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Online Eğitimin İyi Tarafları:

*İnternet üzerinden paylaşılan çok ders ve deneyimin olması
*Hepimiz için biraraya gelme zamanı olması
*İnternet bağlantısı olan heryerden gerçek bir sınıf eğitim 
ortamının taklit edilebilecek olması
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Zoom
Adobe

Connect

WebEX BlueJeans
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Online Eğitimi 2 grupta inceleyelim:

WEB SEMİNERİ

VİDEO KONFERANSI
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https://www.linkedin.com/puls
e/tips-those-how-new-online-

teaching-karl-kapp
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WEB Semineri:

1-Canlı Eğitmen Liderliğinde

2-Önceden Kaydedilmiş Bir Sunumun 
Online Eğitimde Sunulmasıyla
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1-Canlı Eğitmen Liderliğinde
1-Canlı Eğitmen 
Liderliğinde
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•İletişim anahtardır:

Katılımcılara;

-Bağlantıdan birkaç gün önce bir e-posta gönderin.

-Online dersten önceki gün mesaj gönderin.

-Dersten birkaç dakika önce URL içeren bir e-posta

gönderin.
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•Sunumunuzu
çerçevelendirin:

Etkinliği nasıl
yürüteceğinizi, konuyu nasıl
sunacağınızı, diyalogları
çerçevelendirin.
Olumlu ev sahibi olun.
Bunu bir canlı radyo sunumu
olarak düşünün.
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•Yönlendirme ile

başlayın:

Online eğitimde

Kullandığınız

arayüzle ilgili 

ufak açıklamalar

yapın.
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•Sanal sınıfa erken giriş 
yapın:
Katılımcılar sınıfa ilk giriş 
yaptıklarında orada 
kimsenin olup 
olmadığından emin 
değillerdir. Varlığınızı 
hemen bildirin.
Katılımcıların 
tamamlanmasını beklerken 
gündemi, online eğitimde 
neleri tartışacağınızı 
gözden geçirebilirsiniz.

11



•Yüzünüzü gösterin:

Kamerayı açık tutun, katılımcılara el

sallayın,onlarla şakalaşın. Online

eğitim sınıfının normal sınıftan farklı 

olmadığını onlara gösterin.
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•İnteraktif bir sunum istiyorsanız 
sorular sorun:

Sunum içeriğiniz sınıf tartışması 
için uygunsa paylaşılan bir slayta
bir soru veya ifade yerleştirin.
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•Bir kontrol listesi oluşturun:

-Sohbeti kontrol etmeyi 

unutma.

-Ara vereceğin yerleri 

işaretle, aralardan önce

kameranı göster vb.
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•Katılımcılara beklenmedik durum 
planları sunun:

Bu teknolojik bir sunum ve bunu 
hergün yapmıyorsunuz.
-Videoda gecikme
-Bağlantıda kopma
-Ekranda donma
-Bilgisayarın yeniden başlatılması
vb. durumlar olursa katılımcılara ne 
yapacağınızı önceden bildirin.
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1-Canlı Eğitmen Liderliğinde
2-Önceden 
Kaydedilmiş Bir 
Sunumun Online 
Eğitimde Sunulmasıyla
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•Ses ayarları 
önemli:
En iyi sesi nasıl 
alabileceğinizi 
düşünün!
Zayıf ses 
katılımcıları 
kaybetmenin en 
hızlı yollarından 
biridir.
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•Video kullanımı:

Kendinizin yer aldığı videolar 
kullanacaksanız ve 
katılımcıların dikkatini 
çekmek istiyorsanız ilginç 
olmalısınız.
Kendinizin en iyi, en 
heyecanlı versiyonu olun! 
Konu hakkında olabildiğince 
hevesli ve heyecanlı olun!

18



•Kışkırtıcı bir soru ile 
başlayın, şaşırtıcı 
istatistikler verin:
Yani katılımcılarda 
tüm kaydı izlemek 
için merak ve neden 
oluşturun.

Seri 1

Seri 3

Seri 1

Seri 2

Seri 3

Kategori 1Kategori 2Kategori 3Kategori 4

Seri 1

Seri 2

Seri 3
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•

•Kısa tutun:
Saatlerce sunumlar yapıldığı, dersler anlatıldığı doğru! 
Ancak sınıf dinamikleri ile çevrimiçi bir kaydı izlemek 
aynı şey değil!
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•Yüzünüzü gösterin:

Araştırmalar konuşmacının yüzünün 

gösterildiği sunumların sadece slayt gösterilen

sunumlardan daha ilgi çekici olduğunu gösterdi.
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•Katılımcılardan da bir şey yapmasını isteyin:

Sizin daha önceden hazırlanmış sunumunuzu

izlerken katılımcılardan önceden hazırladığınız

çalışma kağıtlarını doldurmalarını isteyebilirsiniz.
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video
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Your Text here

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when

an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen

book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic

typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularized in the 1960s with the
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Slide master
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