
Üstün Zekalı Eğitiminde Deneyimsel Öğrenme ve 
Sanal Gerçekliğin Entegrasyonu

Haziran 2021, 4. e-bülten

Bu bültende:

Senaryoların geliştirilmesi

Pilot Uygulama

Çoğaltıcı Etkinlikler

Sanal Gerçeklik Uygulaması

"Üstün Zekalı Eğitiminde Deneyimsel Öğrenme 
ve Sanal Gerçekliğin Entegrasyonu" projesinin 
(VR4Gifted) 4. Bültenine hoş geldiniz. Bu bültene 
senaryo geliştirme, pilot uygulama, çarpan 
olayları ve VR uygulaması hakkında bilgiler 
ekledik.

VR4Gifted projesi Avrupa komisyonu ve 
Erasmus+ programı tarafından ortaklaşa finanse 
edilmektedir. 
Aksiyon: İnovasyon için Stratejk Ortaklıklar. 
Çağrı:2018

PERIYODIK BÜLTEN
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Senaryoların geliştirilmesi

Örnek Senaryo ve Uygulama

Proje ortakları, öğretim programına 
uygun olarak senaryo içeriklerini 
belirlemiş ve deneyimsel öğrenme 
döngüsüne uygun hale getirmiştir. 
Ardından, öğretim programı 
modüllerinde yer alan hedefler 
doğrultusunda gerekli 
düzenlemeler yapılmıştır. Nara 
EdTech, modüller için geliştirilmiş 
olan senaryoları, sanal gerçeklik 
ortamına aktarmıştır.
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Hedefler: 
Öğretmen Adayları
• Üstün zekalı ve yeteneklilerin eğitiminde hızlandırmayı tanımlayacak, 
• Hızlandırmanın farklı türlerini anlayacak
• Üstün zekalı ve yeteneklilerin eğitiminde farklılaştırılmış programı 
tanımlayacak
• Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler için farklılaştırılmış programın 
ilkelerini açıklayacaklardır.
Somut Deneyim: Öğretmen adayları VR gözlüklerini kullanarak sanal 
sınıfı ve öğrencilerin davranışlarını inceleyecektir. Bu örnekte bir 
öğrenci dersle ilgilenmeyip pencereden dışarı bakmaktadır. 



Yansıtıcı Gözlem: Bu aşamada öğretim üyesi, öğretmen adaylarından 
VR gözlüklerini çıkarmalarını isteyecek ve ardından öğretmen 
adaylarına sanal sınıfta neler gözlemlediğini soracaktır.
• Herhangi bir sorun var mıydı?
• Problem/ler nasıl çözülebilir?
•Problemi/leri çözmek için öğretmenin bilmesi/yapması gerekenler 
nelerdir?

Soyut Kavramsallaştırma: Bu aşamada öğretim üyesi konuyu 
açıklayacak, slayt paylaşacak ve konularla ilgili sorular soracaktır. 
Öğretmen adaylarına üstün zekâlıların ve yeteneklilerin eğitiminde 
program farklılaştırma ve hızlandırma konusunda bilgi verilecektir. 
Renzulli'nin modeli de detaylı olarak ele alınacak, üçlü zenginleştirme 
ve hızlandırma ile program farklılaştırma işlenecektir.

Aktif Deneyim: Öğretmen adayları tekrar VR gözlüklerini 
kullanacaktır. Sanal sınıflarda, Renzulli’nin üçlü zenginleştirme ve 
hızlandırma modellerinin uygulanmasına ilişkin seçenekler 
bulunmaktadır. Öğretmen adayları, programı farklılaştırma ve 
hızlandırma konusunda öğrendiklerini sanal sınıfta senaryolar 
aracılığıyla uygulama fırsatı bulacaklardır.
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- Renzulli’nin Üçlü Modeli

- Hızlandırma

Pilot Uygulama

Kapanış: Öğretmen adayları, üstün zekalı ve yetenekli 
öğrencinin de yer aldığı sanal sınıftaki deneyimlerini 
paylaşacaktır.  Bu deneyimin, programı farklılaştırma ve 
hızlandırma konusundaki yeterlilik algıları üzerindeki etkileri 
tartışılacaktır. Oturumlar sırasında öğrendikleri hakkında bir 
özet paragraf hazırlamaları istenecektir.



Son Ulusötesi Toplantı (Çevrimiçi)

Çoğaltıcı Etkinlikler

VR4GIFTED Projesinin son Ulusötesi toplantısı, tüm proje ekibi üyelerinin 
katılımıyla çevrimiçi olarak 02.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  Proje 
koordinatörü COMU’nun ev sahipliğini yaptığı toplantıda  ortaklar, fikri 
çıktıların ve çoğaltıcı etkinliklerin kalitesini tartışmıştır.

Proje ortaklarından COMU, UOM ve UCAM ’dan en az 25 öğretmen 
adayının katılımıyla pilot uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın 
ardından katılımcılara kalite değerlendirme anketleri uygulanmıştır. 
Katılımcılar böyle bir uygulamanın kendilerine sağlayacağı faydanın yanı 
sıra sanal gerçeklik destekli deneyimsel öğrenme döngüsünün öğretmen 
eğitiminde kullanılmasının üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin 
eğitiminde faydalı olacağını ifade etmişlerdir.
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ÇOMÜ tarafından düzenlenen Son Ulusötesi Çevrimiçi Toplantısı

Hazırlanan öğretim programının ve VR senaryolarının 
akademisyenlere, öğretmen eğitimcilerine, ilkokul 
öğretmenlerine, ilgili STK'lara ve diğer paydaşlara tanıtılması için 
APEC, UCAM ve UOM tarafından paneller düzenlenmiştir. ÇOMÜ 
tarafından 2 gün süren uluslararası  konferans düzenlenmiştir. 
Konferansa akademisyenler, öğretmenler, öğretmen adayları, 
okul yöneticileri, STK'ların yanı sıra tüm proje ortakları da 
katılmıştır.



Konferansta VR senaryoları tanıtılmış, proje ortakları tarafından 
hazırlanan makale sunulmuştur. Deneyimsel Eğitim Merkezi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erdoğan’ın davetli konuşmacı 
olarak yer aldığı konferansta bildiri sunumları da yapılmıştır. 
Ayrıca projenin pilot uygulamasında yer alan katılımcılar da 
deneyimlerini paylaşmıştır. 
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ÇOMÜ Uluslararası Akademik Konferansı 

UCAM Tarafından 
Düzenlenen Panel 

APEC Tarafından 
Düzenlenen Panel 



VR Uygulaması Google Play Store'a Nara EdTech tarafından 
yüklenmiştir. Proje kapsamında hazırlanan senaryoları içeren VR 
kaynaklarına ve öğretim programına aşağıdaki linklerden 
ulaşılabilir: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.NaraEdtech.VR4GIFTED

https://vr4gifted.com/io1-higher-education-curriculum/ 
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Proje Koordinatörü:    ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSİTESİ

Proje İrtibat Kişisi:        İlke Evin Gencel
Proje e-posta:             vr4gifted@gmail.com
Proje website :            vr4gifted.com

VR4Gifted 
Mobil VR Uygulaması
(Google Play Store)

VR Uygulaması


