
avantajları vardır. Birçok çevrimiçi eğitimsel
aktivite öğretmene öğrencilerin ne kadar
iyi yaptığını, nerede zorlandıklarını geri
bildirim halinde raporlar. (Çevrimiçi
oldukları için gerekirse öğretmen evde
kontrol edebilir.) Ayrıca, sınıflar yerlerini
bile değiştirseler, çevrimiçi aktivitelere
erişilebilir.

Öğretmen istasyonunda
bireysel öğretim
Öğretmen istasyonunda, öğretmen
belirlenmiş zamanda ufak bir öğrenci
grubu ile çalışır. Bu, öğretmenin her bir
öğrenciye bireysel ilgi gösterebilmesine
olanak tanır ve öğrencinin gününün direk
öğretim ve grup çalışması arasında iyi bir
denge oluşturduğundan emin olmasını
sağlar.
Amerika’da Massachusetts eyaletinde bir ilkokulda
uygulama yapılmıştır. 24 tane öğrenci akıllı
tahtanın önünde L harfi ile başlayan kelimelerle
beyin fırtınası yaptı. Beyin fırtınası bittikten sonra
öğretmen öğrencileri dörtlü gruplara ayırdı ve
grupları odanın farklı kısımlarındaki çalışma
istasyonlarına yönlendirdi.

Her istasyonda farklı aktivite

Ders boyunca gruplar çalışma istasyonlarında 20
dakika çalıştılar. Gruplar hem bireysel hem grup
içinde her istasyonda L harfi ile ilgili farklı aktivite
tamamladılar. Bu, öğretmenlerin farklı aktivite
çeşitlerini ve öğrenme metodlarını öğrencilerine
tanıtabilmeleri için kolay bir yoldur. Öğretmene

göre her istasyon kurulur ve aktiviteler birbiriyle
çeşitlendirilir.
Örneğin; bir masada öğrenciler kil ile çalışarak L
harfini formlandırırlar. Diğer masada öğrenciler
resimlerle kelimeleri eşleştirirler. Ayrca bir de
kitap dolu rafları ve rahat koltukları olan okuma
istasyonu vardır. Burada öğrenciler kitapları okurlar
ve bunları birbiriyle tartışırlar. Ayrıca iş konuya
göre çeşitlendirilerek çalışma yapılır. Değişmeyip
hep aynı kalan iki istasyon vardır. Birisi bilgisayar
diğeri öğretmen istasyonudur.

öğrenciler bilgisayardaki etkileşimli aktivitelerden geri
bildirim alabilirler.

Zamanınızı yaratın

Bütün öğretmenler bu modeli az ya da üst seviyede
kullanırlar. (Örneğin bütün öğretmenler gramer
öğretirken bu modelin kullanmak için iyi bir model
olduğu konusunda hemfikirler.) Ve bu, öğretmenleri
her bir öğrenci için zaman ayırabildiğine dair ikna
etti. Çünkü öğretmenler zamanlarını ufak gruplarla
geçirdiler.

Birçok istasyon öğrencinin bağımsız olarak
çalıştırmasını gerektirdiği gibi istasyonlar
düşük bilişsel seviyeyi hedef alır. Öğretmen
istasyonunda öğrenciler ileri derece bilişsel
seviyede çalışırlar. Çünkü öğretmenden o
an geri bildirim alırlar. Bilgisayar istasyonu
ise arada bir bilişsel seviyededir. Çünkü

Öğrenciler:
İlkokul

Konu:
Gramer, okuma,
matematik, vb.

Karma öğrenim
modeli:
Aktarma modeli

Süreç:
Öğrenciler sınıf
içinde öğrenme
istasyonları
arasında çalışırlar.

Araçlar:
Beş PCs +
itslearning
öğrenme platformu
+ çevrimiçi
eğitimsel aktiviteler
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Tasarım ile öğrenme
Tasarım ile öğrenme öğrenime yenilikçi bir yaklaşımdır. Öğrencinin ne çalışacağını
ve öğrendiklerini nasıl sergileyeceklerine karar vermelerine olanak sağlar. Ödül
kazanan karma öğrenme, öğrencileri etkilediği gibi öğretmenleri de etkiler.

Değerlendirme için planlama
11 yaşındaki birçok öğrenciye Avustralya
hakkında ne bildiklerini sorduğunuzda,
kangurudan Büyük Set Resifi’ne kadar
çeşitli cevaplar alırsınız. Bu öğretmenlere bir
problem olduğunu gösteriyor. Öğrencilerin
farklı başlangıç noktaları ve ilgi alanları
olduğundan öğrencilere ne öğretilmesi
gerektiği düşünülüyor.
Cevap ise tasarım ile öğrenme. Hollanda’da
birçok ilkokul ve ortaokulda kullanılan ve
öğretmenler tarafından uygulanan yenilikçi
öğrenim yaklaşımı.

Merhaba, bugün ne öğrenmek
istersiniz?
Tasarım ile öğrenme öğrencilere neyi nerede
öğreneceklerini kontrol etmesini sağlayan
eğitim yaklaşımıdır. Öğrencilere öğrendiklerini
kendilerini farklı ve yaratıcı yollarla ifade
etmelerini sağlar. Örneğin, sınıfta öğrenciler
güneş sistemini öğreniyor olduklarında zaten
biliyor olduklarını ve ne öğrenmek istedikleri
hakkında beyin fırtınası yaparlar.
Küçük gruplarla çalışmak: Öğrenciler cevapları
bulmak için referans kitapları, interneti,
ailelerini ve faydalı buldukları herhangi bir
kaynağı kullanırlar. Cevapları elde ettikten
sonra ürünü hazırlarlar. Video, sunum ya
da ses kaydı yaparak sınıfın geri kalanı ile
paylaşırlar.

Her öğrenci için bireysel
eğitim
Tasarım ile öğrenme demek öğretmen
rollerinde değişimler yapmak demek.
Öğretmenlerin yeni çalışma stili ile ilgili
eğitilmeleri gerekir. Öğretmen sınıfta
tahta önünde konuşmaya daha az
zaman harcar. Bunun yerine öğretmen
yardım eden, soruları yönlendiren,
yararlı kaynaklar sunan, projelere yardım
eden, düzende tutan ve öğrencilerin
kendilerini bildiklerinin ötesinde götürüp
götüremediğini kontrol eden roller üstlenir.
Bu sayede öğretmen hangi öğrencinin
zorlandığını keşfedip o öğrenciye
öğrencinin ihtiyaçlarına göre ayrı bir
çalışma planı uygulayabilir.

Motive edilmiş öğrenciler ve veliler
Hollanda’daki The Maria İlkokulu kullandıkları tarsarım ile öğrenme modeli ile 2011 Ulusal Eğitim Ödülü
kazandı. Müdür Gerard ann de Stegge ‘e göre öğretmenler, öğrenciler ve hatta veliler bile bu yöntemi
sevdiler.

Öğrenciler bu yolu oldukça motive edici ve çalışmak için tatmin edici
buluyorlar. Aileler de pozitif bakıyorlar ve daha çok katılıyorlar.
Öğrencilerin sorularını yanıtlıyorlar, araştırmalarına katılıyorlar ve
hatta video düzenlemelerine bile yardım ediyorlar. Öğrencilerinin
becerilerinin bir önceki yıllara göre geliştiğini söylüyorlar. Daha da
önemlisi öğretmenlerin ve öğrencilerin daha mutlu hale geldiklerini
belirtiyorlar.

Öğrenciler:
lkokul ve daha üst
okullar

Konu:
Matematik,
fen,coğrafya vb

Karma öğrenim
modeli:
Esnek model

Süreç:
Öğrenciler
bağımsız olarak
araştırmalarını
yapabiliyorlar.
Öğretmen ise koç
rolündedir.

Araçlar:
Her öğrenci için
bir bilgisayar ve
itslearning eğitim
platformu
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Çevrimiçi fiziksel eğitim

Zaman dilimi size bağlı
Bu model hafta ve ay bazlı olarak uygulanabiliyor
fakat bu modelin zaman dilimini seçmek mümkün.
Örneğin, hemşirelik okulları sıkça bu modeli işe
yerleştirme sırasında hemşirelerin çalışmaya devam
edebilmesi için kullanıyorlar. Ayrıca okullar bu
modeli çevrimiçi eğitim olarak haftalık derslerde de
kullanabilirler.

Almanya’da yüksek eğitim merkezi karma
öğrenimin dünyadaki birçok öğrenciyi tekrar
eğitebileceğini, tekrardan vasıflandırabileceğini
ve öğrencilerin kendi hızlarında ve stillerinde
öğreneceklerini belirtiyor.
Sınıfı genişletme

Yüksek öğrenim merkezleri öğrencilerin yarı zamanlı veya
tam zamanlı üniversite dışında çalıştıklarını da düşünerek
eğitimi sınıf dışına da genişletiyorlar. Bu merkez Almanya’da
uzaktan eğitim derslerini hem yüz yüze hem de çevrimiçi
olarak yürütmektedirler.

Ödevleri çevrimiçi olarak tamamlama

Dersin başlangıcında her öğrenciye itslearning’e girmeleri
için kullanıcı adı ve şifreleri verilir. Öğrenciler ders
materyallerine istedikleri zaman istedikleri yerde internetten
ulaşırlar ve materyallerini kullanarak çalışmaya başlarlar.
Öğretmen öğrencilerin hazır olduklarını hissettiği zaman
onları test ile yeni bilgilerini değerlendirir.Öğrenciler
teorik ya da pratikte kullanılan bilgilerini çevrimiçi olarak
tamamlayabilirler.
Öğretmen öğrencilerin hazır olduklarını hissettiği zaman
onları test ile yeni bilgilerini değerlendirir. Öğrenciler
teorik ya da pratikte kullanılan bilgilerini çevrimiçi olarak
tamamlayabilirler.

İnternetten sınıfa taşınma

Dersin çevrimiçi kısmını tamamladıktan sonra, öğrenciler
öğretmen ve diğer öğrencilerle 2 haftada okulda çalışırlar.
Daha uzun sureli derslerde bu model tekrarlı olarak devam
eder.
Tüm derslerin son kısmı olan final 2 kısımlı sertifikalandırmadan oluşur: Öğrenciler hem sözel hem de yazılı olarak
değerlendirilir ve daha sonra da konuyu daha derinden
işleyen uzaktan yazılı bir ödev üzerine çalışırlar.
Öğrenciler:
Öğrenciler mesleki eğitim alıyorlar.
Konu
Fitness ve beden eğitimi
Karma eğitim modeli:
Zenginleştirilmiş - sanal model
Süreç:
Yüz yüze eğitimle birlikte çevrimiçi eğitim
Araçlar:
itslearning öğrenme platformu

Çevrimiçi bir topluluk oluşturmak

Bu yaklaşımda öğretmenler için, en önemlisi öğrencilerin
evde çalışırken kendilerini izole olmuş hissetmemeleri.
Öğretmenlere göre anahtar öğrencilerin kendilerini içinde
hissedebilecekleri bir çevrimiçi topluluk oluşturmaktır.
Örneğin, her dersin başlangıcında öğrenciler kendilerini
tanıtan kısa bir yazı yazarlar ve her hafta öğretmen öğrenim
platformunda bu topluluktaki öğrencilerin birbirleriyle iletişim
halinde olmaları için bir tartışma konusu seçer.

Teori
Bu bölümde karma öğrenimi uygularken farklı modelleri
inceliyoruz.
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Kısaca karma
öğrenim modelleri
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Esnek model

Aktarım modeli*

Kendi karışan model

İçerik ve eğitim öncelikli
olarak internet aracılığı ile
öğretmenlerin kullanımına verillir.

Öğrenciler sınıf içi ve dışı
dönüşümlü olarak dersi alırlar.

Öğrenciler geleneksel eğitime ek olarak
çevrimiçi dersler alırlar.

Kurulum

Kurulum

Kurulum

Öğretmen rolü

Öğretmen çevrimiçi öğretmen
rolünü de alarak ikiye katlanır.

Zenginleştirilmiş
sanal model
Öncelikle uzaktan eğitim nadir
olan okul ziyaretleri ile birleştirilir.

Öncü karma öğrenim uzmanları farklı
karma öğrenim modellerini nasıl
tanımlıyorlar? En kapsamlı karma öğrenim
analizi Innosight Enstitüsü eğitim
araştırmacısı Michael B. Horn’dan geliyor.
Michael B. Horn en yaygın karma öğrenim
modellerini tanımlıyor. Karma öğrenim modelini
geliştirirken ve tartışırken, karma öğreniminin
çerçevesi tamamı ile öğretmenlerin kullanımına
uygun tasarlanıyor. Öğretmenler karma öğrenim
modellerinin bir çeşidini spesifik bir günde diğerini
haftanın geri kalanında kullanabilirler.
Modeller öğretmenlerin farklı öğrenim yaklaşımları
ile konuşabilmelerini sağlamak için tasarlanıyor.

Öğrenciler öğretmenlerden
bireyselleştirilmiş eğitimi okulda
bilgisayarlardan alırlar.

Öğretmen rolü

Sınıf dönüşümlü olarak bölünür
ve öğrenciler gün için hem sınıf
içinde hem de sınıf dışında
eğitim alırlar.

Öğretmen gerektiğinde grup için
gerektiğinde ise bireysel olarak
dersi aktarır.

Öğretmen dönüşümün zamanını
belirler.

Öğrenci deneyimi

Öğrenci deneyimi

Öğrenci kendi hızında ders
materyalleri ile yüz yüze eğitim
desteği ile çevrimiçi olarak çalışır.

Karma

Sınıfta müfredata bağlı çevrimiçi
ders.

Her aktarım istasyonunun
öğrenme kazanımına farklı bir
yaklaşımı vardır ve öğrenci
bireysel olarak grupta veya
öğretmen ile istasyona bağlı
olarak çalışır.

Karma

Çevrimiçi dersler evde veya
okulda yapılır.

Öğretmen rolü

Öğrenci deneyimi

Öğrenciler yüz yüze eğitim
seçeneğinin yanında kendi
hızında çalışırlar.

Karma

Aynı öğretmen hem çevrimiçi
hem de fiziksel olarak derste
öğrencilere çevrimiçi olarak
yardım almalarına izin verir.

Bir istasyon çevrimiçidir.
(Örneğin, öğrenciler anket
yapabilir, bir hikayeyi yazabilir,
dinleyebilir ve hikayenin
sorularına cevap verebilir.)

* Michael B. Horn aktarım modelini dört alt grup altında toplar.
Daha fazla bilgi için lütfen “the Innosight Institute paper: Classifying K-12 Blended Learning”i inceleyiniz.

Kurulum

Öğrenciler dersleri çevrimiçi
olarak tamamlar ve nadir olarak
okula giderler.

Öğretmen rolü

Öğretmen uzaktan asistan
olarak öğrencileriyle e-posta ve
çevrimiçi tartışma forumları ile
kontakta bulunur.

Öğrenci deneyimi

Öğrenciler kendi hızlarında çalışır
ve kendi öğrenme tarzlarında
sorumluluk almayı öğrenirler.

Karma

Çevrimiçi ve fiziksel elementler
öğrencilerin ders için katıldığı
nadir ortamlarda birleşirler.
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Sınıfta tartışmayı
sürdürme

Her öğretmen sınıfa girmeden önce o
gün öğreteceği konuyu öğrencilerinin
istekli ve meraklı olmasını isterler. Çevrimiçi
tartışmalar şu şekilde yardım etmektedir:
Çevrimiçi tartışma forumları dersten önce öğrencilerin
konu ile ilgili düşünmelerini sağlayan basit bir yoldur.
Sınıftaki herkes okuyabilir ve forumda yorum yapabilir.
Ayrıca sınıfta arkadaşlarının önünde konuşmaya çekinen
öğrencilere fikirlerini söyleme fırsatı verir.
Basitçe tartışma formuna soru sorarak başlayın,
öğrencilerinizden katılmalarını, kendi fikirlerini
söylemelerini, sorularını sormalarını ve çevrimiçi
örnekler vermelerini isteyin. Dersten önce öğrencilerinizi
hazırlamanın yanı sıra, forumdaki yorumlardan
öğrencilerinizin konu ile ilgili ne bildiklerini ve fikirlerinin
ne olduklarını öğrenirsiniz.

Karma öğrenime bugün başlayın
Karma öğrenimin en güzel tarafı tüm öğretme metadolojinizi değiştirmenizi
gerektirmez. Beş basit ipucunu takip ederek, karma öğrenime bugün
başlayabilirsiniz.

itslerning’de nasıl yapılır?
1. itslearning ders panosunun eğitim planlama
bölümünde “ekle” tıklanır ve etkinliklerden
“tartışma ekle” seçeneği seçilir.
2. Tartışmaya bir isim verin ve öğrencilere ne
yapmaları gerektiği ile ilgili kısa bir metin
yazın. (Tartışmanın konusunun öğrencileri
öğrenmeye cesaretlendireceğini unutmayın.)
Tartışma hazır olunca “kaydet”e basın.

Basit ipuçları
İlham verici sorular

Burada tartışmaları daha başarılı yapan faktör
öğrencilere ilham veren bir metin veya soru ile
başlamaktır. Bir diğer yol ise tartışmaya açık
bir konu ile başlamaktır. Örneğin BT ile ilgili
bir üniteye başlarken öğrencileri izlemek için
dersliklerde, koridorlarda ve oyun alanlarında
kameralar konsa öğrencilerin bundan hoşlanıp
hoşlanmayacaklarını sorabilirsiniz.

Dersten sonra öğrencilerin anlayıp
anlamadıklarını kontrol etme

Tartışma yerine anket kullanma
Eğer
öğrencilerinizin
zamanı kısıtlıysa
tartışma
yerine anket
yapabilirsiniz.
Aynı şekilde
işliyorlar
ama ankette
öğrenci birçok
seçenekten
sadece bir
tanesini seçer.

Bu teknik sınıf tartışmasından sonra kullanılabilir
ya da öğrencilerin kavrayıp kavramadıklarını
kontrol etmek için de kullanılabilir. Örneğin,
öğretmen demokrasi kavramını öğrettikten
sonra öğrencilere çevrimiçi tartışma formunda
içinde bulundukları demokratik sürecin
örneklerini sorabilir.
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Sınıfta ve evde videolar
kullanma

Birçok öğretmen sınıfta konuştukları
zamanı azaltmak istiyor. Bu
öğrencilere ders zamanında aktif olmaları için
fırsat veriyor ve öğretmelere ise öğrencilerine
bireysel olarak yardım edebilmeleri için olanak
sağlıyor. Çözümlerden biri videodur.
Çevrimiçi olarak birçok konuyu kapsayan öğretmenler
tarafından hazırlanan eğitimsel videolar bulunmaktadır.
Yapmanız gereken tek şey videoyu bulup linki
kendi öğrenme platformunuza eklemenizdir.
Bu eklediğiniz videoyu öğrencilerinizden evde
izlemelerini isteyebilirsiniz. Öğrenciler dersten önce
videoyu istedikleri kadar izleyebilirler ve siz sınıfta
öğrencilerinizle videoyu tartışabilir ve teori ile ilgili
alıştırmalar yapabilirsiniz.

Videolar bulmak

İnternetde çok fazla video bulunmakta bundan
dolayı öğretmen kendi alanı ile ilgili mathtv.com,
teachertube.com ve khanacademy.com gibi eğitimsel
video sitelerinden videolar arayabilir.
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itslearning’de nasıl
yapılır?
1. Önce video bulunur ve URL’si kopyalanır.
2. Ders sayfasına gidilir ve soldaki eğitim
planlama bölümünden “Ekle” tıklanır ve
ardından “Ödev ekle” tıklanır.

3

Gözden geçirmeler için
webcam kullanımı

Gözden geçirme sürecinde
öğrencilere kamera kullanımına
izin vererek omuzlarınızdaki yükü
hafifletebilirsiniz.

Karma öğrenme
size öğrencilerinizi
yaratıcı olmaya
cesaretlendirmek için
birçok fırsat verir. İşte
size onların hayallerini
bağlayacak ve gözden
geçirme sürecini
kameralar kullanarak
gerçekleştirebileceğiniz
bir yol.

3. Zenginleştirilmiş Metin Editöründe videonun
kısa tanımlayıcı yazısı eklenir ve sonra “Ekle”
den Web 2.0 içeriği seçilir ve çıkan kısımda
kopyalanan URL buraya yapıştırılır.
4. Sonra kaydedilip çıkılır.

Basit ipucu:
Herhangi bir kaynak kullanılır

Bunun için video kullanılması zorunlu değildir.
Konuyu açıklayan herhangi bir kaynak, interaktif
animasyon, website, gazete makalesi veya
akademik makale olabilir.

Dönem sonu sınavı yaklaşırken öğrenciler gruplara
ayrılır ve her gruba derste işlenmiş belli konuları
tekrar eden videolar yapmaları istenir. Bütün videolar
tamamlandığında öğrencilerden bu videoları sınıfta
ya da evde izlemeleri ve forumda yorum yapmaları
istenir. Bu şekilde videolar derste paylaşımlı bir kaynak
haline gelir ve herkes izleyebilir. Öğrencilerin videoların
arkadaşları tarafından izleneceklerini bildikleri için daha
iyi hazırlayacaklardır.

Sadece videolar değil

Öğrencilerinizi sadece video yapmak ile kısıtlamak
zorunda değilsiniz. Onlardan itslearning uygulama
kütüphanelerini kullanmalarını isteyerek şarkı
yapmalarını, sunum-resim ya da animasyon
hazırlamalarını isteyebilirsiniz.

Kendi videolarını oluşturmak

Sayfa 7’de bir öğretmen kendi videolarını oluşturarak
ve itslearning test aracı ile öğrencilerin sınıfa gelmeden
önce videoyu ne kadar iyi anlayıp anlamadıklarını
kontrol ediyor.

itslearning’de nasıl
yapılır?
(ödev hazırlamak)

1. itslearning ders sayfasında eğitim planlama
bölümünde “Ekle” tıklanır.
2. Ödevi tamamlayın ve öğrencilerinize videoyu
hazırlayıp itslearning’te teslim edeceklerini
ödevin tanım kısmında belirtin.
3. Kaydedin ve otomatik olarak öğrencilerin
ödevleri takvimlerinde görünecektir
ve itslearning’e teslim ettiklerinde size
bildirimler gelecektir.

Bu tekniği uygulamadan görün.

Okulların deneyimlerini bu linkte okuyabilirsiniz:
http://www.itslearning.eu/web-cameras-givenew-possibilities-in-itslearning
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Güvenli ortamda sosyal
medya

Birçok öğrenci Twitter, Facebook
ve Youtube gibi sosyal medya araçlarını
kullanarak bilgi paylaşmayı seviyor. Öğrenme
platformları öğrencilerin bu şekilde bilgi
paylaşmalarını kontrollu bir çevre sunarak
sağlıyor.
Bunu yapmanın bir yolu okulunuzun öğrenim
platformunda paylaşılan kaynak sayfası oluşturmak.
Sayfa sadece öğrencilerin girilmesi ve düzenlemeleri için
ayarlanabilir. Öğrenciler bu sayfaya videolar, yorumlar,
linkler ve diğer materyalleri koyabililirler.
Örneğin, coğrafya sınıfında kaynak sayfası buzullar
gibi belli bir konuyu aktarabilir. Öğrenciler konu ile
ilgili toplayabildikleri kadar bilgiyi toplar ve kaynaklar
sayfasına kısa bir açıklama ile eklerler ve diğer
öğrenciler eklenilen materyallere yorum yaparlar.
Eğer öğrencilerinizin eklediği materyaller organize
edilmemişse öğrencileri gruplara ayırır ve farklı bir sayfa
yapmalarını isteyebilirsiniz.
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itslearning’de nasıl
yapılır?
1. Ders sayfasının eğitim panelinde “Ekle”
tıklanır. Tıklandıktan sonra “Sayfa ekle”
tıklanır.
2. İzinler düzenlenir.
3. Hangi öğrencilerin sayfaya içerik
ekleyebileceği belirlenir.
4. Sayfanın ismini değiştirmek için sayfa
başlığına tıklanıp başlık eklenir.

Basit ipucu:
Hiçbir şey kaybetmediğinizden emin olun
Öğrencilerinize tam düzenleme hakkı verirseniz
içerik ekleme ve silme haklarına sahip olurlar.
Bundan dolayı düzenleme haklarını sadece
öğretmene vermelisiniz.

5

Herkes için gazetecilik

Gazetecilik zaten çevrimiçi olarak
yapılmakta ve gazetecilik dersinizde
birkaç basit teknikle çevrimiçi
olabilir. Bu da size bir kaç dakika içinde
farklılaştırılmış ödevler hazırlamanızı sağlar.
Bir sonraki
gazetecilik dersi için
öğrencilerinizden son
gelişen bir olayla ilgili
bir rapor hazırlamalarını
isteyebilirsiniz ve onlara
istedikleri medya
yolunu kullanmalarını
söyleyebilirsiniz. Bu
sayede öğrencileriniz
makale yazabilir, radyo
yayını kaydedebilir, video
kaydedebilir veya blog
hazırlayabilir.
Basit ayrıştırma
Bu ödevlerinizi
ayırabilmeniz için basit
bir yol. Öğrencilerinize
ödevlerini nasıl
tamamlamak istediklerini
seçme şansları oluyor.
Yazı yazmayı seven
öğrenciler, gazete için
makale yazarlarken diğerleri de video hazırlayabilirler.
Yapmaları gereken tek şey öğrenma platformuna
yüklemek.
Aktiviteyi diğer öğrencilerin değerlendirmeleri ile
genişletmek
Eğer ödevi genişletmek istiyorsanız bir tartışma formu
oluşturup öğrencilerinizden yaptıkları işleri yüklemelerini
isteyebilirsiniz. Böylece öğrenciler diğer arkadaşlarının
yaptıkları işlere geri bildirimler verebilirler. Sorulan
sorular şu şekilde olabilir: Seçilen medya yolu materyalin
iletilmesinde en iyi yol mudur? Öğrenci kullanılan medya
imkanlarından en iyi şekilde yararlandı mı?

Ayrıca, buzullarla ilgili tartışma formunda tartışma
başlatıp öğrencilerinizde bu konu ile ilgili yorumlar
yapmalarını isteyebilirsiniz. Siz veya öğrencileriniz anket
yapıp hangi kaynakların daha yararlı olduğuna karar
verebilirsiniz.

Ödevi inceledikten sonra öğrenciler projeyi ve verilen
geri bildirimi tartışma formunda tartışabilir. Bu şekilde
öğrenciler kendi yaptıkları işleri öğretmenleri dışında
diğer arkadaşları ile öğretmenleri tarafından kontrol
edilen bir çevre içinde tartışırlar. Böylece karma öğrenme
uygulanmış olur.

itslearning’de nasıl
yapılır?
1. Ders sayfasının eğitim panelinde “Ekle”
tıklanır ve tıklandıktan daha sonra “Ödev
Ekle” tıklanır.
2. Ödev eklenir ve açıklama kısmına öğretmen
öğrencilerden gazete makalesi hazırlamaları,
TV haberleri yayınlamaları ve radyo yayını
hazırlamalarını istediğini yazar.
3. “Kaydet”e basılır ve ödev otomatik olarak
öğrencilerinin takvimine eklenir. Öğretmen
öğrenci ödevini yüklediğinde bir bildirim alır.

Basit ipucu:
Bu model sadece gazetecilik dersi için değil her
çeşit ders için uygulanabilir.
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itslearning hakkında
Öğretmenler ve öğretmenlerin farklı öğretme tarzlarına uygun olarak tasarlanmıştır. itslearning
öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve okul müdürlerini hem okul içinde hem de okul dışında
bağlayan bulut tabanlı bir eğitim platformudur. Öğretmenlere sayısız şekilde öğrencilerini derse
katmalarını sağlayacak (yeni tasarlanmış) dersler, kaynaklar sağlamaktadır. Materyal paylaşımını
kolaylaştıran ve rutin işleri otomatikleştiren ve böylece öğretmenlerin öğrencilerine daha fazla
zaman ayırmasını sağlayan bir sistemdir.
Bulut tabanlı bir sistem olması kurulumu ve bakımı kolaylaştırmaktadır. itslearning dünyada
milyonlarca öğretmen, öğrenci, yönetici ve veli tarafından kullanılmaktadır. Eğitimin her
kademesinde (anaokulundan üniversiteye) kullanılabilir ve öğretmenlere öğretme işini ilham
vererek (yapmalarını) ve bugünün öğrencileri için değerli kılmayı amaçlar.
itslearning’de, biz kendimizi eğitimin ihtiyaçlarını anlamaya adadık. Çalışanlarımızın % 20’si
öğretmen olarak çalışmış insanlardır. Biz eğitim kurumlarına basit eğitimlerden tam ölçekli
uygulama projelerine kadar hizmet sunmaktayız. 1999 yılında kurulduk ve merkezimiz Bergen,
Norveç’tedir. Londra, Birmingham, Berlin, Paris, Mulhouse, Malmö, Enschede ve Boston’ da
ofislerimiz bulunmaktadır.

Bizi takip edin!
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