AÖF Sýnavlarý
Bir AÃ§ýkÃ¶ðretim FakÃ¼ltesi Ã¶ðrencisi sýnavlara nasýl hazýrlanmalýdýr?

Uzaktan eðitim alan bir Ã¶ðrenci Ã¶rgÃ¼n Ã¶ðrencilere gÃ¶re daha avantajlýdýr. Ýstediði yer, zamanda istediði konulara Ã§alýþ
Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ðÃ¼ne sahiptir. Bir programa devam zorunluluðu bulunmadýðý iÃ§in Ã¶zgÃ¼rdÃ¼r. Ã–ncelikleÂ Ã¶ðreticisi kendis
olmalýdýr. Bunun iÃ§in nasýl Ã¶ðrendiðini keþfetmesi gerekir. Yani "Ã–ðrenmeyi Ã¶ðrenmelidir" yoksa Ã§alýþtýðý dersinde verim
olamayacaktýr.

Bir AÃ–F Ã¶ðrencisine sunulan Ã¶ðrenme ortamlarý oldukÃ§a fazladýr. Temel eðitim kaynaðý Ã¶ncelikle kitap, sonra akademik
danýþmanlýkla, televizyon programlarý ve internet kaynaklarýdýr. Fakat gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde teknolojinin yaygýnlaþmasý sayesind
internet ortamýnda yani AÃ§ýkÃ¶ðretim FakÃ¼ltesi e-Ã–ðrenme Portalýnda bÃ¼tÃ¼n bu ortamlar bir arada sunulmaktadýr. Bu
nedenle Ã¶ðrenenlerin en Ã§ok takip ettikleri Ã¶ðrenme ortamý olma yolundadýr.

Eþ zamanlý e-danýþmanlýk sisteminin uygulamasýnda sanal sýnýflardan yararlanýlýyor. Ã–ðrenciler, derslerinin eþ zamanlý e-d
odalarýnda sorularýna hemen yanýt alabiliyor, diðer Ã¶ðrencilerin sorularýna verilen cevaplarý gÃ¶rebiliyor, duyuru panosundan
danýþmanlarýn duyurularýný okuyabiliyor. Danýþmanlar da sorulara yazýlý, Ã§izimle veya sesli yanýt verebilme imkanýna sahip
bulunuyor.

Eþ zamanlý e-danýþmanlýk hizmeti iktisat ve iþletme fakÃ¼ltelerinin 4. sýnýfýndaki uluslararasý iþletmecilik, maliye politikasý,
TÃ¼rkiye ekonomisi, vergi hukuku, uluslararasý mali iliþkiler, yerel yÃ¶netimler, siyaset bilimi, Ã¶rgÃ¼tsel davranýþ, iþÃ§i saðlýð
gÃ¼venliði, insan kaynaklarý yÃ¶netimi, muhasebe denetimi ve mali analiz, sermaye piyasalarý ve finansal kurumlar, stratejik
yÃ¶netim, giriþimcilik, iktisat tarihi, iktisadi kalkýnma ve bÃ¼yÃ¼me, finansal ekonomi, uluslararasý Ã§alýþma normlarý,
endÃ¼stri iliþkileri ve TÃ¼rk dili derslerinde veriliyor.

BÃ¶ylece AÃœ, uzaktan eðitim sisteminde internete dayalý verilen e-alýþtýrma, e-kitap, e-televizyon, e-sýnav, e-sesli kitap ve edanýþmanlýk hizmetlerine þimdi de sanal odalarla eþ zamanlý e-danýþmanlýk hizmetini eklemiþ oldu.
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/EszamanliDanismanlik.aspx Â sayfasýndan eriþebilirsiniz.
Anadolu Ãœniversitesi AÃ§ýkÃ¶ðretim FakÃ¼ltesi e-Ã–ðrenme Portalýndan nasýl yararlanabilirsiniz?

BÃ¼tÃ¼n AÃ–F Ã¶ðrencileri T.C. Kimlik numaralarý ile sisteme kolayca giriþ yapabilirler. Bu portalda bÃ¼tÃ¼n AÃ–F derslerinin
e-kaynaklarýna eriþmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

Portalda bir ders seÃ§tiðinizde e-Kitap, e-Televizyon, e-Alýþtýrma, e-Sýnav, e-Danýþmanlýk ve bazý derslerde e-Sesli Kitap
menÃ¼leri karþýnýza Ã§ýkacaktýr. TÃ¼rkiye'nin en fazla iÃ§eriðine sahip ve en fazla Ã¶ðrenenin aktif olarak takip ettiði bu eÃ¶ðrenme sisteminde Ã¶ðrenenin bir derste ihtiyaÃ§ duyacaðý bÃ¼tÃ¼n ortamlar yer almaktadýr. AÃ§ýkÃ¶ðretim Ã¶ðrencisi ol
Ã¶ncelikle e-Kitap'tan konunuza bir gÃ¶z atmanýz sonra TV programýný bilgisayarýnýza indirerek ders hocasýnýn konu anlatým
takip edebilirsiniz. Sonra e-Alýþtýrma ile ders Ã¶zetini, Ã¶rnekler,arasorularý, alýþtýrma ve test sorularýný Ã§Ã¶zerek animasyon
takip edebilirsiniz.

Sonra e-sýnav menÃ¼sÃ¼nden gerÃ§ek zamanlý ve gÃ¼ncel sorulara ulaþabilirsiniz. Kendinizi sýnayabilirsiniz. Sorulardan
anlamadýðýnýz ya da tekrar etmeniz gereken bir konu olduðunda tekrar kitap, tv ve alýþtýrma yazýlýmýný gÃ¶zden geÃ§irebilirs
Yine de ders hocasýna sormak istediðiniz bir soru var ise 48 saat iÃ§inde sorularýnýzýn yanýtlandýðý e-Danýþmanlýk hizmetind
yararlanmanýz mÃ¼mkÃ¼n olacaktýr.

Ders iÃ§eriðini iþte, yolda arabada ya da istediðiniz yerde dinleme iÃ§in seslendirilmiþ Ã¼nitelerin MP3 dosyalarýný bilgisayarýn
indirebilirsiniz.
Bu kadar fazla imkana ve Ã§alýþma ortamýna sahip olan bir Ã¶ðrenci eðer dÃ¼zenli olarak bu ortamlarý kullanacak olursa
sýnavdan baþarýsýz olmasý yada dersi anlamamasý neredeyse imkansýz olacaktýr.
TÃ¼m AÃ–F Ã¶ðrencilerine sýnavda baþarýlar dilerim.

http://www.eogrenme.net

Joomla! ve MJ Turkiye ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 27 February, 2017, 18:30

