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Proje araştırmanıza başlamanızda yardımcı olması için, size aşağıdaki kaynakları temin 
ediyoruz.  Ancak, kendinizi bu kaynaklarla sınırlandırmayın.  Okulunuz, kütüphaneniz, 
belediye, müzeler, parklar, etkinlik merkezleri, İl/ İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, öğretmen 
sendikaları, ve eğitim fakültelerinin size öğrenimle ilgili birçok bilgi sağlayabileceğini 
unutmayın.  Konu hakkında bilgi almak için uzmanlarla iletişime geçmek de iyi bir yoldur.  
Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi ‘Bir Uzmana Sorun’ bölümünden alabilirsiniz. 
 
Bu kaynakların bazıları yetişkinler için tasarlanmıştır.  Materyallerin bazıları anlam ifade 
etmiyorsa veya kullanılan dili anlayamıyorsanız koçunuza veya akıl hocanıza sormaktan 
çekinmeyin.  Başkalarının işleri hakkında sohbet etmek, herkesin konuyu daha iyi anlamasına 
yardımcı olur - hem takım üyeleri için, hem de koçlar için. 
 

Çocukların Öğretici Durumunda Oldukları Örnekler 
Bu çocukların anlattığı konular ve anlatırken kullandıkları yöntemler hakkında düşünün. 
Anlatmaya yardımcı olması için belirli bir araç kullanıyorlar mı?  Teknoloji ile tartışmayı 
birleştiriyorlar mı?   Kime ders anlattıklarını da bir düşünün, seyirci kitlesine ulaşmak için en 
iyi yöntem nedir? 
 
Sylvia’s Super-Awesome Maker Show izleyenlere kolay teknoloji ve el işinin nasıl 
yapılacağını öğretiyor. http://sylviashow.com/ 
 

Thomas Suarez 12 yaşında uygulamaları nasıl tasarlayıp yayınladığı hakkında kısa bir konuşma 
yapıyor. http://www.ted.com/talks/thomas_suarez_a_12_year_old_app_developer 
 

Quin Etnyre  Arduino inşa etmeyi ve programlamayı öğretiyor.  
http://www.popsci.com/technology/article/2013-08/short-circuit 
 

Video 
Okulu Yeniden Hayal Etmek TED, eğitimi geliştirmek için farklı bakış açılarından oluşan video 
çalma listesi sağlıyor. http://www.ted.com/playlists/24/re_imagining_school 
 

Sir Ken Robinson, eğitim araştırmacısı ve konuşmacı, bu 3 parçadan oluşan videoda bir grup 
öğrenciyle mülakat eden Robinson, kendi ideal okulunu anlatıyor. 
http://www.youtube.com/watch?v=dG4uQ2gHyO4 

KAYNAKLAR 
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Tech2Learn: Sınıfa Teknolojinin Entegre Edilmesiyle İlgili Başarı Hikayeleri 
George Lucas Eğitim Vakfı’nın hazırladığı bu video serisi, öğretmenlerin sınıftaki teknoloji 
kullanımını inceliyor.  
http://www.edutopia.org/tech-to-learn-classroom-technology-resources 
 

İnternet Siteleri ve Makaleler 
Öğrenimde Teknolojinin Yeri 
Okulsonrası Programlarda, Kütüphanelerde ve Müzelerde Dijital Medya ve Teknoloji:  Bu 
rapor, çocukların sınıf dışında öğrenim için teknolojiyi nasıl kullandıklarını inceliyor.  
http://dmlhub.net/publications/digital-media-and-technology-afterschool-programs-libraries-and-
museums 

EdTech: K12’ye Odaklanma:  Bu dergi, okullardaki teknoloji kullanımını; öğretim, öğrenim ve 
yönetim açısından inceliyor. http://www.edtechmagazine.com/k12/ 
 

Internet4Classrooms: Ders ve Konuya Göre Kaynaklar: Internet4Classrooms sitesinde sınıfa, 
konuya ve öğrenim gereksinimine göre kaynak bulun. 
http://www.internet4classrooms.com/k12links.htm 
 

Learning Curve: Bir radyo programı olan ‘Marketplace’ teknolojinin eğitimde nasıl 
kullanıldığına dair 1 yıl süren bir inceleme yapıyor.  Sitede ayrıca eğitim teknolojisi tarihinin 
interaktif zaman tünelini de bulabilirsiniz. http://www.marketplace.org/topics/learning-curve 
 

Görevimiz:Matematik…Uzay İstasyonu’nda Kundaklama: Bu tablet oyunu, öğrenimi 
eğlenceli hale getirmenin bir yolu.  http://venturebeat.com/2013/07/22/family-develops-ipad-
game-to-inspire-young-girls-to-love-math/?goback=.gde_3391879_member_261680244 
 
 

Öğretim ve Öğrenim 
Uluslararası Çocukluk Dönemi Eğitimi Kurumu(ACEI): Bu site, dünya çapından öğrenme 
kaynaklarını araştırıyor. http://acei.org/general-links-resources/educator-learner-resources 

Erken Çocukluk Eğitimi Konuları:  Ulusal Küçük Çocukların Eğitimi Derneği (NAEYC) 8 yaşına 
kadar olan çocukların eğitimi konusunda bilgi sağlıyor. http://www.naeyc.org/topics 

LEGO Derneği: LEGO Derneği eğitim ve oyun üzerine raporlar yayınlıyor. 
http://www.legofoundation.com/en-us/research-and-learning/ 

 
Ulusal Bilim Derneği: UBD’nin kaynak listesi hem öğretmenlere hem de öğrencilere yardımcı 
olması için tasarlandı. http://www.nsf.gov/news/classroom/education.jsp 
 

Resmi Yayın Derneği: Bu site, video ve oyun gibi online öğrenim araçları sağlıyor. 
http://www.pbslearningmedia.org/ 
 

Kitaplar 
 All Kinds of Minds: A Young Student's Book about Learning Abilities and Learning 

Disorders by Melvin D. Levine, Educators Publishing Service, Inc. (June 1992) 
Farklı öğrenim zorluklarıyla karşılaşan çocukların hikayelerini anlatıyor. 

 Book of Think: Or How to Solve a Problem Twice Your Size by Marilyn Burns 
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Little, Brown Young Readers (1976) 
Bu kitapta sizi daha yaratıcı düşünmeye teşvik edecek ipuçları ve basit, eğlenceli aktiviteler 
bulunmaktadır. 

 Learning to Learn, Revised Edition: Strengthening Study Skills & Brain Power by Gloria 
Frender, Incentive Publications (2003) 

Çocuklar için geliştirilen öğrenme ve ders çalışma teknikleri. 

 Smarter Than You Think: How Technology is Changing Our Minds for the Better by 
Clive Thompson, Penguin Press (2013) 

Bu kitap yetişkinler içindir.  Teknolojinin bize yeni bilgiyi nasıl sağladığına ve düşünme 
şeklimizi hangi yönlerden değiştirdiğine dair umut dolu bir bakış. 

 Visible Learning and the Science of How We Learn by John Hattie 
Routledge (2013) 

Öğrenmenin başlıca ilkelerini ve stratejilerini, bazı durumlarda zor hale geldiğini bazen de 
kolay olabildiğinin ana hatlarını çizerek açıklıyor. 

 You're Smarter Than You Think: A Kid's Guide to Multiple Intelligences by Thomas 
Armstrong, Free Spirit Publishing (2014) 

Farklı zeka çeşitlerini açıklıyor ve çocukların kendi güçlü yanlarını keşfetmelerine yardımcı 
oluyor. 
 

Kariyer Kaynakları 
Career Kids: Bir çok farklı alandaki meslekler hakkında video ve makale bulabilirsiniz. 
http://www.careerkids.com/careers/ 
 

International Technology and Engineering Educators Association (ITEEA): ITEEA, bir çok 
kariyer ve öğretim kaynağına erişim sağlıyor. http://www.iteea.org/Resources/resources.htm 

 
Takımınız hangi konuyu seçerse seçsin, bu konu hakkında araştırma yapan dernek/kuruluş 
bulmak mümkündür.  Aşağıda birkaç tanesini bulabilirsiniz.  Daha fazlasına erişmek için 
arama motorunu kullanın. 
 
National Council of Teachers of English: http://www.ncte.org/ 
 

National Dance Education Organization: http://www.ndeo.org/ 
 

World History Association: http://www.thewha.org/ 

 
Uluslararası kaynaklar 
OECD 
http://www.oecd.org/education/  
 
TIMMS değerlendirmeleri 
http://timssandpirls.bc.edu/  
 
Birleşmiş Milletler – Binyıl Kalkınma Hedefleri 
http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml  
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UNDP Türkiye 
http://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home.html  
 
UNICEF Türkiye 
http://www.unicefturk.org/  
 

 
Türkçe kaynaklar 
 
Sabancı Üniversitesi’ne bağlı, eğitim sektöründe her paydaşla çalışıp, bu çalışmalarla Türkiye’de 
eğitim politikaları önerileri getiren, mevcut durumla ilgili ölçüm çalışmaları yapan Eğitim Reform 
Girişimi isimli yapı http://erg.sabanciuniv.edu/  
 
 
TC Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi 
http://meb.gov.tr/  

 

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Vizyon 2023 çalışması 

http://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/icerik-vizyon-2023  

 

10ncu Kalkınma Planı (2014-2018 dönemi) 

http://pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/10-kalkinma_plani.pdf  

 

Öğretmenlere eğitimler veren Öğretmen Akademisi Vakfı 

http://www.orav.org.tr/  

 

Talim Terbiye Kurulu (ülkemizde müfredatın geliştirilmesi için çalışan kurum) 

http://ttkb.meb.gov.tr/  

 

Eğitim içeriği geliştiren özel kuruluş 

http://www.vitaminegitim.com/  

 

FATİH projesi resmi web sitesi 

http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php  

 
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği web sitesi 
http://www.ozelokullardernegi.org.tr/  
 
Çağdaş Drama Derneği web sitesi 
http://yaraticidrama.org/author/admin/page/4/  
 
ÇYDD Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği isimli sivil toplum kuruluşunun resmi web sitesi 
http://www.cydd.org.tr/  
 
AÇEV Anne Çocuk Eğitim Vakfı isimli sivil toplum kuruluşunun resmi web sitesi 
http://www.acev.org/  
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Sabancı Vakfı resmi web sitesi 
http://www.sabancivakfi.org/  
 
Tohum Otizm Vakfı isimli sivil toplum kuruluşunun web sitesi 
http://www.tohumotizm.org.tr/  
 
TEGV Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı isimli sivil toplum kuruluşunun web sitesi 
http://www.tegv.org/  
 
TOG Toplum Gönüllüleri isimli sivil toplum kuruluşunun web sitesi 
http://tog.org.tr/  
 
Tarih Vakfı web sitesi 
http://www.tarihvakfi.org.tr/cms/  
 
 
Venezuela’da sokak çocuklarını müzikle tanıştırmış El Sistema  hareketinin Türkiye uzantısı  
http://www.makerarts.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=63&l
ang=tr  
 
Türkiye’deki Makers hareketi web sitesi 
http://www.makersturkiye.com/  
 
Türkiye Felsefe Kurumu web sitesi 
http://www.tfk.org.tr/tr/ana-sayfa  
 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü web sitesi 
http://www.ormansu.gov.tr/osb/osb/bakanozel/BakanGaleri/genelMudurlukfotograflari/dogaKorum
a.aspx?sflang=tr  
 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü web sitesi 
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44394/dunya-miras-listesinde-turkiye.html  
 
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı web sitesi 
http://www.tcyov.org/  
 
Umut Çocukları Derneği web sitesi 
http://www.umutcocuklari.org.tr/  
 
Türkiye Sokak Çocukları Vakfı web sitesi 
http://www.tscf.org.tr/  
 
Baba Beni Okula Gönder programı web sitesi 
http://www.bababeniokulagonder.org/  
 
Haydi Kızlar Okula programı web sitesi 
http://haydikizlarokula.meb.gov.tr/  
 
Bremen Mızıkacıları – Yaşar Morpınar’ın videosu 
https://www.youtube.com/watch?v=kU5feUlRqvw  
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İstanbul Bilgi Üniversitesi – Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi 
http://www.secbir.org/tr/ 
 
Türk Kültür Vakfı – Kültürlerarası Öğrenme Programı 
http://www.afs.org.tr/kulturlerarasi-ogrenme/  
 
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim e-Öğrenme Portali 
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Sayfalar/default.aspx  
 
Khan Academy Türkçe web sitesi 
http://www.khanacademy.org.tr/  
 
Köy Enstitüleri Belgeseli 
https://www.youtube.com/watch?v=zP7X36MscBo  
 
Türkiye İzcilik Federasyonu 
http://www.tif.org.tr/  
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