Seri
numarası:

Video Konusu/Başlığı:

Videonun linki:

Süre:

1

Sınıf IX-cu - Fızık - Mıknatıslar ve manyetik
malzemeler

https://youtu.be/lzJVe69WCiU

11:53

2

IX sınıf - Fransızca - Situer dans le temps et exprimer
la
durée

https://youtu.be/LIKchCNmeQA

18:05

3

IX Sınıf - Fransızca - Passe Compose

https://youtu.be/mzp9-rmC5Zc

14:49

4

VIII sınıf - Fızık - Işığın yansıması

https://youtu.be/gnMZtHMGFvQ

11:36

5

VII sınıf - Türk Dili - Ahlak guzelda vranislar

https://youtu.be/wuu3EhLkeKU

09:18

6

VII sınıf - Türkçe - İlgeçler(Edatlar), Bağlaçlar ve
Ünlemler

https://youtu.be/8Q33Bl14s1Q

11:52

7

VI sınıf - Bilgisayar - Algoritma Örnekleri

https://youtu.be/UeRCRZuf3Is

23:05

8

VI sınıf - Enformatık - Algoritmalar ЕrcanLama

https://youtu.be/AFkVd1X1HcY

13:37

9

VI sınıf - Türk Dili - Eylem lerdezaman

https://youtu.be/hdgH4ZW5hts

09:26

0

VI sınıf - Turkce - Cizgi Kompozisyonu

https://youtu.be/qAOmH5mKORk

08:20
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11

VI sınıf - Matematik - Kesirler

https://youtu.be/XeavaBYvjHk

15:21

12

V sınıf - Matematik - Bölme

https://youtu.be/PvgVxFCvHBc

04:25

13

V sinif - Türkçe - Adıllar (Zamirler)

https://youtu.be/c-htBkNDuwc

10:00

14

III sınıf - Türk dili - Türkçe 1 ve 2

https://youtu.be/P-2uYxrmlFA

05:19

15

III sınıf - Toplum - Doğum Yerinin Güzellikleri

https://youtu.be/K2UNrDBiBKM

11:51

16

II sınıf - Turkce - Cani Sikilan Cocuk

https://youtu.be/QxcL-w1t_D8

07:26

17

IX sinif - Fizik - Ses yüksekliği ve frekans

https://youtu.be/Dc-eij56_A4

11:24

Bu bölüm, 2020 - 2021 döneminde ülke genelinde öğretmenler tarafından çekilen video dersleri içermektedir.
Sunulan içeriklerin bir kısmı, Mart - Nisan 2020'de gerçekleştirilen EDUINO'nun ilk açık çağrısında hazırlandı.
Hukukun Üstünlüğü - Sivil Toplum Eğitimi için ek materyaller
Alan: Demokratik değerler ve sivil toplum
1

Demokrasinin Değerleri

https://youtu.be/CdrHHcZNkKg

14:00

2

Demokratik toplumun özellikleri

https://youtu.be/2G2yQDpdTWQ

10:00

3

Vatandaşın aktif katılımı onu toplumda itici bir güç
haline getirmesi

https://youtu.be/BkuQ_GTqLqo

10:42

4

Sivil toplumun özellikleri

https://youtu.be/GDlnkAVJ-QE

10:00
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5

Demokrasinin Değerleri

https://youtu.be/CdrHHcZNkKg

14:00

Alan: Hukukun Üstünlüğü

1

Sosyal Baskı, dürüstlük, yolsuzluk, yolsuzlukla
mücadele, etik, yurttaşlık görevleri

https://youtu.be/luO8b1Ai_ck

08:37

2

Sivil sorumluluk, toplumdaki olumsuz olayların
kınanması: yolsuzluk, etik olmayan sosyal baskı

https://youtu.be/ERdiBuwp8J4

09:47

3

hukukun üstünlüğü, dürüstlük / sosyal baskı, araştırma
yoluyla yolsuzluk ve adam kayırma (torpil)

https://youtu.be/8_xDJnPt1gU

08:38

4

İyi yönetim ilkeleri: şeffaflık ve hesap verebilirlik

https://youtu.be/V0vfbdexEN8

06:19

5

Çeşitli yolsuzluk uygulamalarının sunulduğu ve
tartışıldığı örnek (vaka) çalışmaları

https://youtu.be/Nibi0SFZ9dM

13:12

6

Seçici adalet neden demokrasiye zararlıdır?

https://youtu.be/5WnGhtNxtlw

09:17

7

Sivil sorumluluk, toplumdaki olumsuz olayların
kınanması: yolsuzluk, etik olmayan sosyal baskı

https://youtu.be/ERdiBuwp8J4

09:47

8

hukukun üstünlüğü, dürüstlük / sosyal baskı, araştırma
yoluyla yolsuzluk ve adam kayırma (torpil)

https://youtu.be/8_xDJnPt1gU

08:38

Alan: Hukukun üstünlüğünde medyanın rolü

1

Demokrasilerde kamuoyu ve medya

https://youtu.be/FCpAJWaNYPA

06:34

2

Yeni (modern) medyanın olumlu ve olumsuz rolleri

https://youtu.be/7kgBHhiQHoM

09:26

3

Gerçekler, bilgiler ve bir gazetecinin kişisel görüşleri

https://youtu.be/icXFbSmKXm0

03:54
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4

Sosyal ağların günlük yaşamdaki etkisine örnekler

https://youtu.be/t_3CgH92r_4

06:02

5

"Sansür, otosansür ve sanal şiddet(siber zorbalık)"

https://youtu.be/XCkmEzflPDw

07:00

6

Sosyal Baskı, dürüstlük, yolsuzluk, yolsuzlukla
mücadele, etik, yurttaşlık görevleri

https://youtu.be/luO8b1Ai_ck

08:37

7

Medya, hükümetlerin denetlenmesini nasıl temsil
ediyor?

https://youtu.be/LaBJOxh_pqY

06:41

8

Vatandaşlar medyayı demokratik süreçlere katılmak
için nasıl kullanıyor?

https://youtu.be/t4e2QO4RsFM

06:16

9

Gazeteci, editör, medya sahibi

https://youtu.be/P0IaM2p2e2M

12:18

Videolar, Üsküp Hollanda Krallığı Büyükelçiliği'nin mali desteğiyle gerçekleşen ve UNICEF ve Gençlik Eğitim
Forumu tarafından Ocak - Mart 2021 döneminde yürütülen, "Hukukun üstünlüğü ve sivil toplum eğitimi alanında
dijital eğitim içeriklerinin hazırlanması" projesi kapsamında yapılmıştır.
Öğretmenleriniz, haftalık olarak güncellenecek olan yeni video dersleri çekmek için her gün çok çalışıyor!
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