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Çevrimiçi 

iletişim

 Çevrimiçi iletişim, İnternette bulunan çeşitli kanalları

(mobil uygulamalar) kullanan bir iletişim şeklidir.

 Çevrimiçi iletişim, iletişim ve etkileşim sağlar.

 Hedef kitleye bir mesaj iletmek için çevrimiçi iletişim

mevcuttur.



Çevrimiçi 

İletişim 

Araçları

WhatsApp Messenger, Facebook, Inc.'e ait 
bir mesajlaşma ve Voice over IP (VoIP) 
hizmetidir. Kullanıcıların metin mesajları ve 
sesli mesajlar göndermelerine, sesli ve 
görüntülü aramalar yapmalarına ve 
görüntüleri, belgeleri, kullanıcı konumlarını 
ve diğer medyayı paylaşmalarına olanak 
tanır.

 Çok kullanışlı bir araç olmasına rağmen, 
kitlesel kullanımı yanıltıcı olabilir ve ezici 
memlerin, mesajların, resimlerin ve sohbetin 
üretimi, herhangi bir kişinin (Zihinsel 
Engellilik olsun ya da olmasın) odaklanmamış 
ve kafası karışmış olmasına yol açabilir.

 Başkalarına gönderdiğimiz bilgiler 
konusunda çok dikkatli olmalıyız.



WhatsApp Messenger

 WhatsApp Messenger, Facebook, Inc.'e ait bir mesajlaşma ve Voice over IP (VoIP) 

hizmetidir. Kullanıcıların metin mesajları ve sesli mesajlar göndermelerine, sesli ve 

görüntülü aramalar yapmalarına ve görüntüleri, belgeleri, kullanıcı konumlarını ve 

diğer medyayı paylaşmalarına olanak tanır.

 Çok kullanışlı bir araç olmasına rağmen, kitlesel kullanımı yanıltıcı olabilir ve 

ezici memlerin, mesajların, resimlerin ve sohbetin üretimi, herhangi bir kişinin 

(Zihinsel Engellilik olsun ya da olmasın) odaklanmamış ve kafası karışmış olmasına yol 

açabilir.

 Başkalarına gönderdiğimiz bilgiler konusunda çok dikkatli olmalıyız. 



ZOOM

 Zoom, sanal video ve sesli konferans, web seminerleri, canlı sohbetler, ekran

paylaşımı ve diğer işbirliği yeteneklerini ayarlamanıza olanak tanıyan bulut

tabanlı bir video iletişim uygulamasıdır.

 Zoom kullanıcıları, kullanımı kolay tek bir platformda oturumları kaydetmeyi, 

projeler üzerinde işbirliği yapmayı ve birbirlerinin ekranlarında paylaşmayı

veya açıklama eklemeyi seçebilir.



ARTIRICI VE ALTERNATİF İLETİŞİM (AAC)

 Artırıcı ve Alternatif İletişim (AAC), 

düşünceleri, ihtiyaçları, istekleri ve fikirleri 

ifade etmek için kullanılan tüm iletişim 

biçimlerini (sözlü konuşma dışında) içerir.

 Bu, bu yöntemlerin konuşma engelli kişiler 

için yararlı olduğu anlamına gelir.

 AAC, yüz ifadeleri, jestler, vücut duruşları, 

işaret dili, çizim ve yazmayı içerebilir.



Etkileşimli

Sunumlar

Etkileşimli sunumlar, sınıfa veya atölye çalışmasına daha 

fazla kursiyer katmak için harika bir araçtır.  Temel kural, 

eğiticinin soruları, bir sınavı, değerlendirilecek bir ifadeyi 

içeren bir sunum hazırlaması ve etkileşimi mümkün kılmak 

için özel bir www adresi ve sunum kimliği vererek 

kursiyerlere sunmasıdır.

 Öğretmenler bu aracı işlerinde ihtiyaçları ve 

yaratıcılıklarına göre kullanırlar.



MENTIMENTER

Mentimeter

 www.mentimeter.com, www.menti.com - kullanıcılar için

 Mentimetre, hedef kitlenizle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurmanıza ve 

etkileşimde bulunmanıza olanak tanıyan bir araçtır.  Seyirci basitçe cep 

telefonlarından oy kullanır.

 Dersten önce bir sunum hazırlayabilir ve kolayca kullanabilirsiniz.

 Bedava hesap oluşturabilirsiniz.



KAHOOT!

www.kahoot.com, kahoot.it  - for users

Sınavlar, anketler veya anketler şeklinde 
"Kahoots" oluşturmak ve yönetmek için 
öğretmenlerin ve öğrencilerin ilgisini çeken 
inanılmaz bir araçtır.

 Teknoloji yalnızca sosyal öğrenme 
deneyimini kolaylaştırıyor.  Kahoot'u bir sınıf 
ortamında kullanmanın en derin yolu, 
öğrencileri bu öğrenmenin bir parçası olmaya 
teşvik etmektir.  Kahoot, derin araştırma, 
eleştirel düşünme, yaratıcılık, soru 
tasarımının yanı sıra kolaylaştırma ve sunum 
becerilerini yönlendiren ve teşvik eden bir 
araçtır.  Bu kullanım senaryosunun yanı sıra, 
öğretmenler oyun boyunca dersin tamamına 
rehberlik ederek temelde daha sosyal ve ilgili 
bir öğrenme ortamı yaratır.

http://www.kahoot.com/


Güvenlik 

Bilgisi

 Öğrencilerinize, uygulamaları ne zaman kullandıklarını, 

hangi bilgileri paylaşacaklarını ve hangi bilgileri

paylaşmayacaklarını öğretin.

 Kişisel bilgilerini güvende tutmak için.  Tam adını, yerini

veya şifresini kimseyle paylaşmamak.

 Dikkatli olmak için ne tür videolar ve resimler çevrimiçi

paylaşıyorlar.  Örneğin, müstehcen, özel konuları, gizli

bilgileri paylaşmamak.



Güvenlik Bilgisi

Bilinmeyen uygulamaları indirmemek.

 Bir şeyler ters giderse onlara

 ebeveynlerinden, arkadaşlarından ve

 öğretmenler - güvendikleri insanlar.

 Ciddi durumlarda polise başvurmak.

 Örneğin: zorbalık, taciz, hırsızlık, saldırı.



Sonuç olarak

 Çevrimiçi iletişim, özellikle Covid 19'un başlamasıyla eğitim üzerinde birçok 

etkiye sahipti.

 Çevrimiçi iletişim, iletişim becerilerini geliştirmek ve sosyal etkileşimlerde 

daha rahat olmak için güçlü bir araç olabilir.

 Çevrimiçi iletişim, engelli kişilerin yaşam kalitesini iyileştirir.



What is Video CV?

Vidyo CV adayların kendilerini ve özgeçmişlerini anlatabilmek için hazırlanır.

Bu formattaki bir CV'nin amacı, bir adayın becerilerini ve deneyimini öne çıkarırken

işverenlere kişilikleri hakkında fikir vermektir.

Video CV'ler genellikle 1 ila 3 dakika uzunluğundadır.

Video CV'nizi kendiniz hazırlarsanız, çok az çekim deneyimine sahip olmanız gerekir, 

aksi takdirde videonuz profesyonelce çıkmayabilir.

Video CV oluşturmak için ipuçları:

•Profesyonel olun Kendinizi tanıtın

• İyi bir arka plan bulun İlgili beceriler ve deneyim

• Bir senaryo hazırlayın Çalışmanızdan örnekler

• Hedef kitlenizi tanıyın Teknik yönler (videoyu filme alma ve

düzenleme)

• Kendinizi Gösterin, iletişim kurmayın veya çevrimiçi platforma bağlantı vermeyin

• Kısa tutun Arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın

• Videoyu yapılandırın Videoyu internete yükleyin

• Kıyafetinizi önceden planlayın Videoyu sosyal platformlarda tanıtın



TASK:

 Şimdi Kahoot ve Mentimeter

uygulamalarını kullanarak 

quiz ve oyun oluşturalım.



Katılımınız için 

teşekkür ederiz.


