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1. Tanıtım 
 
TCC VET, öğretmenleri modern dijital becerilerle güçlendiren, Avrupa genelindeki 
Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezleri’nde öğretme ve öğrenme 
yöntemlerini geliştirmeye adanmış bir Erasmus + projesidir. Bu, ortakların bulunduğu 
ülkelerden başlayarak yenilikçi e-öğrenme araçlarının toplanması ve test edilmesiyle 
yapılacaktır: 

 TÜRKİYE, Elazığ: Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (proje lideri, 
ortaöğretim, meslek lisesi) 

 YUNANİSTAN, Pire: Idec - Aıntek Symvouloı Epıcheırıseon Efarmoges 
Ypsılıs Technologıas Ekpaıdefsı Anonymı Etaıreıa (proje ortağı, eğitim 
danışmanlık şirketi) 

 İSPANYA, Badajoz: Eolas (proje ortağı, eğitim danışmanlık şirketi) 
 İTALYA, Milano: Dlearn - Avrupa Dijital Öğrenme Ağı (proje ortağı, eğitim 

alanındaki kuruluşlar birliği) 
 HOLLANDA, Leeuwarden: Stichting Incubator (proje ortağı, eğitim 

faaliyetlerine katılan kuruluş) 
 
Avrupa'da mesleki eğitim, dijital eğitim araçlarının düşük düzeyde kullanılması 
nedeniyle hemen hemen her yerde sorunlarla karşı karşıyadır. Bir Mesleki Eğitim 
Merkezi’ne giren öğrenci hayatını dijital çağda geçirip yaşarken, bursiyer sistemi bu 
ivmeyi takip etmeye hazır değildir. Pek çok Avrupa Ülkesinde eğitim sisteminin dijital 
reformu henüz başlamış ve okulların çoğu artık günlük sınıf çalışmalarında 
kullanabilecekleri dijital donanımlarla donatılmıştır, ancak ortalama öğretmenlerin 
eğitimi günümüzün gerekliliklerinin gelişimini izlememiştir. 
 
Tabii ki, öğrencilerin öğrenme sürecinde öğretmenlerin rolü çok önemlidir. Bununla 
birlikte, gerçek Hayat Boyu Öğrenim ruhu içinde, öğretmenlik rolleri ve gerekli 
yeterlilikleri, özellikle dijital çağda, yüksek kaliteli eğitimi sürdürebilmek için daha 
fazla gelişmeye ihtiyaç duyar. Avrupa Komisyonu'nun başlattığı 'Açık Öğretim 
Avrupa' platformunda yapılan son araştırmalar, Mesleki Eğitim öğretmenlerinin 
%70'inin dijital destekli öğretim ve öğrenmenin önemini anladığını, ancak 10 kişiden 
6'sının BİT'in nasıl kullanılacağı konusunda herhangi bir eğitim almadığını söylüyor. 
 
Sonuç olarak, her 4 öğrenciden sadece 1'i dijital olarak kendine güvenen ve 
destekleyici öğretmenler tarafından öğretildiğine inanıyor ve öğretmenin kalitesinin 
öğrencinin kazanımı üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda, 
öğretmenler, eğitimciler, okul müdürleri ve öğretmen eğitmenleri, eğitimin 
modernleştirilmesinde anahtar bir rol oynamaya davet edilmektedir. Bunu yapmak 
için kendi bilgi ve becerilerini geliştirmeleri gerekir. Derslerinde daha fazla dijital araç 
kullanan öğretmenler ve eğitimciler, öğretim tekniklerini geliştirme ve öğretmenlerin 
gelişimini ve kalitesini artırma fırsatları bulabilirler. 
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2. TCC VET özel amaç 
 
Bu projenin nihai amacının, tıpkı diğerleri gibi, mesleki eğitim öğrencilerinin eğitim 
dönemlerini bitirdikten sonra işgücü piyasasında daha iyi istihdam edilebilirliğe giden 
yollarını kolaylaştırmak olduğunu tahmin etmek oldukça kolaydır. 
 
Umulur ki Avrupa'da sınırlar ortadan kalkar, gittikçe daha fazla iş uluslararası hale 
gelir ve yaşadığınız ülkeye daha az bağımlı hale gelinir. Bu nedenle, öğrenciler daha 
fazla uluslararası seyahat etmeye ve yurtdışında staj veya eğitim almaya teşvik 
edilmektedir. Böyle bir durumda, Mesleki Eğitim Öğretmenleri ve öğrencileri için 21. 
Yüzyıl dijital becerilerini geliştirmenin, bir bütün olarak AB'nin daha rekabetçi 
olmasına yardımcı olacağı açıktır: Öğrenciler daha iyi kariyer fırsatlarına sahip 
olacak ve AB işletmeleri daha yüksek nitelikli öğrenciler kazanacaktır. 
 
2020'de tüm dünyada meydana gelen pandemik Covid-19, eğitimde dijital becerilerin 
daha yüksek derecede entegrasyonunun uygunluğuna kanıt sağlamaya katkıda 
bulunmuştur. Bu nedenle, TCC VET, teknolojik inovasyonun hızlı evrimiyle 
eşleşecek şekilde okul müfredatının güncellenmesi ve modernleştirilmesinde Mesleki 
Eğitim ve Öğretim eğitimine dahil olan öğretmenlerin ve eğitmenlerin 
desteklenmesine yardımcı olacaktır. Mesleki Eğitim eğitmenlerinin ve genel olarak 
öğretmenlerin öğretim becerilerinin iyileştirilmesi bu sürece pek yardımcı olamaz ve 
bu nedenle, TCC VET öğretmenlerin mesleki gelişimine doğrudan katkıda bulunmayı 
ve onlara 17 dijital ve interaktif içeren bir ÖĞRETMEN ARAÇ KUTUSU sağlamayı 
amaçlamaktadır. Bu dijital araçlar modern teknolojileri kullanarak derslerini 
geliştirmek için en kullanışlı araçlar olarak seçilmişlerdir. 
 
 
3. Hedef Grup 
 
Öğretmenler bu projenin gerçek hedef grubudur, çünkü onlar herhangi bir okulun 
gerçek “güç birimi” dir ve bilgilerini nihai fayda sağlayanlara, öğrencilere aktarırlar. 
Her zaman güncellenmeleri, dijital araçların getirebileceği fırsatları keşfetmeye hazır 
olmaları ve bunları öğretme ve öğrenme sürecinde kullanabilmeleri gerekir. 
Çoğunlukla öğrencilerin derslerine devam ettikleri meslek okullarında, daha hızlı bir 
şekilde doğrudan işgücü piyasasına girmeleri ümidiyle, öğretmenler öğretimlerinde 
imkanları en iyi şekilde kullanamazlarsa, yukarıda bahsedilen yatırım etkisiz 
olacaktır. Bu nedenle, TCC VET, nihai yararlanıcılar olan öğrencileri en iyi şekilde 
hizmet sunmak için öğretmenlerin ve Mesleki Eğitim Öğretmenleri enstitülerinin 
ihtiyaçlarına hizmet etmek için entegre bir yaklaşım benimseyecektir. Dijital 
becerilere aşina olmak için önemli bir desteğe ihtiyaçları var ve yeni teknolojiler veya 
uygulamalar ortaya çıktığında sürekli eğitimlerini sürdürme konusunda kendilerini 
rahat hissediyorlar. 
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4. Sınıfta etkileşimli öğrenmeyi neden uygulayalım? 
 
Başlık sorusunun cevabı çok basit, neredeyse sezgiseldir: Bu 21. Yüzyılda 
geleneksel öğretim ve öğrenim modelini uygulamak artık mümkün değildir, çünkü 
okulların dışındaki dünya birkaç on yıl önceki ile aynı değildir ve esas olarak Meslek 
öğrencilerinin zamana göre farklı bir yaklaşıma ihtiyaçları vardır. İyi ya da kötü, 
öğretmenlerle ilişki modeli de değişti, boşluk kapandı ve etkileşim bir gerçek. 
 
Bununla birlikte, meslek okullarındaki mevcut müfredatta bir gecede devrim yapmak, 
birkaç pratik ve politik nedenlerden dolayı gerçekçi bir hedef veya iyi bir fikir değildir. 
Öğretmenlerin yenilikçi öğretim yöntemlerini kademeli olarak dahil etmesine izin 
vermek ve temel olarak, dijital yöntemlerin ve araçların mevcut müfredata 
uygulanması için yönetimin kararlılığını elde etmek için fizyolojik terimleri gerektiren 
bir süreçtir. Etkili olabilmesi için, strateji okul organizasyonunun tüm düzeylerini 
içermeli, yönetim kurulu odasından çalışma katına kadar ortak hedefler etrafında 
farkındalık yaratmalı ve paylaşmalıdır. 
 
Kendine özgü durumu göz önüne alındığında, TCC VET tekliflerine katılmaya hazır 
hisseden her meslek okulu, şu anda yürürlükte olan müfredatın bir iç eleştirel 
değerlendirmesini bir başlangıç noktası olarak gerçekleştirecektir. Bu müfredatlar, en 
uygun TCC VET unsurlarını organizasyonuna dahil etme fırsatlarını belirlemek için 
gözden geçirilecek ve incelenecektir. Böyle bir süreç, okulların değerlendirme 
sonuçlarını önerilen müfredat ve öğrenme ortamı iyileştirmelerini içeren eylem 
planlarına dönüştürmesini kolaylaştıracaktır; bu eylem planlarının uygulanması 
izlendiği takdirde (örneğin, öğretmenler için eğitim kurslarının düzenlenmesi, yeni 
veya gözden geçirilmiş kursların ve öğretim modüllerinin tasarlanması, kullanımı 
kolaylaştırmak için iç odaların yeni lojistik organizasyonu, araçların öğrencilerle 
birlikte kullanılması, vb.).  
 
 
5. Araç kutusu (Toolbox) sınıfta nasıl kullanılır? 
 Öğretmenler için Pratik talimatlar 
  
Bu Kılavuz, Öğretmenleri, Araç Kutusunu tam olarak nasıl kullanacaklarını tam 
olarak anlamaları için kesin talimatlarla destekleyerek, onlara seçilen araçları sınıfta 
uygulamada kullanma konusunda güven ve beceri vererek, öğrencilerin katılımı 
açısından sonuçları en üst düzeye çıkarır.Sınıfta etkileşimli öğrenmeyi uygulamak, 
aslında son 10-15 yıldaki çeşitli pedagojik çalışmalarda ifade edilen genel paylaşılan 
teoriye güçlü bir geçişe karşılık gelir: Öğrencilerin etkili katılımı, öğrenme süreçlerini 
ilginç, zorlayıcı ve yararlı hale getirir, ancak öğretmenler kullanmaya hazır ve dijital 
yeterliliklerle yeterince donanımlı olduklarında gerçekleşir çünkü dijital bir çağda 
yaşıyoruz ve günümüz dünyasında uygun şekilde çalışabilmek için sürekli olarak 
becerilerimizi geliştirmemiz  istenmektedir. 
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Farklı çalışma konularının tipik içeriğini sunan dersler her zaman önemlidir, bu kesin, 
ancak bunları öğretmenin yolu değişmeli çünkü dünya değişiyor, öğrenciler değişiyor 
ve öğrenmeleri etkili olmak için yeni kurallar gerektiriyor:günümüzde öğrenciler, 
araştırma yapmak, takım halinde çalışmak, problem çözme, profesyonel faaliyetler, 
ICT becerileri, tartışma, sunum, zaman yönetimi vb. dahil olmak üzere "hassas 
beceriler" denen farklı becerilere de ihtiyaç duyuyorlar. 
 
Bu aşamada, öğretmenler bu nedenle sistemin gerçek kahramanlarıdır ve bu kılavuz 
aracılığıyla TCC VET, dijital araçları kullanmayı öğretmenin öneminin farkında 
olmalarına, Araç Kutusu unsurları hakkındaki bilgilerini derinleştirmelerine ve 
zamanla fark etmelerine, hedeflerine ulaşmak için kullanılacak en uygun araçların 
farkına varmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.  
 
TCC VET Öğretmen Araç Kutusu, daha sonra belirli bağlamlarda öğrencilerle birlikte 
kullanılacak ve belirli hedeflerin peşinden gidecek farklı özelliklere sahip, 
kaçırılmaması gereken 17 araç içerir. 
 
 
Öğretmen araç kutusuna kaltılmak için tccvet.com/project-results/ adresini ziyaret 
ediniz. 
 
Önerilen araçların genel olarak anlaşılmasını kolaylaştırmak ve sınıfta mevcut 
öğrenme hedefleriyle eşleşenleri seçmeyi kolaylaştırmak için 4 makro alan 
oluşturulmuş ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur: 
 
 Etkileşimli Sunum  
 Animasyon Oluşturma 
 Dijital işbirliği & Değerlendirme 
 Oyuna Dayalı Öğrenme 
 
Sonraki bölümde, Araç Kutusundaki araçların listesine eşlik eden açıklamalara ek 
olarak, herhangi bir tek aracın kullanımına yönelik pratik talimatlar bulabilirsiniz. 
 
6. Kategori başına araçlar 
 
İnternetin eğitim ve iletişim alanlarını da içeren çok çeşitli uygulamalar olduğunu 
herkes bilir. Bazıları akıllı ve kullanışlıdır, ancak bazıları sadece zaman harcayıcı gibi 
görünmektedir. İyiyi ve kötüyü ayırt etmek her zaman basit bir iş değildir ve diğer 
(varsayılan) kullanıcıların incelemeleri bazen sahte olma riski taşır. Ayrıca, farklı 
ihtiyaçlara ve ceplere göre, bir uygulamanın ücretsiz olup olmadığını veya ödenecek 
bir bedel olup olmadığını keşfetmeniz gerekir ... İyi bir seçim yapmak için pek çok 
parametre ve kategori değerlendirilmelidir, bu da çoğu zaman görevi zorlaştırır ve 
zaman alır. Tüketim, böylece birisi bitiş çizgisinden önce vazgeçmeyi düşünebilir. 

http://tccvet.com/project-results/
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Öğretmenler ve onların çoklu faaliyetleriyle ilgilenen TCC VET, onlar için gözden 
geçirmeyi denedi ve akademisyen faaliyetleri çerçevesinde interaktif araçlar olarak 
kullanılmaya uygun oldukça az sayıda faydalı uygulama seçti. 
 
Sadece sunumu kolaylaştırmak için, öğrenme araçları 4 farklı kategoride 
gruplandırılmıştır, ancak elbette çeşitli türden öğeleri karıştırıp çaprazlayarak her 
birini çeşitli bakış açıları altında ilginç  şekilde sınıflandırılabilir. 
 

6.1. Etkileşimli (İnteraktif) sunum araçları 
 

PowerPoint, Microsoft tarafından sunulan ilk araçtı ve muhtemelen halka açık 
sunumlarla ilgilenen en çok kullanılan araç olmaya devam ediyor. Ancak son 
yıllarda, klasik sunumlara uygulanacak çok ilginç işlevlere sahip birkaç yeni araç 
çıktı. TCC VET, Mesleki Eğitim öğretmenleri için sunum ve yayın için 4 araç seçti, 
çok makul bir ücret karşılığında çevrimiçi olarak ücretsiz olarak kullanılabilir. 
 
6.1.1. CMapTools 
 
Niçin bu uygulamayı kullanıyoruz-yararları 
 
Bu araç(uygulama), öğretmenlerin kavramlar ve ara bağlantı hatları aracılığıyla 
kullanıcılarının  ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bilişsel haritalar veya kavramsal 
grafikler oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz bir yazılımdır. Bu nedenle 
öğretmenler için, ele alınan konularda özet tablolar üretmeleri veya kavramlar 
arasında ilişkiler kurmaları ilginç bir araçtır, bu da öğrencilerinin öğrenmesini 
kolaylaştırır ve ders çalışırken verimliliklerini ve üretkenliğini artırır. Öğrenciler için 
tamamlayıcı materyal olarak kullanılabilecek etkileşimli ve görsel olarak çekici bir 
araçtır. Ayrıca CAMPTOOLS, öğretmenlerin eğitimleriyle ilgili gördükleri materyalleri 
depolamak için bir veritabanı olarak da kullanılabilir ve kavram haritalarını ağa 
yüklemelerine olanak tanır. Belgeler ayrıca PDF veya resim olarak kaydedilebilir. 
 
CAMPTOOLS, kullanıcıların haritaları paylaşmalarına olanak tanır, böylece her bir 
değişikliği tanımlayarak işbirliğine dayalı olabilirler. Dijital kaynakları bunlara 
bağlamak da mümkündür. Öğretmenler kendi şemalarını yazılımı bir bilgisayara 
indirip, kurup, çalıştırmanın ardından bir hesap oluşturarak tasarlayabilirler. 
 
Araç (uygulama), bir eğitim ortamında, araştırma ve iş eğitimi için kullanılmaktadır. 
Bu platform birkaç dilde mevcuttur. 
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Yazılı Talimatlar 
 

1. https://cmap.ihmc.us/cmaptools  web adresine gidiniz ve uygulamayı 
bilgisayarınıza indirmek için DOWNLOAD kısmına tıklayınız. Ürünlere 
tıklayarak, farklı seçeneklere ve her biri hakkında ekranda daha fazla bilgiye 
göz atabilirsiniz. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Cihazınız için indirme seçeneğini seçtikten hemen sonra aşağıdaki bilgileri girmeniz 
gerekecektir: 

https://cmap.ihmc.us/cmaptools
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3.Kurulum işlemini tamamlayın ve CMAPTOOLS programını çalıştırın. İşleminiz 
farklı işletim sistemi nedeniyle değişebilir. Tipik yapılandırma ve gelişmiş 
yapılandırma arasında seçim yapabilirsiniz.  

 

Organizasyon Türüne tıkladığınızda, 
çok çeşitli seçenekler arasından seçim 

yapabilirsiniz, örneğin: KOBİ'ler, 
Yüksek öğrenim, Araştırmacı, ... 
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4.Posta hesabınız gibi sizinle ilgili daha fazla bilgi ve bir parola oluşturmak isteyebilir. 
 
5.CAMPTOOLS hesabınız oluşturulduğunda, HARİTALAR OLUŞTURMAYA 
BAŞLAYABİLİRSİNİZ! 
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6.Yeni haritalar oluşturun, kaydedin, internete harita yükleyin veya dosyalarınızda 
arayın. PDF veya resim olarak kaydedilebilirler, böylece bunları öğrencileriniz için 
eğitim materyallerini tamamlamak için kullanabilirsiniz. 
 
7.Farklı yardımcı programları ve seçenekleri denemekten çekinmeyin. İhtiyaçlarınıza 
daha uygun olan stili bulana kadar farklı haritalar tasarlayın! 
 
 
Video Talimatları 
 
İngilizce eğitimi şu adreste bulabilirsiniz: 
https://cmap.ihmc.us/docs/video.php?id=mOdLwdFgUAs&title=How%20to%20Use%
20Concept%20Map%20Itineraries 
  

https://cmap.ihmc.us/docs/video.php?id=mOdLwdFgUAs&title=How%20to%20Use%20Concept%20Map%20Itineraries
https://cmap.ihmc.us/docs/video.php?id=mOdLwdFgUAs&title=How%20to%20Use%20Concept%20Map%20Itineraries


 

 

 10 

6.1.2. Flickr 
 
Niçin bu uygulamayı kullanıyoruz-yararları 
 
Flickr, muhtemelen web'de bulunan en iyi bilinen fotoğraf paylaşım aracıdır. 
Dünyanın her yerinden ve muhtemelen fotoğraflamayı düşünebileceğiniz her 
konudan milyonlarca fotoğraf siteye günlük olarak yüklenmektedir. Bu inanılmaz 
resim veritabanı, eğitim için inanılmaz bir potansiyele sahiptir, çünkü belirli 
klasörlerle dikkatlice yapılandırılmıştır ve öğretmenlerin ve öğrencilerin öğretim ve 
öğrenim amacıyla aradıklarını kolayca bulmalarına olanak tanır. 
 
Standart Flickr’ın sürümü ücretsiz olarak mevcuttur. Aylık veya yıllık ücreti ödenmesi 
gereken profesyonel bir versiyona abone olunabilir, ancak eğitim amaçlı temel 
seçenek fazlasıyla yeterlidir. 
 
Öğretmenler ve eğitmenler normalde sınıfta sunumlarını zenginleştirmek için, 
meşgul oldukları konudan bağımsız olarak öğrencilerine aktarmak için Flickr'a 
başvururlar: uygun görüntüleri içeren iyi bir sunum, öğrencileri derslere daha aktif bir 
şekilde katılmaya ve başarmaya teşvik edebilir ve  kendi sunumlarında 
kullanabilecekleri yeni görsel okuryazarlık becerileri elde ederler. Ancak elbette 
Flickr'ın onu stratejik kılan tipik uygulamaları vardır: Flickr’ın kullanımı, belirli bir 
konum veya yerin görsel, coğrafi incelemesine izin vererek fotoğraf kaynağının 
coğrafi konumunu uyarabilen bir coğrafi etiketleme sürecine izin verdiğinde, öncelikle 
coğrafya derslerinde olabilir. 
 
 
Flickr, herkesin katılabileceği bir çevrimiçi paylaşım topluluğudur. Bu, web sitesine 
abone olduktan sonra mevcut tüm görüntü içeriklerini indirebileceğiniz ve 
kullanabileceğiniz, aynı zamanda resimlerinizi ve videolarınızı yükleyebileceğiniz 
anlamına gelir. Tabii ki, davranış politikalarını, nelerin yapılabileceğini ve neyin 
yapılamayacağını açıklayan kılavuzlarda açıkça listelenmiş, uyulması gereken bazı 
basit kurallar vardır ve ayrıca telif hakkı yasaları ile de ilgilidir 
(https://www.flickr.com/help/guidelines). 
 
 
Yazılı Talimatlar 
 

1. Flickr deneyiminize ulaşmak için lütfen arama motorunuza gidin, "flickr" 
kelimesini girin ve ardından www.flickr.com web sitesine girin. www.flickr.com 

https://www.flickr.com/help/guidelines
http://www.flickr.com/
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2. Flickr web tabanlı bir uygulamadır ve hiçbir şey indirmenize gerek yoktur. Bu 
nedenle, Ücretsiz başlat düğmesine tıklayın ve ardından sonraki ekranda 
gerekli tüm bilgileri (ad, soyad, e-posta vb.) doldurarak kaydolun. 
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3. Flickr'a kaydolduğunuzda, doğrudan oturum açarsınız ve ekranınız, mevcut 
veritabanını keşfet menüsüyle birlikte ana sayfayı görüntüler. Ayrıca sayfayı 
aşağı kaydırabilir ve farklı resim galerilerini görselleştirebilirsiniz. 
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4. Flickr'da halihazırda mevcut olan resimlerin veritabanında gezinirken, 
ihtiyacınız olanı muhtemelen bulacaksınız. Resmi seçtikten sonra, o resimle 
ilgili tüm bilgileri kolayca kontrol edebilir ve ardından paylaşmaya veya 
indirmeye karar verebilirsiniz.  
 

 
 

5. Görüntülerinizi Flickr'a yüklemek mi, daha fazla kullanım için kolayca erişilebilir 
olmasını sağlamak mı yoksa sadece öğrencilerinizle veya diğer insanlarla 
paylaşmak istediğiniz için mi yüklemek istiyorsunuz? Bu çok kolay! Ana 
sayfada, yükleme simgesine tıklayın ve aşağıdaki talimatları izleyin. 
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6. Ücretsiz Flickr kullanıcısı olarak kayıtlıysanız, maksimum 1.000 görüntü 
yükleyebilirsiniz. Ve tabii ki her zaman eski resimleri silebilir ve yenilerini 
yükleyebilirsiniz.  
 

 
 
 
Video Talimatları 
 
İngilizce eğitimi şu adreste bulabilirsiniz: 
https://www.youtube.com/watch?v=6Dyfoj3ad10 
  

https://www.youtube.com/watch?v=6Dyfoj3ad10
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6.1.3. Issuu 
 
Niçin bu uygulamayı kullanıyoruz-yararları 
 
ISSUU; belgeler, kılavuzlar, kitaplar, dergiler, gazeteler, sunumlar ve diğer 
dijitalleştirilmiş yayın türleri gibi dijital içeriğin görüntülenmesine izin veren çevrimiçi 
bir platformdur. ISSUU'ya erişim önceden kayıt gerektirir, birkaç abonelik planı 
vardır. Seçenekleri daha sınırlı olsa da ücretsiz bir hesap oluşturmak mümkündür. 
ISSUU aracılığıyla öğretmenler, sahip oldukları ve diğer yazarlardan farklı öğretim 
kaynaklarını saklama ve görselleştirme olanağına sahip olurlar ve bunları 
öğrencileriyle Moodle kursları aracılığıyla paylaşabilirler. 
 
Bu platformun en önemli avantajlarından biri, malzemelerinizin herhangi bir cihazdan 
görselleştirilmesine izin vermesi, böylece arayüzünün cep telefonlarında mükemmel 
çalışması ve mümkün olduğunca basılı bir yayın gibi görünmesi sağlanmış 
olmasıdır. Ana yardımcı programlarından bir diğeri, çevrimdışı okuma için mevcut 
bazı belgeleri indirmenize izin vermesidir. Talep edilen öğretmenlerden bazıları, 
ISSUU'nun belirli bir temanın raporlarını ve makalelerini derlemek için kendileri için 
yararlı olduğunu ve çevrimiçi öğrencilerin Moodle derslerini düşünmelerini 
sağladığını belirtiyor. 
 
ISSUU internet ve mobil (Android ve Apple) kullanıcılar için ücretsiz versiyona 
sahiptir. KUllanıcılar  Google +, LinkedIn veya Facebook sosyal hesaplarını 
kullanarak uygulamaya giriş yapabilirler. 
 
Yazılı Talimatlar 
 
1.  https://www.issuu.com adresine gidiniz ve aşağıda bulunan TRY NOW (şimdi 

dene) butonuna tıklayınız. 
 
2. Üzerine tıkladıktan sonra, farklı planları hakkında bilgi bulacaksınız, seçeneklerine 
göre size en uygun olanı seçin ve ardından hesabınızı oluşturmak için GET 
STARTED (BAŞLAYIN)'ı tıklayın. 

https://www.issuu.com/
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2. Google / Facebook veya e-posta ile giriş yapabilirsiniz. Hesabınızı 

oluşturduktan sonra, kullanıcı adınızı seçmeniz ve devam etmeniz gerekecek. 
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3. Ekrandaki seçenekler arasından seçim yapın: 1) Ne yaparsınız? Eğitimci 

seçeneği bunu yapacak; 2) Bugün ne tür içerik oluşturacaksınız? Mevcut 
seçeneklerden herhangi biri size uygunsa, üzerine tıklayabilirsiniz: Bize ne 
oluşturmak istediğinizi söyleyin, aşağıdaki kutuya cevabınızı yazın ve devam 
edin. 
 

4. Ardından aşağıdaki sayfa gösterilecektir. Burada belgenizi oluşturabilir veya 
yükleyebilirsiniz. Öğrencinizin materyallere erişebilmesi için başlık, açıklama ... 
ve PUBLISH (YAYINLA) gibi istenen ayrıntıları tamamlayın. 
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5. Belgeniz yayınlanmaya hazır olduğunda, öğrencilerinizle paylaşmayı 
unutmayın. Sol taraftaki "Paylaş" seçeneğine tıklayın, "bağlantıları paylaş", 
"gömülü web" gibi farklı seçeneklere sahip olacaksınız ... 

 

 
 
6. READ (oku) butonuna tıkladığınızda PURCHASES  FEED SAVED (satın 

alma—geri dönüt—saklananlar) kısmını görebilirsiniz 
 

FEED: 

 
Burada farklı dergiler, kataloglar, portföyler 
hakkında bir fikir edineceksiniz, ...              
siz / öğrencileriniz için yararlı olabilecek   
içerik arayabilirsiniz. İlgilendiğiniz dosyayı 
seçin, örneğin: 
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Bu, yayınlanan bir dosyanın genel görünümüdür. Belgeyi paylaşabilir, kaydedebilir, 
beğenebilir veya indirebilirsiniz (böylece çevrimdışı erişebilirsiniz). 
 
SAVED: 

 
 

 
 
 
Burada kaydedilmiş dosyalardan farklı 
STACKS oluşturabilirsiniz. Bir başlık ve kısa 
bir açıklama ekleyebileceksiniz, böylece 
yığınlarınızı öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. 
ISSUU, okumaları için farklı kaynakları bir 
arada bulundurmalarına izin verir. 
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Video Talimatları 
 
İngilizce eğitimi şu adreste bulabilirsiniz: 
https://help.issuu.com/hc/en-us/articles/360007637473-Get-Started-on-Issuu 
  

https://help.issuu.com/hc/en-us/articles/360007637473-Get-Started-on-Issuu
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6.1.4. Mentimeter 
Niçin bu uygulamayı kullanıyoruz-yararları 
 
Mentimetre çok verimli bir araçtır ve aslında bir öğretmen olarak hayatınızı 
kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Birkaç farklı aracın özelliklerini bir araya getirir ve 
bir anket veya sınav uygulamasının birçok işlevine sahiptir. Bu özellikler basitçe bir 
sunum formuna gömülüdür, böylece sunum materyallerinizden ayrılmadan 
etkileşime geçebilirsiniz (bunları PowerPoint'e de gömebilirsiniz). 
 
Mentimetre, hem tüm öğrencilerinizden hem de sessiz olanlardan yanıt almanızı 
sağlamaya yardımcı olabilir. Uygulamada yerleşik olarak bulunan etkileşimli 
özellikleri kullanarak fikirlerini ve düşüncelerini paylaşmak için halka açık bir şekilde 
konuşmaları gerekmez. Öğrencilerin ilgisini çekmenin ve konuya odaklanmalarına 
yardımcı olmanın harika bir yoludur. Dinlemek yerine, öğrencilerden katkıda 
bulunmaları ve fikirlerini paylaşmaları istenir. Kursun bir parçası olarak sorularınızı 
yanıtlayabilir, kendi Mentimeter sunumlarını gönderebilir ve hatta kendi Mentimeter 
sunumlarını oluşturabilirler. Özellikle anonimlik işlevi, yanıt doğru olmadığında ifşa 
edilmeyecekleri için tüm öğrencilerin katılmasına izin verir. Sınıfta Mentimetreyi 
kullanmanın birkaç yolu vardır; Sınıfınıza bir anketle başlayın, öğrencilerinizi test 
etmek için hızlı test yapın, öğretiminizle ilgili geri bildirim alın vb. 
 
Yazılı talimatlar 
 
Örneğin sınıfınıza başlamak için Mentimetreyi öğrencilerinizle kullanmaya hazırlanın! 
Sadece www.mentimeter.com web sitesinde oturum açmanız gerekiyor ve işte 
buradasınız! İlk Mentimetre sunumunuzu oluşturmaya hazır. 
 
1.  Önce doğrudan bilgisayarınızdan giriş yaparak başlayın. Web tarayıcınızı açın 

(Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari... veya başka neyi tercih ediyorsanız) ve 
"Mentimeter" için araştırma yapın. 
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2. Mentimeter ana sayfası ekranınızda belirecektir. Şimdi üye olmanız 

gerekmektedir: 
 

 
 

Üye olmak için buraya tıklayınız 
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3. Mentimeter hesabınızı oluşturmak için Google veya Facebook kimliğinizi (eğer 
varsa) kullanabilir veya gerekli bilgileri tüm alanları doldurarak kayıt işlemine 
devam edebilirsiniz: 

 

 
 

4. Aferin, şimdi varsınız! Aralarından seçim yapabileceğiniz farklı seçenekler var; 
Hangi soruların ve konuların kullanılacağına dair bazı değerli fikirleri ve 
örnekleri keşfetmek için menünün sol tarafındaki "İlham" a gidin. Yeni bir 
sunum oluşturmak için mavi buton olan "Yeni sunum" a gidin ve sınıfınızda 
kullanmak üzere yepyeni bir sunumun başlangıcında olacaksınız! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veya 
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5. Sunum bittiğinde öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Öğrencilerin www.menti.com 
adresine göz atması ve sunumunuzun üst kısmında ekranınızda görünen kodu 
kullanması gerekir. Örneğin: 

 

 
 
 

6. Son olarak, öğretmenler için bir ipucu: sorduğunuz sorular hakkında 
olabildiğince net olmaya çalışın. Sunumunuz sırasında belirsizliğe neden olmak 
istemezsiniz. Öğrencilerinize ne yapacaklarını ve amacınızın ne olduğunu 
önceden açıklayın. Elbette öğrencilerinizin dikkatini çekecektir! 

 
Video Talimatları 
 
İngilizce eğitimi şu adreste bulabilirsiniz: 
https://www.mentimeter.com/webinars 
  

https://www.mentimeter.com/webinars
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6.1.5. Prezi 
 
Niçin bu uygulamayı kullanıyoruz-yararları 
 
Prezi, sunumlar oluşturmak için web tabanlı bir araçtır (kısaca prezis olarak 
adlandırılır). Microsoft PowerPoint gibi diğer sunum yazılımlarına benzer, ancak onu 
iyi bir alternatif haline getiren bazı benzersiz özellikler sunar. Son yıllarda okullarda 
ve işletmelerde popüler hale geldi. Biraz daha dikkat çekici ve ilgi çekici bir sunum 
oluşturmak istiyorsanız, Prezi sizin için olabilir. 
 
Prezi tamamen web tarayıcınız üzerinden çalıştığından, diğer sunum 
programlarından daha az uyumluluk sorunuyla karşılaşacaksınız: Prezi'niz, hangi 
bilgisayarda görüntülüyor olursanız olun her zaman aynı görünecektir. Çoğu sunum 
yazılımı türü, bir kitaptaki benzer sayfalar gibi tek tek slaytlar arasında gidip 
geldiğiniz slayt tabanlı bir yaklaşım kullanır. Prezi, yine de, tuval tabanlı bir yaklaşım 
kullanıyor: Slayt kullanmak yerine, Prezi'nin sunumunuzun etrafında hareket ettiği, 
çeşitli kareleri görüntülemek için yakınlaştırıp uzaklaştırdığı çok büyük bir tuvali var. 
Aşağıdaki talimatlar, her Avrupa bölgesinde genel bir kavrayışı kolaylaştırmak için 
İngilizce olarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte, Prezi birkaç dilde mevcuttur ve web 
sitesini açmaya gittiğinizde, muhtemelen önünüzde ana dilinizin versiyonunu 
göreceksiniz. 
 
Yazılı Talimatlar 
 

1. Öncelikle https://prezi.com/ web sitesinde oturum açmanız gerekir, bu nedenle 
tarayıcınızı açın (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari ... veya başka ne tercih 
ediyorsanız) ve " Prezi " için tarayıcınızda araştırma yapınız. 

 
 
 
 



 

 

 26 

2. Prezi'nin ana sayfası ekranınızda görünecektir. Şimdi devam etmek için 
kaydolmanız gerekiyor ve böylece "başla" yı tıklayacaksınız: 

 
 

3. "Başlayın" a tıkladığınızda, bir sonraki Prezi, ihtiyaçlarınıza uygun abonelik 
paketini seçme imkanı ile aşağıdaki gibi ekranınızda görünecektir. "Öğrenciler 
ve Eğitimciler" paketiyle ilgilenmeniz gerektiğini düşünürsek, temel seçenek 
ücretsizdir. EDU Plus teklifini, birkaç ek işlevle tercih ederseniz, normal fiyat 
14 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından ayda yalnızca 3 € 'ya düşer. 
 

 
 

4. Favori paketinizi seçtikten sonra, Prezi hesabınızı oluşturmaya hazırsınız. Google 
veya Facebook kimliğinizi (eğer varsa) kullanabilir veya tüm alanları gerekli bilgilerle 
doldurarak kayıt işlemine devam edebilirsiniz: 
 
 

Üye olmak için buraya 

tıklayınız 
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4. Aferin, şimdi uygulamadasınız! 
Prezi'nize göz atmaya başlayabilir ve bol miktarda sunum, video ve tasarım galerileri 
ve dersleriniz için kullanıma hazır harika şablonlar olduğunu keşfedebilirsiniz. Ancak 
elbette kendi sunumlarınızı, videolarınızı ve tasarımlarınızı da oluşturabilirsiniz. 
Prezi'nin sizin için sunduğu bir başka ilginç özellik de PowerPoints sunumlarınızı tek 
bir tıklama ile Prezi sunumlarına dönüştürmektir. 
 
Fark edeceğiniz gibi Prezi çok esnektir ve nasıl kullanılacağını derinleştirmeye 
değer. Bu nedenle, önerimiz bir adım geri gidip iç yönergelere katılmaktır: 

 
 
 

Veya 
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4. Artık yeterince uzman olmanız gerekiyor! Prezi panonuza gidin ve 
öğrencileriniz için beğendiğiniz aktiviteleri hazırlamaya başlayın. 
Videolarınızı oluşturmak veya video galerisini keşfetmek için: 

 
Tasarımlarınız için: 
 

 
 

Sunumları detaylı tasarlamaktan hoşlanıyorsanız, belki önceki PowerPoints'leri 
dönüştürebilirsiniz: 

 
 

Son olarak, Library (kütüphane) menüsünü ilham almak için kullanabilirsiniz: 
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Video Talimatları 
 
İngilizce eğitimi şu adreste bulabilirsiniz: 
https://prezi.com/learn/ 
  

https://prezi.com/learn/
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6.2. Animasyon oluşturma araçları 
 

Öğretme ve öğrenme etkinliklerini desteklemek için normalde çok yararlı olan başka 
bir araç kategorisi, animasyon ve yaratıma atıfta bulunabilenler tarafından sağlanır. 
TCC VET, yalnızca sanat alanındaki bir uygulama için değil, aynı zamanda 
yaratıcılığı ve diğer sosyal becerileri teşvik etmek için genel bir destek olarak ilginç 
olan 4 araç önerir. 
 
6.2.1. MakeaGif 
 
Niçin bu uygulamayı kullanıyoruz-yararları 
 
GIF'ler sohbet platformlarında 1 numaralı trend olduğu için bu gerçekten modern bir 
dijital araçtır. GIF'ler, çoğunlukla gençlerin kullandığı herhangi bir soruya kodlanmış 
ve kısa bir cevap gibidir, bu nedenle bu, onları yakalamak ve bu tekniği didaktik 
modüllerinize entegre etmek için en iyi şansınızdır. 
Platformun desteğiyle, herhangi bir dijital formu bir GIF'e dönüştürebilirsiniz: 
Resimler, YouTube videoları, Facebook gönderileri, herhangi bir video, web 
kameranızı kullanabilir ve anında bir GIF oluşturabilir veya hatta platformu 
GIF'lerinizi kaydetmek için bir barındırma alanı olarak kullanabilirsiniz. 
Sınıfınız için en iyi olanı kontrol etmeniz ve karar vermeniz için EN İYİ 
KATEGORİLER de vardır. 
GIF, içeriğinizi yükseltebilecek bir şey değildir, ancak başkalarıyla etkileşime girebilir 
ve onlarla hızlı, kolay ve eğlenceli bir şekilde etkileşim kurabilir. Dinamik ve çok 
yaratıcı! 
 
Yazılı Talimatlar 
 
1. Öncelikle, web de bir gif yapmak için araştırma yapınız https://makeagif.com/ 
 

https://makeagif.com/
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2. Linke tıklayınız ve bu açılış sayfasıdır: 
 

 
 
3. Açıkçası, bu çok fazla bilgi; yine de, her seferinde bir adım atabilir ve önce bir 
hesap oluşturabilirsiniz. E-postanızı ve şifrenizi ve ayrıca özel tasarlanmış bir hesap 
için bir kullanıcı adı girin. Sonra captcha'ya tıklayın - sen bir robot değilsin - ve BENİ 
KAYDET! 
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3. Elbette isterseniz premium sürümle de gidebilirsiniz. İşte seçeneğiniz: 

 

 
 
 
 
Sıfırdan bir GIF oluşturmak hala biraz zor, bu nedenle platformun size bir öğreticisi 
var: https://medium.com/@makeagif/how-to-create-a-gif-from-photos-84d7ce164322 
Bir örnek gibi,  
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burada platformdan biri nasıl GIF yapılacağına dair kısa bir açıklama yapıyor. 
VIP'lerle kendi fotoğraflarını topladı ve statik bir fotoğraf albümü yerine bir GIF 
geliştirdi. İzlenecek 4 temel adım vardır: 
 
* Fotoğraflarınızı sürükleyerek veya sadece yükleyerek seçin, 
* görünümlerinin sırasını seçin, 
* animasyon hızını seçin 
* ya insanlarla paylaşın ya da indirin. 
 
4. Şimdi bir GIF oluşturmayı deneyelim. YOUTUBE TO GIF'i deneyeceğiz 
Önemli uyarı: GIF'lerin çoğunda ses yoktur, ancak isterseniz sesi etkinleştirebilirsiniz! 
 

 

 
 
 
Örnek, manzara içeren bir video ile olacak. Videodan birkaç saniye çekelim ve yeni 
bir GIF oluşturalım. 
 
Önce bir video seçersiniz. Yani https://www.youtube.com/watch?v=TAVOzguetSI ve 
ardından birkaç saniyeyi ayırmaya çalışın, bu sonunda GIF'inizin içeriği olacaktır. 
Her halükarda çok uzun olmamalı, 4-7 saniye tamam. Videonun belirli bir bölümünü 
takip ediyor ve dakikaları ve saniyeleri not ediyorsunuz. Bu durumda parçayı 2. 
dakika 33 saniyeden 2. dakika 40 saniyeye (02: 33-02: 40) kadar “izole ediyoruz”. 
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4. YouTube videosunun url'sini buraya girersiniz: 
Ardından OYNAT'a (PLAY) tıklarsınız ve videonun tamamının yüklendiğini 
görürsünüz. İşlem birkaç saniye sürer. 
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Daha önce açıklandığı gibi, parçayı zaten izole ettiniz, bu yüzden gidip GIF 
zamanlayıcıda bulun. Zamanlayıcıya başlangıç saniyesini ekleyebilir veya izlemek 
için çubuğu kullanabilirsiniz. (her ikisi de Başlangıç zamanında). Daha sonra GIF 
uzunluğuna karar verirsiniz, 7 saniyeden fazla olmaması tavsiye edilir. Ve sonra, GIF 
hızı, bu GIF'inizin ne kadar hızlı olacağı anlamına gelir, yani yavaş çekim şu anda 
oluşturduğunuz için bir öneri olabilir, çünkü bu bir zaman atlamalı, ancak hızlı GIF'ler 
de ilginç ve eğlencelidir, özellikle çizgi film karakterleri söz konusu olduğunda . 
Sonraki adım, bir veya iki kelime ekleyebileceğiniz, solda BAŞLIK bölümü olmaktır. 
Çıkartmalar, GIF'inizi daha fazla vurgulayabilir. 
İsterseniz sesi etkinleştirin, kesinlikle başka bir bakış açısı sağlar. 
Ardından YAYINLAMAYA DEVAM ET'e (CONTINUE TO PUBLISHING) tıklayın   
 

 
 
 
 
 
 
 
 GIF ayarlarınızı görürsünüz. 
              GIF'inize bir isim verin. 
Açılır menüde kategori seçebilirsiniz. Hashtag'leri 
kullanabilir, gizlilik ayarlarını belirleyebilir ve 
GIF'İNİZİ OLUŞTURMAK için ilerleyebilirsiniz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Bu sizing GIF leriniz için özel bir linktir. https://makeagif.com/gif/life-is-amazing-

1ULNU_?ref=Q4GORo. 
 
Ve bu da ne oluşturduğunuzdur: 
 

https://makeagif.com/gif/life-is-amazing-1ULNU_?ref=Q4GORo
https://makeagif.com/gif/life-is-amazing-1ULNU_?ref=Q4GORo
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Ekranınızın sol altından başlayarak simgeleri açıklayalım: 
Bu GIF'i bir albüme ekleyebilir veya indirebilirsiniz. 
Bu GIF'in bağlantısını alabilir veya belirli bir hedef grup için uygunsuz olduğunu 
bildirebilirsiniz. 
Şimdi, baskı ekranının sağ üst kısmındaki özellikleri kontrol edelim. 
Verdiğiniz başlık burada, içerik oluşturucunun adı, kategori grubu ve tabii ki Orijinal 
videoya referansla birlikte "Hayat harika". Hashtagleriniz de burada. 
Son olarak renkli karelerde, GIF'inizin yayılması için kullanılabilecek tüm sosyal 
medya kanallarını görebilirsiniz. 
 
Video Talimatları 
 
İngilizce eğitimi şu adreste bulabilirsiniz: 
https://www.youtube.com/watch?v=mPQQXAPWqHw/ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=mPQQXAPWqHw/
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6.2.2. Powtoon 
 
Niçin bu uygulamayı kullanıyoruz-yararları 
 
Powtoon'un web sitesi, bu aracın nedenini iyi açıklayan güzel bir hikaye anlatıyor: 
2012'de dört arkadaş bir sorunu çözmek için bir kafede buluştu: sunumunuz 
sırasında İzleyicilerinizi uyutmadan veya onları masa altından Facebook’larını   
kontrol etmeye zorlamadan bir mesajı nasıl iletebilirsiniz? Cevap basit görünüyordu - 
bu harika animasyon videolarından birine ne dersiniz! Ancak bir animasyon 
stüdyosuyla çalışmak haftalar sürebilir ve binlerce kişiye mal olabilir. Dört 
arkadaşımız, hemen orada ve herkesin bir etki yaratmak için mesajlarına ihtiyaç 
duyduğunda ve göz ardı edilemeyecek durumda kullanabileceği bir araç yaratmaya 
karar verdi. 
 
Powtoon nedir zaten? Hiçbir şey indirip yüklemenize gerek kalmadan güzel 
animasyonlar yardımıyla sunum ve video yapmanızı sağlayan web tabanlı bir 
uygulamadır. Gücü, çok sezgisel ve kullanımı kolay bir animasyon yazılımı olması ve 
bir uzman olmaya gerek kalmadan güzel ve çekici videolar oluşturabilmesidir. 
Ayrıca, Powtoon'un en önemli eklentisi, sınıf için hazır şablonlarla zenginleştirilmiş, 
özel eğitim çözümleri içeren bir portföydür. 
 
Powtoon'un temel sürümü ücretsizdir, yeterince iyidir ancak kullanıcılara bazı 
kısıtlamalar getirmektedir: "Powtoon tarafından oluşturulan" logo ve iddia her zaman 
sabittir, ekranın sağ alt kısmında ve videonun sonunda, maks. Oluşturabileceğiniz 
videoların uzunluğu 3 dakikaya kadar ve izin verilen maksimum depolama alanı 100 
MB'a kadar. Ancak öğretmenler ve öğrenciler için uygun fiyatlara sahip profesyonel 
sürümleri de düşünmekten çekinmeyin. 
 
Yazılı Talimatlar 
 
Powtoon web sitesinin yönetimi oldukça kolaydır, ancak ilgili içeriklere ve çözümlere 
ulaşmak için çeşitli yollar sunar. Bu nedenle, öneri eğitim videolarınızı ve 
sunumlarınızı oluşturmaya başlamadan önce biraz pratik yapmaktır. 
Nasıl ilerleyeceğimizi görelim: 
 

1. Favori arama motorunuz aracılığıyla www.powtoon.com web sitesine gidin. 
Doğrudan Eğitim çözümleri üzerinden girebilirsiniz. 
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2. Powtoon Education'ı tıkladığınızda, eğitim içeriklerini ilk kez ziyaret etmenizi 
sağlayan bir karşılama sayfasına ulaşırsınız. Ardından sayfanın başına dönün 
ve Ücretsiz deneyin (Try it free) veya Ücretsiz kaydolun (Sign up free) 
seçeneğine tıklayın. 

 

 
 

3. Hangi düğmeyi tıklamayı seçerseniz seçin, şimdi hesabınızı oluşturmanız 
gerekir. Google, Facebook, Microsoft veya LinkedIn kimliğinizi (varsa) 
kullanabilir veya tüm alanları gerekli bilgilerle doldurarak kayıt işlemine devam 
edebilirsiniz: 
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4. Powtoon'u ücretsiz denemeye karar vermiş olsanız da, web sitesi otomatik 
olarak size ücretli abonelere ayrılmış tüm işlevler dahil 4 günlük Premium ile 
başlama şansı verir. Deneme süresi sona erdiğinde, yukarıda açıklanan 
sınırlamalara tabi olacaksınız. Ama panik yok: Neredeyse ihtiyacınız olan her 
şeye devam edebileceksiniz! 
 

 
 

 
Bu sizin kontrol panelinizdir. Abone olduktan sonra, her oturum açışınızda, önceki 
Powtoons'larınızı kontrol etme ve mevcut şablonları kullanarak, dosyalarınızı içe 
aktararak veya boştan başlayarak yeni etkinlikler oluşturma olasılığı ile doğrudan 
buraya ineceksiniz. 
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5. Elbette, artık Premium eklentiler olmadan devam edemezseniz, ödeme 
seçeneklerini düşünebilirsiniz. See EDU plans’ı gör seçeneğine tıklayın 

 
 
Premium hesaplar için mevcut eğitim teklifleri şunlardır:

 
 
 
Video Talimatları 
 
İngilizce eğitimi şu adreste bulabilirsiniz: 
https://www.powtoon.com/tutorials/ 
  

https://www.powtoon.com/tutorials/
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6.2.3. ThingLink 
Niçin bu uygulamayı kullanıyoruz-yararları 
 
ThingLink, sınıfta sonsuz olasılıklara sahip bir araçtır. Proje veya teknolojiye erişim 
ne olursa olsun, ThingLink'i sınıfınıza dahil edebilirsiniz. Öğretmen olarak, 
öğrencilerin bilgileri önizlemek / incelemek veya bir ödevi tamamlamak için 
kullanacakları bir tane oluşturabilirsiniz. Öğrenciler, sınıf içinde ve dışında teknolojiye 
ve cihazlara erişimlerine bağlı olarak gruplar halinde veya kendi başlarına çalışabilir. 
ThingLink'i alternatif bir beyin fırtınası, ödev tasarlama, belirli bir konu hakkında bilgi 
paylaşma, buzları kırma, bir grup fotoğrafı kullanarak birbirinizi tanıma veya 
bağlantılar ve ses klibi talimatları ekleyerek bir ThingLink'te tüm bir ders 
oluşturmanın alternatif bir yolu olarak kullanabilirsiniz, video içeriği ve ödev veya test 
bağlantıları ekleyebilirsiniz. Bir PowerPoint sunusu hazırlamak yerine, basit bir resim 
ThingLink'i kullanarak işe yarayabilir. Sınıfta kullanmak için yeni, eğlenceli bir araç. 
 
Yazılı Talimatlar 
 
Örneğin sunum görsellerinizi ve seçeneklerinizi yükseltmek için öğrencilerinizle 
Thinglink'i kullanmaya hazırlanın! Sadece www.thinglink.com web sitesinde oturum 
açmanız gerekiyor ve işte buradasınız! İlk ThingLink sunumunuzu oluşturmaya hazır 
olun. 
 

1. Bilgisayarınız aracılığıyla web'de oturum açmaya başlayın. Tarayıcınızı 
(Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari ... veya başka ne tercih ederseniz) açın 
ve "ThingLink" i arayın. 
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2. ThingLink ana sayfası ekranınızda görünecektir. Şimdi kaydolmanız gerekiyor.  

 
 

3. ThingLink hesabınızı oluşturmak için oturum açmak için birden çok kimlik 
kullanabilirsiniz; Google, Facebook, Twitter, Clever ve Microsoft. Tüm alanları 
gerekli bilgilerle doldurarak da kayıt işlemine devam etmek mümkündür: 
 

 
 

4. ThingLink sunumunuza başlamanıza yalnızca iki adım uzaktasınız; Giriş 
yaptığınızda 3 seçenek belirir. Sizin için en uygun seçeneği seçin, ThingLink'i 
hangi bağlamda kullanacaksınız? 
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5. Şimdi ThingLink'i en uygun şekilde kullanmak için bazı bilgileri doldurmanız 

gerekiyor. Adınızı yazın, rolünüzü seçin (öğretmen veya öğrenci) ve istenen 
bilgileri tamamlayın. Bu adımı tamamladığınızda girersiniz! 

 
 

6. ThingLink'in tüm özelliklerini görmek için bir talimat videosunu izleyebilirsiniz ve 
açılır pencereler, bu harika aracı kullanarak ilk sunumunuzu yaparken size 
rehberlik edecektir. Öğrencilerinizin ilgisini çekmenin yeni ve yenilikçi bir yolu! 

 
Video Talimatları 
 
İngilizce eğitimi şu adreste bulabilirsiniz: 
https://support.thinglink.com/hc/en-us/articles/360034508093--Video-How-to-use-
the-ThingLink-editor 

https://support.thinglink.com/hc/en-us/articles/360034508093--Video-How-to-use-the-ThingLink-editor
https://support.thinglink.com/hc/en-us/articles/360034508093--Video-How-to-use-the-ThingLink-editor
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Animaker 
 

Niçin bu uygulamayı kullanıyoruz-yararları 
 
Animaker, çeşitli stillerde eğitim alanıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere farklı 
amaçlar için kullanılabilen bir kendin yap animasyon yazılımıdır. Yeni başlayanlar, 
tasarımcı olmayanlar ve profesyoneller için animasyon ve canlı aksiyon videoları 
oluşturmaları için bir platform tarafından sağlanır ve çok sayıda kullanıcının çok fazla 
eğitim veya dış rehberlik olmadan stüdyo standardı videoları oluşturmasına yardımcı 
olur. Her şey, öğeler eklemenize / düzenlemenize olanak tanıyan basit bir sürükle ve 
bırak arayüzünün yanı sıra videonuzun nasıl görünmesini istediğinizden emin 
değilseniz başlamanıza yardımcı olacak çok sayıda şablonla başlar. Videonuzda 
kullanabileceğiniz resim, karakter, ses ve daha fazlasını içeren bir kitaplık da vardır. 
Animaker, ücretsiz bir yazılımdır ve temel özelliklerin ihtiyaçlarınız için yeterli olup 
olmadığına (kesinlikle olmalı!) veya daha fazlasına ihtiyacınız olup olmadığına karar 
vermek ve bu nedenle fiyatlandırma modelini kontrol etmek size kalmıştır. 
Yazılım yine de tamamen web tabanlıdır (hiçbir şey yüklemeniz gerekmez) ve 
kullanmaya başlamak çok kolaydır. 
 
 
Yazılı Talimatlar 
 

1. Animaker'a yaklaşmanın ilk adımı, favori tarayıcınızı kullanmak ve 
https://www.animaker.com/ web sitesini aramaktır: 

 

 
 

2. Animaker'ın ana sayfası ekranınızda görünecektir. Sağ üst köşede tercih 
ettiğiniz dili seçmeniz için bir düğme vardır (İngilizce dışında pek çok dil 
yoktur…). Dili seçtikten sonra, basit bir tıklama ile kaydolabilirsiniz, ancak her 
şeyden önce lütfen sayfayı aşağı kaydırmak ve Animaker'ın kullanıcılarına 
sunduğu sayısız özelliklere genel bir bakış için 2 dakikanızı ayırın! 
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3. Giriş yapmak istediğinizde aşağıdaki ekran görünecektir. Facebook veya 
Google profilinizi (varsa) kullanmaya veya gerekli bilgilerle tabloyu doldurmaya 
karar verebilirsiniz: 

 
 
 

Dili seçmek ve oturum 
açmak için buraya 
tıklayınız 
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4. Kayıt işlemini tamamladığınızda, doğrudan kontrol panelinize erişeceksiniz. 
Animaker'ın size animasyonlu videolar oluşturmanız için sunduğu fırsatları 
gösterir.Önünüzde görünen şey, bu güzel uygulamanın ücretsiz sürümüdür. 
Tercih ederseniz, açıkça fiyatlandırma bölümüne geçebilir ve profilinizi 
yükseltebilirsiniz, ancak eğitim amaçlarınız para harcamadan yerine 
getirilmelidir! 
 

 
 

5. Yukarıdaki ekran görüntüsüne dikkatlice bakın: Böyle bir araçla kendinizi rahat 
hissediyorsanız, normalde böyle bir şey kullandığınız için animolarınızı 
oluşturmaya başlayabilirsiniz, belki sayfanın ortasında videonuzun biçimini, 
son hedefi vb. üzerinde. Ancak yine de tekniği öğrenmeniz gerekiyorsa, sol alt 
köşedeki düğmeyi tıklayarak önce eğiticilere gitmeniz iyi olur.Devam etmeye 
karar verdiğinizde, Animaker her zaman adım adım faaliyetlerinizi 
oluşturmanıza yardımcı olur, ancak emrinizde o kadar çok özellik vardır ki, 
biraz pratik yapmak iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olur! 
 

6. Sadece bir örnek vermek gerekirse, kare şeklinde animasyonlu bir video 
oluşturmak istediğinizi varsayalım. Yukarıdaki daire içine alınmış sarı simgeye 
tıkladığınızda, farklı hedeflere göre sıralanmış birkaç şablon sunan yeni bir 
sayfaya gidersiniz: 
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7. En sevdiğiniz şablonu amaçlarınıza göre seçin ve ilgili simgeye tıklayın. Şimdi 
"yerdesiniz"! Aşağıdaki ekran görüntüsü, bu şablondan başlayarak videonuzu 
oluşturmak için kullanabileceğiniz tüm komutları gösterir: 
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8. Biraz karmaşık görünebilir ama öyle değil. Animaker, tüm süreç boyunca sizi 
harika bir deneyime dönüştürür. Yeterince açık değilse, lütfen eğitimleri 
kullanmayı hatırlatın! 

 
 
 
Video Talimatları 
 
İngilizce eğitimi şu adreste bulabilirsiniz: 
https://tool.animaker.com/dashboard/editProject/4wh6RCIweVhe 
  

https://tool.animaker.com/dashboard/editProject/4wh6RCIweVhe
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6.3. Dijital işbirliği ve değerlendirme araçları  
 

TCC VET, öğretmenlere ve öğrencilere, özellikleri tipik bilim etkinliklerine çok yakın 
olan 6 iyi etkileşimli araç örneği sunar: içeriklerin depolanması, kolay değerlendirme, 
sınıfta ve evde uygulama. Yani, tipik aktiviteler, ancak farklı ve etkili bir şekilde 
gerçekleştirilmiştir. 
 
6.3.1. Google Keep 
 
Niçin bu uygulamayı kullanıyoruz-yararları 
 
Google Keep, Google tarafından geliştirilmiş bir not alma hizmetidir. 2013'te 
piyasaya sürülen Google Keep, web'de ve Android ve iOS mobil işletim sistemleri 
için bir uygulama olarak mevcuttur. Keep, metin, liste, resim ve ses dahil olmak 
üzere not almak için çeşitli özellikler sunar. Kullanıcılar, Google Asistan ile entegre 
olan hatırlatıcılar ayarlayabilir. Görüntülerden metin, optik karakter tanıma 
kullanılarak çıkarılabilir ve ses kayıtları yazıya dönüştürülebilir. Arayüz, tek sütunlu 
bir görünüme veya çok sütunlu bir görünüme izin verir. Notlar renk kodlu olabilir ve 
organizasyon için etiketler uygulanabilir. Daha sonraki güncellemeler, notları 
sabitlemek ve notlar üzerinde diğer Keep kullanıcılarıyla gerçek zamanlı olarak 
işbirliği yapmak için işlevler ekledi. 
Bu uygulamayı kullanarak çok çeşitli durumlarda size yardımcı olabileceğini 
keşfetmek kolay olacaktır: 
 

 Notlar ve listeler oluşturun, zamanı ayarlayın ve hatırlatıcılar yerleştirin ve 
tamamladığınız görevleri işaretleyin. 

 Notlarınıza ve listelerinize bir ortak çalışan ekleyin, ardından işleri birlikte 
yapın. 

 Fotoğraf ve çizim ekleyin veya sadece fotoğraflarınızın üzerine çizim yapın. 
 Düşüncelerinizi dikte edin, Keep onları sizin için yazsın. 
 Otomatik olarak oluşturulan konulara göre notları arayın. 
 Notları uygun etiketlerle birlikte gruplayın. 
 Google Keep web sitesi veya Chrome uygulaması aracılığıyla telefonunuzla, 

tabletinizle, saatinizle ve dizüstü bilgisayarınızla otomatik olarak senkronize 
edilen herhangi bir cihazdan notlarınıza erişin. 

 "Not almak" veya "yapılacaklar listenize eklemek" için "Ok Google" sesli 
komutlarını kullanın. 

 
 
Yazılı Talimatlar 
 

1. Tarayıcınızı (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari ... veya başka ne tercih 
ederseniz) açın ve https://www.google.com/keep/ adresindeki indirilecek web 
sitesine ulaşmak için "google keep" ifadesini arayın.  
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2. Google Keep ana sayfası ekranınızda görünecektir. Şimdi devam etmek için 
kaydolmanız gerekiyor ve "Google Keep'i Dene" yi tıklayacaksınız: 
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3. Keep'i kullanmak için belli ki bir Google hesabına ihtiyacınız var. Zaten bir tane 
varsa, onunla kullanabilirsiniz. Değilse, yeni bir hesap oluşturmak kolay ve 
hızlıdır. Diyelim ki zaten Google hesabınız var ve Keep'i indirdiğinizde ne 
olacağını görmeye gidin veya daha da iyisi, bilgisayarınızda veya mobil 
cihazınızda zaten ücretsiz olarak bulunan Google uygulamalarından Keep'i seçin. 
Aşağıdaki ekran görüntüsü, kullanabileceğiniz komutların simgelerini 
göstermektedir. Lütfen özellikle Keep'in tutacağı ve metne dönüştüreceği bir sesli 
not bırakmanıza izin veren en beğenilen ve kullanışlı özelliklerden biri olan 
mikrofon simgesine dikkat edin: 

 
 

4. Sağdaki büyük ve renkli "artı" işaretine tıkladığınızda yeni bir not 
ekleyeceksiniz, altbilgi alanındaki simgeler (mikrofon dahil) size herhangi bir 
nota bir veya daha fazla resim ekleme, etiket tanımlama, değiştirme, 
notlarınızı saklama veya slime imkanı sunar. Keep'i kullanarak, cihazınızı 
sahip olduğunuz diğer kişilerle senkronize etmeyi unutmayın: bu şekilde, 
notlarınız her zaman senkronize olacak şekilde her yerde görünür! 

 
Video Talimatları 
 
İngilizce eğitimi şu adreste bulabilirsiniz: 
https://www.youtube.com/watch?v=KwU4aA63hpA 
  

https://www.youtube.com/watch?v=KwU4aA63hpA
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6.3.2. OneNote 
 
Niçin bu uygulamayı kullanıyoruz-yararları 
 
Microsoft’un OneNote'u aslında İnternet üzerinden erişilebilen bir dijital not defteridir. 
Kullanıcı tarafından yazılanların yanı sıra diğer programlardan veya İnternetten bilgi 
toplamak için tasarlanan bu program, büyük çalışma özgürlüğü sağlayan son derece 
esnek bir yapıya sahiptir. Veriler, sekmelere bölünmüş ve sırayla sayfalara bölünmüş 
not defterlerinde bulunur. Bu parçaların her biri, bir bilgi ağında diğerleriyle 
bağlantılıdır ve tek bir tıklama ile bir not defterinden diğerine kopyalanabilir veya 
taşınabilir. 
 
Ayrıca OneNote, mobil cihazlarla (tablet ve akıllı telefon) kullanılmak üzere özel 
olarak programlanmıştır ve el yazısı notları düzenlenebilir hale getirmenize olanak 
tanıyan Windows ile tümleşik yazma tanıma teknolojisinden yararlanarak birçok 
dijital mürekkep özelliğini (web sürümünde yoktur) içerir. Metin, ücretsiz olarak 
kullanılabilen bir eklenti yükleyerek, program aynı zamanda matematiksel 
denklemleri girmenize ve hesaplamanıza da izin verir. OneNote bilgisayarınıza, 
görüntülenen çeşitli nesnelerin kırpılması için uygun özel bir yazıcı ("OneNote'a 
Gönder" olarak listelenir) yükler. 
 
Yazılı Talimatlar 
 
Microsoft OneNote, Microsoft tarafından üretilen ve ticari lisans kapsamında ücretsiz 
olarak dağıtılan bir çevrimiçi not yönetim programıdır. Microsoft Office kişisel 
üretkenlik paketinin bir parçasıdır ve Windows, macOS, iOS ve Android işletim 
sistemleri için mevcuttur. 2016'da Microsoft, Windows 10 paketine OneNote'u ekledi, 
böylece program bu işletim sistemini kullanan herkes için otomatik olarak 
kullanılabilir. Farklı işletim sistemi kullanan ve / veya Microsoft Office paketi olmayan 
kişiler, OneNote 2016 (https://www.onenote.com/download) olarak yayınlanan ve 
sunulan son ayrı sürümü ücretsiz olarak indirebilirler. 
OneNote'u edinmenin işletim sisteminize ve yüklü yazılımınıza göre birkaç farklı yolu 
olduğundan, burada herkes için mevcut olan en kolay çözümü, yani OneNote 2016'yı 
indirmeyi sunuyoruz. 
 

1. Tarayıcınızı açın ve arama motorunuzdan OneNote 2016'yı indirmesini isteyin: 
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2. Önünüzde bir diyalog sayfası görünecek ve bu sizin Ülke dilinizde olmalıdır. 
Olmazsa veya farklı bir dil kullanmayı tercih ederseniz, sol alt köşedeki 
düğmeye tıklayarak bunu değiştirebilirsiniz. Dili seçtikten sonra İndir'e 
(DOWNLOAD) tıklayın. 
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3. Bilgisayarınızdaki yükleme prosedürünü izleyin ve ardından başlat 
menüsünden OneNote'u başlatın. OneNote artık kullanılabilir ve onu 
etkinlikleriniz, not defteriniz veya işiniz, boş zamanınız, özel hayatınız vb. 
Hakkında istediğiniz her şey için esnek ve akıllı bir planlayıcı olarak 
kullanabilirsiniz. 

 

 
 
 

Video Talimatları 
 
İngilizce eğitimi şu adreste bulabilirsiniz: 
https://www.youtube.com/watch?v=_2DYm1n9Nr4 
  

https://www.youtube.com/watch?v=_2DYm1n9Nr4
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6.3.3. Padlet 
 
Niçin bu uygulamayı kullanıyoruz-yararları 
 
Bu, öğretmenlerin ve öğrencilerin çevrimiçi bilgileri toplamasına ve bunları yalnızca 
Sürükle ve Bırak ile Padlet’in dijital tahtasına yüklemesine olanak tanıyan bir internet 
aracıdır. Videolar, metinler, köprüler, resimler vb. Padlet’in dijital tahtasına eklenebilir 
ve eskiden duyuru ve notlarla dolu olan geleneksel bir sınıf tahtasında olduğu gibi 
düzenlenebilir. Öğrenciler, oluşturdukları etkinlikleri veya ödevlerini içeren dosyaları 
yükleyebilir ve bu diğer birçok öğrenci ile paylaşılabilir; Bu özellik, ekip ruhunu teşvik 
ettiği ve aynı zamanda projeler üzerinde birlikte çalıştığı için çok kullanışlıdır. Sosyal 
medya da bu panolar, bloglar ile entegre edilebilir ve eğer BT becerilerinize yeterince 
güveniyorsanız, bunu bir QR koduna bile dönüştürebilirsiniz. Padlet ayrıca, 
paylaşımın içerik oluşturucular ve diğer kullanıcılar tarafından yönetilebilmesi için 
gizlilik ayarlarını da korur. 
 
 
Yazılı Talimatlar 
 

1. İnternette https://padlet.com/ Padlet'i arayarak başlayabilirsiniz. Bu harika 
işbirliği platformuna hoş geldiniz! 
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2. Robot olmadığınızdan emin olmak için platform size basit bir test sunar. 
Captcha oyununu oynayın, Doğrula'ya tıklayın ve ardından giriş yapacaksınız. 
Padlet'in yaratıcı ortamına hoş geldiniz! 

 

 
 

3. Çok bilinmeyenden başlamak istiyorsanız, işte ilk yapabileceğiniz bir şey: 
https://padlet.com/features. Padlet'in size sunduğu tüm özellikleri okuyun ve 
ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçin. Ayrıca ücretli / premium sürüm hakkında 
bilgi edinebilirsiniz: https://padlet.com/premium  

 

Seçeneklerinizin geri kalanı burada: ya 

sıfırdan bir padlet oluşturmak, başka 

birinin yaptığı bir tahtaya katılmak ya 

da bir albüm yapmak için 
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Okul için Premium sürüm oldukça pahalıdır (bir öğretmen planı ayda 12 $ 'dan 
başlar) ve ücretsiz sürümün ihtiyacınız olabilecek neredeyse her şeyi sunduğunu 
göz önünde bulundurarak, önerimiz kesinlikle temel hesaba gitmektir. 
 

4.  Yaratıcı ortamınıza geri dönün ve Bir Padlet Oluştur'a tıklayın. İşte projenizi 
gerçekleştirmek için düşünebileceğiniz seçenekler: 

 

 
 
Her kategori, farklı öğretim ve işbirliği ihtiyaçlarına hitap eder. Biraz deneyebilir ve 
hangi panonun sizin durumunuza en uygun olduğunu öğrenebilirsiniz. Duvar ve 
Tuval en yaygın panolardır (Tuval çoğunlukla fikirler, projeler vb. Arasında nedensel 
bağlantılar oluşturmakla ilgilidir) Akış, içeriği dikey bir şekilde sunmak içindir. 
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Grid, bazı öğrenciler için oldukça iyi çalışan ve Shelf ile aşağı yukarı aynı olan satır 
biçimini destekler. Backchannel, beyin fırtınası yapabileceğiniz ve fikir alışverişinde 
bulunabileceğiniz bir sohbet odası gibidir. Harita, uluslararası işbirliği veya coğrafya 
kursu için mükemmel uyurken, Zaman Çizelgesi yol haritalama ve görevleriniz için 
zaman çizelgesi tutmak için en iyisidir. 
Rastgele Canvas'ı seçelim ve Uyarlama'ya gidelim: 
 

 
 

5. Önerilen metinleri Başlık ve Açıklama üzerinde tutabilirsiniz (bunlar aslında 
oldukça motive edicidir) veya yeniden ifade edebilirsiniz. Yönetici olduğunuz 
için gizlilik standartlarını da seçebilirsiniz. Ardından GÖNDER'e tıklayın ve ilk 
kurulum tamamlandı! 
 

Şimdi Bildirim prosedürüne devam edin ve aşağıdaki ekranda neler 
yapabileceğinizi kontrol edin: 
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6. Padlet'inizi özelleştirmek biraz zaman alacaktır, ancak buna değer. Dişli çarkı 
(ayarlar için çok yaygın bir sembol) tıklarsanız, Padlet'inizin düzenini geliştirme 
şansınız olur! Seçimlerinizi sonlandırırken KAYDET'i tıklamayı unutmayın! 

 Etkileşime girmek için üye davet et 

 Gerekirse gizlilik koşullarını değiştirin 

 Bir web sitesinden / blogdan bir bağlantıyı 

kopyalayıp yapıştırın 

 Pedletiniz için benzersiz bir QR kodu alın 

 Panonuzu bir bloga / web sayfasına yükleyin 

 E-postayla gönder 

 Sosyal medyada paylaşın 

 Kaydedin veya yazdırın 
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7. Sonraki adım: ana ekranda, sol üstte 3 nokta göreceksiniz… Bunlara 
tıklarsanız, şunları elde edersiniz 

Simge, emojiyi, hayvanları değiştirebilir 

Duvar kağıdı değişebilir, sonuçlar harika 

Renk düzenini koruyabilirsiniz 

Beğendiğiniz yazı tipini seçin 

Yazarların adlarını göstermelerine izin 

verin (tahtaya yazarken) 

Gönderilerde yorumlara izin ver (en iyi 

etkileşim) 
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8. Ve şimdi Padlet’I kullanmaya başlama zamanı. Bir gönderi eklemek için + 

simgesine tıklayın 
 

Bazı özellikler halihazırda kullanılmış veya 

kararlaştırılmıştır, yine de burada örneğin 

-daha fazla kişi davet et 

-Padlet'inizi dışa aktarın 

-değiştirme 

-tüm gönderileri temizleyin ve baştan başlayın 
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9. Ekranınızda bir tür sanal kart görünecektir: Başlığın altında bir mesaj, anahtar 
kelime vb. gibi bir şey yazmaya başlayabilir ve sonra yükleyebilirsiniz. 
 

 

 
 
 

10. Ardından bir bağlantı ekleyebilir, aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi 
Google, Snap veya daha fazlasında bir şey arayabilirsiniz: 
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11. Tüm özelliklerden yararlanarak şu sonuçla karşılaşabilirsiniz: 
ana konu VACATIONS ve zaten vurgulanmış bir sorunuz var. Verilen 
cevaplar, tıklayıp izleyebileceğiniz bir YouTube videosu (Casablanka), 
çevrimiçi bir resim (Corsika), çevrimiçi bir makale (Peloponnese) veya 
bilgisayarınızdan / akıllı telefonunuzdan (Lisbon) yüklenen bir fotoğraftır. 
Etkileşim, her gönderinin sağ altında öğrencilerin yorumlarına dayanır. 
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12. Padlet'inizin sahip olduğu benzersiz bağlantıyı onlarla paylaşarak daha da fazla 

kişiyi davet edebilirsiniz. Bu platform sunumunun başında sunulan menüleri 
kontrol edin. Her Padlet türü size birçok farklı şey yaratma fırsatı verebilir. 
Mümkün olduğu kadar çok keşfedin ve size en uygun olanı bulun. 

 
 
Video Talimatları 
 
İngilizce eğitimi şu adreste bulabilirsiniz: 
https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM 
  

https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM
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6.3.4. Plickers 
 
Niçin bu uygulamayı kullanıyoruz-yararları 
 
Plickers, öğrencilerin bir cihazı kullanmasına gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak 
testler, sınavlar ve diğer anketler gerçekleştirmenize ve veri toplamanıza olanak 
tanıyan ilginç bir uygulamadır. Öğretmen internete bağlı bir akıllı telefon veya tablet 
kullanır ve dijital bir sınıf oluşturur. Öğretmen daha sonra öğrencilere özel kodlar 
içeren bir dizi sözde kart dağıtır. 
 
Öğretmen sınıfa bir soru sorar ve herhangi bir öğrencinin cevaplarını toplamak için 
akıllı telefonunu veya tabletini kullanarak kartlardaki kodları tarar. Uygulama, hemen 
yeniden çalışılacak ve öğretmene sunulacak olan tüm yanıtları kaydedecektir. Bu 
nedenle sonuçlar, öğretmenin akıllı telefonunda veya tabletinde gerçek zamanlı 
olarak görünecek veya etkileşimli kontrol panelinde görüntülenecektir. 
Plickers, her tür öğretimle çok iyi bütünleşen bir araçtır. Dersleri daha ilgi çekici ve 
etkileşimli hale getirir ve güçlü görsel potansiyel sayesinde özellikle etkili ve 
paylaşılan bir öğrenmeye izin verir. 
 
Diğer birçok araç gibi, Plickers da ücretsiz olarak mevcuttur. Gelişmiş eklentileri ve 
özel işlevleri kullanmayı seven öğretmenler, aylık veya yıllık abonelik ödeyerek 
profesyonel sürümü kullanabilir, ancak temel sürüm eğitim amaçlarınız için normalde 
ihtiyacınız olan her şeyi sunar. 
 
Yazılı Talimatlar 
 
Plickers'ı öğrencilerinizle, sınıfta ve / veya uzaktan öğrenme etkinliği için kullanmaya 
hazırlanmak çok kolay ve hızlı! 
Yalnızca www.plickers.com/login web sitesinde oturum açmanız ve Plickers 
uygulamasını mobil cihazınıza (Android veya iOS) indirip yüklemeniz gerekir. 
 

1. Önerimiz, bilgisayarınız aracılığıyla web'de oturum açmaya başlamaktır. 
Tarayıcınızı (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari ... veya başka ne tercih 
ediyorsanız) açın ve "Plickers" ı arayın. 
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2. Plickers ana sayfası ekranınızda görünecektir. Şimdi devam etmek için 
kaydolmanız gerekiyor: 
 

 
 

3. Plickers hesabınızı oluşturmak için Google kimliğinizi (eğer varsa) kullanabilir 
veya tüm alanları gerekli bilgilerle doldurarak kayıt işlemine devam 
edebilirsiniz: 
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4. Aferin, şimdi varsınız! Plickers kitaplığınız önünüzde, bu uygulamanın 
sunduğu çözümleri uygulamaya başlama zamanı. 

 

 
 

5. İşlem yapmadan önce, lütfen Plickers tarafından verilen resmi talimatları 
okumak için birkaç dakikanızı ayırın, çünkü bu şekilde her zaman 
güncellenmiş olacağınızdan emin olabilirsiniz. Sağ üstte adınıza tıklayın ve 
görünecek sayfadan Başlangıç Kılavuzu'nu (Getting Started Guide) seçin:  
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Kılavuzdaki talimatları dikkatlice okuyun ve bu sayfanın her zaman erişilebilir 
olduğunu ve profiliniz ve uygulama hakkındaki tüm bilgileri özetlediğini unutmayın. 
 

6. Şimdi kitaplığınıza geri dönün: şimdiye kadar boş bulunmaktadır, ancak 
öğrencileriniz için harika sınavlar, anketler ve diğer etkinlikler oluşturmak için 
sonraki adımlara hazırsınız! Öncelikle sağdaki kutudaki yapılacaklar listesini 
takip edin. Sadece birkaç dakika sürecek ve sonunda ihtiyacınız olan her şeye 
sahip olacaksınız! Ayrıca farklı bir sipariş de takip edebilirsiniz, örn. Önce 
uygulamayı mobil cihazınıza indirin, ardından bir sınıf ve kartlar oluşturun ve 
son olarak öğrencilerinizle birlikte yürütmek istediğiniz sorular ve anketlerle 
başlayın. 
 
Kartları aldığınızda, lütfen herhangi bir şey satın almanıza gerek olmadığını 
hatırlatın: Her öğrenci için bir kart oluşturmak kolaydır ve öğrencilerle işbirliği 
içinde yapabileceğiniz harika bir aktivite sağlayabilir! 
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7. Gerekli malzemeleri toplamak için tamamlandığında, kitaplığınız etkinliklerinizi 
göstermeye başlayacaktır. Aşağıdaki ekran görüntülerinde, sadece deneme 
için oluşturulmuş basit bir anket örneği var. 

 
 

 

demo sınıfı. Sınıflarınızı 

tercih ettiğiniz gibi 

adlandırabilirsiniz 

bir dizi soru. istediğini 

yaratabilirsin 

sınıfınız için öğrenci listesi. Plickers 

sizden sınıf oluşturduğunuz 

zamanların listesini yazmanızı 

isteyecek 
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8.  Elbette, ihtiyacınız olan sınıf sayısını ekleyerek, her gün yeni sorular ve 
anketler oluşturarak kitaplığınızı geliştirebilirsiniz. 
 
 

 

 
 



 

 

 71 

9. Son fakat en az değil: Kış 2020'deki koronavirüs salgını, tüm eğitim ve öğretim 
yollarında e-öğrenmenin ne kadar önemli olabileceğine dair daha fazla onay 
sağladı. Bunun farkında olan Plickers, yakında öğretmenler ve öğrenciler için 
mevcut olacak olan bu stratejik varlığı uygulamaya başladı. Bu fırsatı unutma! 

 
 
Video Talimatları 
 
İngilizce eğitimi şu adreste bulabilirsiniz: 
https://www.youtube.com/watch?v=KE3Sgw4fiQ4 
  

https://www.youtube.com/watch?v=KE3Sgw4fiQ4
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6.3.5. Poll Everywhere 
 
Niçin bu uygulamayı kullanıyoruz-yararları 
 
Poll Everywhere, öğretmenlerin çevrimiçi anketler oluşturmasına ve doğrudan yanıt 
almasına olanak tanıyan ve öğrencilerle etkileşim için kullanışlı bir araç haline 
getiren çevrimiçi bir platformdur. Hesap oluşturmaya gerek kalmadan, herhangi bir 
elektronik cihazdan (mobil, masa ve bilgisayarlar) sorulan soruları yanıtlama veya 
önerilen bir konuyu tartışma fırsatı bulacaklar, bu nedenle sadece internet 
bağlantısına ihtiyaç duyacaklar. Hatta isimsiz olarak katılabilirler! Bu, çevrimiçi 
sınavların veya testlerin tipik baskısını ortadan kaldırır ve hata yapma korkusu 
olmadan katılımlarını teşvik eder. Bu nedenle öğrencileri değerlendirmek için yararlı 
değildir, ancak öğrencileri eğitim materyallerine dahil etmenin çekici bir yoludur. 
Bununla birlikte, öğretmenin anketi tasarlamak için bir hesap oluşturması gerekir ve 
bunu daha sonra bir bağlantı yoluyla öğrencileriyle paylaşabilir. 
 
Poll Everywhere'in avantajlarından biri, çoktan seçmeli sorular, basit cevaplar, açık 
tartışmalar vb. Gibi farklı anket türleri oluşturmanıza olanak sağlamasıdır. Ücretsiz 
olarak kullanılabilen çevik ve etkileşimli bir araçtır. Bununla birlikte, bazı kullanıcılar 
dezavantajlarından biri olarak sınırlı yanıt sayısına işaret eder, çünkü grup çok 
büyükse bu araç yeterli olmayabilir. 
 
Yazılı Talimatlar 
 

1. https://www.polleverywhere.com adresine gidin ve hesabınızı oluşturmak için 
KAYDOL'a (SIGN UP) tıklayın. Kendi anketlerinizi çevrimiçi tasarlamak için 
Ben sunumcuyum'u (I’m a presenter) seçin. 
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2. Kendinizi sunum yapan kişi olarak belirledikten sonra, Google'a veya posta ile 
kaydolmaya hazırsınız. 
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3. Geliştirdiğiniz işin türünü seçin (belki yüksek öğrenim ihtiyaçlarınıza uygun 
olabilir), ardından Poll Everywhere size yararlı olabilecek bazı araçlar 
önerecektir. Her neyse, daha sonra daha geniş çevrimiçi anket türleri 
arasından seçim yapabileceksiniz. 
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ana aktivitenizi seçtikten 

sonra  ekranda bazı öneriler 
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(Bu, çoklu cevaplı soru anketine bir örnektir) 

 
 
4. İhtiyaçlarınıza daha uygun anket türünü 

seçin.Bazıları öğrenciler için daha çekici 
olabilir, dikkatli seçin!  

5. Yeni anketinizi tasarladıktan sonra, farklı 
ayarları yapılandırabilirsiniz. Sayfanın sağ 
tarına bakın. Kitle kısıtlamalarınızı ve 
kimliğinizi ve ayrıca insanların buna nasıl 
cevap vereceğini tanımlayabileceğiniz 
“yapılandır” seçeneğini göreceksiniz. Yanıt 
ayarlarına da dikkat edin, anahtar olabilirler. 

6. Anketinizi yayına girmeden once test 
edebileceksiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 77 

7. Present (Sunum): bu, çevrimiçi anketinizi tasarlarken son adımdır. POLL'nizi 
paylaşılabilir yanıt bağlantısıyla paylaşabilirsiniz, orada bulunan bağlantıyı 
kopyalayın ve izleyicilerinizle paylaşın, böylece erişebilirler. 

 
 
 
Video Talimatları 
 
İngilizce eğitimi şu adreste bulabilirsiniz: 
https://www.youtube.com/watch?v=469WNkd_BqY 
  

https://www.youtube.com/watch?v=469WNkd_BqY
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6.4. Oyun-tabanlı öğrenme araçları 
 

Çok ilgi çekici bir interaktif araçlar ailesi, herhangi bir konuda hızlı biçimlendirici 
değerlendirme için test aktiviteleri içeren araçlardır.Önerilen birkaç araçla, TCC VET, 
problem çözme, işbirliğine dayalı öğrenme, vb. dahil olmak üzere öğrencilerinin 
mantıksal becerilerini teşvik etmekle meşgulken öğretmenlere eşlik etmeyi 
amaçlamaktadır. 
 
6.4.1. Kahoot! 
 
Niçin bu uygulamayı kullanıyoruz-yararları 
 
Kahoot! öğrenme sürecini eğlenceli ve keyifli bir deneyime dönüştüren çevrimiçi 
oyun tabanlı bir öğrenme platformudur. Öğretmenlerin kendi testlerini (Kahoot! 
Olarak adlandırılan) hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmalarına ve cevapları bir dakika 
içinde almalarına destek olabilir. Kahoot! sınıfta gözden geçirme amacıyla veya 
öğrencilerin bir kursa yansıması için kullanılabilir Ek olarak, buzları kırmak için bir 
eğitimin başlangıcında, takım ruhunu güçlendirmek veya şimdiye kadar öğretilenleri 
yakalamak için. Oluşturulması gerçekten çok kolay olduğu için öğrenciler arasında 
önemsiz bir oyun olarak eğlence için de kullanılabilir. 
 
Temel sürümü ücretsizdir, yani bir hesap oluşturabilir ve birçok şablona anında 
erişebilir ve kendi portföyünüzü oluşturabilirsiniz. Bu sürümün temel dezavantajı, 
bireysel oyuncular yerine takımlara hitap etmek istemediğiniz sürece, sınav başına 
yalnızca 10 kişiyi dahil edebilmenizdir. Mevcut sürümlerin geri kalanı, özellikle bir 
sunum oluşturmak istiyorsanız, ücretli bir hizmettir. Platformun varlığı, hızlı etkileşim 
ve esneklik, dizüstü bilgisayarlarda, tabletlerde ve akıllı telefonlarda kullanılabilmesi 
ve aynı zamanda birçok dile uyarlanabilmesi ve birçok farklı kurs için 
kullanılabilmesidir. 
 
Yazılı Talimatlar 
 
1. Kahoot için tarayıcınızda araştırma yaparak başlayabilrsiniz: www.kahoot.com. 
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2. Bir sonraki adım bir hesap oluşturmak olacaktır! Profilinize göre (Öğretmen, 

öğrenci, kişisel, profesyonel) web sitesine üye olursunuz ve işte orada! 
 

 
 
 

 
 
Sonra çalışma alanınızı tanımlayın ve devam edin 
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3. Neyi seçerseniz seçin, şimdi nihayet bir hesap oluşturmanın zamanı geldi. Google 

veya Microsoft hesabınızla (varsa) veya e-posta hesabınız üzerinden kaydolun. 
 

 
 
4. Tamam, şimdi giriş yaptınız. Bir sonraki adım, bu yeni dijital ortamda biraz 

gezinmek ve işlevlerini keşfetmek! 
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5. (CREATE) OLUŞTUR'a tıklayın ve ardından aşağıdaki seçenekler belirir. Taç 

sürümlerinin premium hesaplara yanıt verdiğini, bu nedenle bunlar ücretli 
olanlardır. Karar vermek size kalmış. 

 

 
 
 

İşteKahoot oluşturmak 

için şansınız 
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Taç şablonlarını kullanarak Kahoot'un ücretli bir sürümüne ihtiyacınız olduğunu 
düşünüyorsanız, bunlardan birini seçin ve ardından farklı teklifleri, fiyatları vb. 
Kontrol etmek için talimatları izleyin. Her zamanki eğitim amaçları için, önerimiz 
Kahoot'un ücretsiz sürümünde kalmanızdır! 
 
6. Şimdi ilk Kahoot'umuzu oluşturmaya gidelim! 

Sorunuzu yazmaya başlamak için tıklayın: Kahoot! birçok soru içerebilir, buraya 
ilkinizi yazabilirsiniz. Daha fazlasını eklemek istiyorsanız, mavi düğmeye gidin - 
Soru ekle; satıra daha fazla soru ekleyebilmeniz için aynı slayt yeniden 
görünecektir. 
 
Öğrencilerin bir soruyu ne kadar süreyle yanıtlamaları gerektiğini seçebilirsiniz: 
sarı okun yanındaki "saat şeklini" kontrol edin. 
Cevap ekleyin (1, 2, 3, 4): Kahoot'u cevaplamak için en az iki seçeneğiniz var! 
ama daha eğlenceli hale getirmek için dördünü de kullanabilirsiniz! Hangisinin 
doğru olduğunu işaretlediğinizden emin olun. 
 

 
 
 
7. Sonunda aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Fark edebileceğiniz gibi, 

platformun kendisi size doğru cevabı seçmenizi hatırlatıyor, böylece Kahoot! 
geçerli olabilir. Doğru olanı seçtikten sonra (bizim durumumuzda mavi), yeşil 
düğmeye tıklayın Bitti. 

Sorularınızı 

buraya 

yazınız 
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8. Bitti'ye tıkladıktan sonra, Kahoot ve Devam cihazınızın başlığını ve açıklamasını 

ayarlayabileceğiniz aşağıdaki ekrana gelirsiniz. Bu bölümü atlamak, başlığı ve 
açıklamayı değiştirmek veya silmek istiyorsanız, İptal düğmesine tıklamak sorun 
olmayacaktır. 

 
  

 
 
9. Şimdi Kahoot’unuz hazır. Şunlara karar verebilirsiniz:  

*sunumdan once test etme (test) 
*öğrencilerinizle Kahoot oynama (play) 
*paylaşın, böylelikle diğerleri de katılabilr (share) 
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Kahoot'unuzu ayarlamanız gerekiyorsa! (ör. cevaplama, sorularınızı yeniden ifade 
etme vb. için mevcut zamanı değiştirme) düzenlemeye Geri Dönebilirsiniz. 
Ardından Bitti'yi tıklayın ve ilerleyin. 

 

 
 
10. Kahoot'unuzu oluşturma prosedürünün ana açıklaması! bitti. Aşağıdaki gösterge 

tablosu, daha önce ne oluşturduğunuzu gösterir, bu diğerleri için şablon olarak 
kullanılabilir. Yeşil renkli Oynat düğmesine bastığınızda, sınavınızı izleyicilerinize 
sunmanın zamanı gelmiştir. 

 
 
11. Gerçek zamanlı olarak oynayabilmeniz için Present modunu seçmeniz önerilir! 
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12. Oynamadan önce son bir seçenek: Klasik'I (Classic) seçerseniz, bu, temel / 

ücretsiz hesabınız için en fazla 10 öğrencinin dahil edilmesi anlamına gelir. 
Sınıfınızda daha fazla öğrenci varsa, Takım (Team) modunu seçin ve hepsiyle 
meşgul olmaya devam edin! Seçeneklerin geri kalanı, yine ücretsiz sürümde 
olduğunuz için varsayılan olarak ayarlanır. Herhangi bir değişikliğin maliyeti 
olacaktır! 
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13. Oynamaya başlamadan önce, öğrencilerinize akıllı telefonlarını veya tabletlerini 

almalarını ve www.kahoot.it'e katılmalarını veya uygulamayı indirmelerini önerin. 
 

 
 
14. Oluşturduğunuz her oyunun, sisteminizde görünen bir PIN kodu vardır ve 

cihazınıza bağlıysanız dijital gösterge panosunda görüntülenebilir. 
Her öğrenci Kahoot'unu açacak! ve PIN ve takma adını yazacak 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Herkes uygulamada etkin olduğunda, öğretmen BAŞLAT'a tıklar ve Kahoot! 

başlar.Daha önce geliştirilen sınav öğrencilerin cihazlarında görünür. Lütfen 
kullanıcıların cep telefonlarında yalnızca renkleri ve şekilleri gördüklerini ve soru 
ve cevaplar için pano ekranınıza bakmaları gerektiğini hatırlatın. 
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16. Zaman biterken herkesin cevap vermesini bekleyelim ve sonunda sonuçlar 

ekranınızda görüntülenecektir. Bu örnekte sadece bir kullanıcı vardı ve o mavi 
cevabı verdi, doğru olanı. Tebrikler! İleri'ye tıkladığınızda, sonraki testi 
başlatırsınız. 

 

 
 
17. Birisinin cevap vermede zorluk çekmesi veya ekstra desteğe ihtiyacı olması 

durumunda, nihai rapor sorunları aşağıdaki ve son tabloda göstererek size bilgi 
verecektir: 

 

alınan cevapların sayısı 
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Video Talimatları 
 
İngilizce eğitimi şu adreste bulabilirsiniz: 
https://www.youtube.com/watch?v=T68nElzXwvc 
  

https://www.youtube.com/watch?v=T68nElzXwvc
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6.4.2. Quizlet 
 
Niçin bu uygulamayı kullanıyoruz-yararları 
 
Quizlet ile sizin ve öğrencilerinizin kullanabileceği çok sayıda seçenek vardır. Çeşitli 
konuları öğretmek için milyonlarca bilgi kartı setini kullanabilirsiniz. Öğrenmeyi her 
yaştan öğrenci için eğlenceli ve ilgi çekici hale getirir ve hepsinden önemlisi siz ve 
öğrencileriniz için kullanımı ve erişilebilirliği çok kolaydır. Oynamak için farklı test 
türleri arasından seçim yapabilirsiniz, bu da aracı çeşitli ve canlı hale getirir. Örneğin 
Quizlet, kelime kelimesini bir tarafa, tanımı diğer tarafa koyarak dijital flash kartlar 
oluşturarak kelime öğrenmek için etkili bir araçtır. Kelime kelimesini doğru tanımla 
eşleştirme alıştırması yapmak için Eşleştirme seçeneğini kullanmak da mümkündür. 
Quizlet Test özelliğini kullanarak öğrencileri sınıfta öğrendikleri beceriler konusunda 
bireysel olarak değerlendirebilirsiniz. Değerlendirme notu otomatik olarak yapılacak 
ve öğretmen olarak size daha az iş bırakacaktır. Ayrıca, belirli bir konuda daha fazla 
yardıma ihtiyaç duyan öğrencilere, daha fazla yardım sunan bir çalışma setine 
bağlantı da sağlayabilirsiniz. Quizlet'i kullanmanın başka bir yolu da onu bir grupta 
kullanmaktır. Quizlet Live'ı açın ve sınıfta bir sınav oynamak için kullanın. Öğrenciler 
Quizlet Live'a gider ve onlara verdiğiniz benzersiz kodu yazarlar. Tüm öğrenciler 
katıldıktan sonra rastgele gruplara ayrılırlar. Sonra oyun başlayabilir. Öğrencileri 
işbirliği yapmaya, iletişim kurmaya ve grup sürecine aktif olarak katılmaya motive 
eder. 
 
Yazılı Talimatlar 
 
Örneğin, bilgi kartları kullanarak onları yeni bir konuyla tanıştırmak için Quizlet'i 
öğrencilerinizle kullanmaya hazırlanın! 
Sadece www.quizlet.com web sitesinde oturum açmanız gerekiyor ve işte 
buradasınız!  Öğrencileri yeni öğrenme yöntemleriyle tanıştırmak için ilk Quizlet bilgi 
kartlarınızı oluşturmaya hazır olun. 
 
1. Önerimiz, bilgisayarınız aracılığıyla web'de oturum açmaya başlamaktır. 

Tarayıcınızı (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari ... veya başka ne tercih 
ediyorsanız) açın ve "Quizlet" i arayın. 
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2. Quizlet ana sayfası ekranınızda belirecektir. Şimdi üye olmanız gerekmektedir: 
 

 
 
3. Quizlet hesabınızı oluşturmak için, Google veya Facebook hesabınızı (varsa) 

kullanabilir veya gerekli bilgileri tüm alanları doldurarak kayıt işlemine devam 
edebilirsiniz. 
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4. Aferin, şimdi oluşturdunuz! Aralarından seçim yapabileceğiniz farklı seçenekler 

var; 1) ilham almak için belirli konularda bilgi kartı setleri bulun, 2) kendinizinkini 
oluşturun veya 3) şu anda en popüler olanları bulun. 

 

 
5. Bilgi kartları bittiğinde, ekranınızı bir projektörde paylaşarak öğrencilerinizle pratik 

yapabilir ve öğrencilerin egzersizleri tek tek veya birlikte yapmalarına izin 
verebilirsiniz. 
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Video Talimatları 
 
İngilizce eğitimi şu adreste bulabilirsiniz: 
https://www.youtube.com/watch?v=U9LWq-3KJyU 
  

https://www.youtube.com/watch?v=U9LWq-3KJyU
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6.4.3. Quizizz 
 
Niçin bu uygulamayı kullanıyoruz-yararları 
 
Quizizz, her yaştan öğrenci için eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde öğrenci 
biçimlendirici değerlendirmeleri yürütmek için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır. 
Bu araç, test yoluyla öğrenmeye yönelik diğer birçok platformdan farklıdır çünkü 
tamamen ücretsizdir. Herhangi bir cihazda çalışır: web tarayıcısı, iOS, Android ve 
Chrome uygulamaları. 
 
Yüzlerce hazır öğrenim testine erişebilir veya kendi testinizi oluşturabilirsiniz. 
Öğretmen olarak katılın, bir test seçin ve öğrencilerinize vermek için sanal bir oda 
kodunu kullanın. 
 
Oturum açıp web sitesine göz atmaya başladığınızda, her öğretim konusu için diğer 
öğretmenler tarafından zaten yapılmış testleri bulabileceğiniz ve hepsinin mevcut, 
yazdırılabilir, kopyalanabilir ve dolayısıyla değiştirilebilir olduğu bir arama sayfasını 
kolayca keşfedeceksiniz. 
 
Öğretmenlerin, rekabet düzeyini, hızı ve diğer faktörleri değiştirmek için sınav 
oturumlarını özelleştirmek için birden fazla seçeneği vardır. Quizizz yine de öğrenci 
odaklı: sorular her öğrencinin ekranında görünür, böylece soruları kendi hızlarında 
cevaplayabilirler ve sonunda cevaplarını gözden geçirebilirler. 
Quizizz, uzaktan öğrenmenin önemini her zaman dikkate almaktadır. 2020'de mutfak 
masaları ve kanepeler sınıf sıralarının ve odacıkların yerini almış olabilir, ancak bu 
öğrenci katılımını durdurmadı: ister canlı ister eşzamansız oynayın, öğrenciler her 
zaman kendi cihazlarında soruları görür ve nerede olurlarsa olsunlar cevap 
verebilirler öğrenme! 
 
Şimdiye kadar Quizizz İngilizce ve diğer 5-6 dilde mevcuttur, ancak son zamanlarda 
geliştiricileri bir uluslararasılaşma süreci uygulamaya başladı ve çok yakında başka 
birçok dil kullanıma sunulacak. 
 
Yazılı Talimatlar 
 
1. Quizizz'i kullanmaya başlamak için öncelikle bu ücretsiz web tabanlı aracın web 

sitesine gideceksiniz https://quizizz.com/ 
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2. Başlamadan önce bile, ana sayfayı aşağı kaydırabilir ve bu aracın temel 

özelliklerini keşfedebilirsiniz. En alta ulaştığınızda, Ücretsiz Başlat'a (Start) 
tıklayın veya Kaydolun (Sign Up) ve bu topluluğun üyesi olun! 
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3. Kaydolmak için Google hesabınızı (zaten varsa) kullanabilir veya e-postanızı 

doldurabilir ve kolay prosedürü uygulayabilirsiniz. Ancak yapmaya karar 
verirseniz, “Okudum ve kabul ediyorum…” kutucuğunu işaretlemeyi unutmayın, 
aksi takdirde sistem devam etmenizi engelliyor. 

 

 
4. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra, panonuza girersiniz, bu kullanımı çok 

kolaydır: sayfanın ortasına öğretmek için bir konu seçebilirsiniz, soldaki sütun ise 
yeni sınavınızı oluşturmanıza olanak tanır. sınıflarınızı oluşturmak vb. için zaten 
mevcut olan sınavı bulun. Öğrencilerinizle nasıl olumlu bir şekilde etkileşim 
kurabileceğinizi adım adım görelim. 
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5. Diyelim ki bir İngilizce öğretmenisiniz (veya matematik, fen, sanat, vb.) Ve 
öğrencileriniz için belirli bir konu hakkında bir sınav seçmeniz gerekiyor. 
Sayfanın ortasına göz atarak veya arama çubuğunda belirli bir konuda arama 
yaparak ilgilendiğiniz konuyu bulabilirsiniz. Bir konu yazın ve gidin! 

 

 
 
6. Seçtiğiniz konuyla ilgili tüm mevcut testleri listeleyen bir sayfaya girersiniz. Her 

sınav için, sağdaki sütun farklı soruların bir önizlemesini verir. Bu, hedeflerinize 
daha iyi uyan sınav seçiminizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca sınavı nasıl 
sıralayacağınıza ve uygulanacağı sınıf ve konuya göre listeyi nasıl 
filtreleyeceğinize karar verebilirsiniz. Gelecekte de bir sınavın ilginizi 
çekebileceğini düşündüğünüzde, beğenmeye ve koleksiyonlarınıza kaydetmeye 
karar verebilirsiniz: 
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7. Öğrencilerinizin hangi testi uygulayacağına karar verdikten sonra, başlığı tıklayın 

ve testi nasıl uygulayacağınıza karar verme şansınız olan sayfada yer alın: 
sınıfınızla canlı oynayın, Ev Çalışması olarak atayın, kontrol etmek için onunla 
pratik yapın nasıl çalışır: 

 

 
 
8. Diyelim ki sınıfta canlı oynamak istiyorsunuz: ilgili düğmeyi tıklayın ve aşağıdaki 

sayfaya gelin: 
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Burada öğrencilerinizin ne tür bir oyun oynayacağına karar verebilirsiniz: 
takımda, klasik sürümde veya değerlendirilecek test etkinliği. Daha sonra testi bir 
sınıfa atayacak, daha önce yapmadıysanız oluşturacak ve gelişmiş ayarları 
sağlayacaksınız. Sonunda her şey hazır olacak ve Devam'a tıklayabilirsiniz. 

 
9. Şimdi sınıfınızı dahil etme zamanı: Cihazınız, öğrencilerinizin bağlanması 

gereken web sitesini ve cihazlarına basmak zorunda oldukları ilgili oyun kodunu 
gösteren aşağıdaki ekranı görüntüleyecektir. Bağlanırken, ekranınızda hepsinin 
Başlatmaya ne zaman hazır olduğunu kontrol edebileceksiniz. 



 

 

 99 

 
 
10. Öğrenciler soruları cihazlarında görselleştirecek ve cevaplarını vereceklerdir. 

Oyunun sonunda cevapları kontrol edebilir ve bir değerlendirme yapabilirsiniz. 
Tüm sınavınızı içeren bir istatistiksel geri bildirim almak için kontrol panelinizdeki 
(sol sütun) Raporlar'a da tıklayabilirsiniz. 

 
Video Talimatları 
 
İngilizce eğitimi şu adreste bulabilirsiniz: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=TmqRCMPpHbA&feature=em
b_title 
https://www.youtube.com/watch?v=WVMi5esFkF4 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=TmqRCMPpHbA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=TmqRCMPpHbA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=WVMi5esFkF4
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