
 Sevgili öğrenciler,

• Dünya genelini etkileyen Covid-19 salgın hastalığı neticesinde okulların kapanmak 
zorunda kalması uzaktan eğitim ve öğrenimin öne çıkmasını beraberinde getirdi. Milli 
Eğitim Bakanlığının sağladığı uzaktan eğitim imkanlarına destek olacak nitelikteki 
serbest erişime açık, ek uzaktan öğrenim kaynaklarının listesini UNICEF Türkiye 
olarak bilginize sunuyoruz.

  
• Burada yer alan kaynaklar dünya ve ülkemiz genelinde yaygın olarak tanınan 

ve kullanılan dijital ortamlar olsalar da UNICEF’in politikaları ya da görüşlerini 
yansıtmadıklarını bildirmek isteriz. Listedeki kaynaklar serbest erişime açıktırlar 
ancak bazı ek özelliklerden yararlanılmak istenirse üyelik ya da ücret söz konusu 
olabilir.    

• Söz konusu kaynaklar farklı yaş grupları için kişiselleştirilmiş öğrenme platformaları olarak 
işlev görmekte ve dil, matematik, fen bilimleri, bilgisayar teknolojileri, programlama, 
tarih, sanat, ekonomi, resim, müzik spor gibi konulara ilişkin binlerce saatlik eğitim 
videoları, alıştırmalar, ve pratik yapma imkanlarıyla bu konuları kendi hızınızda 
öğrenmenize ya da gözden geçirmenize destek sağlamaktadır. Beceri gelişiminiz 
açısından üç alt başlıkta gruplandırıldılar:  (i) Bilgiyi analiz etmeyi ve kullanmayı içeren 
akademik beceriler (ii) bireysel gelişiminize katkı sağlayacak nitelikteki kişisel beceriler 
ve başka kişilerle etkin iletişim kurmanıza destek olabilecek sosyal beceriler.

 Sevgili Anne ve Babalar:

• Çocukların öğrenme süreciyle etkin biçimde ilgilenmenizde yarar olduğunu 
hatırlatmak isteriz. Unutmayalım ki, teknoloji çocuklarımızın öğrenme 
deneyimlerinde yer alan çok sayıdaki etmenden yalnızca biridir ve  anne, 
babaların ve öğretmenlerin sağladığı rehberliğin yerini alması mümkün değildir. 
Bu durum özellikle küçük yaştaki çocuklar için geçerlidir.

   
• Lütfen çocuklarınıza özel bilgileri kimseyle paylaşmayın.  Anne, babalar ve 

çocukların bakımından sorumlu kimseler olarak, onların kullandığı dijital 
kaynakları kontrol etmeyi ve güvenli olmayanlardan ve de çocuklarınıza ilişkin 
detaylı bilgi talep edenlerden kaçının. Çocuklarınızın kimliği, bulunduğu yer, 
etnik, dini ya da dilsel aidiyetine ilişkin bilgiler eğitim platformlarına erişmek 
için gerekli değildir.      

Serbest Erişime Açık,
Ek Uzaktan Öğrenme  Kaynakları



Beceri
Türü

İçerik Yaş Açıklama Dil Sağlayıcı Kaynak

Akademik
Beceriler

Matematik + 6 * Bütün Sınıflar (1-12) için  
   matematik dersleri (Link-1)
* İleri matematik dersleri   
   (Link-2)

Türkçe  Khan
Academy

1- http://www.khanacademy.org.tr/matematik-mufredati.asp

2- http://www.khanacademy.org.tr/matematik.asp

Fen Bilimleri +14 * Biyoloji, Fizik, Kimya         
   Mühendislik, Yer ve Uzay   
   Bilimleri, Tıp dersleri (Link-1)

Türkçe  Khan
Academy

http://www.khanacademy.org.tr/fen-bilimleri.asp 

Ekonomi
ve Finans

+14 * Mikro ekonomi, finans,   
   sermaye piyasalarına
   ilişkin dersler

Türkçe  Khan
Academy

http://www.khanacademy.org.tr/ekonomi-ve-finans.asp

Sosyal 
Bilimler
ve Sanat

+14 *Tarih, Sanat Tarihi,       
  Müzik dersleri

Türkçe  Khan
Academy

http://www.khanacademy.org.tr/sosyal-bilimler-ve-sanat.asp

Bilgisayar
Bilimleri

+14 *Programlama, Bilgisayar   
  Bilimi, Pixar dersleri

Türkçe  Khan
Academy

http://www.khanacademy.org.tr/bilgisayar-dunyasi.asp

Öğrenmenin 
Öğrenilmesi +14

Sanat, Müzik, Edebiyat, 
Matematik, Fen Bilimleri, Spor 
ve pek çok başka alandan 
gelen uzmanlar yeni teknikler 
aracılığıyla öğrenme ve çalışma 
yöntemlerinizi geliştirmenize 
yardımcı oluyorlar.

Türkçe Coursera https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn-youth#syllabus

Oyunlaştırma +14

Bu kurs aracılığıyla 
oyunlaştırmanın, yani  oyun 
felsefesi, oyunsal düşünme ve 
oyun mekaniklerinin oyun-
dışı alanlarda, motivasyonu 
arttırmak ve kullanıcıları 
problem çözmeye teşvik 
etmek için nasıl kullanıldığını 
öğreneceksiniz.

Türkçe Coursera https://www.coursera.org/learn/gamification



Kişisel 
Beceriler

Güzel
Sanatlar

+14 Farklı müzelerde  yer alan 
sanat eserlerini inceleme 
imkanı bulacaksınız.

Türkçe  Khan
Academy

http://www.khanacademy.org.tr/muzeler-ve-icerik-ortaklarimiz.asp

Sayısal
Tasarım
ve
Programlama

+14

2 ve 3 Boyutlu Tasarım, 
Websayfası Tasarımı, Bilişim 
Teknolojilerinde Kadın 
Girişimciliği; Programlama, 
Bulut Teknolojisi, Fotograf 
ve Video Çekimi, Veri 
Güvenliği, Sanal Pazarlama, 
İş Geliştirme, İş Sağlığı 
ve Güvenliği vb. alanlara 
yönelik eğitimler.

Türkçe ODTÜ https://bilgeis.net/tr/dersler

Sayısal
Beceriler

+14

Veri Güvenliği, Veri ve 
Teknoloji, Sanal Pazarlama 
ve Kariyer Gelişimi vb. 
Alanlara yönelik eğitimler.

Türkçe

Google 
Digital 
Workshop

https://learndigital.withgoogle.com/dijitalatolye/courses

Kişisel 
ve
Sosyal
Beceriler

Etkili 
Konuşma 
Sanatı

+14

Kendini ifade etme ve etkili 
konuşmaya yönelik bilgi 
ve becerilerin ele alındığı 
eğitimler. 

Türkçe Coursera https://www.coursera.org/learn/retorik#instructors

Kendini ifade 
etme: 
Tonlama

+14
Doğru tonlama ve konuşma 
tekniklerine ilişkin bilgilerin 
yer aldığı bir eğitim 

Türkçe Coursera https://www.coursera.org/learn/lesson-express-yourself-pronunciation

Etkili 
Konuşma +14

Doğru nefes alma, sesi 
doğru ve etkili kullanma, 
tonlamanın inceliklerine 
ilişkin temel bilgilerin yer 
aldığı bir eğitim.

Türkçe Coursera https://www.coursera.org/learn/etkili-konusma

Girişimcilik +14

Karşılaşılan sorunların 
tespit edilmesi, etkin 
biçimde çözülmesi ve 
tecrübenin paylaşılmasına 
yönelik konuların ele 
alındığı bir eğitim.

Türkçe edX https://www.edx.org/course/kullancdan-dogan-yenilikcilik-girisimcilige-yolcul

Kişisel 
Gelişim

+14 İletişim Becerileri, Kişisel 
Gelişim ve Sunum Beceril-
erin ele alındığı bir eğitim. 

Türkçe edX https://bilgeis.net/tr/dersler


