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Analiz 

Öğrencilerin düzeylerine dikkat: Hazır bulunuşluk (zihinsel, duyuşsal, fizyolojik, ön bilgi ve ön öğrenmeler [özellikle 

teknoloji bilgi ve becerileri], öğrenme kültürleri).   

Öğrenme ortamı: Bir derslikte kaç öğrenci var? Alan genişliği, uygunluğu. İç-dış mekân. Bilg. Lab. vb. özel donanımlı 

ortamlar, teknolojik olanaklar. 

Dikkat: Bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, siber tehlikeler. Ayrıca: Kendi bilgi ve becerilerimiz. 

Hedefleri Belirle 

Tasarım, öğretim Programı ile mutlaka ilişkilendirilmeli (hedeflenen kazanım belirlenmeli). 

Ek kazanımlar (problem çözme, eleştirel düşünme, iş birliği, çok kültürlülük vb.) (varsa) belirtilmesi, hedeflenmesi 

güzel olur. 

Yöntem-Teknik ve Materyali Belirle 

Öğrenci özellikleri, hedefler, olanaklar dikkate alınmalı. TPAB’ye göre tasarımlanmalı.  

Tasarımı teknik/bilimsel terimlerle açıklamak şart değil: 4N2K, Kimin (öğrenci-öğretmen), neyi, nerede, ne zaman, 

nasıl yapacağı açık olmalı. Tasarımda -kesinti/belirsizlik- olmamalı. 

Bunu sağlamak için, öğrenme hedefi/kazanım (problem, mümkünse örtük öğrenme), ölçme-değerlendirme (türü-

aracı-puanlaması-zamanı), dersin işlenişi, öğrenciden beklenen, öğretmenden beklenen açık bir biçimde 

tanımlanmalı. 

Tasarımlarda: Hazır veya revize (etkinlik-)teknoloji-materyal kullanılabilir. Yeni bir şeyler (ders öncesi veya deste) 

hazırlanabilir. 

Hazırlık Yap- Uygula 

Kullanılması gereken teknoloji ve materyalleri nereden ve nasıl temin edilebiliriz? 

Kullanma sürecinde nelere dikkat etmeliyiz (ortam, kullanım, maliyet, sözleşme, telif, GDPR, siber tehlikeler)? 

Aktif Öğrenci Katılımını Sağla! 

Aktif öğrenme projenin odak noktası! Bunun garantilenmesi için tasarımı bir daha buradaki soruları cevaplayarak 

gözden geçir: Öğrenme sürecinde öğrencinin rolü ne olacak? Öğrencinin aktif görev alması için motivasyonu nasıl 

sağlanacak? İşbirliğine dayalı öğrenme, oyun, oyunlaştırma, yarışma vb. olacak mı? Öğretmenin rolü ve destek 

verme süreci nasıl olacak? Özetle: Öğrencinin öğrenme sürecinde aktif olmasını nasıl sağlayacağız? 

Değerlendirme  

Tasarımlar eş, akran ve uzman görüşü ile değerlendirilecek. 1. Grup içi değerlendirme, 2. Bir başka grubun 

görüşünü alarak akran değerlendirme ve 3. olarak sunumlar sonrasında uzman değerlendirme yapılacak. İlk iki 

aşamada tasarım (sunu öncesi) öz-değerlendirme yapılarak revize edilebilir.  

*Bu tasarım süreci öğretmen eğitimi sürecinde yapıldığından, gerçek uygulama öncesini kapsamaktadır. Katılımcılar 

sınıflarında bu tasarımları gerçekleştirdiklerinde öğrenme ürünleri/başarısı/performansını da dikkate alıp süreci 

tekrar tekrar işe koşabilirler. 

Hepimize iyi çalışmalar, güzel bir proje süreci ve başarılar…  


