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GENÇ DİJİTAL SOSYAL YENİLİKÇİLERE GİRİŞ
Dijital Sosyal Yenilik, eğitimi daha iyiye doğru değiştirme potansiyeline sahiptir - daha adil bir toplum inşa etmek,
dışlananları dahil etmek, vatandaşları değişimin temsilcileri olmak için güçlendirmek, bireyleri gelecek on yıllar için
ihtiyaç duydukları becerilerle donatmak. (Haritalama Dijital Sosyal Yenilik, Ekim 2018). Bu nedenle, Genç Dijital Sosyal
Yenilikçiler, gençlerin dijital teknolojiden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayan kendinden emin sosyal yenilikçiler
olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bunu yapmak için, gençlik çalışması müfredatını ve uygulamasını modernize
edeceğiz, böylece dijital sosyal yenilik (DSY) çok çeşitli gençlere hizmet veren kuruluşlarda yüksek bir standartta
öğretilebilir.
Genç Dijital Sosyal Yenilikçi Projesi bunları geliştirerek gerçekleştirecek:
 "Bilmeniz gereken her şey" Gençler için Dijital Sosyal Yenilik Rehberi
 Genç Dijital Sosyal Yenilikçilerin Direk Araçı
 Genç Dijital Sosyal Yenilikçilerin Müfredat Çerçevesi ve Açık Eğitim Kaynakları

Direk Aracın Avrupa çapındaki kapsamı, genç eğitimcilere sosyal inovasyon için yararlı araçlar ve
uygulamalar yoluyla rehberlik edecek, onların belirli güçlü yönlerini ve uygun öğretim
stratejilerini vurgulayacaktır.

GENÇ DİJİTAL SOSYAL YENİLİKÇİLER DİREK ARACINA GİRİŞ
Direk aracın amacı, Genç Dijital Sosyal Yenilik (YDSY) faaliyetlerini gençlik çalışması stratejilerine dahil etmek isteyen
genç eğitimciler (ve kuruluşların yöneticileri) için, özellikle dijital araçları ve uygulamaları kullanma konusundaki
güvenlerini artırmaya odaklanarak pratik rehberlik ve araçlar sağlamaktır.

BU ARAÇ KİM İÇİN?
YDSY Direk Aracının hedef kitlesi, Gençlik Eğitimcileri, Gençlik Çalışma Örgütleri ve Gençlerdir, bu nedenle dijital
becerilerini, çevrimiçi iletişimlerini ve işbirliğini geliştirmek için daha büyük fırsatlara sahip olacaklardır. Araçlar,
gençlik eğitimcilerinin bilgi ve dijital becerilerini artırarak ve onlara DSY'i resmi olmayan senaryolarda öğretmek için
pratik kaynaklar sağlayarak gençlik kuruluşlarının YDSY'i öğretme kapasitesini güçlendirecektir. YDSY araç seti pratik
rehberlik sağlar, böylece gençlik eğitmenleri dijital sosyal inovasyon projelerini öğretmek ve uygulamak için dijital
araçları kullanmak için daha motive olacak ve donanımlı olacaktır.

EN İYİ 20 ARAÇ
Genç Dijital Sosyal İnovasyon, sosyal sorunlara yenilikçi çözümler sağlamak için dijital araçları veya uygulamaları
kullanmak anlamına gelir. Bu nedenle, pedagojik katkıları hakkında özlü, eyleme geçirilebilir bilgiler sunmak için son
derece kullanışlı 20 kaynak belirledik, böylece her aracı hızlı bir şekilde gözden geçirmenize ve en çok ilgilendiklerini
seçmenize, ardından hızlıca öğrenmenize ve uygulamanıza olanak tanıyoruz.

Doğru aracı bulmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış araçları altı kategoriye ayırdık.
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BEŞ KATEGORİ:

01 | DİJİTAL PEDAGOJİ ARAÇLARI

02 | TOPLULUK ARAÇLARI
03 | SOSYAL IYI ARAÇLAR
04 | OLUŞTURMA ARAÇLARI
05 | GÖRSEL MENTORLUK
ARAÇLARI

ADIM ADIM REHBER
Genç Dijital Sosyal Yenilikçilerin Araç Seti, gençlik eğitimcilerinin gelişmiş öğrenim çıktılarını sağlamada dijital
araçların rolünü anlamalarına yardımcı olmak için adım adım pratik bir kılavuz sağlar. Araç seti, özellikle girişimcilik,
kültürel farkındalık ve işyerinde dijital beceriler alanında pedagojik hedeflere ulaşmak için hangi araçların en iyi
çözümleri önerdiği konusunda açık bir rehberlik sunar. Adım Adım süreç, gençlik eğitimcilerinin teknolojiye karşı
direnişin üstesinden gelmelerine ve bu araçların ve uygulamaların gençlere bilgisayarlarda, tabletlerde veya büyük
olasılıkla mobil cihazlarında kullanımının öğretilmesinde kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olacaktır.

ADIM
01
M
ARAÇ
HAKKINDA

ADIM
02

ADIM
03

EYLEM ARAÇ

GÜÇLÜ YÖNLER
/ZAYIF YÖNLER
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BİR BAKIŞTA TAKIMININ FAYDALARI:
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Sosyal sorunlara yenilikçi çözümler sunar;
Gençlik eğitimcilerini teknolojiye karşı direnişi aşmaları için teşvik eder:
Bu araçların kullanımının öğretilmesinde güven sağlar;
Yaygın gençlik eğitiminde gelişmiş öğrenme çıktılarının, kişisel ve profesyonel gelişimin sağlanmasında dijital
araçların rolünü anlar;
Bilgisayarlar, tabletler ve mobil cihazlarda kullanılabilen kullanıcşlı araç.

outcomes, personal and professional development, in non-formal youth education;
User-friendly tool that can be used across computers, tablets and mobile devices.

“

Gençler geleceğin girişimcileridir ve
onlara yarının ana caddeleri için
inovasyon kaynaklarımızdan biri olarak
bakmalıyız

“





Theo Paphitis

Digital Pedagogy Tools
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DİJİTAL
PEDAGOJİ
ARAÇLARI

1. CANVA

https://www.canva.com/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
Canva Pro, tasarımı basit, kullanışlı ve güvenilir kılan ve kullanıcıların birden çok amaç için çeşitli görsel içerikler
oluşturmasına olanak tanıyan bir tasarım yazılımıdır. Gençleri otantik öğrenme deneyimleriyle meşgul etmek için
tasarlanmıştır. Canva, kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak yaratıldı, böylece gençler ve genç çalışanlar onu
kullanabilir: sadece sürükleyip bırakın. Tasarım klasörleri, çalışmayı düzenli ve tam olarak ihtiyacınız olan yerde tutar.
Canva'nın gençlik eğitimcileri için en güçlü kullanımlarından biri ders planları tasarlamaktır. Sınıf dışında gençlik
çalışanları, gençlik projelerini yapılandırmak için ders planı seçeneğini kullanabilir. Yeni fikirler için beyin fırtınası
yapmak, öğretici metin yazmak, slaytlar oluşturmak, görsel yardımcılar tasarlamak veya gençlere yeni kavramlar
sunmak için farklı yollar denemek olsun.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
Canva nasıl kullanılır? (eğitici video) - https://www.youtube.com/watch?v=WL-WbHwsbs8

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
Güçlü yönler:
 2 milyonun üzerinde premium fotoğraf ve görsel ile binlerce şablona erişim.
 Bilgisayar veya mobil uygulama gibi birçok farklı platformdan erişilebilir.
 Kullanımı kolay ve anlaşılır.

Zayıf yönler:




Sadece 30 gün boyunca ücretsiz.
İçeriğin yalnızca bir kısmının kullanımı ücretsizdir.
Bazen kaydedilen çıktı, orijinal olarak tasarlanandan farklı olabilir.

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
Canva’ya kaydol https://www.canva.com/signup

ADIM 5: ALETİN İNCELENMESİ
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"Oyun tasarımcısı Katie Salen, iyi bir tasarımcının
iyi bir öğretmenin düşündüğü şeylerin aynısını düşünür. "
(canva.com)

2. SOCRATIVE

https://socrative.com/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
Socrative, öğrencileri değerlendirmek için kısa sınavlar ve yansıtıcı sorular kullanan ve gençlik eğitimcilerinin bir
sınıfın / bireyin anlayışını ve ilerlemesini ölçmelerine yardımcı olan biçimlendirici bir değerlendirme aracıdır.
Eğitimcilerin öğrenmeyi zaman kazandıran bir şekilde izlemelerinin ve değerlendirmelerinin, test kağıtlarının
zahmetli bir şekilde işaretlenmesini gerektirmeyen bir yol. Sınavlar, hızlı soru ve ders sayımı gibi eğlenceli
aktivitelerde test materyalini gizler. Socrative, 5-17 yaş arası öğrencileri hedefleyerek, gençlik çalışanlarının anlayışta
boşlukların olduğu yerleri hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olur ve uygun şekilde ele alınmalarını sağlar.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
Araçların teknik kılavuzu: Öğretmenin Socrative'i kullanma kılavuzu

https://www.youtube.com/watch?v=vLGyS_jR9Us

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER
Güçlü yönler:




Ana sayfa iyi düzenlenmiş ve düzenli.
Öğrencilerin ilerlemesi hakkında anında geri bildirim sağlar, bu da eğitimciye yeni bir konuya ne zaman geçilmesi
gerektiğini bildirebilir.
Öğrencilerin kullanması ücretsiz ve tüm cihazlarda indirilebilir.

Zayıf yönler:




Sınavların önceden oluşturulması gerekir. Socrative tarafından sağlanan hiçbir içerik yoktur.
Hızlı Sorular özelliği, gençlik çalışanlarının soruyu araca yazmak yerine sözlü olarak sormasını gerektirir.
Socrative, sunum yazılımıyla (ör. PowerPoint) entegre değildir.

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
Educator Registration. Young people do not need an account https://b.socrative.com/login/teacher

ADIM 5: ALETİN İNCELENMESİ
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Socrative'i kullanmanın etkisini araştıran 2015 yılında yapılan bir araştırma, işbirliğine dayalı öğrenmenin ve



sınıfta Socrative ile etkileşimin öğrenme performansını artırdığını gösterdi (researchgate.net).
Öğrenciler Siteyi ve Hizmetleri yalnızca aşağıdaki durumlarda kullanabilir: (i) en az 13 yaşında; veya (ii) bir
eğitimcinin veya yasal bir ebeveynin veya velinin rızasıyla 13 yaşın altındaysa.

3. THINGLINK

https://www.thinglink.com/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
Thinglink, kullanıcıya herhangi bir görüntüyü etkileşimli bir grafiğe dönüştürme yeteneği sağlayan ücretsiz ve
kullanıcı dostu bir dijital araçtır. Bilgiyi görsel bir formatta sağlamanın ve bir sınıfa daha etkileşimli hale getirmenin
bir yoludur. Thinglink, gençleri kendilerini ifade etmek için birden fazla medya türünü kullanma konusunda güven
duymaya teşvik eder. Masaüstü düzenleyici, görüntülerin işbirliğine dayalı olarak düzenlenmesini ve kursların ve
ödevlerin oluşturulmasını destekler. Mobil uygulama, görüntülere doğrudan ses kaydıyla notları kaydetmek için
kullanılabilir. Thinglink, gençleri güçlendirmek ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek ve anlayabilecekleri bir
dilde ilgi çekici projeler oluşturmak için görsel-işitsel materyal oluşturmanın kolay bir yolunu sunuyor.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
Thinglink nasıl kullanılır? https://www.youtube.com/watch?v=aRkdIdbqHig

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER
Güçlü yönleri:






ThingLink’in potansiyel uygulaması çok büyük - yalnızca öğretmenler ve öğrenciler için değil, aynı zamanda diğer
alanlarda çalışanlar için de; gençlik çalışanları ve gençler gibi.
60'tan fazla dilde mevcuttur.
Boyut, yaş veya öğrenme düzeyine bakılmaksızın her tür sınıf için mevcuttur.
Diğer birçok siteyle uyumludur, ör. Padlet.

Zayıf yönleri:



Bazıları kayıt sistemini gezinmeyi kafa karıştırıcı buluyor.
Premium paketi kullanmak için Yıllık Ücret

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
Thinglink’e kaydol - https://www.thinglink.com/login

ADIM 5: ALETİN İNCELENMESİ
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Yalnızca 13 yaşın üzerindeki gençler için geçerlidir - 13 yaşın altındaki herhangi birinin İzni olmadan Hizmete
erişimi veya erişimi kesinlikle yasaktır ve bu Sözleşmeyi ihlal eder. Hizmet, daha önce Thinglink tarafından

Hizmetten kaldırılan hiçbir Kullanıcı tarafından kullanılamaz.
"Thinglink, web sitelerine, videolara ve daha fazlasına bağlantılar ekleyerek herkesin etkileşimli resimler veya
videolar oluşturmasını sağlayan harika bir araçtır." -Christi Collins (Eğitmen)

4. KAHOOT

https://kahoot.com/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
Kahoot! öğrencilerin ve izleyicilerin öğrenme ve bilgilerini test etmek için ilgi çekici bir yol sunan ücretsiz oyun
tabanlı bir sistemdir. Kahoot! yeni konuları etkileşimli ve eğlenceli hale getirir ve katılımı teşvik eder.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
https://kahoot.com/help/ Kahoot'u kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak bir kaç videonun bulunduğu website

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
Güçlü yönler:








Soru Oluşturun ve Paylaşın
Ücretsiz kullanım ve cep telefonu uyumlu;
Güçlü Sınıf Katılım Aracı
Eğitimciler öğrencilere kendi sorularını sormaları için meydan okur
Öğrenciler sorularını geri sorarak lider olurlar
Yeni bir kavram veya konuyu tanıtın ve bilgiyi pekiştirin

Zayıf yönler:



Cevaplar yalnızca doğru veya yanlış, evet veya hayır veya çoktan seçmeli olabilir.
Öğrenciler daha hızlı cevaplar için daha fazla puan aldıkları için, madde yerine hızı vurgulayabilir.

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
Kaydolmak için bir eğitimci, öğrenci, ev ve iş hesabı arasından seçim yapabilir https://create.kahoot.it

ADIM 5: ARACIN İNCELENMESİ
Kahoot! çok çeşitli konu ve dillere uyarlanabilir. Dünyanın dört bir yanındaki eğitmenler ve eğitimciler Kahoot'u
tavsiye ediyor! sadece pedagojik potansiyeli için değil, aynı zamanda kurulumu ve gezinmesi çok basit olduğu için,
yani günlük / haftalık olarak kullanılması çok daha olasıdır. 13 yaş üstü gençler için mevcuttur.
"Kahoot kullanıyoruz! derslere eylem getirmek için. Öğrenciler, sınıfta açıkça konuşmanın utanç verici olmasından
korkmadan bilgilerini test edebilirler. " Natalie Shrestha (Eğitmen)
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“

“

Dünyanın daha fazla sosyal yeniliğe
ihtiyacı var.
Anne Wojcicki
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TOPLULUK
ARAÇLARI

1. PENPAL SCHOOLS

https://www.penpalschools.com/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
PenPal Okulları, dünyanın dört bir yanındaki okullardan aynı yaştaki gençleri çeşitli önceden hazırlanmış projelerde
yer almak üzere eşleştiren ve farklı kültürlerden olanların aynı yönde birlikte çalışmalarını sağlayan işbirliğine dayalı
çevrimiçi projeler aracılığıyla birbirine bağlayan sosyal bir girişimdir. hedef. PenPal projeleri, eğitimcilerin ve
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için her sınıfta her zaman değiştirilebilir. Zaman kısıtlaması olan eğitimciler için
dersler, etkinlikler ve değerlendirme araçlarının tümü orada ve hiçbir ek hazırlık gerektirmeden kullanıma hazırdır.
Aracı indirmek ücretsizdir ve bugüne kadar PenPal Okulları 150 ülkede 150.000 öğrenci tarafından kullanılmaktadır.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
Bu araç nasıl kullanılır? : https://hundred.org/en/innovations/penpal-schools

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
Güçlü yönler:






Ebeveynlerin çocuklarının PenPal aktivitesini izleme seçeneği vardır
PenPal, gençlerin başkalarıyla iletişim kurmasının güvenli bir yoludur.
Başlamak için ücretsiz deneme ve mobil uyumludur
Gençler çevrelerindeki dünyaya dair bir fikir edinir
PenPal Okulları basit ve kullanımı basit olacak şekilde tasarlanmıştır

Zayıf yönler:



Kuruluşların PenPal kullanmaya devam etmesi durumunda abonelik ücreti.
Konu / yaş grubu başına proje sayısının sınırlı olması ve kısıtlayıcı eşleşme tarihleri, öğrencilerin arkadaşlarla
eşleştirilmesini zorlaştırabilir.

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
Educator’u başlat https://go.penpalschools.com/signup-teacher
Learner’I başlat https://go.penpalschools.com/signup-student

ADIM 5: ARACIN İNCELENMESİ
Yazışma Okullarının web sitelerinde, gençlerin korunmasını sağlamak için uyguladıkları önlemleri vurgulayan bir
öğrenci güvenlik protokolü vardır; yalnızca doğrulanmış bir eğitimciye sahip sınıfları olan bağlantılı öğrenciler gibi.
Yazışma Okulları Kurucusu diyor
"Öğrenciden öğrenciye öğrenimle yönlendirilen bağlantılar sağlayan başka uygulamalar bulamayacaksınız"
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Joe Troyen (kurucu)

2. ETWINNING

https://www.etwinning.net/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
Avrupa platformu www.etwinning.net'ten türetilen Romanya yan ürünü eTwinning, okullar arası işbirliğini
kolaylaştırır. Farklı okullardan eğitimciler, gençlerin birçok alanda becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için
çeşitli projeler geliştirme fırsatına sahiptir. Platform, bir Avrupa ağına erişim ve mesleki gelişim için birçok fırsat, yani
uluslararası projeler ve atölyeler, uluslararası değişim programları vb. sunmaktadır.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
eTwinning nasıl kullanılır?, neler yapar?– YouTube sunumu - https://www.youtube.com/watch?v=xAK66ArJPiQ

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
Güçlü yönleri:


Eğitimciler: bir işbirliği ortamına, ortak projelere, ortaklıklara, değişim programlarına, mesleki gelişim
atölyelerine, farklı eğitim sistemlerine ve yeni öğrenim araçlarına vb. Erişimi kolaylaştırır;
Tüm okul seviyeleri eTwinning'e katılmaya uygundur ve ücretsizdir
Gençlerin farklı ülkelerden diğer öğrencilerle iletişim kurma fırsatları; farklı kültürlere ve eğitim sistemlerine
maruz kalma; yeni teknolojileri öğrenme ve yabancı dil becerilerini geliştirme fırsatları;
Ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde görünürlük ve kabul.





Zayıf yönleri:


Hangisinin Avrupa platformu, hangisinin ulusal platform ve ana platform ile yan ürünleri arasındaki bağlantı
olduğu biraz kafa karıştırıcı, çünkü ".net" uzantı platformunun ön sayfası ve bilgilerin çoğu Romence'dir, oysa
bazıları haberler ve diğer bilgiler İngilizce veya diğer dillerde (örneğin İtalyanca)

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
https://www.etwinning.net/en/pub/preregister.cfm

ADIM 5: ALETİN İNCELENMESİ
“Teknoloji, eTwinning'in önemli bir parçasıdır. Bu, çoğunlukla dijital yerliler olan ve bu nedenle etkileşim, işbirliği ve
paylaşım için teknolojiyi kullanmaya istekli öğrenciler için harika bir motive edici faktördür.”
Rose-Anne Camilleri (e-Öğrenme Destek Öğretmeni)
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3. MIRO

https://miro.com/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
Miro, dijital yapışkan notlarla beyin fırtınasından çevik iş akışlarını planlamaya ve yönetmeye kadar, dağıtılmış
ekiplerin birlikte etkili bir şekilde çalışmasını sağlayan çevrimiçi işbirliğine dayalı beyaz tahta platformudur. Çözüm,
araştırma, fikir oluşturma, inşa yolculukları ve kullanıcı hikayesi haritaları, tel çerçeve oluşturma ve bir dizi diğer ortak
faaliyet için kullanılabilecek dijital bir beyaz tahtaya sahiptir.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
Miro nasıl kullanılır? https://youtu.be/n21kGBq0XeM

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
Güçlü yönleri:






Zihin haritalama projeleri ve stratejileri için çok yararlı
Birden fazla görüntü eklemek ve bazı küçük ama gerekli düzenlemeleri yapmak kolaydır
Görsel analiz için çok kullanışlı
Mobil uyumlu
Ücretsiz kullanım, ödeme planları da mevcut

Zayıf yönleri:



Miro panonuza video eklemek zor
Daha çok bir iş aracı olarak görülebilir

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
"Miro" ile kaydolmaya başlat - https://miro.com/signup/

ADIM 5: ALETİN İNCELENMESİ
Kullanıcı, Siteyi kullanmakla en az on üç yaşında olduğunu beyan etmektedir.
"Sadece gitmenizi tavsiye ederim - geriye bakmayacaksınız. Bu tür bir uygulamayı (Miro) kullanmak, kesinlikle
gelecekte işlerin gideceği yol. "
Tim Jefferis (Eğitimci)
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4. FACEBOOK GROUP

https://www.facebook.com/groups/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
Bir Facebook Grubu, grup iletişiminin ve insanların ortak ilgi alanlarını paylaşıp fikirlerini ifade etmeleri için bir yerdir.
İnsanların ortak bir amaç, sorun veya faaliyet etrafında bir araya gelip organize etmelerine, hedefleri ifade
etmelerine, sorunları tartışmalarına, fotoğraf göndermelerine ve ilgili içeriği paylaşmalarına izin verirler. Gruplar,
Facebook'ta paylaşımda bulunan ve iletişim halinde olan kişilerden oluşan yakın bir çevredir.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
Facebook Grubu nasıl kurulur? https://www.youtube.com/watch?v=JFGAH5X7Rfw

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
Güçlü yönleri:






Kapalı bir grup, üyelerine güven verir.
Kullanmak ücretsiz
Benzer fikirlere sahip insanları bulmak için iyi bir platform;
Tüm mobil cihazlardan erişilebilir;
Facebook kitlesinin tamamı yerine yalnızca yakın üyelerin görebileceğini bilerek sohbetlere özgürce katılmaları
daha kolay.

Zayıf yönleri:




Özellikler oldukça sınırlıdır
Grupta biri her yorum yaptığında bildirimlerde yoğun.
Grup zaman çizelgeleri en son gönderileri en üstte gösterir ve bu, gönderilerin sürekli olarak sırasını değiştirdiği
anlamına gelir

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
Create group symbol is placed left side of screen. To create a group you name your group, add some people and
select privacy https://www.facebook.com/groups/

ADIM 5: ARACIN İNCELENMESİ
Herkese açıktan, yani herkesin katılabileceği veya aramada görünmeyen tamamen gizli Gruplara kadar çeşitli farklı
gizlilik yöntemleri mevcuttur. Facebook, bir hesap oluşturmadan önce herkesin en az 13 yaşında olmasını gerektirir
(bazı yargı bölgelerinde bu yaş sınırı daha yüksek olabilir).
“Öğrencilerime revizyonlarında yardımcı olmak için Facebook sayfalarını kullanıyorum… Sınavlar için Facebook'ta
etkinlikler oluşturuyorum, Böylece öğrenciler ne zaman olduklarını unuturlarsa birkaç saniye içinde telefonlarını
kontrol edebilirler. "
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Ruth Kerfoot (Eğitmen)

“

“

Yenilik ve ticaret, teknolojik ilerlemeyi
teşvik etmek için olduğu kadar sosyal
ilerleme yaratmak için de güçlü
araçlardır.
Kiran Mazumdar-Shaw

03
15

SOSYAL
İYİ
ARAÇLAR

1. FOREST

https://www.forestapp.cc/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
Forest, insanların telefon bağımlılıklarını yenmelerine ve zamanlarını ilginç ve keyifli bir şekilde yönetmelerine
yardımcı olan popüler bir üretkenlik uygulamasıdır. Kullanıcılar, cep telefonlarını kullanmayarak kredi kazanabilir ve
kredilerle dünyanın dört bir yanına gerçek ağaçlar dikebilirler. Çocuklar ormanlarında ağaç toplamaya ek olarak,
başarılı bir şekilde büyüyen ağaçlar için bozuk para toplayabilir; Madeni paralar, yeni tür ağaçların (çiçek ağaçları,
limon ağaçları, ağaç ev) kilidini açmak veya gelişmekte olan bir ülkedeki sürdürülebilir bir çiftliğe gerçek bir ağaç
bağışlamak için kullanılabilir.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
Forest nasıl kullanılır?: https://www.youtube.com/watch?v=gjvSz8pA3Is

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
Güçlü yönler:







Büyüdüğünüz ağacı öldürerek telefonunuzdaki diğer uygulamaları kullanmanıza engel olur
Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok farklı çalı ve ağaç türü
Çalışma seansından sonra zamanlanmış mola verme seçeneği
Premium kullanıcılar gerçek bir ağaç dikmek için paranızın bir kısmını bağışlayabilir
Android ve iOS için kullanımı ücretsiz ve mevcut

Zayıf yönler:




Duraklatma seçeneği yok, sadece "Vazgeçebilirsin"
Ağacınızın gerekli uygulamaların kullanılması nedeniyle ölmesini önlemek için "beyaz liste" seçeneği için ödeme
yapmanız gerekir
Şu özellikler için ödeme yapmalısınız: Etiketler, Arkadaşlar, Başarılar, Gerçek Orman

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
Forest Download via Google Play or Apple Store – no sign up required https://www.forestapp.cc/

ADIM 5: ARACIN İNCELENMESİ
Persons under the age of 13 may use Forest (Android version) only when their parents provided verifiable consent.
Mindfulness Tech Coach Samuel G. Hedlund explains that the Forest App "Sonuçta benim için her zaman kullandığınız tam araçlardan daha az önemliydi ve
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hayatımızda ne tür değişimleri mümkün kıldığı hakkında daha fazla bilgi. "

2. THE WONDERMENT

https://thewonderment.com/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
The Wonderment, gençlerin küresel bir topluluk içinde fikirlerini dile getirebilecekleri, kar amacı gütmeyen bir sosyal
ağ sitesidir. Basit soruları keşfedebilir veya büyük projeleri başlatıp paylaşabilirsiniz. Projenizi hayata geçirmek için
topluluk farkındalığından mikro hibe fonuna kadar ihtiyacınız olan unsurlar platforma yerleştirilmiştir ve işlemin
kendisidir. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek gençlik fikirlerini gerçeğe dönüştürüyor. Aracın amacı, gençleri sosyal
fayda ile tanıştırmak için çevrimiçi bir yaratıcı alan yaratmaktır. Kullanıcılar, çevrelerindeki dünyanın ortak keşfi
aracılığıyla küresel farkındalık, empati ve katılım oluşturmaya yardımcı olan hem doğrusal hem de kullanıma hazır
düşünme görevini üstlenen çok çeşitli yaratıcı zorluklara katılmaya teşvik edilir.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
https://www.youtube.com/watch?v=yAdiY3bGfZ8

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
Güçlü yönler:






Gençlerin sosyal yardım ve en çok ihtiyaç duyanlar için hizmet çalışmaları hakkındaki fikirlerini dile
getirebilecekleri bir yer
Kullanmak ücretsiz
Harikalar Projelerine katılan 166 ülke
14.527 Çocuk Wonderment Projelerinden etkilendi

Zayıf yönler:


İçeriğin kalitesi değişebilir.

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
https://thewonderment.com/join/

ADIM 5: ARACIN İNCELENMESİ
35'ten fazla ülkeden binlerce genç sitede oluşturulan projelerle bağlantı kurdu. Kaydolan üyeler, Hizmet Şartları'nı
yasal olarak kabul edebileceklerini kabul ederler.
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3. SHARETREE

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
ShareTree uygulaması bireylerin, okulların, topluluk gruplarının ve işletmelerin yüksek değerli karakterler ve kültür
geliştirmelerine ve sergilemelerine olanak tanır. Kullanıcıya bir amaç ve anlam hayatı yaşama gücü verir. Okullara,
topluluk gruplarına, işletmelere ve bireylere başkalarının karakter niteliklerini kabul etmelerini PAYLAŞMA ve böylece
harika bir karakter geliştirme fırsatı vermek için geliştirilen bu platformun sosyal bir amacı vardır; gönüllülük yoluyla
topluma anlamlı katkılar yaparak zamanlarını, becerilerini ve kaynaklarını PAYLAŞIR. Daha yüksek bir amaç, daha
fazla katılım ve gelişen ekip kültürlerinin deneyimi arayan İşletmeler, Topluluk Kuruluşları, Okullar ve Bireyler başka
yere bakmayabilir.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
Share Tree nasıl kullanılır? https://www.youtube.com/watch?v=nWKUyyFJciY

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
Strengths:





Promote healthy character development in schools, communities and institutions
Aim is to empower and engage young people
Free to use and mobile compatible
Can register via LinkedIn, Email or Facebook

Zayıf yönleri:



Küçük yorumlar içeren yeni bir uygulama
Geniş kitle

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
www.sharetree.org/sharetree-app/ indirmek için

ADIM 5: ARACIN İNCELENMESİ
"Kârınızı ve zararlarınızı ölçebilirsiniz, ancak kuruluşunuzun kültürünü ölçmeden, başarınız hakkında gerçekten net bir
resim elde edemezsiniz"
Steven Farrugia, ShareTree'nin kurucusu ve CEO'su
"Sharetree, okullarda, topluluklarda ve kurumlarda sağlıklı karakter gelişimini teşvik etmek için teknoloji
uygulamasında bir kuantum değişimidir".
development in schools, communities and institutions”.
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Geoff Smith (Yazar, Birincil Karakter Müfredatı)

4. WE DISCOVER

https://www.we.org/en-GB/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
WE Hareketi, pozitif sosyal değişim sağlamanız için sizi güçlendiren uluslararası bir organizasyon ailesidir. WE
Discover, interaktif çevrimiçi modüller kullanarak gençleri evsizlik konusunda cesaretlendirmeyi ve yol boyunca
motive olmak için her birinde puan kazanmayı amaçlayan temellerin yeni platformudur. WE Discover, sosyal eylem
keşfini gençlerin çalışma ve öğrenme zamanına eğlenceli bir şekilde dahil etmek için yeni bir dijital programlama
platformu oluşturdu ve 2020'de çevre ve gıda yoksulluğu için öğrenme modülleri başlattı. Program, aktif vatandaşlık
aşılayarak öğrencileri etkilemeyi hedefliyor, akademik başarıyı artırmak ve üniversite ve işyeri hazırlığını geliştirmek.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
There is no video of the tool in action however there is Information about the WE Movement
https://www.youtube.com/user/freethechildrenintl/featured

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
Güçlü yönler:





Etkileşimli içerik
Herkes için kullanmak ücretsiz
Farklı kuruluşlar ve okullarla bağlantı kurabilir
Gençler, bir dizi sosyal konu hakkında bilgi edinecek ve en çok tutku duydukları konularda harekete geçme
becerilerini geliştirecekler.

Zayıf yönler:





We Dıscover tam olarak geliştirilmedi
Çevrimiçi kurs, 9-13 yaş aralığı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır, ancak uygun gördüğünüz herhangi bir
yaş öğrencisi için kullanabilirsiniz.
Uygulama henüz kullanılamıyor

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
https://www.wediscover.org/sign-up

ADIM 5: ARACIN İNCELENMESİ
WE Okulları Öğrenim Çerçevemiz hakkında daha fazla bilgi www.we.org/en-GB/our-work/we-schools/learningframework adresinde bulunabilir. We Discover'da bir hesap oluşturmak için 13 yaşında veya daha büyük olmalısınız,
bu nedenle 13 yaşın altındaysanız, Yetişkininizden sizin için kendi Hesabını oluşturmasını istemeniz gerekir.
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20

OLUŞTURMA
ARAÇLARI

“

“

Odak noktanız finansal değişim değil de
sosyal değişim olduğunda, neden bunu
açıkça paylaşmak istemeyesiniz?
İnovasyon ancak paylaşıldığında başarılı
olur
Yazar: Cameron Sinclair

1. PADLET

https://padlet.com/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
Padlet, gençlerin ve gençlik eğitimcilerinin bir "duyuru tahtası" üzerinde işbirliği yaparak fikir ve bağlantılarını
paylaşabildikleri çevrimiçi bir sanal forumdur. Araç, çeşitli konular hakkında bilgi görüntülemek için kullanılabilir ve
resimler, videolar, bağlantılar vb. Ekleyebilirsiniz. Öğrenciler daha sonra tartışmalar veya bakış açıları için duvarlar
oluşturabilir, ödevler, hatırlatıcılar veya bir duvarda çalışma becerileri oluşturabilirler. Padlet, öğrencileri bir projeye
başlamadan önce düşündükleri fikirleri eğitimcilere göstermek için bir beyin fırtınası Padleti paylaşmaya teşvik eder.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
Padlet nasıl kullanılır? - https://www.youtube.com/watch?v=KHWRi54nCn8

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
Güçlü yönler:





Sabit saatler yok, istedikleri zaman oturum açıp kapatabilirler.
Gençler kendi hızlarında çalışabilir ve bunlara hızla erişebilirler.
Tüm platformlardan erişilebilir - mobil uyumlu
Öğrenciler bunu evde kullanabilir ve kullanımı ücretsizdir.

Zayıf yönler:


Padlet, hangi çalışmanın her kişiye atfedilebileceğini göstermediğinden kimin fikrinin kim olduğunu belirlemek
zor olabilir.
Gençlerin sınıf arkadaşlarının çalışmaları hakkında yorum yapabilecekleri çevrimiçi bir forum, kontrol edilmediği
takdirde potansiyel olarak kırıcı yorumların zorluğunu oluşturabilir.
Doğru düzeni seçmek önemlidir, aksi takdirde yayınlar karışabilir




ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
https://thewonderment.com/join/

ADIM 5: ALETİN İNCELENMESİ
Terimler ayrıca Padlet'in ebeveynlerinin, velilerinin ve / veya yetkili okul yetkililerinin rehberliği, gözetimi ve izni
olmadan 13 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılmasının amaçlanmadığını da belirtir.

“Padlet, senkronize veya asenkron işbirliğine izin veriyor. Öğrenciler fikirleri, materyalleri, sesleri ve videoları
paylaşabilirler. Daha sonra bunlar hakkında yorum yapabilirler."
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Lindsay Warwick (Eğitmen)

2. WORDPRESS

https://wordpress.com/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
WordPress, herhangi bir kodlama bilgisi olmadan bir web sitesi oluşturmak ve sürdürmek için kullanabileceğiniz bir
platform olan İçerik Yönetim Sistemidir (CMS). İlk kurulduğu zaman en iyi bloglama aracı olarak bilinen WordPress,
basit web sitelerinden portallara ve kurumsal web sitelerine ve hatta mobil uygulamalara kadar çeşitlilik gösterir;
bunların çoğu yararlı eğitim içeriği içerir. WordPress'in çok yönlülüğü göz önüne alındığında, bir eğitim aracı olarak
sonsuz olasılıklara sahiptir. WordPress, kullanıcılar ve yayıncılar için basitliği kapsamlı programlama seçenekleriyle
birleştirir; yine de kullanımı kolayken esnek hale getirir. Ancak zamanla, neredeyse her tür siteyi oluşturmak için
esnek, güçlü bir araca dönüştü.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
Word Press nasıl kullanılır?- https://www.youtube.com/watch?v=EXKwAk0j3k8

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
Güçlü yönler:






Ücretsiz kullanım ve mobil uyumlu
Gençler, başkalarının indirmesi için temalar ve eklentiler oluşturabilir.
Kullanımı kolay yönetici paneli.
Kaydolması kolaydır ve gençlerin çevrimiçi varlıklarını hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmalarını mümkün kılar.
Gençlerin yeni gelişmelerden birbirlerini haberdar etmelerini sağlayan yerleşik blog bölümü

Zayıf yönler:




Tema düzeninde, renklerinde ve özelliklerinde özel olarak yapılmış değişiklikler yapmadığınız sürece web siteniz
binlerce kişi gibi görünebilir.
Bazen güncellemeler, tüm web sitesini etkileyebilecek ve hatta onu kaldırabilecek hatalar içerir.
Bazı güvenlik problemleri vardır, bu nedenle güncellemeleri kullanılabilir olduklarında yüklemek önemlidir.

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
https://wordpress.com/start/user

ADIM 5: ALETİN İNCELENMESİ
WordPress son derece esnektir ve bir web sitesi oluşturmanın popüler bir seçim olmasının ana nedeni budur.
Hizmetlere erişim ve hizmetlerin kullanımı yalnızca 13 yaşın (veya Avrupa Birliği'nde 16) üzerindekiler içindir.
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Sınıf öğretmeni Lauren.Z'ye göre, WordPress
"Sofistike görünümlü bloglar ve web siteleri için sezgisel, öğrenci dostu platform"

3. TRELLO

https://trello.com/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
Trello, projelerinizi panolar halinde düzenleyen bir işbirliği aracıdır. Bir bakışta Trello size neyin üzerinde çalışıldığını,
kimin ne üzerinde çalıştığını ve bir sürecin nerede olduğunu söyler. Kullanılan kart sistemi, insanların projelerde
birbirleriyle etkileşim ve işbirliği yapmasına olanak sunar - kullanıcılar proje kartlarına yorum, bağlantı, dosya ve
fotoğraf ekleyebilir. Trello, çeşitli uygulamalarla entegre olur ve iOS ve Android için kendi mobil uygulamalarına
sahiptir. Slack için bir Trello uygulaması bile var.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
Trello nasıl kullanılır? - https://www.youtube.com/watch?v=xky48zyL9iA

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
Güçlü yönler:







Ücretsizdir! Trello'ya kaydolduktan hemen sonra kullanabilirsiniz.
Trello'yu herhangi bir ekran boyutunda kullanabilirsiniz.
Hızlı gerçek zamanlı güncellemeler
Bir proje için bir pano ve tüm öğeleri tek bir sayfada görebilirsiniz.
Yeni bir üye eklemek kolaydır

Zayıf yönleri:




Gantt yok (proje çubuk grafiği)
Organizasyon araçları, zaman yönetimi konusunda iyi olmayanlar için çok zor olabilir.
Panolar hakkında belge veya wiki yazamaz, sadece basit açıklama

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
Trello’ya kaydol: https://trello.com/signup

ADIM 5: ALETİN İNCELENMESİ
Trello'yu kullanarak en az 13 yaşında olduğunuzu kabul etmiş olursunuz ve 13 yaşın altındaki hiç kimse
Hizmeti kullanamaz - "13 Yaşın Altındaki Çocuklar ve Trello" olarak belirtilenler dışında.
"Sınıfımız işbirliğine dayalı bir öğrenim ortamıdır ve Trello da öyle."
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Rik Rowe (Eğitmen)

4. ANIMOTO

https://animoto.com/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
Animoto, eğitimciler, yöneticiler ve öğrenciler için video oluşturucu ile sınıfa ve ötesine teknoloji ekleyen ücretsiz,
kullanımı kolay bir video yapımcısıdır. Yeni başlayanlar için uygun bir arayüz ile Animoto, insanların videoyla daha iyi
iletişim kurmasına yardımcı olmayı kolaylaştırır. Video uzmanlarından oluşan bir ekip, videolarınızla ilgili ipuçları,
tavsiyeler, bilgiler, ilham ve geri bildirimlerle büyümenize yardımcı olmak için var. Animoto videoları, blokları
karıştırarak ve eşleştirerek oluşturulur. İster video şablonlarından birini kullanın ister sıfırdan başlayın, herhangi bir
video projesindeki blokları yeniden konumlandırmak için kolayca ekleyebilir, kaldırabilir veya sürükleyip
bırakabilirsiniz.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
https://www.youtube.com/watch?v=Pb4LX6Ly32A

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER
Güçlü yönleri:





Kullanımı ücretsiz, diğer ödeme paketleri mevcuttur
Düzinelerce Şablon ve kullanımı kolay bir sistem
Fotoğraflara ve videolara metin ekleyebilir
Videolar diğer web sitelerine kolayca yerleştirilebilir.

Zayıf yönleri:






Ücretsiz plan, yalnızca 30 saniyeden uzun olmayan bir slayt gösterisi oluşturmanıza izin verir
Sınırlı başlık alanı.
Tam videoyu etkilemeden videonun bir bölümü düzenlenemez
Premium hesap için ödeme yapmadıkça kullanamayacağınız bazı şeyler var.

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
Animoto’ya kaydol https://animoto.com/builder/templates

ADIM 5: ALETİN İNCELENMESİ
Hesap oluşturabilmek için 13 yaşından büyük olmalısınız.
Tech Advocate'in Animoto ile ilgili bir makalesine göre,
“Öğrenciler için eğlenceli ve ilgi çekici bir yol arıyorsanız, öğrenciler, bu uygulama sizin için mükemmel.”
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they have learned, this app is perfect for you.

“

“

Sosyal inovasyon sihri
gerçekleştirir.
Yazar: Richie Norton

05
25

GÖRSEL
MENTORLUK
ARAÇLARI

1. MENTIMETER

https://www.mentimeter.com/

ADIM : ARAÇ HAKKINDA
Mentimetre, öğrenciler veya meslektaşlarla bilgi paylaşımını yenilikçi ve akılda kalıcı hale getirmek için tasarlanmış
etkileşimli bir sunum, atölye ve toplantı aracıdır. Kullanıcıların anketler aracılığıyla gerçek zamanlı olarak hedef
kitlelerle etkileşim ve etkileşimde bulunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bulutta barındırılan bir çözümdür.
Araç sorgulama bölümü, kullanıcının hedef kitlenizin herhangi bir cihaz aracılığıyla yanıtlaması için sorular
belirlemesine olanak tanır.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
Mentimeter nasıl kullanılır https://vimeo.com/330961273

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER
Güçlü yönler:




Mentimetre, yöneticinin etkileşimli slaytlar oluşturmasına izin verir.
Öğrenciler sadece ders sırasında yorumları, soruları ve cevapları isimsiz olarak sunulduğu için değil, aynı zamanda
cep telefonlarını kullandıkları ve slaytları gördükleri için motive olurlar.
Etkileşimli slaytların ötesinde, kelime bulutları, hızlı testler, oylama ve sunumdan keyif alıyorlarsa ifade içerir.

Zayıf yönler:



Ücretsiz sürüm yalnızca sınırlı sayıda etkileşimli slayda izin verir.
Lisans pahalı sayılmasa da, bazı etkileşimli araçları da sınırlar ve öğrencilerin yorgunluk hissetmesine neden
olabilir.

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
“Mentimeter” Sign Up - https://www.mentimeter.com/signup?referral=homepage

ADIM 5: ARACIN İNCELENMESİ
16 yaşın altındakiler, ebeveynleri tarafından izin verilirse kullanabilir, ancak doğrulanabilir onay belirtilmemiştir. Miles
Smith, bir konferansa katılırken Mentimeter'in potansiyelini gördü ve izleyicinin coşkusundan ve aracın kullanımıyla
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ilgili geri bildirimlerinden etkilendi.
"Bence gönderilerinin isimsiz olarak yukarı çıkmasını ve ardından öğretmenle kullanılıp etkileşimde bulunmasını
sevdiler" - Miles Smith (Öğretim görevlisi)

2. MEMRISE

https://www.memrise.com/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
Memrise, ders kitabı öğreniminin tam tersi bir dil öğrenme uygulamasıdır: eğlenceli ve etkilidir. 2010 yılında kurulan
Memrise hızla büyüdü ve şimdi 189 ülkede 40 milyondan fazla insan, kendilerini daha iyi hale getirmek, başkalarıyla
ve çevrelerindeki dünyayla bağlantı kurmak için bizimle dil öğreniyor. Dil öğrenmeyi kolay ve eğlenceli hale getirmek
için ezberleme teknikleri ve eğlenceli materyallerin kombinasyonuna odaklanmıştır. 25 dilde 300 binin üzerinde farklı
dil kursu mevcuttur.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
https://www.youtube.com/watch?v=OCNnvO0miTI

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER
Güçlü yönleri:







Users are offered numerous materials including video, audio, interactive materials, mnemonics, etymology etc.
Every learner is suggested sharing their viewpoint on the topic how to make service more effective and exciting.
Free to use and mobile compatible
Game-based and joyful learning
Suitable for group learning, so valued by youth workers.

Zayıf yönleri:



The user needs to look through hundreds of courses to find a suitable one as some courses are of little value.
The website is of better quality than mobile version

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
https://www.memrise.com/bienvenue - konuştuğunuz ve öğrenmek istediğiniz dili seçin, zorluk derecesini seçin, bir
hesap oluşturun ve öğrenmeye başlayın.

ADIM 5: ARACIN İNCELENMESİ
Hesap açmak için öğrencilerin 13 yaşında veya daha büyük olması gerekir.
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"Dil öğrenmek ve pratik yapmak için eğlenceli alıştırmalarla kullanımı inanılmaz derecede kolay.
Öğretmenler, öğrencilerin sınıfta veya ev ödevlerinde yapması için hazır bir kurs seçebilir. "
Marie Therese Swabey (Eğitmen ve Eğitimci)

3. EDPUZZLE

https://edpuzzle.com/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
EDpuzzle, tüm öğrencilerle aynı anda tek bir video ile etkileşim kurmanıza olanak sunan kullanımı kolay bir
platformdur. Eğitimci ders boyunca veri toplarken gençlerin videoları izlemesine ve bunlarla etkileşim kurmasına
olanak tanıyan mükemmel bir araçtır. Eğitimciler, sesli notlar ve test soruları ekleyerek videoları seçme, kırpma ve
değiştirme olanağına sahiptir. Öğrencilerin videoyu atlaması engellenir ve analizler toplanır ve eğitimcinin
kullanımına sunulur.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
https://www.youtube.com/watch?v=eWRseaT7-9U

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER
Güçlü yönler:





Gençlik çalışanları, halihazırda çevrimiçi olan mevcut eğitim videolarına kendi seslendirmelerini ve sesli notlarını
ekleyebilir
Ücretsiz kullanım ve mobil uyumlu
Videolar, sınıflar ve öğrenciler için sınırsız alan sunar
EDpuzzle eğitmene öğrenmenin gerçekleştiğine dair güvence verir

Zayıf yönler:





Aracı öğrenmek zaman alır
Öğrenmenin kalitesi, orijinal videodaki kaliteli içeriğe bağlıdır
EDpuzzle'da video düzenleme sınırlıdır
EDpuzzle videonun sadece bir kısmı için seslendirmeye izin vermiyor. Eğitmenler seslendirme yapmak isterlerse,
bunu tüm video için yapmalıdırlar

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
Öğrenci ve eğitimci olarak kaydolabilir https://edpuzzle.com/signup

ADIM 5: ALETİN İNCELENMESİ
Her yaştan öğrenci Edpuzzle kullanabilir. Ancak bazı durumlarda, eyaletlere veya bölgesel yasalara bağlı olarak, önce
ebeveyn iznini almanız gerekebilir. Edpuzzle web sitesinde bilmeniz gereken tüm bilgileri bulun.
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EdSurge makalesine göre bir kullanıcı,
“EDpuzzle önemli kavramları büyük bir gruba kısa sürede herhangi bir sınıf yapısının dışında
öğretmeme imkan verdi."

4. TED ED

https://ed.ted.com/

ADIM 1: ARAÇ HAKKINDA
TED, fikirlerin tutumları ve yaşamları değiştirme gücü konusunda tutkulu olan küresel bir topluluktur. TED-Ed
platformu, kullanıcıların herhangi bir TED Talk, TEDEd Dersi veya eğitim videosunu almasına ve video etrafında
kolayca özelleştirilmiş sorular ve tartışmalar oluşturmasına olanak sunar. Kullanıcılar daha sonra bu dersleri herkese
açık veya özel olarak dağıtabilir ve dünya, sınıf veya birey üzerindeki etkilerini izleyebilirler. Kullanıcıların TED-Ed
derslerini izlemek için oturum açmalarına gerek yoktur, ancak yanıtları kaydetmeleri, tartışmalara katılmaları veya bir
YouTube videoları etrafında yeni dersler oluşturmaları gerekir. TED'in gençlik ve eğitim girişimi, dünya genelindeki
gençlerin fikirlerini ve bilgi paylaşımını ateşlemeyi ve kutlamayı amaçlamaktadır. TED-Ed'in yaptığı her şey öğrenmeyi
destekler.

ADIM 2: EYLEM ARAÇ
https://www.youtube.com/watch?v=TPPbAcY9s-M

ADIM 3: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER
Güçlü yönler:






100'den fazla dilde mevcuttur
Ücretsiz kullanım ve mobil uyumlu
Gençlere sunulan günlük ders planları e-postası
Belirli konulara göre düzenlenen video tabanlı dersler, yüzlerce TED-Ed Animasyonu ve aralarından seçim
yapabileceğiniz TED Konuşmaları
Öğrenciler için özelleştirilmiş dersler oluşturabilir ve grup işbirliğini teşvik etmek için bir tartışma bölümü vardır

Zayıf yönler:




Ted Ed, içerik için YouTube videolarına güveniyor
Belirli konular için sınırlı videolar olabilir;

ADIM 4: ARACI BAŞLATMAK
Sign Up directly on Ted Ed Homepage https://ed.ted.com/

ADIM 5: ARACIN İNCELENMESİ
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TED Hesabı oluşturabilmek için en az 13 yaşında olmalısınız.
Eğitim teknolojisi blog yazarı Saomya Saxena'ya göre, blogger,
"TED-Ed web sitesi, onu öğretmenlerin sınıfta kullanması için daha da güçlü bir araç haline getiren yeni
ve gelişmiş özellikler getirerek dinamik hale geliyor."
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