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DERS İÇERIĞI HAZIRLAMA ÖRNEĞİ

1

DERS İÇERİĞİ (MOODLE SAYFASI)
Uzaktan eğitim ile verilen derslerde dersin hedeflerine, içeriğine ve uzaktan eğitim ortamına uygun öğretim
materyali seçimi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bir önceki sayfada Moodle üzerindeki haftalık ders içeriğinin
örnek görüntüsü yer almaktadır.
Öğretim Elemanı Tanıtımı: Öğretim elemanının ünvanı, adı soyadı, resmi, canlı ders saatleri sayfanın yukarısında
yer almalıdır.
Ders İzlencesi : Detaylı bir şekilde hazırlanan ders izlencesi Word veya pdf dokümanı olarak yer alır. Dersin tanımı,
kredisi, öğretim elemanı, içeriği, hedefleri, haftalık plan, ölçme değerlendirme gibi başlıklar yer almaktadır.
Hedefler
: Her hafta anlatımı yapılan
önerilmektedir.

konulara yönelik hedefler moodle ders ekranında bulunması

Ders içeriği çevrimiçi ve çevrimdışı olmak üzere iki başlıkta verilmektedir.
Çevrim İçi
Adobe Connect ile Canlı Derse Giriş : Öğrencilerin canlı derse giriş yapabileceği Adobe Connect bağlantı
adresi yazılmaktadır. Bu bağlantı adresi, aynı zamanda avatar resminin altında “tıklayınız” kelimesinde de
yer almaktadır.
Canlı Ders Kaydı: Her haftanın konusu, 1 ders saati olarak, Adobe Connect ile anlatımı yapılarak kayıt
edilmelidir. Canlı ders kaydının bağlantı adresine bu yazı ile gidilir.
Çevrim Dışı
Sunum: Her haftanın konusu ait power point sunumu hazırlanır. Canlı ders kaydı yapılırken bu sunum
üzerinden konu anlatımı yapılabilir.
Döküman (Ders Notu) : Metin tabanlı sunuma göre daha detaylı genişletilmiş içerik yer almalıdır. Ders
öğretmeni kendi notlarını veya kaynak gösterimi yaparak farklı bir yazarın/ların dokümanını paylaşabilir.
İnternet üzerinden paylaşılan, herkesin kullanımına açık dokümanlar da yer alabilir.
Ek Kaynaklar : Varsa konu ile ilgili makale, tez, kitap, video, film gibi dijital materyaller paylaşılabilir. Bu
başlık zorunlu değildir.
Video : Haftanın konusunun anlatımına yönelik ders öğretmeninin anlatım yaptığı video veya internet
üzerinden paylaşılan herkesin kullanımına açık video, belgesel, animasyon gibi hareketli materyaller yer
alabilir.
Kendimizi değerlendirelim veya ödev : Etkinliklerden biri her hafta olmalıdır.
o
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Kendimizi değerlendirelim: Moodle üzerinden test geliştirme süreci izlenerek hazırlanan bir
etkinliktir. Bilgisayar üzerinden yapılan sınav ders öğretim elemanının etkinleştirmesi ile aktif hale
gelir. Öğrenciden belirli bir süre içerisinde sorulara yanıt vermesi beklenir. Öğrenci sonuç
ekranından doğru ve yanlış verdiği yanıtları detaylı olarak görebilmektedir.
Ödev: Moodle üzerinde gerçekleştirilen bir etkinliktir. Öğretim elemanı tarafından öğrenciye
açıklayıcı (yönergeler ile) ödev verilebilir. Ödevin teslim tarihi ve notlandırması öğretim elemanı
tarafından belirlenir. Gözetimsiz değerlendirme etkinliklerinde kullanılması önerilmektedir.
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