
Başarılı bir karma öğrenme ortamının temelleri

Bir dersi başarılı kılan nedir?

Başarılı bir ders, dersinizin hedeflerine ve hedef
grubunuzun/gruplarınızın ihtiyaçlarına hitap eder. 

Derslerinizi harmanlanmış bir öğrenme formatına uyarlamak söz konusu
olduğunda "herkes için tek bir çözüm" olmayabilir, çünkü çözümler siz ve
öğrencileriniz kadar bireyseldir. Her neyse, işte önemli faktörleri akılda tutmaya
yardımcı olabilecek bazı sorular. Herkesin çaba gösterebileceği bir öğrenme
ortamı yaratmak için gerekli olan dört temel unsur vardır. Bunlar
İçerik: güncel ve ilgi çekici olmalıdır
Yöntemler: etkileşimli olmalıdır
Hedef gruplar: ihtiyaçları ve becerileri eğitmen tarafından bilinmelidir
Tutum: eğitmenler düşünmeye ve öğrenmeye istekli olmalıdır
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İçeriğim güncel mi?
Öğrettiğim alandaki güncel gelişmeleri biliyor muyum?
Kendimi bilgilendirmek için farklı medyaları kullanıyor muyum?
Güncel kaynaklar kullanıyor muyum?
Geçerli ve geçersiz kaynakları tespit edebilecek medya yetkinliğine sahip miyim?

Temel 1 hakkında yansıtıcı sorular: İçerik

Temel 2 hakkında yansıtıcı sorular: Metot

Yeni öğretim metodolojilerinin/yaklaşımlarının farkında mıyım? 
Teknolojik gelişmeler hakkında bilgim var mı? Bunlar derslerim için faydalı mı?

Örnekler:
video eğitimleri
testler için araçlar
ruh hali/görüş toplama araçları
Sanal Gerçeklik (sanal sınıflar)
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Hedef gruplarımın ihtiyaçlarının farkında mıyım?

Esneklik gerekli (bazı kişilerin kendi programlarına göre çalışması/
öğrenmesi gerekebilir)
Öğrenme güçlükleri/engelleri
Öğretim dilinin ana dilleri olmaması
Dijital beceri eksikliği
Araç eksikliği (PC, Kulaklık, ... gibi)
Motivasyon eksikliği

Bana söylediler mi? (Destekleyici bir şekilde tepki verdim mi?)
İnsanlar yaşadıkları zorlukları bana nasıl anlatabilir? (Anonim olmak önemli
bir seçenektir!)

Başarıyı engelleyebilecek durumlara örnekler

Bu ihtiyaçları nasıl öğrendim?

Kendimi daha fazla eğitmeye istekli miyim?
Yeni öğretme yolları bulmaya istekli miyim? Potansiyel yeni öğrenme içeriğini
nerede bulabilirim?
Yukarıda bahsedilen konular hakkında diğer yetişkin eğitimcileriyle düzenli
olarak fikir alışverişinde bulunabileceğim gruplar/platformlar/dernekler var
mı?

Temel 3 hakkında yansıtıcı sorular: Hedef gruplar

Temel 4 hakkında yansıtıcı sorular: Eğitmenlerin
Tutumu 


