ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

YÜKSEKÖĞRETİMDE
ÖĞRENME VE ÖĞRETİMDE
ÖĞRENEN MERKEZLİ YAKLAŞIM ve UYGULAMALAR
Amaç ve Kapsam
Bu eğitimde, üniversite düzeyinde öğrenme ve öğretimde güncel gelişmeler ve
yaklaşımlar aktarılacak; özelikle öğrenme merkezli yaklaşıma ilişkin teorik
temeller ve uygulamalar vurgulanacaktır. Bu eğitimin sonunda, katılımcılar kendi
derslerini güncellemek, geliştirmek için gerekli olan öğrenen merkezli yöntem ile
stratejiler hakkında
bilgi ve deneyim kazanmış olacaklardır. Bu amaç
doğrultusunda eğitim, öğrenen merkezli yaklaşım kullanılarak uygulamalı bir
şekilde verilecektir.
Eğitim Takvimi






Başlama Tarihi: 25 Mayıs 2018
Bitiş Tarihi: 27 Mayıs 2018
25-26 Mayıs, 09:00-17:00
27 Mayıs, 10:00-17:00
Süre: 3 gün, 20 ders saati

Ücret ve İndirim Koşulları
Ücret (KDV dahil): 1200TL
Hesap Bilgileri:
Ödemenizi aşağıdaki banka hesabımıza EFT, havale veya kartsız işlemler
yapan ATM'lerden yapabilirsiniz. Sürekli Eğitim Merkezi’ne gelerek kredi
kartıyla ödeme yapabilirsiniz.
Hesap Adı: ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Banka, Şube Adı: T.C. Ziraat Bankası ODTÜ Şubesi
IBAN:TR 32 0001 00 15 37 0898 0700-5022
Hesap No:1537-8980700 5022
*** Eğitim yeterli katılımcı sayısına erişildiği takdirde açılacaktır.
*** SEM gerek duyulduğunda eğitimi açmama veya erteleme hakkına sahiptir.
Merkezimizden kaynaklı iptal ve ertelemelerde katılımcıya ödediği ücret iade
edilir.
*** İade işlemleri ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi tarafından yürütülmektedir.
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Değerlendirme
 Eğitimin sonunda bir poster sunumu oturumu yapılacaktır. Bu oturumda
katılımcılar, çalıştıkları Eğitim Akademisi ya da Eğitim Merkezinin kurulması ya
da çalışmalarının geliştirilmesi için bu eğitimden edindikleri
bilgi ve
deneyimleri nasıl kullanacaklarına ilişkin planlarını ve öz yansıtmalarını içeren
bir poster hazırlayacaklardır. Poster sunumları tüm eğitmenler tarafından
değerlendirilecek ve her bir katılımcıya geri bildirim verilecektir. Ayrıca
eğitime katılan katılımcılar birbirlerinin sunumlarını değerlendirerek ve geri
bildirim vereceklerdir. Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılmayacaktır.
 Eğitimin % 70’ine katılanlara Katılım Belgesi verilecektir.
Eğitmen





Prof. Dr. Oya Yerin Güneri
Prof. Dr. Soner Yıldırım
Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın
Dr. Öğr. Üyesi Serap Emil

Konu Başlıkları
Eğitime aşağıdaki sorular yön verecek ve belirtilen konu başlıkları kapsanacaktır.
 Yükseköğretimde öğrenme ve öğretmeye ilişkin güncel gelişmeler yaklaşımlar nelerdir?
 Öğrenen merkezli yaklaşımda:
 Öğrenenle etkili iletişim nasıl sağlanır?
 Öğrenin güdülenmesi nasıl desteklenir?
 Öğrenme nasıl gerçekleşir?
 Hangi öğretim yöntemleri kullanılır?
o Üniversite öğretiminde aktif öğrenme
o Alternatif öğretim yöntemleri
o Öğretim üyesinin etkili öğretim pratikleri
 Öğretim teknolojileri öğrenmeyi desteklemede nasıl kullanır?
 Beynin fizyolojik yapısı
 Öğrenmeye katkı yapan süreç, yazılım ve donanım teknolojileri
 İnsan Performans Teknolojileri
 Performans Teknolojilerinde müdahale yöntemleri
 Teknoloji destekli eğitsel süreç tasarımı
 Öğrenme nasıl değerlendirilir?
 Eğitimde ölçme ve değerlendirmede yeni yaklaşımlar
 Öğrenme çıktılarıyla uyumlu ölçme araçları geliştirme yolları
 Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri
 Etkili ve adil değerlendirme için rubrik kullanımı
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