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Word Translation and/or 

Explanation (TURKISH) 

TÜRKÇE açıklama yada 

çevirisi 
TPACK Teknolojik Pedogojik İçerik Bilgisi 

Technological Knowledge (TK) Teknoloji Bilgisi 

Pedagogical Knowledge (PK) Pedogoji bilgisi 

Content Knowledge (CK) Içerik bilgisi 

Technological era Teknolojik çağ 

ICT Bilişim ve iletişim teknolojileri 

Algorithmic thinking Çözüm yollu düşünme 

Analogical thinking Analojik, kıyas yoluyla düşünme 

GooseChase Akıllı telefon tablet yada diğer aletlerle 

kullanılabilen belirli bir sure ve görevlerle 

bir oyun oluşturulabilen web 2 aracıdır. 

e-Twinning Avrupa okullarının gerekli alt yapıyı 

sağlayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini 

kullanarak işbirliği yapmaya teşvik etmeyi 

amaçlayan bir Avrupa Komisyonu 

girişimidir.  

TwinSpace e.twinning üyesi olan ulusal ve uluslararası 

kullanıcıların 31 ayrı dilde kullanabileceği 

faydalı çevirimiçi bir sınıftır.  

Homepage  anasayfa 

Robots Önceden programlanmış görevleri yerine 

getiren elektro mekanik bir cihazdır.  

Web 2.0 Ikinci nesil internet hizmetleri, internet 

kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak 

yarattığı sistemi tanımlar.  
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Kizoa Slayt yapma ve video düzenleme programı 

mentimeter Ders öncesi, sırası ve sonrasında anlık ve 

eğlenceli bir şekilde ısınma ve 

değerlendirme etkinlikleri hazırlamamızı 

sağlayan bir web 2 aracıdır.  

CODING Programlama ya da yazılımlama, bilgisayara 

yön veren komutlar, kelimeler, aritmetik 

işlemlerdir. 

Scratch Çocukların kullanımına göre tasarlanmış 

basit düzeyde bir programlama dilidir.  

GoogleProject  

Animato Web 2.0 Çevrimiçi olarak çalışan bir web 2 aracıdır. 

Hazırladığınız animasyonları gösterime 

sunmanızı sağlar.  

KAHOOT Eğitim kurumlarında eğitim teknolojisi 

olarak kullanılan oyun tabanlı bir öğrenme 

platformudur. 

voki Çevrimiçi olarak karakterler oluşturup bu 

karakterleri yazdığımız metinlerle 

konusturduğumuz bir web2 aracıdır.  

Hashtag (#) Etiket (diyez işareti) sosyal ağ servislerinde 

kelime veya kelime gruplarının önüne 

eklenerek oluşturulan bağlantılar, anlık 

bilgileri kategorize etmeye ve kitlelere 

ulaştırmaya yardımcı olur.  

Humidity meter of soil Toprağın nemini ölçme 

Resistor meter Direnç ölçer 

Sieve of Eratosthenes Eratosthenes kalburu belirli bir tam sayıya 

kadar yer alan asal sayıların bulunması için 

kullanılan bir yöntemdir.  

Prime Numbers Asal sayılar 

Misuse of Internet Internetin yanlış kullanımı 
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Self-criticism Öz eleştiri 

molecule Molekül 

QuiverVision 3D görüntü sunabilen bir Web 2.0 aracı 

Pre- and Postquestionnaire Önce ve sonra yapılan anket 

Digital Foodprint Dijital Ayak İzi 


