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I.WEB PORTAL HAKKINDA

Son yıllarda pek çok farklı konuda çeşitli projeler yürütülmektedir. Ulusal ya da uluslararası
düzeyde gerçekleşen bu projeler genellikle birden fazla kurum ve bireyin katkıları ile
yürütülmektedir. Projenin görünürlüğünün sağlanması, projeye ve sürece ilişkin bilgiler ile
sürdürülen çalışmaların paylaşılması, en az projenin yürütülmesi kadar önemli bir olgudur.
Projeye ilişkin tüm detayların paylaşılması ise projeye özgün bir web sitesi aracılığı ile
yapılmaktadır. Bu nedenle, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik programları
merkezi başkanlığınca (Ulusal Ajans, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+ programı
kapsamında

ve

Avrupa

Komisyonu’ndan sağlanan

hibeyle

gerçekleştirilen

“Müze

Profesyonelleri Projesi” kapsamında, Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü ve proje
yürütücüleri

ile

gerçekleştirilen

toplantılar

sonucunda

bir

e-portalın

hazırlanması

hedeflenmiştir. E-Portal, Projenin detaylarının paylaşılması, proje süresince yapılan
etkinliklerin duyurulması, yayınlara erişim sağlanması ve e-Öğrenme portal bağlantısının
sunulması gibi projenin farklı boyutlarına ilişkin bilgilerin paydaşlar ile paylaşılabilmesi
amacıyla

hazırlanmıştır.

Bu

kapsamda

Enformatik

Bölümü

tarafından

“http://cagdasmuzebilim.ankara.edu.tr/” isimli bir alan adı alınarak “Türkçe” ve “İngilizce”
olmak üzere iki farklı dilde içerik hazırlanmıştır (Şekil 1).
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Şekil 1 E-Portal: Ana Sayfa

Ülkemizdeki müze çalışanlarına, müze/müzecilik eğitimi alanında öğrenim gören
katılımcılere ve insan kaynakları alanında kariyer hedefleyenlere yönelik; mesleki ve
akademik eğitim programları geliştirmek amacıyla tasarlanan “Müze Profesyonelleri Projesi”,
ulusal ve uluslararası ortakların işbirliği ve Türkiye Ulusal Ajans aracılığıyla aktarılan Avrupa
Birliği’nin finansal desteği ile yürütülen bir projedir. Proje detaylarının paylaşılabilmesi için
açılan http://cagdasmuzebilim.ankara.edu.tr/ adresinden erişilebilen portal içerisine projeye
ilişkin detaylı bilgilere ve e-Öğrenme sistemi eklenerek projeye ilişkin bir e-portal
oluşturulmuştur.
E-Portal bir gezinti menüsü yardımı ile kullanılmaktadır. Ana Sayfa, Proje, Ortaklar, eÖğrenme, 3B Oyuncak Müzesi, Yayınlar, Faydalı Bağlantılar, İletişim ve English başlıkları ile
ulaşılabilen bilgiler şu şekilde özetlenebilir.
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Ana Sayfa: Herhangi bir sayfadan ana sayfaya dönmek için kullanılır (Şekil 1).



Proje: Proje hakkında detaylı bilgiye ve toplantılarda yapılan sunumlara erişmek için
tasarlanmıştır (Şekil 2).

Şekil 2 E-Portal: Proje Başlığı



Ortaklar: Bu başlık altında proje ortaklarına ilişkin detaylı bilgiler sunulmaktadır.



3B Oyuncak Müzesi: Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi’nden seçilen 30 adet
oyuncak üç boyutlu olarak modellenmiştir (Şekil 3). Sanal tur olarak incelenmesi
amacıyla künye bilgileri ile birlikte bu başlık altından erişilebilmektedir.
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Şekil 3 E-Portal: 3B Oyuncak Müzesi



Yayınlar: Proje kapsamında yapılan yayınların ve raporların paylaşılması amacı ile
oluşturulmuş bir başlıktır.



Faydalı Bağlantılar: Projeye ilişkin konularda yararlı olabilecek farklı bağlantı
adreslerine bu başlıktan erişilebilir.



İletişim: Proje hakkında yetkili kişilere erişebilmek amacıyla gerekli bilgileri
içermektedir. E-posta olarak cagdasmuzebilim@ankara.edu.tr adresi kullanılmaktadır.



English: Portal içeriğine İngilizce olarak da erişebilmek amacıyla eklenen başlıktır.



e-Öğrenme: Bu bağlantı tıklandığında müze çalışanlarına verilmesi planlanan uzaktan
öğretim içeriğine ulaşılmaktadır. Bu sistem e-Öğrenme süreci için bir altyapı
oluşturan, kullanıcı kodu ve şifre ile girilebilen bir öğrenme yönetim sistemidir (Şekil
4).

e-Portal tüm farklı boyut ve marka cihazlarda çalışabilir şekilde ve duyarlı biçimde
tasarlanmıştır. Projeye ilişkin gelişmeler sürekli eklenerek e-portal güncel tutulmaktadır.
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3 Boyutlu Oyuncak Modelleme Süreci
Örnek 3 boyutlu bir oyuncak müzesini elektronik ortamda oluşturmak amacıyla, 30
adet oyuncak belirlenmiştir. Her bir oyuncağın, oluşturulan özel döner bir platform
kullanılarak her 20°’lik açıda bir fotoğraf olmak üzere toplamda 18 karelik fotoğrafı
çekilmiştir. Çekilen bu fotoğrafların arka planları farklı yazılımlar kullanılarak temizlenmiştir.
Hazırlanan fotoğraflar başka bir yazılımda HTML5 formatında birleştirilerek 3 boyutlu
modellenmesi sağlanmıştır. Modellenen oyuncaklar künye bilgileri de girilerek web ortamına
aktarılmıştır.
Müze Profesyonellerinin e-Öğrenme Süreci
Müze profesyonellerine eğitimlerin verilmesi amacıyla bir Öğretim Yönetim Sistemi
olan üzerinden ders içeriklerinin oluşturulması sağlanmıştır (Şekil 4). Bu sistem uzun
zamandır Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) tarafından kullanılmakta
olan öğretim yönetim sistemi (Moodle) ve sanal sınıf yönetimi (Adobe Connect) yazılımları
kullanılarak oluşturulmuştur. Bu sisteme ders notları, sunumlar, videolar ve yardımcı
kaynaklar yüklenerek ders içerikleri katılımcılarla paylaşılmıştır.

Şekil 4 e-Öğrenme için kullanılan Öğretim Yönetim Sistemi (Moodle)

Ders içerikleri oluşturulurken, ders içeriklerini oluşturacak olan eğitmenlere 2 kez
eğitim verilmiştir. Bu eğitimler öğretim yönetim sisteminin kullanımını ve içeriklerin nasıl
oluşturulacağı ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. Eğitmenlerin içerikleri daha rahat
oluşturulabilmesi için ders içerikleri, ders izlencesi ve sunum dosyalarına ilişkin şablonlar
eğitmenlere gönderilmiştir. Daha sonra tüm içerikler bir öğretim tasarımcısı tarafından
6

düzenlenerek, öğretim yönetim sistemine yüklenmiştir. Eğitim içeriği dört ders olarak
yapılandırılmıştır:

(1) Müzede Öğrenme
(2) Müzede Öğretim
(3) Müzelerde Ölçme ve Değerlendirme
(4) Müze Eğitiminin Temelleri
Örnek bir ders içeriği Şekil 5’de görülmektedir.

Şekil 5 Örnek Ders İçeriği

Öğretim sürecinde başvuru yapan tüm katılımcılara kullanıcı kodu ve şifre
gönderilmiş, bütün içeriklere erişmeleri sağlanmış, ayrıca her bir derse ilişkin katılımcılara
sanal sınıf ortamında (Adobe Connect) eş zamanlı eğitimler verilmiştir (Şekil 6).

Şekil 6 Sanal Sınıf Ortamı
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Bu şekilde müze profesyonellerinin uzaktan öğretimi konusunda bir pilot uygulama
gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama süreci 25 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında 3 hafta
sürmüştür.
Uygulama öncesinde bir forum ortamında katılımcıların beklentileri sorulmuş, eğitim
sonrasında ise memnuniyet ölçeği ile öğretim sürecinden ne düzeyde memnun kaldıklarına
ilişkin veriler toplanmıştır.
II. E-ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE MÜZE PROFESYONELLERİNİN EĞİTİMİ
Geçmişten günümüze uzanan sürece baktığımızda teknolojideki değişimlere paralel
olarak eğitim ve öğretim kavramlarının da değiştiğini görmekteyiz. Bilginin iletiminde ve
paylaşımında kullanılan tüm teknolojiler bir şekilde eğitim-öğretim süreçlerinde de karşımıza
çıkmaktadır. Günümüzde kullandığımız bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilgi, elektronik
ortamlarda sürekli yer değiştirerek yolculuğuna devam etmektedir. Bu yolculuğu eğitimöğretim kapsamında düşünmek gerekirse, karşımıza e-öğrenme (elektronik öğrenme) kavramı
çıkmaktadır. En basit biçimde e-öğrenme, öğretim etkinliklerinin elektronik ortamlarda
yürütülmesi veya bilgi ve becerilerin elektronik teknolojiler aracılığıyla aktarılması olarak
tanımlanabilir.
E-öğrenme, aslında uzaktan eğitim kavramı içerisinde yer alan bir kavramdır. Bu
nedenle e-öğrenme kavramını tanımlamadan önce uzaktan eğitim kavramını tanımlamak
yararlı olacaktır. Uzaktan eğitim, farklı mekânlardaki katılımcı, öğretmen ve öğretim
materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığı ile bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim
faaliyetidir. Farklı bir ifade ile uzaktan eğitim, farklı biçimlerle, farklı ortamlarda, birden fazla
öğretmenin olduğu veya olmadığı, farklı eğitim örgütlerinde, değişik öğrenme seviyesi ve
yaşlarda, değişik teknolojilerle, farklı öğretim yöntem ve yaklaşımlarıyla, farklı felsefi ve
stratejik motivasyonlarla gerçekleşebilir.
Günümüzde pek çok kurum, e-öğrenme olarak adlandırılan uzaktan eğitim
çözümlerine yatırım yapmış olup, zaman ve mekândan bağımsız, hayat boyu öğrenme
yaklaşımı doğrultusunda öğretim programlarını resmi olarak yürütmektedir. E-öğrenme için
kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri başta bilgisayarlar olmak üzere, İntranet ve İnternet
gibi yerel ve geniş alan ağlarını, world wide web (web) ve ftp gibi İnternet servislerini,
televizyon ve radyo gibi telekomünikasyon araçlarını, ses ve görüntü iletiminde kullanılan
uydu vb. diğer yayın araçlarını kapsamaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımı ve
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İnternet/İntranet gibi yerel ve geniş alan ağları aracılığı ile zaman ve mekândan bağımsız
olarak bilgiye erişimi ve çoklu ortam uygulamaları ile etkileşim sağlanarak, öğretim
etkinliklerinin

elektronik

öğrenme

ortamlarında

yürütülmesi

“e-öğrenme”

olarak

tanımlanabilir.
Güncel teknolojilerin eğitim-öğretim süreçlerindeki etkisi, ancak sürekli izleme ve
değerlendirmeler sonucunda belirlenir. Bu verilere dayalı olarak öğretim hizmetinin
kalitesinin arttırılması ve olası güçlüklerin belirlenerek çözüm üretilebilmesi, ancak bu
bilimsel araştırmaların sonuçlarına dayalı olarak gerçekleşebilir. Bu bilimsel yaklaşımdan
hareket ile Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, yürüttüğü e-Öğrenme programlarını
değerlendirmek ve güncellemek amacıyla bir model oluşturmuştur.
e-Öğrenme süreçlerinde girdiler ve çıktılar vardır. Girdi olarak belirlenen değişkenler
süreçteki yapılandırmanın biçimlenmesi açısından önemli rol oynarlar. Çıktı olarak bakılan
değişkenler ise, sürecin ne derece başarılı olduğunu belirlemek amacıyla kullanılırlar. Ankara
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, eğitim kalitesini değerlendirmek ve süreçte öğretim
elemanları ve katılımcılara ışık tutması açısından farklı temel değişkenleri ele almaktadır.
Girdi olarak hazır-bulunuşluk ve beklentiler, çıktı olarak ise memnuniyet değişkenlerinin
ölçülmesi hedeflenmiştir. Bu değişkenlerin ölçebilmek adına, programın başında katılımcının
e-Öğrenme sürecine ne düzeyde hazır olduğunu belirlemeye yönelik “e-Hazır Bulunuşluk ve
Beklenti Anketi” ve programın sonunda memnuniyet düzeyini ortaya çıkarmak adına “eMemnuniyet Anketi” uygulanmıştır.
Çalışmanın Evreni
Ankara Üniversitesi tarafından 28 Nisan – 13 Mayıs 2016 tarihleri arasında “Müze
Profesyonelleri Projesi” kapsamında düzenlenen ve e-Öğrenme yöntemi ile verilen “Müze
Profesyonelleri Eğitimi” sertifika programına toplam 353 kişi başvuru yapmıştır. Programa
aktif olarak katılan 235 katılımcı beklenti, 133 katılımcı ise memnuniyet anketini
yanıtlamıştır.
“e-Öğrenme Sürecine Hazır Bulunuşluk ve Beklenti Anketi” Sonuçları
Katılımcıların öğrenme sürecindeki başarısı pek çok değişkenin yanı sıra bilgi ve iletişim
teknolojileri konusundaki hazır bulunuşluk düzeyine ve tutumuna bağlıdır ve hatta bu
konudaki düzeye bağlı olarak şekillenir. Katılımcıların giriş düzeylerini belirlemek son derece
önemlidir. Bu amaçla alan yazın taranmış ve “E-Öğrenme Sürecine Hazır Bulunuşluk Anketi”
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geliştirilmiştir. Anket Kişisel Özellikler, Teknolojiye Erişim, Teknik Beceriler, Motivasyon ve
Tutum, ile Başarıyı Etkileyen Faktörler olmak üzere toplam 5 faktörden ve 26 sorudan
oluşmaktadır. Anketin yanıtlanması için 5’li likert yapı, 5-Hemen hemen her zaman, 4-Sık sık,
3-Zaman zaman, 2-Nadiren ve 1-Hemen hemen hiçbir zaman olmak üzere kullanılmıştır.
Anketi toplamda 241 katılımcı yanıtlamıştır. Ancak analizlere uygun olmayan veriler
çıkarıldığı için analizler, 235 katılımcı verisi üzerinden yapılmıştır.
Kişisel Özellikler boyutunda e-Öğrenme sürecine nereden katılacağı, hangi teknolojileri tercih
ettiği ve BIT kullanımına ilişkin bilgi düzeyi konusundaki kişisel algılar sorgulanmaktadır.
Teknolojiye Erişim boyutunda hangi donanım ve yazılıma neren erişebildiği, Teknik Beceriler
konusunda detaylı BIT kullanımı, Motivasyon ve Tutum boyutunda kişisel çalışma becerisi ve
teknoloji algısına yönelik maddeler yer almaktadır. Son olarak Başarıyı Etkileyen Faktörler
boyutunda ise etkileşim, katılım ve deneyim konularındaki görüşler alınmaktadır.
Anketin sonuçlarına ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır.
e-Öğrenme Sürecine İlişkin Beklenti Anketi” Faktörlerine İlişkin Değerler

N

Min

Max

Ortalama

Kişisel özellikler

235

1

5

3,44

Teknolojiye Erişim

235

1

5

3,77

Teknik Beceriler

235

1

5

4,45

Motivasyon ve Tutum

235

1

5

4,16

Başarıyı Etkileyen Faktörler

235

1

5

4,27

Ölçeğin Tamamına İlişkin Ortalama: 4,10

Anketteki sorular açısından bakıldığından; “Teknik Beceriler” açısından internet kullanımına
ilişkin (arama yapma, siteye kayıt olma vb.) temel becerilere, sosyal paylaşım alanlarını
kullanabilme becerilerine sahip olduklarını düşünmektedirler. Anket maddelerine ilişkin
ayrıntılı bulgular aşağıdaki tabloda görülmektedir.
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Hazır Bulunuşluk ve Beklenti Anketi Maddeleri

Ortalama

Kişisel Özellikler
1. e-Öğrenme sürecinde derslere işyerimden katılabilirim.
2. e-Öğrenme sürecinde daha çok eş-zamanlı (sanal sınıf, sohbet vb.) etkinlikleri tercih
ederim.
3. e-Öğrenme sürecinde daha çok farklı-zamanlı (video kayıtları, forum vb.) etkinlikleri
tercih ederim.
4. Haftada en az 3-4 saat her bir derse sanal ortamda katılmak için zaman ayırabilirim.

3,15
3,10
4,05
3,45

Teknolojiye Erişim
5. e-Öğrenme sürecinde derslere evden katılabilirim.
6. İnternet bağlantısı bulunan bir bilgisayara erişimim var.
7. Erişim sağladığım bilgisayar oldukça yeni bir teknolojiye sahiptir (kulaklık, mikrofon,
kamera vb.).
8. Erişim sağladığım bilgisayarda gerekli tüm yazılımlar rahatlıkla çalışır (Ofis, Acrobat
Reader, Flash vb.).
Teknik Beceriler
9. Öğrenme yöntemi ile öğrenebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanmayı biliyorum.
10. Bilgisayara ilişkin temel işlemler (dosya oluşturma, kaydetme, kopyalama, dizin
oluşturma vb.) için gerekli becerilere sahibim.
11. İçerik iletimi ve sunumu için ofis programlarını rahatlıkla kullanabilirim.
12. İnternet kullanımına ilişkin (arama yapma, siteye kayıt olma vb.) temel becerilere
sahibim.
13. İnternet üzerindeki iletişim araçlarını (e-posta, sohbet, forum vb.) rahatlıkla
kullanabilirim.
14. Sosyal paylaşım ortamlarını (Facebook, Twitter, Blog, Wiki vb.) rahatlıkla
kullanabilirim.
15. İnternet servislerini bilgiye erişim için rahatlıkla kullanabilirim.
16. Bilgisayar ve İnternet kullanımı konusunda kendime güvenirim.
Motivasyon ve Tutum
17. Eğitmenle eş-zamanlı etkileşim kuramasam bile tek başıma rahatlıkla
çalışabileceğimi düşünüyorum.
18. İnternet ortamında çok fazla dikkat dağıtıcı olmasına rağmen çalışmalarımı
zamanında tamamlayacağımı düşünüyorum.
19. Ders çalıştığım ortamda çok fazla dikkat dağıtıcı olmasına rağmen çalışmalarımı
zamanında tamamlayacağımı düşünüyorum.
20. e-Öğrenme yöntemi ile çok iyi öğrenebileceğimi düşünüyorum.

3,64
4,15
3,41
3,89

4,27
4,51
4,28
4,63
4,55
4,46
4,57
4,36
4,27
4,16
4,06
4,14

Başarıyı Etkileyen Faktörler
21. Eğitmenle sürekli etkileşim içinde olmak başarım açısından önemlidir.

4,23

22. Teknik ve idari konularda hızlı destek alabilmek başarım açısından çok önemlidir.

4,46

23. e-Öğrenme sürecine sık katılım başarılı olmam açısından önemlidir.
24. e-Öğrenme sürecinde İnternet teknolojilerine ilişkin deneyimin başarımı
etkileyeceğini düşünüyorum.
25. Görsel-işitsel materyalleri kullanarak öğrenmem gereken bilgi ve becerileri
kazanacağımı düşünüyorum.
26. İnternet ortamında diğer bireylerle rahatlıkla tartışabileceğimi düşünüyorum.
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4,25
4,22
4,43
4,04

“e-Öğrenme Sürecine İlişkin Memnuniyet Anketi” Sonuçları
Dönem sonunda katılımcı memnuniyetini ölçmek amacıyla yapılan ankete toplamda 133
katılımcı katılmıştır.
Anket İletişim ve Kullanışlılık, Öğretim Süreci, Eğitim İçeriği ile Etkileşim ve Değerlendirme
olmak üzere toplam 4 faktörden ve 29 maddeden oluşmaktadır. Anketin yanıtlanması için 5’li
likert yapı, 5-Hemen hemen her zaman, 4-Sık sık, 3-Zaman zaman, 2-Nadiren ve 1-Hemen
hemen hiçbir zaman olmak üzere kullanılmıştır.
Anketin sonuçlarına ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır.
“e-Öğrenme Sürecine İlişkin Memnuniyet Anketi” Faktörlerine İlişkin Değerler

N

Min

Max

Ortalama

İletişim ve Kullanışlılık

133

1

5

4,22

Öğretim Süreci

133

1

5

4,07

Eğitim İçeriği

133

1

5

4,54

Etkileşim ve Değerlendirme

133

1

5

3,62

Ölçeğin Tamamına İlişkin Ortalama: 4,01

İletişim ve kullanışlılık boyutunda katılımcıların öğretim yönetim sistemi (ÖYS) olarak
kullanılan Moodle’un ihtiyaçlarını karşıladığını düşünmektedirler. Öğretim süreci boyutunda
öğretim elemanlarının öğretim sürecini yönlendirme ve rehberlik etme konusunda başarılı
olduklarını düşündükleri belirlenmiştir. Eğitim içeriği boyutunda ders açık ve anlaşılır bir
şekilde sunulduğunu düşünmektedirler. Etkileşim ve değerlendirme boyutunda ise süreçte
farklı iletişim araçlarının kullanımından memnun oldukları görülmektedir. Anket maddelerine
ilişkin ayrıntılı bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Memnuniyet Anketi Maddeleri

Ortalama

İletişim ve kullanışlılık
1. Dersin yönetimi için kullanılan "Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS)" (Moodle) katılımcı ihtiyaçlarını
karşılamaktaydı.
2. Ders işlemek için kullanılan sanal sınıf ortamı kolayca kullanılabilmekteydi.

4,24
4,31

3. ÖYS içerisindeki bağlantılar, site içi gezintiyi kolaylaştıracak biçimde tasarlanmıştı.

4,22

4. ÖYS kolay kullanılabilir bir arayüze sahipti.

4,19

5. Ders içeriği kapsamında aradığım tüm bilgilere hızlıca ulaşabildim.

4,20

6. Öğretim içeriği haftalık veya modüler şekilde organize edilmişti.
7. Ders etkinlikleri ve ödevleri desteklemek için farklı bilgi ve iletişim teknolojileri (sohbet, forum,
blog, wiki vb.) kullanıldı.
Öğretim Süreci
8. Derse nasıl çalışılması gerektiğine dair açıklayıcı ve detaylı bilgiler bir "Çalışma Rehberi" olarak
sunulmuştu.
9. Aşırmacılık, yanlış referans, ödevlerin geç teslimi gibi konuların sonuçlarına ilişkin bilgiler verildi.

4,28

10. Eş-zamanlı etkinliklere katılamayanlar için farklı zamanlı etkinlik fırsatları sunulmuştu.
11. Dersin başında dersle ilgili genel bilgiler içeren ve dersin izlencesine yönlendiren bir karşılama
mesajı/duyuru/video ilettiler.

3,92

4,08

4,05
3,48
4,06

12. Olumlu bir çevrimiçi öğrenme atmosferi oluşturmak amacıyla öğretim elemanı katılımcılara
kapsamlı bir giriş ve tanışma etkinlikleri planlamışlardı.

4,29

13. Ödev ve etkinlikler hakkında zamanında ve açıklayıcı dönütler verdiler.

3,89

14. Öğretim elemanı öğretim sürecini yönlendirme ve rehberlik etme konusunda başarılıydılar.

4,44

15. e-Öğrenme konusunda deneyimli ve yeterliydiler.

4,42

Eğitim İçeriği
16. İçerik mantıklı ve etkili bir şekilde organize edilmiştir.

4,53

17. Ders içeriği öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmıştı.

4,56

18. Ders içeriği açık ve anlaşılır bir şekilde sunuldu.

4,59

19. Öğretim materyalleri yeterli, güncel ve bilgi düzeyi açısından uygundu.

4,47

Etkileşim ve Değerlendirme
20. Etkileşim amacıyla farklı araçlar (sohbet, forum, blog, wiki, eposta vb.) kullanıldı.
21. Sosyal öğrenme ve etkileşimi arttırmak amacıyla işbirliğine dayalı grup etkinlikleri
gerçekleştirildi.
22. Katılımcılar arasındaki etkileşimi güçlendirmek amacıyla farklı etkinlikler ve fırsatlar sunuldu.
23. Katılımcı-öğretim elemanı arasındaki etkileşimi güçlendirmek amacıyla farklı etkinlikler ve
fırsatlar sunuldu.
24. Eş-zamanlı ve farklı-zamanlı yürütülmesi gereken etkinlikler ayrı ayrı belirtilmişti.

4,10

25. Derste çeşitli klasik ve alternatif değerlendirme yöntemleri bir arada kullanıldı.

3,80

26. Kullanılan değerlendirme yöntemleri katılımcı başarısını belirleme açısından yeterliydi.

3,71

27. Etkinlikler için kullanılacak değerlendirme ölçütleri her farklı etkinlik için açıkça belirtildi.

3,68

28. Verilen etkinliklerin ve ödevlerin tamamlanması için öngörülen süreler yeterliydi.
29. Farklı etkinlikler için değerlendirme yüzdeleri, değerlendirme ölçütleri ve notlandırmaya ilişin
bilgiler sunulmuştu.

3,56
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3,41
3,26
3,39
3,62

3,65

SONUÇ
Projeye ilişkin detayların, oyuncak müzesinden örneklerin, sunum ve yayınların
paylaşılması amacıyla kurulan web portal, aynı zamanda e-Öğrenme yöntemi ile verilecek
eğitim ile ilgili siteye erişimi sağlama görevini de üstlenmiştir. Web portalın ve e-Öğrenme
ortamlarının projenin amacına uygun bir şekilde yapılandırıldığı ve uzaktan öğretim sürecinin
de başarıyla sürdürüldüğü gözlenmiştir. E-Öğrenme konusundaki pilot uygulama da başarılı
geçmiş, %80 katılım sağlayan 67 müze profesyoneli eğitim sonrasında sertifika almaya hak
kazanmıştır.
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