ÖĞRENME VE ÖĞRETME
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ

Üniversitemizin Değerli Öğretim Elemanları,
Üniversitemiz, COVID-19 küresel salgın döneminde öğrencilerimizin
eğitim alma hakkını hem korumakta, hem de geliştirmektedir.
Çevrimiçi çalışmalara verdiğiniz emek, gösterdiğiniz çaba çok değerli.
Bu zor dönemde öğrencilerimizin "öğrenme" bağlamındaki ilgilerini
artırmak, meraklarını uyandırmak ve öğrenmelerini desteklemek
amacıyla bazı öneriler sunmak istiyoruz.

Saygılarımla,
Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU
Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Email Adresi: ogrenmeogretmemerkezi@maltepe.edu.tr

ETKİNLİK ÖNERİLERİ
Sanal Müze Ziyaretleri

Müzelerin kapalı olduğu pandemi günlerinde sanal müzeleri ziyaret etmeye ne dersiniz? Çevrimiçi
canlı derslerde sanal müzeleri öğrencilerle birlikte ziyaret edebilir, eserler hakkında sohbet edebilir
ya da o müzedeki herhangi bir eserin yerini bulmasını ve onunla ilgili araştırmalar yapmasını
isteyebilirsiniz. Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak sizin için bir Sanal
Müze Rehberi oluşturduk. Farklı kategorilerde ulusal ve uluslararası müzelerin yer aldığı
rehberimiz sizlerle paylaşılacaktır.

İçeriği Zenginleştirecek Paylaşımlar
Dersi uygulamalarla zenginleştirmek öğrenmeyi daha kalıcı hale getirecektir.
Derslerde deneyimlerinizi paylaşmanız, örnek vaka çözümlemeleri sunmanız,
uygulama örnekleri vermeniz, karşılaştırmalı grafiklerle analizler yapmanız dersinizi
ilginç hale getirmeye yardımcı olacaktır.

Uzman ve Konuk Daveti
Dersinizin bazı haftalarında, dersinizin konusu ile ilgili bilgi birikimine sahip uzmanları,
STK’ları, mezun öğrencilerinizi, sektörde deneyimli kişileri derse konuk olarak davet
edebilirsiniz. O konuda farklı kişilerin deneyimlerini dinlemek öğrencilerinize farklı
deneyimler sunacaktır, bakış açılarını değiştirecektir.

Takım Çalışmaları
Öğrencileri derste aktif hale getirmek, etkileşimli iletişim kurmak için farklı yollar
deneyebilir, öğrencilerin grup halinde işbirliği içinde çalışmalarını sağlayacak
Conceptboard... gibi etkileşimli grup çalışmaları yapabilecekleri uygulamaları
kullanabilirsiniz.

Farklı Ölçme Araçları Kullanma
Çevrimiçi derslerde veya çevrimdışı zamanlarda online yarışmalar düzenleyebilirsiniz.
Öğrencilerinizin konuları anlama düzeylerini test etmek hem de keyifli vakit
geçirmelerini sağlamak için Kahoot, Quiziz, Ouizlet ve Edpuzzle gibi uygulamaları
kullanarak sınavlar hazırlayabilir ya da var olan sınavları uygulayabilirsiniz.

Farklı Öğrenme Ortamlarını Kullanma
Çevrimiçi derslerinizi farklı ortamlarda yapabilirsiniz: kütüphanede, doğada, parkta,..
Sizi farklı bir ortamda dinlemek derse ilgiyi artıracaktır.

Sanal Bilim Merkezi Ziyaretleri
Dersiniz kapsamında sanal bilim merkezlerini ziyaret edebilirsiniz (Konya Bilim
Merkezi:https://www.kbm.org.tr/), (Kayseri Bilim
Merkezi:https://www.kayseribilimmerkezi.com/360sanaltur/) Sanal alan gezileri
(İşbankası:https://www.issanat.com.tr/sanal-sergiler ) düzenleyebilirsiniz.

Zorlayıcı Etkinlikler Yapma
Öğrencileriniz için challenge etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Kısa süreli görevler
vererek bireysel ya da grup halinde bu görevleri tamamlamalarını isteyebilirsiniz.

Öğrencilerinizin Sorumluluk Almasını Sağlayacak
Etkinlikler Düzenleme

Öğrencilerin sorumluluk almasını ve sürece dahil olmasını sağlayacak sorumluluklar
verebilirsiniz. Açıkoturumlar düzenlemek, röportajlar yapmak, serbest kürsü
etkinlikleri tasarlamak gibi farklı alanlarda görevler verebilirsiniz.

Öğrencilerinizden Video, Animasyon, Afiş
Hazırlamalarını Bekleme
Ders konularıyla ilgili öğrencilerden farkındalık videoları hazırlamalarını, animasyonlar
hazırlamalarını, afişler veya broşürler hazırlamalarını isteyebilirsiniz. Bu tür çalışmalarda
öğrenciler aktif olduğu için konuları keyifle öğrenebileceklerdir.

Farklı Araçlar Kullanma
Konularla ilgili farklı uygulamalar kullanabilirsiniz. Örneğin; öykü kartları oluşturma
(Storyboard), beyin fırtınası ile yeni fikirler üretme (mindmeister), kavram haritaları
ile kavramlar arasında ilişkiler kurma (popplet) gibi.

Kısa Film, Video veya Sinema Filmi İzleme

Ders konularıyla ilgili kısa filmler, videolar veya sinema filmleri izletebilir ve bu
konudaki düşüncelerini etkileşimli bir şekilde sınıf tartışmalarına dönüştürebilirsiniz.
Tartışma grupları oluşturarak, münazaralar düzenleyerek bu süreci aktif bir hale
getirebilirsiniz. Videoların içerisine sorular yerleştirerek olayları farklı açıdan
görmelerini sağlayabilirsiniz.

Öğrencilerinizin Sanal Sergiler Düzenlemesini
Sağlama
Öğrencilerden dersinizle ilgili ürün geliştirmelerini istiyorsanız veya konunuzla ilgili
fotoğraflar çekmesini istiyorsanız sanal sergiler düzenlemeye yönlendirebilirsiniz.
Geliştirdikleri ürünleri diğer insanlarla paylaşmak onları motive edecektir.

