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AMAÇLAR

Bu proje Avrupa Komisyonu&#39;nun desteğiyle finanse edilmiştir.Bu iletişim sadece yazarların
görüşlerini yansıtır ve burada yer alan bilgilerin kullanımından komisyon sorumlu tutulamaz.
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Öğretmen adaylarına öğrenme
güçlüğünün ne olduğu ve öğrenme
güçlüğü olan öğrencilere nasıl bir
öğrenme ortamı sağlamaları gerektiği
konusunda destek olmak.
Öğretmen adaylarının bilgi ve
becerilerinin yanı sıra öğrenme
güçlükleri konusunda farkındalıklarını
geliştirmek.
Öğretmen adaylarını öğrenme
güçlüğü çeken öğrencilere
sağlayabilecekleri öğrenme ortamları
hakkında bilgilendirmek ve onlara bu
ortamlarda teknolojinin nasıl
kullanılacağını göstermek.
Öğrenme ortamlarının tasarlanması
ve geliştirilmesi sırasında öğretmen
adaylarının ihtiyaç duydukları
teknolojik araçlarla ilgili deneyimlerini
desteklemektir.

Öğretmenler
Akademisyenler
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Ortaklar



15 Aralık 2020’de, E-DYS-LEARN - İlkokul
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Güçlüğü
Konusunda Öğretim Yeterliliğinin
Geliştirilmesi projesinin ilk çevrimiçi
toplantısı gerçekleşti. Toplantı sırasında
ortaklar kendi kuruluşlarını tanıttı, liderler
farklı sonuçların uygulanması için planlar
sundu, yaygınlaştırma ve proje yönetimi
konuları tartışıldı.

BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

Bu proje Avrupa Komisyonu&#39;nun desteğiyle finanse edilmiştir. Bu iletişim sadece yazarların
görüşlerini yansıtır ve burada yer alan bilgilerin kullanımından komisyon sorumlu tutulamaz.

*Öğrenme güçlüğünün sonuçları

Eğitmen el kitabı, ilkokul öğretmen adaylarının
öğrenme güçlükleri ve dijital yeterlilikler
hakkında bilgi eksikliklerini karşılamak için
geliştirilmiştir.
Kitabın ilk bölümü, öğrenme güçlüğü çeken
öğrencilerin öğrenmeleri, onların öğrenme
motivasyonları, öğrenme stilleri ve katılımları
hakkında bilgi ve ipuçları sağlar.
El kitabının ilk bölümü diğerlerinin yanında
aşağıdaki konuları içerir:
*Öğrenme Güçlükleri: Tanımlar, Sınıflandırma,
Teoriler;
*Ortak ülkelerdeki Öğrenme bozukluğu\Öğrenme
güçlüğünü kavrayış

IO1 - ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE

DİJİTAL YETERLİLİKLER

ÜZERİNE EĞİTMEN EL KİTABI

 

Iİkinci bölümde kitap, artırılmış gerçeklik ve
sanal gerçeklik gibi yeni teknolojilerin,
öğrenme güçlüğü olan bireylerin öğrenmesinde
nasıl kullanılabileceğiyle ilgili bilgiler içerir.
https://edyslearn.com/Start/Outputs

https://edyslearn.com/Start/Outputs


BIZI TAKIP EDIN!

Bu proje Avrupa Komisyonu&#39;nun desteğiyle finanse edilmiştir. Bu iletişim sadece yazarların
görüşlerini yansıtır ve burada yer alan bilgilerin kullanımından komisyon sorumlu tutulamaz.

https://edyslearn.com/

@edyslearn 

Sonuç 1’in ulusal dillere çevirisi
e-öğrenme platformunun uygulanması
Önümüzdeki yıl Mayıs ayında Türkiye’de
yapılacak pilot faaliyetler ve öğretmen eğitimi.

GELECEK ADIMLAR

Beklenen temel etki, ilkokul öğretmen adaylarının öğrenme güçlükleri konusundaki bilgi eksikliklerinin
giderilmesidir. Ayrıca, öğrenme güçlüğü çeken bireyler için öğrenme ortamının nasıl
zenginleştirileceğine ilişkin pedagojik ve teknolojik bilginin geliştirilmesi de beklenen bir diğer etkidir.
Bununla birlikte, öğretmenlerde ve öğretmen yetiştiricilerinde de uzun vadede benzer etkiler
beklenmektedir. Böylece bu proje öğrenme güçlüğü olan bireylerin erken teşhisine de katkı
sağlayacaktır.

İlkokul öğretmen adayları proje faaliyetlerine katılımlarından sonra şunları bileceklerdir:
-Öğrenme becerileri nelerdir,
-Öğrenme becerilerinin nedenleri nelerdir,
-Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin özellikleri
-Öğrenme güçlüğünde erken teşhisin önemi,
-Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler öğrenmeye nasıl motive edilir,
-Öğrenme güçlüğü için nasıl dijital içerik oluşturulur.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR

ÇEVRIMIÇI TOPLANTI

13 NISAN 2021

ÇEVRIMIÇI TOPLANTI

28 OCAK 2021

Toplantı sırasında ortaklar, Eğitmen El Kitabının
bölümlerinin ilk versiyonlarını sundular. Web
sitesinin geliştirilmesi hakkında kısa bir sunum ve
çıktı edilebilir – e-Öğrenim Kursu-
platformu hakkında ön bilgiler verildi.

İkinci çevrimiçi toplantı, el kitabının genel yapısını
tartışmaya odaklıydı, ortaklar kendi
bireysel planlarını hazırlayıp sundular. Proje logosu
seçildi ve proje web sitesinin taslak
versiyonu sunuldu.

https://edyslearn.com/
https://www.facebook.com/edyslearn
https://www.facebook.com/edyslearn

