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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Projemizle derslerde teknolojinin daha fazla kullanılarak soyut işlem basamağı 

fazla olan derslerin somutlaştırılarak işlenebilmesine imkân tanıyacak bir ders tasarımı 

oluşturulması amaçlanmaktadır. Projenin yaygınlaştırılması halinde tarih dersleri daha 

zevkli geçecek derslere dönüşecek ve tüm öğrenciler derslerden keyif alabilecektir. 

 Web 2.0 araçlarıyla zenginleştirilmiş olan etkinlikler ders içeriğinin öğrencinin 

zihninde daha kalıcı yer edinmesine yardımcı olurken aynı zamanda ders dışı 

etkinliklerle de öğrenme faaliyeti devam etmektedir. Ters yüz edilmiş sınıf tasarımı ile 

çoklu zeka kuramlarına uygun olacak etkinlikler tasarlanabilecek aynı zamanda 

öğrencilerin ders sürecine aktif katılımları sağlanabilecektir. Ters yüz sınıf modelinde 

dijital olarak oluşturulmuş sınıf sisteminde ders işlenmeden önce öğrencilere konu ile 

ilgili materyallerin gönderilmesi şeklinde başlanır. Sınıf içerisinde ise ön öğrenmelere 

ilave olarak ders içerisinde konunun pekiştirilmesi ve derinleştirilmesi ile kalıcı 

öğrenme yaparak yaşayarak gerçekleştirilebilir. Dijital araçlarla ön hazırlık aşaması 

yapılmış olan çalışmalarla sınıfta aktif öğrenme gerçekleşebilir ve öğrenci sadece ders 

içeriğini öğrenmekle kalmaz aynı zamanda çağın gereği olan dijital araçları da 

kullanmayı öğrenir.  

 Ters yüz sınıf modeli ile ders öncesinde öğrencilerin konuya ilgileri çekilir. 

Derste sosyal ve aktif öğrenmeyi sağlayacak ve çoklu zekâ kuramına uygun olacak web 

2.0 araçları kullanılarak derslerdeki monotonluk yerini keyifli ve kalıcı öğrenmeye 

bırakacaktır. Sınıflarda öğrencilerinin problem çözme, eleştirel düşünme, inisiyatif 

alma gibi 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları hız kazanmasının sağlanması hedeflenir. 

 

2. Problem/Sorun: 

  

 Tarih dersleri bilim ve sanat merkezleri dışında genel olarak dijital alandan uzak 

soyut olarak işlenen bir derstir. Bu durum derse olan ilgiyi azaltmaktadır. Dersler daha 

çok öğretmenin aktif, öğrencilerin ise pasif öğrenici oldukları bir ders ortamında 

gerçekleşmektedir. Düz anlatıma ilave olarak derslerde haritalar ve kısa belgeseller 

kullanılmaktadır. Belgesel kullanımında ise çoğunlukla sinema salonlarındaki sistem 

gibi baştan sona belgesel izletilerek öğrencilerin konuya yönelik hakimiyetlerinin 

artırılması hedeflenmektedir. Derslerde işlenen konulara ait kazanımlar genellikle 

dönem içi yazılı sınav değerlendirmeleriyle ölçülmektedir. Süreç değerlendirmesi ise 

ya hiç yapılmamakta ya da çok az yapılmaktadır. Eğitim bilimlerinde çok fazla 

kullanılan Bloom taksonomisine göre bilişsel alan basamakları bilgi, kavrama, 

uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme şeklinde sıralanmaktadır. Genel olarak 

derslerde bilgi ve kavrama aşamalarında kalınmaktadır. Öğrencinin aktif rol 

oynayamadığı, öğrenme sürecine doğrudan katılmadığı derslerin çıktısı ise ezberden 

öteye geçememekte ve bilgi ile kurulan bağa ihtiyaç kalmadıkça bilginin 
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kullanılabilmesi de mümkün olamamaktadır. Covid 19 salgını döneminde dijital araçlar 

hızlı bir şekilde hayatımıza girmiş ve derslerde bu araçlar daha sık kullanılır hale 

gelmiştir. Uzaktan eğitim yerini yüz yüze eğitime bıraktıkça derslerde dijital araçların 

kullanımında bir düşüş yaşanmıştır. Bu düşüş incelendiği zaman teknolojik aletlerin 

sınıf ortamında her zaman kullanılamaması, internet altyapısının kalabalık sınıflar için 

yeterli olmaması, bazı veli, öğretmen ve öğrencilerdeki teknolojik aletlere yönelik 

oluşmuş olan ön yargının olduğu görülmektedir. 

 

 

3. Çözüm  

 Projemizle tarih derslerinde web 2 araçlarını kullanarak öğrencilerin tarih 

dersine ilgi duymalarına yardımcı olabilecek bir ders tasarlanması amaçlanmaktadır. 

Ders içerisinde dijital araçlarla değerlendirme yapılması suretiyle de sürecin 

değerlendirilebilmesine imkân sunularak öğrencinin derse aktif katılımı da 

sağlanabilecektir. 

 Hazırlamış olduğumuz dijital ders tasarımında ilk olarak edpuzzle veya Google 

classroom araçları ile sanal bir sınıf oluşturulur. Oluşturulan sınıfa öğrenciler davet 

edilir. İlgili konuya dair (Örn. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz) 

öğrencilerde farkındalık oluşturacak video, fotoğraf, gazete haberi, kısa metin vb 

gönderilir. Öğrencilerden istenilen eylemler talimat olarak sanal sınıfta paylaşılır. Bu 

şekilde öğrenci ders öncesinde konuya dair temel kavramlar hakkında bilgi sahibi 

olabilme imkanına erişmiş olur. Sanal sınıfta istenilmesi halinde kendi oluşturacağımız 

videoları da paylaşabilir veya youtube vb video paylaşım sitelerinden de videolar 

yüklenebilir. Öğrencilerin konu ile ilgili analiz, sentez ve değerlendirme aşamalarına 

geçebilmeleri adına yaparak yaşayarak öğrenebilmelerini sağlayabilecekleri ödevler ile 

öğrenciler derse hazırlıklı gelirler. Öğretmen ya da öğrenciler sadece sanal dünyadaki 

videoları kullanmak zorunda olmadıklarını kendileri de isterlerse kendi videoları 

hazırlayabileceklerini öğrenirlerse kendi deneyimledikleri videoları camtasia, canva, 

edpuzzle, adobe premiere pro gibi araçları kullanarak dijital dünya ile daha kolay 

bütünleşebileceklerdir. Derse girişte öğrencilerin konuya dair bilgi ve ilgilerini 

ölçebilmek adına mentimeter, wordwall vb araçlar ile ölçüm yapılır. Yapılan ölçümler 

sonucu ortaya çıkan kelime/kavramlar kelime bulutu hazırlama araçları ile dikkat çekici 

bir şekilde ekrana yansıtılır. Ayrıca kelime bulutu araçları ile öğrencilerden ders konusu 

ile ilgili bir kapak resmi hazırlamaları, izledikleri bir video ile ilgili bir özet çıkarmaları 

da istenebilir. Derse girişte dikkatleri çekebilen öğrencilere yönelik kavram haritaları 

ile derse başlanması daha uygun olacaktır. Kavram haritaları bazen öğretmen tarafından 

hazırlanıp derste kullanılacak kavramları net bir şekilde ortaya koymak adına önceden 

hazırlanabileceği gibi öğrencilerin düşünme becerilerini ortaya çıkarabilmek adına ders 

esnasında öğrencilere de hazırlatılabilir. Kavram haritaları kimi zaman öğrencilerin 

yaratıcılıklarını ortaya koyabilmek adına boşluklar bırakılarak öğrencilerin özgün 

cevaplarla boşlukları doldurmaları istenebilir ve cevaplara yönelik dönütler öğrencilere 

verilir. Bazen ise kavramlar yanlış yerlere yerleştirilir veya tamamen yanlış kavramlar 

verilerek doğrunun ne olduğu sorulabilir. Kavram haritalarını renklendirmek ve kalıcı 
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öğrenmeyi gerçekleştirebilmek adına fotoğraflar, bilgilendirici web bağlantısı veya 

video eklenebilir. Derse girişte öğrencilere dönem ile ilgili bir anı veya edebi bir eserden 

konun ile ilgili bir bölüm alınarak öğrencilerin konu ile ilgili bağlantı kurması 

sağlanmaya çalışılabilir. Tarihsel coğrafyayı daha canlı bir şekilde gösterebilmek adına 

thinglink web 2.0 aracıyla bir fotoğraf üzerine açıklama, google maps konumu, video, 

bilgi metni konularak ders dijital alana öğrencilerin katılması sağlanabilecektir. Dersin 

eğlenerek öğrenilebilmesi için ders esnasında wordwall uygulamasından eşleştirme ve 

bulmaca, jigsaw planet uygulaması ile puzzle yapılabilir, edpuzzle uygulamasından ise 

açık uçlu sorularla öğrencilerin ne düşündüklerini öğrenebileceğimiz sorular sorulabilir. 

Ders sonunda öğrencilerin klasik sorularla değerlendirilmesinin sakıncalı ve yetersiz 

olması sebebi ile süreç değerlendirmesinin yapılabilmesi için öğrenciler canva, 

piktochar gibi web 02 araçları ile infografik poster hazırlayabilir, Crello, story jumper 

web 2.0 araçları ile de gazete haberi oluşturmaları istenebilir ve öğrencilerin grup 

çalışmasına yatkınlıklarını artırmak için Padlet, Linoit vb web 2.0 araçları ile dijital bir 

kitap hazırlamaları da istenebilir. Ayrıca savaş alanları ve savaşın farklı alanlara 

yansımalarını görebilmek adına sanal müze turu ile dönem hakkında zihinde kalıcı 

etkiler bırakabilecek bir gezi yapılacaktır. Derse girişte ön test uygulamak amacıyla 

wordart, mentimeter vb web 2.0 araçlarıyla yapılmış olan değerlendirme yeniden 

yapılarak öğrenim kazanımlarının gerçekleşip gerçekleşmediği ölçülür ve öğrencilere 

gerekli dönütler verilir. 

 Tarih derslerini daha eğlenceli hale getirmek için tasarlamış olduğumuz web 2.0 

araçlarıyla zenginleşmiş ders planı dijital dünyanın içine doğmuş olan öğrencilerin keyif 

alarak ders kazanımlarını öğrenmelerine imkân sağlayabilecektir. Öğrenciler iyi 

oldukları alanlardaki bilgilerini derslere transfer ederek kendilerine duydukları 

güvenleri artacak ve derslerde aktif bir görev alabileceklerdir. Ayrıca tarih öğrenmenin 

ulus devlet için önemi dikkate alındığı zaman tarihsel düşünme becerisi kazanmış 

bireylerin vatanlarına karşı daha duyarlı bireyler olacağı düşünüldüğü zaman projenin 

önemi ortaya çıkmaktadır. 

 

Web 2.0 araçları kullanılarak hazırlanmış taslak eğitim araçları aşağıda 

sunulmuştur: 

Fotoğraf düzenleme : 

https://www.thinglink.com/scene/1579580756634632194 

 

İnfografik Afiş: 

 

https://drive.google.com/file/d/1OvFedj7PDEeJClf5ZchhCnSG1JCxkUbo/view?usp=s

haring 

 

Gazete Haberleri: 

https://drive.google.com/drive/folders/1OShQT0ATKJr6FAb7SSFdn2BKjmZavfms?u

sp=sharing 

 

Puzzle: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3667c0213507 

 

https://www.thinglink.com/scene/1579580756634632194
https://drive.google.com/file/d/1OvFedj7PDEeJClf5ZchhCnSG1JCxkUbo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OvFedj7PDEeJClf5ZchhCnSG1JCxkUbo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OShQT0ATKJr6FAb7SSFdn2BKjmZavfms?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OShQT0ATKJr6FAb7SSFdn2BKjmZavfms?usp=sharing
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3667c0213507
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Eşleştirme Oyunu: 

https://wordwall.net/tr/resource/32259227 

 

 

Kavram Haritası: 

https://www.mindmeister.com/map/2281663473 

 

https://drive.google.com/file/d/1DoU0mVSSLrcIbmZFbnhc_JNr3Fx3hx5X/view?usp

=sharing 

 

Afiş: 

 

https://drive.google.com/file/d/1SoZJVUjQxLvEsrAKamumhD0PKuYl-

Xka/view?usp=sharing 

 

Ayraç: 

 

https://drive.google.com/file/d/1J3p_QVJYKCiJ3QF-

61BH8jiEo3B9V3zo/view?usp=sharing 

 

Video Linki: 

https://youtu.be/O0ThmCb2ro8 

 

Kelime Bulutu: 

https://www.menti.com/v7nktq63aa 

 

Bulmaca: 

 

https://wordwall.net/tr/resource/32260678/aşağıda-verilen-ipuçlarınından-

yararlanarak-bulmacayı 

 

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Tarih derslerinin tek düze 

işlenmesi 

Web 2.0 araçları ile interaktif 

bir şekilde derslerin 

işlenmesi 

Yaparak yaşayarak öğrenme 

deneyiminin kazanılması 

Gençlerin iyi oldukları 

dijital alanın derslerde 

yeterince yer almaması 

Derslerin zenginleştirilmiş 

dijital araçlarla işlenmesi, 

öğrencilerin ders öncesinde, 

derste ve sonrasında aktif rol 

üstlenmesi 

Günümüz teknolojik 

araçlarının derslerde aktif 

şekilde kullanılarak derslerin 

daha keyifli geçmesi 

Klasik sınıf sistemi öğrenci 

gelişimi için uygun değildir 

Ters yüz sınıf sistemi 

sayesinde dersin sınırı ve 

süresi ders saatinin dışına da 

taşmıştır. 

Klasik sınıf algısının yerini 

zenginleştirilmiş sınıfa 

bırakması ve dijital dünyada 

iz bırakılması 

 

 

https://www.mindmeister.com/map/2281663473
https://www.mindmeister.com/map/2281663473
https://drive.google.com/file/d/1DoU0mVSSLrcIbmZFbnhc_JNr3Fx3hx5X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DoU0mVSSLrcIbmZFbnhc_JNr3Fx3hx5X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SoZJVUjQxLvEsrAKamumhD0PKuYl-Xka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SoZJVUjQxLvEsrAKamumhD0PKuYl-Xka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3p_QVJYKCiJ3QF-61BH8jiEo3B9V3zo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3p_QVJYKCiJ3QF-61BH8jiEo3B9V3zo/view?usp=sharing
https://youtu.be/O0ThmCb2ro8
https://www.menti.com/v7nktq63aa
https://wordwall.net/tr/resource/32260678/aşağıda-verilen-ipuçlarınından-yararlanarak-bulmacayı
https://wordwall.net/tr/resource/32260678/aşağıda-verilen-ipuçlarınından-yararlanarak-bulmacayı


7 

 

 

4. Yöntem 

 Projemizde video hazırlamak için Canva, Camtasia ve Edpuzzle 

programlarından yardım alınacaktır. Ders içeriklerini öğrencilerle paylaşmak için 

Edpuzzle veya Google Classroom kullanılacaktır. Öğrencilerin derse girişte dikkatleri 

çekebilmek adına konu ile ilgili infografik afiş Pictochart veya Canva yardımıyla 

hazırlanacaktır. Yukarıda detayları paylaşıldığı üzere birkaç farklı şekilde Mind Mup 

yardımıyla kavram haritası hazırlanır. Büyük taarruzla ilgili fotoğraflar üzerinden 

savaştaki gelişmelerin tartılacağı bir oyun tasarlanacaktır. Savaş alanlarını öğrencilerin 

zihinlerinde canlandırabilmek için Thinklink uygulamasında fotograflar 

düzenlenecektir. Savaş alanlarının google earth uygulaması üzerinden tespit edilmesi 

ve tarihi coğrafyanın incelenmesi de hedeflenmektedir. Tarihsel düşünme becerisinin 

ve empatinin geliştirilebilmesine yardımcı olmak için taarruz planları üzerinden 

savaştaki dost- düşman birliklerinin konumları drama yöntemiyle canlandırılacaktır. 

Dersin sonuna doğru Anıtkabir Büyük Taarruz Panoraması sanal turla öğrenciler 

tarafından gezilerek savaşın zihinlerde canlandırılması sağlanmış olacaktır. Öğrenciler 

ders esnasında akran değerlendirme, öz değerlendirme ve grup değerlendirme 

yapabilecekleri dijital araçları derste kullanabileceklerdir. Dersin sonunda 

öğrencilerden tarihsel empatiyi içeren bir metin yazmaları istenir. Ve bu metinlerini 

padlet, linoit vb web 2.0 araçları ile dijital kitap olarak tasarlayabileceklerdir. Derse 

girişte Wordart veya mentimeter ile yapılan ölçüm ile kıyas yapabilmek adına aynı 

değerlendirme yeniden yapılabilir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Çalışmamız bireysel olarak bazı okullarda zaman zaman uygulansa da tüm 

okullarda yaygın olarak uygulanmamaktadır. Tarih dersi kültürün önemli bir parçası 

olduğu için derslerin 20. yüzyıl becerileriyle işlenmesi milli kültürümüzün gelişimine 

de katkı sağlayacaktır. Dijital dünyanın içine doğmuş olan yeni nesil, dijital alanlarda 

her an kendisini yenileyebilecek potansiyele sahiptir. Düz anlatımın dezavantajı 

öğretmenin konuşma becerisindeki artıları ile zaman zaman kapatılabilecek bir alan gibi 

görülmekteyse de öğrenci derste çoğu kez bilgiyi keşfeden değil bilgiyi alan 

konumundadır. Yaparak yaşayarak ve klasik sınıf düzeninden çıkarak ters yüz sınıf 

modeli ile öğrenci öğrenme aşamalarının tümünde aktif rol oynayabilecektir. Ayrıca 

şimdilik sadece mevcut programlarla web 2.0 araçlarını kullanan öğrenciler kendi 

programlarını da yazmak için kendilerinde kuvvet bulacaklardır. 

6. Uygulanabilirlik  

 Proje, öğrenci yönüyle değerlendirildiği zaman hazırbulunuşluğu yüksek bir 

grup bizi beklemektedir. Projenin işlerlik kazanabilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi için 

öncelikli olarak öğretmenlerin web 2.0 araçlarıyla meşgul olmaları kaçınılmaz bir 

gerekliliktir. Ayrıca web 2.0 araçları ile hazırlanmış olan ders planları oluşturulacak 
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ortak bir havuzda birleştirilebilirse ve okulların dijital altyapıları standart haline 

getirilebilirse sadece tarih ve sosyal bilgiler dersi ile de sınırlı kalmayarak diğer 

derslerde de uygulanabilecek hale gelebilir. Ders planı tasarımımız teknolojik ticari bir 

alana dönüştürülmeden insanlık yararına ücretsiz paylaşılması gereken bir yapıya 

sahiptir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projemizin hazırlanması esnasında öngörülen herhangi bir harcama 

bulunmamaktadır. Web 2.0 araçları ücretsiz olarak kullanılacaktır.  

İş-Zaman Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemizin yaygınlaşması halinde ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyal bilgiler 

ve tarih derslerine ilgilerinin artacağı düşünülmektedir. Erken yaşlarda verilebilecek 

tarihsel düşünme becerisi ülkemizin geleceğini oluşturacak gençlerin daha bilinçli bir 

şekilde yetişmelerine büyük katkı sağlayacaktır.  Hedef kitlemiz web 2.0 araçlarıyla 

hazırlanmış tarih derslerinden daha fazla keyif alacaklar ve tarih dersine karşı da ilgileri 

artacaktır. Ders tasarımımız sadece öğrencilere yönelik olmayıp tarih alanındaki 

öğretmenlerin de kendilerini web 2.0 araçları ile geliştirmelerine katkı sağlayarak 

yaratıcı ders tasarımı oluşturmaları için iyi uygulama örneği sunacaktır. 

 

9. Riskler 

 Yenilikçi fikirler karşısında zaman zaman insanlar direnç gösterdikleri için 

tasarladığımız ders planının hayata geçebilmesi ve yaygınlık kazanması biraz zaman 

alabilir. Web 2.0 araçlarını öğrenmek ve kullanmak zaman alabilecek bir konu olduğu 

için dersi uygulayacak öğretmenlerde bıkkınlığa yol açabilecek bir riski bünyesinde 

taşımaktadır.  

 

İşin 

Tanımı 

Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Literatür 

Taraması 
 X X X X X   

Web 2 

araçları 

Çalışması 

  X X X X X  

 

Uygulama      X X X 

Proje 

Raporu 

Yazımı 
   X X X   
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 Dilek,D. Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünce Gelişimi 2007 Nobel Yayıncılık Ankara 

Erdoğan, S. (2021) Büyük Taarruz: Dağlarda Tek Tek Ateşler Yanıyordu, Kronik Yay. 
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