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Online Dijital Ortamda Etkin 
Eğitmenlik Becerileri Eğitimi
Eğitim Veren :  Fatma YILDIZ
Eğitim Yeri : Zoom

KİMLER KATILMALI

Kurumlarda çevrim içi eğitim 
veren tüm iç eğitmenler

Eğitim Süresi : 2 gün ( Üçer saat )

EĞİTİMİN AMACI

Kurum içinde farklı dijital 
platformlar aracılığıyla 
uzaktan eğitim veren iç 
eğitmenlerin yetişkin öğrenme 
prensipleri çerçevesinde 
çevrimiçi eğitmenlik 
konusunda bilgi ve beceri 
sahibi olması amaçlanmıştır.

ÖĞRENİM HEDEFİ

Katılımcılar eğitimin sonunda; dijital platformlarda

• Eğitim hazırlama ve verme motivasyonu 
kazanacaklar.

• Çevrimiçi eğitim hazırlarken dikkat edilmesi 
gereken noktaları sıralayabilecekler.

• Çevrimiçi eğitimde interaktif ve katılımcı 
dikkatini artıracak ipuçları hakkında bilgi 
sahibi olacaklar.

• Çevrimiçi eğitimlerinde katılımcıların dikkatini 
yüksek tutabileceklerdir. 

ÖN DOKÜMANLAR

1) Eğitim sözlüğü (tüm tanımlar 
yer alır, sanal sınıf nedir? Offline 
eğitim nedir, mikro learning 
nedir? Vb) 

2) Program içeriği, akış ve 
yönteme dair bilgiler, platformun 
nasıl kullanılacağına dair bilgiler, 
eğitim akışında katılımcılardan 
beklenenlere dair bilgi dosyası. 

İÇERİK

1. Modül

• Tanışma

• Çevrimiçi sınıfların özellikleri

• Yetişkinin öğrenme özellikleri

• Dijital ortamda ve sınıf içinde öğrenmenin farkları

• Çevrim içi eğitmenin görevleri

• Çevrim içi eğitim hazırlığı

 - Katılımcı sayısı, eğitim süresi, plan, prova ve   
      olasılıklar üzerine yedekler…

• Tasarım

 - Amaç – öğrenim hedefi yazma

 - İçerik oluşturma ve planlama

2. Modül

• Görsel Tasarım

• Eğitsel Materyal Hazırlama

• Katılımcıların dikkati ve ilgisini canlı tutabilme

 - Araçlar

 - Yöntemler

• Eğitim sırasında ses ve beden dili

• Dijital Ortamın Dinamiklerini Yönetebilme

 Uygulamalı olarak işlenecektir. (oyun, grup çalışması, 
oyunlaştırma içerir)



EĞİTİMCİNİN ÖZGEÇMİŞİ

Eğitmen: Fatma YILDIZ

Yönetici ve Takım Koçu, PCC

2001 yılında “Yetişkin Eğitimi (Androgoji)” üzerine akademik öğretim veren tek 

kurum olan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İletişimi ve 

Planlaması bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik eğitime 

devam ederek, farklı zamanlarda, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Halk 

Eğitimi yüksek lisansı ile Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Psikoloji yüksek lisansının alt 

yapı modülünü tamamladı.

 

20 yıla yakın süren iş hayatında, danışmanlık, hızlı tüketim, uzaktan eğitim ve İK Danışmanlığı sektörlerinde eğitim, 

gelişim ve yönetim fonksiyonlarında farklı görevlerde bulundu. İhtiyaç Analizi, mevcut durum değerlendirmesi, 

eğitim ve gelişim organizasyonu, ölçme ve değerlendirme, insan kaynakları sistem ve yapılarının kurulması, 

denetimi, performans yönetimi, kariyer yönetimi, oryantasyon, yetenek yönetimi, iç eğitmen yetiştirme, iç satış 

eğitimleri kurguları, uzaktan öğrenme, eğitim tasarımı, gelişim ve değerlendirme merkezi konularında deneyim 

kazandı.

 

Hızlı Tüketim sektöründe eğitim ve gelişim departmanını yönettiği sırada koçlukla tanıştı. İnsanın potansiyelini 

açığa çıkaran, gelişimini destekleyen koçluk yaklaşımını benimseyerek bu alandaki tüm eğitimlerini Erickson 

College International okulunda tamamladı. Yıldız, Uluslararası Koçluk Federasyonu üyesi olup,  akredite PCC 

(PCC-Professional Certified Coach) ünvanlı koçtur.

ICF Türkiye’de Pazarlama İletişimi çalışma grubunda koçluğun daha etkili tanıtılması konusunda projeler 

üretir. Aynı zamanda Erickson Türkiye’nin koç yetiştiren süpervizörlerinden biridir. Koç öğrencilerine mentorluk 

yapmaktadır.

 

Yıldız, TEGEP- Eğitim ve Gelişimi Platformu Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Şu an denetim kurulu 

yedek üyeliği ile beraber, Eğitim Profesyoneli Geliştirme ve Kurumsal Eğitmen Sertifika Programında eğitmenlik 

ve Türkiye’nin en iyi Eğitim ve Gelişim Ödülleri organizasyonunda son 5 yıldır jüri üyeliği yapmaktadır.

 

2008 yılında geçirdiği önemli bir sağlık sorunu sonrası, çalışmalarını ve araştırmalarını insan sağlığı, düşünce 

sistemleri, pozitif düşünce ve pozitif psikoloji konuları üzerine yoğunlaştırmış; 2008 yılından bu yana yaşamında 

denge kurmaya özen gösteren bir yaklaşımla insan potansiyelini açığa çıkartmaya yönelik motivasyon artırıcı 

programlar geliştirmektedir.

Fatma Yıldız; 2015 yılından bu yana kendi adına kurduğu şirkette eğitmenlik, yönetici ve takım koçluğu ve 

performans danışmanlığı yapmaktadır.  Dünya’da ve Türkiye’de yeni yerler keşfetmeyi seven Yıldız; fotoğraf, 

müzik ve resim konularında çalışmalar yapar. Hobileriyle gelişim programlarını harmanlayarak farklı atölyelerde 

keyifli ve yaratıcı çözümler sunmaktadır.
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