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TALETE EĞİTİM YOLU

Eğitim Kapsülleri

Sağlama Şekli Kurs Önkoşulları

Kurs İçeriği

Öğretmenlere ve öğrencilere yönelik olan TALETE eğitim 
yolu; muhtemel zor bir durumu daha basit, daha dinamik, 
esnek, şaşırtıcı, ilgi çekici ve merak uyandırıcı bir duruma 
dönüştürerek öğrencinin merakını teşvik etmek suretiyle 
Matematik çalışmalarını daha ilgi çekici ve yaratıcı hale getiren 
yenilikçi bir pedagojik aracı test etmeyi amaçlamaktadır.
TALETE eğitim yolu ile 14-15 yaş öğrencileri, özellikle geometri 
alanında, OCSE PISA, IEA TIMSS ve ulusal değerlendirme 
programları temelindeki performanslarına odaklanarak, derin 
matematiksel anlayışlarını geliştireceklerdir.

öğretimini izleyecek, destekleyecek ve yönetecekler. Farklı 
ülkelerdeki öğrenciler, bilgi ve deneyimlerini paylaşma 
imkanına sahip olacaklar. Öğrenciler hızlı çalışma, analiz etme 
ve gerçek hayattaki matematik kavramlarından yola çıkarak 
temel olandan daha karmaşık sanal nesneler geliştirme 
konusunda tecrübe kazanacaklar.

Öğretmenlere yönelik olan eğitim kapsülleri şu ana başlıkları 
içerecek:

E-öğrenme yoluyla öğretmenler tarafından, 3 boyutlu sanal 
ortam yoluyla da hem öğretmenler hem de öğrenciler 
tarafından temin edilecektir.

TALETE eğitim yolu; 23 saatlik teorik bilgilendirme, web 
semineri ve TALETE pedagojik araçlarının test edilmesi ve 15 
saatlik öğrencilerin de dahil edildiği deneyimleme aşamalarını 
içermektedir.

son uluslararası ölçümlerin sonuçları (PISA, TIMMS), 

TALETE kursu iki ana bölümden oluşmaktadır:

İlk Bölüm: Deneme aşamasında müdahil olan 
öğretmenlerin eğitimi ile başlayacaktır. Bu eğitimler, daha 
sonra kullanılacak olan 3 boyutlu sanal ortamla aşinalık 
sağlanmasına yardımcı olacak ve içeriklerin görülmesini 
sağlayacak ve e-öğrenme platformu vasıtasıyla iletilecek 
olan eğitim kapsülleri ile yapılandırılacaktır.

İkinci Bölüm: Katılımcı öğretmenler, öğrencileri ile 
beraber, 3 boyutlu sanal dünyadaki ilgi çekici ve yenilikçi 
pedagojik araçları test edecekler. Eğitim alan öğretmenler, 
öğrencilerine projenin sanal ortamının nasıl kullanılacağını 
öğretecekler. Seçilen değerlendirme programlarına 
dayanarak yeniden üretilecek 3 boyutlu senaryoların

3 boyutlu ortamda kullanılan uluslararası ve ulusal seçilmiş 
programlar,

“matematizasyon” kavramı,

yeni teknolojilerin potansiyel kullanımı üzerinde 
yoğunlaşan içerik ve metodolojiler,

deneme sürecinin ikinci aşamasında öğretmenlerin, 
öğrencilerin eğitimcisi olarak rolleri.

Ortaokul ve liselerde görev yapan Matematik, Fen, İngilizce 
ve BT öğretmenleri.
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