
MODÜL 8                                            7 -A                                   Konu Anlatım 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gelişen teknolojiyle eğitim-öğretim süreci→Dijital dönüşümün tam ortasındadır.  
 

Hem kavramsal (yeni eğitim modelleri...)  

Hem de teknolojik (e-öğrenme, mobil cihazlar, öğrenme ağları ...) değişimler    
 → Öğretme ve öğrenme sürecinde dönüştürücü bir değişim oluşturdu.  
 

Uzaktan eğitim ve özellikle çevrim içi eğitim 

- Çeşitli sebeplerle eğitime katılamayan öğrencilere eğitim imkânı sağlamaktadır. 
 
 

Mobil Öğrenme (m-öğrenme): 
 

Formal (biçimsel), informal(doğal) ve non-formal(yaygın) öğrenme etkinlerinin 

- Teknoloji desteğiyle bütünleştirilebileceği fırsatlar dönemi yaşanmaktadır.  
      → Bunların içinde en öne çıkan yöntemlerden biri mobil öğrenmedir.  
 

Mobil öğrenme öğrencilerin mobil teknolojileri ve interneti kullanarak 

 - Her yerde ve her zaman öğrenme materyalleri üreten bir öğrenme modelidir.  
 

Öğrenmenin gerçekleştiği ortamlarda %75’lik bir oranla  
  →İnformal öğrenme ortamları öne çıkmaktadır.  
 

İnformal öğrenme: Konuşmak, başkalarını gözlemlemek, deneme yanılmalar ve 
                                 bilgili insanlarla çalışmakla gerçekleşir. 
 

Mobil öğrenme özellikleri→ İnformal öğrenme ile daha iyi konumlanabilir: 
 

Mobil öğrenme 

-Kurslar, dönemler, değerlendirmeler düşünüldüğünde ilk bakışta  

 → Okullarla (örgün öğrenme) uyum sağlaması zor bir model gelebilir. 
 

Hem mobil bilgisayarlar hem de cep telefonları ve aynı işlevlerden yararlanan 

diğer cihazlar mobil öğrenmede kullanılabilir.  
 

Uzaktan Eğitim: 

- Kökleri mektupla haberleşmeye dayanır. 

- Özellikle Covid-19 salgınıyla birlikte daha geniş bir uygulama alanı bulmuştur.  
 

Uzaktan eğitimde  

Öğreten ve öğrenenin fiziksel olarak ayrı yerlerde bulunduğu öğretim yöntemidir.  
 

Teknoloji destekli öğretim araçlarının daha fazla kullanılması 

 - İnternet ve çevrim içi öğrenmenin yaygınlaşmasıyla birlikte 

    →  Uzaktan eğitim de formal öğrenme ortamlarında kullanılmaya başlamıştır.  
 

Web temelli araçların kullanımıyla birlikte  

- Uzaktan eğitimin sorunlarından en önemlisi olarak nitelendirebileceğimiz  
  →Öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ve öğrenci-içerik etkileşimleri de 

    → Daha etkin olmaktadır.  
 

Uzaktan eğitim farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir: 

1) Eş zamanlı uzaktan eğitim 2) Eş zamansız uzaktan eğitim  
 

1) Eş zamanlı Uzaktan Eğitim Yaklaşımı: 

Öğrenci ve öğretmen aynı anda bir video konferans sisteminde, sanal bir sınıftadır.  

→ Sınıf ortamının çevrim içi olarak gerçekleşir. 
 

2) Eş zamansız Uzaktan Eğitim Yaklaşımı: 

 - Daha önceden hazırlanmış video kayıtlarının izlenmesi ve  
 - Çoklu ortam araçlarının kullanılmasıyla zengin bir ortam oluşturulmasıdır.  

   → En önemli avantajı, içeriklere erişim farklı zamanlarda gerçekleşebilir. 
 

Uzaktan eğitim sadece örgün eğitimde değil 
 → Özel öğretimde dezavantajlı bireylerin erişimine açmada da etkilidir. 

    (Kaliteli içerikler oluşturulmalı ve alternatif ölçme yöntemleri kullanılmalı)  
 

Öğrencilerin ders içeriğine zihinsel katılımının düşük olması  

 Uzaktan eğitim için  → Önemli bir risk taşımaktadır.  
 

Bu nedenle sadece teknoloji kullanımı değil 
→ Çevrim içi ortamlar için uygun öğretim yöntemleri de kullanılmalıdır:  

    →Yapılandırmacı kurama dayanan öğretim yöntemleri tercih edilmelidir. 

      ( Oyun temelli öğrenme, iş birlikli öğrenme, proje temelli öğrenme … ) 
 

Karma (Hibrit) Öğrenme: 

-Yüz yüze ve çevrim içi öğrenme ortamlarının ve yöntemlerinin 

   → Bir arada kullanılmasıdır. 

- Farklı şekilde adlandırılır: 
  Web destekli öğrenme, katışık öğrenme, tersyüz edilmiş öğrenme … 

  → Bu yöntemler karma öğrenme şemsiye terimi altında birleşmektedir.  
 

Karma öğrenme ortamlarının ortak yanları: Genellikle  
- Bilişsel veya uygulamalı içeriğe → Çevrim içi olarak ulaşması 

- Uygulamalı etkinlikler ve ölçme değerlendirmenin → Yüz yüze … olmasıdır.  
 

Karma öğrenme yöntemlerinde  

Çevrim içi bölümü →Eş zamanlı veya eş zamansız yaklaşımlarla  
Yüz yüze bölümü → Eş zamanlı ve çoğunlukla sınıf ortamında gerçekleşir.  
 

Karma öğrenmenin tamamen uzaktan ve çevrim içi yöntemlere göre avantajı: 
 

1) Öğrenci ve öğretmen bir araya gelir  
2) Vücut dili kullanımına ve insan etkileşimine imkân sağlar. 

 

Gelişen Teknolojiler - Mevcut ve Yakın Gelecekteki Teknolojik Eğilimler 
 

MARTİN’e göre Gelişen teknoloji:  

Kullanımı, ekonominin ve topluma fayda sağlayacak bir teknolojidir. 
- Gelişen teknolojiler yeni bir endüstri veya  

  → Mevcut olanı dönüştürme potansiyeline sahip bilim temelli yeniliklerdir.  
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Gelişen teknolojiler beş nitelik ile tanımlanır:  

1) Radikal yenilik         3) Tutarlılık           5) Belirsizlik/muğlaklık 

2) Hızlı büyüme            4) Belirgin etki   

 

Dijital dönüşüm → Öğretmenleri gelişen teknolojilerle tanıştırmaktadır.  

 
 

Mevcut ve Yakın Gelecekte Göreceğimiz Bazı Teknolojiler: 
 

 

Mobil ve Bulut Teknolojileri:  

Dosyaların, programların … her yerden ve her cihazdan 
 →  Erişilebilir olmasını sağlayan internet altyapısı, yazılımları ve servisleridir.  
 

Veri Bilimi:  

Bilişim teknolojileri sayesinde insanlar ve nesnelerden toplanan verilerden 

→ Anlam çıkarma ve günümüzde var olan problemlere  
  → Geliştirilmiş modellerin ve algoritmaların kullanılmasıdır. 
 

Yapay Zekâ:  

Bilgisayarların insan öğrenmesini ve zekâsının benzeşimini yapmasıdır. 
 

Finans Teknolojileri ve Blok Zincir:  

Kişiler veya kurumlar arasında bilgi, belge, likidite ve finansal enstrümanların   

→ Güvenli bir şekilde değişimi ve saklanması için geliştirilmiş sistemlerdir.  
 

Otonom Araçlar ve Taşıma Sistemleri:  

Otonom araçlar ve sistemler  

- Taşımacılık sektöründen kendi kendine çalışan makinelerin ve çiftliklere 

   → Birçok alanda kendine yer bulmaya başlamıştır.  
 

Nesnelerin İnterneti: 

Nesnelerin interneti teknolojileri ile akıllı evler ve şehirler yakın gelecekte en 

önemli çalışma konularından biri olacaktır.  
 

İleri İmalat Teknolojileri:  

3D yazıcılarla tasarım ve imalat veya otonom imalat bantlarının kullanımı … 
 

Sosyal Ağlar:  

Kullanıcıların içerik üretmesine ve paylaşmasına izin veren sosyal ağlar 

→ Öğrenme, öğretme, eğlenme ve iş yapma amaçlı kullanılabilir.  
 

Sosyal Medya: 

Araştırmalara göre öğrenme ve öğretme ortamlarında sosyal medya 
 → Etkileşim, iş birliği, bilgi ve kaynak paylaşımı için destek olabilir. 
 

Sanal ve Artırılmış Gerçeklik:  

2 Boyutlu grafikleri etkileşim amacı için 3 boyutlu sanal dünyada ve  

 → Oradaki sanal nesnelerle yaptığımızda adı “sanal gerçeklik” olmaktadır.  
 

Artırılmış gerçeklik ise gerçek dünyadaki nesnelerin üzerine  

→Sanal olarak daha fazla bilgi yerleştirmedir. 
 

İş Zekâsı:  

Veri bilimi ile bağlantılı olarak bir kurumun  
-İşiyle ilgili yaptığı etkinlikler sonucu toplanan veriden  

 → Karar vericilere yardımcı olması amacıyla oluşturulan  

       → Doğru ve güvenilir veri görselleştirme teknikleridir.  
 
 

Öğretim İçin Yetkinliklerle İlişkilendirilmiş Dijital Teknolojiler 
 

Öğretmen dijital yeterliklerinin aşağıdaki teknolojilerde somut olarak 

→ Kullanım ve çözüm geliştirme aşamalarında kendini gerçekleştirmesi beklenir: 
  

 

1) Görsel okuryazarlık araçlarını kullanabilmek:  

Canva, Noun Project, Grafio 3, Venngage ve Piktochart gibi  

        → İnternet üzerinden sunulan servisler örnek olarak sunulabilir.  
 
 

2)  Etkileşimli video ve animasyon araçlarını kullanabilmek:  

- Video oluşturmada Snagit, ExplainEverything, Google VR Tour Creator  

- Animasyon oluşturmada Sway ve Storyboardthat …  
 
 

3)  Öğrenme ortamları geliştirebilmek:  
 

- Öğrenme ortamlarında üç boyutlu sanal dünyalarda OpenSim, MineCraft  
- Kodlama etkinlikleri ile mobil uygulama MIT App Inventor, Thunkable,  

                                                                   Appypie, Andromo, Outsystems)  

- Oyunlaştırılmış öğrenme ortamları MS Kodu ve UnityLearn … 
 
 

4)  İş birliğine dayalı problem çözme ve çalışmayı destekleyen bulut araçlarını 

etkin olarak kullanabilmek:  

- Mevcut teknolojilerden Google Drive ve Microsoft Office 365 ürünleri  
- Ek olarak projelerin veya süreçlerin yönetiminde de yine bulut bilişim 

teknolojilerine dayalı olarak çalışan Jira gibi yazılımlar … 
 
 

5) Dijital ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilmek:  

Değerlendirme etkinliklerini bilişim teknolojileri  

 Kahoot, Socrative,  Google Forms, Mentimeter, Educandy … 
 
 

6) Uzaktan eğitim ortam ve araçlarını kullanabilmek:  

Uzaktan eğitim sürecinde temel olarak içerik aktarımı için kullanılan öğrenme 

yönetim sistemleri Moodle Google Classroom, EdModo 
- Eş zamanlı canlı ders anlatım araçları Zoom, Google Meet, Microsoft Teams… 
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7)  Açık kaynak ders materyali katkısı yapabilmek:  

- Öğretmenlerin dijital araçlarla materyaller geliştirmeleri 

- Bu materyallerin lisans durumlarını belirleyebilmeleri ve  
- Diğer meslektaşlarının paylaşabilmesi için  

  → Açık erişim platformlarına (EBA…) yükleyebilmeleri … 
 

8)  Bilişim teknolojileri ile tasarım temelli problem çözme sürecini 

uygulayabilmek: 

 - Yeni neslin bilişim teknolojilerini sadece dijital içerik tüketicisi olarak değil;    

  → İçerik üreten, bilişim teknolojilerini kullanarak problem çözme ve 

    → Üretim yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri gerekir. 
 

 

9)  Veri toplama, elde etme ve analiz araçlarını kullanabilmek:  

-Malumat ve bilginin son kullanıcının işine yaraması için  

→ Verinin toplanması, doğrulanması, standartlaştırılması, sınıflandırılması ve  

     → Analiz edilmesi gerekmektedir.  
- Veri okuryazarlığında öncelikle verinin toplanması için  

- Çevrim içi araçlarda veri toplama formlarının hazırlanması, yayımlanması ve  

  → Verinin alınması (Google forms, Limesurvey, Qualtrics) veya  
  →Açık erişimli güvenilir veri kaynaklarına erişim ve veri alma  

      (Google Analytics, YÖK Atlas, Web Scrapers, TÜİK) gereklidir.  
 

- Verilerin dijital araçlar kullanarak doğrulanması, sınıflandırılması ve  

   → Görselleştirilmesi ile ilgili araçların kullanımı ile ilgili yeterliklerdir.  
 

- Bu aşamada Stat Planet, Tableau veya Excel gibi dijital araçların  

 → Yeteneklerinin farkındalığı ve kullanımı ile ilgili yeterlikler önem 

kazanmaktadır.  
 

-Veriden bilgi ortaya çıkarma aşamasında  

 - Dijital araçlar ve istatistik modeller kullanarak verinin analiz edilmesi gerekir. 

   → Veri analitiği teknikleri ve araçlarının (SPSS, R-Studio, Python, RapidMiner)    
      → Tanımlanması ve analiz amacına yönelik olarak kullanılabilmesi yeterliği … 
 
 

10)  Büyük veri analitiği ve yapay zekâ uygulamalarını tanımlamak ve 

kullanabilmek:  

- Büyük veriyi analiz ederek bilgiler çıkarmak veya  

 Bu veriyi kullanarak yapay zekâ algoritmalarını eğitmede bilgili olmalı. 
-Farkındalık bilgisine veya büyük veri analitiği dijital araçlarını kullanım 

yeterliklerine (H2O veya Tensorflow platformu)… 
 

 

11) Bilişim sistemlerini etik ve güvenli kullanmak için araçları ve yöntemlerini 

uygulayabilmek: 

Tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi sanal dünyada da yapılan etkinlikler 

→Güvenliği ön planda tutulmalı →  ( Etik kurallarına ve kanunlara uygunluk) 
 

 

12) İnsan bilgisayar etkileşimi ilkelerini tasarlanan ürünlere uygulayabilmek:  

Dijital araçlarla üretilen bilişim teknolojileri araçlarının ve hizmetlerinin 

→ Son kullanıcılar tarafından kullanılabilir olması için  
   → İnsan bilgisayar etkileşimi ilkelerinin de farkında olmaları ve 

       → Bilişim ürünlerine uygulayabilmeleri gerekmektedir.  

  Arayüz prototipleri için Adobe XD, Balsamiq, Figma gibi dijital araçlar… 
 
 

13)  Öğrenme toplulukları ve öğrenen organizasyon oluşturabilmek:  

Kazanılan bilgi ve tecrübe birikimlerinin öğretmenler arasında  

-Paylaşılması, büyümesi, kurum hafızasında yer alarak gelecek nesil öğretmenlere 
aktarılması için öğrenme toplulukları ve öğrenen organizasyonları kurulması … 

 

Dijital yetkinlikleri kazandırmak için okul düzeyinde gereksinimler 
 

Altyapı Gereksinimleri  

Okulların altyapı gereksinimleri sistematik bir yaklaşımla planlanmalı ve  
  → sürdürülebilir teknoloji yapıları kurulmalıdır.  
 

Okullarda bilişim altyapısı üç bileşenle ele alınabilir:  

1) Aygıtlar      2) Ağ ve bağlantılar  3) Yazılımlar ve Servisler.  
 

 → Bu üç bileşenin sürekli  

      → Yönetilmesi, güncellenmesi ve derslerde hazır bulundurulması gereklidir.  
 

Aygıtları iki gruba ayrılır: 
1) Öğrenci, öğretmen ve idarecilerin kullandığı son kullanıcı aygıtlarıdır.  

   ( Taşınabilir veya masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar…)  

2) Sunucular, yazıcılar, tarayıcılar, güvenlik kameraları gibi destek cihazları  
 

     Her iki gruptaki cihazların da veri alışverişi yapması ve  
    → Bütünleşik bir yaklaşımla yönetilmesi beklenir.  
 

Teknik Destek 
 

-Teknoloji kullanımını olumsuz etkileyen bileşenlerin içinde  

   → Teknoloji desteğinin yetersiz olması sayılabilir. 
 

 

- Kullanıcıların yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip olmaları beklenir. 
 

- Yapılan hizmet içi ve diğer eğitimlerle  

  - Öğretmenler ve öğrencilerin donanım ve yazılım kullanımıyla ilgili  

     → Temel sorunları giderebilmeleri hedeflenir. 
 
 

 

 

Ancak olası tüm sorunların giderilmesi kullanıcılardan beklenemez.  

   → Bu nedenle okullarda teknik servis bulundurulması önem taşımaktadır.  
 

Teknik destek→ Hizmet alımıyla gerçekleştirilecekse  

  → Kullanıcı bilgilerinden hangilerine erişim verildiği belirlenmelidir.  

  →Gizlilik sözleşmesi yapılması KVKK için gereklidir.                 
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 Müfredat  
 

Dijital yeterliklerin kazanılması için öğretmen ve öğrencilere  
→ Dijital araçlar kullanarak etkileşim fırsatı verilmelidir.  
 

- Okullarda bu tip etkinlikleri yapabilmek için aranan şartların biri de 

   → Okul müfredatlarının bu etkinliklere izin verecek şekilde düzenlenmesidir.  

 
Öğretmen Eğitimi  
 

Öğretmen yeterlikleri içinde dijital yetkinlik 

→ Bilişim servislerinin etkili ve verimli kullanımı için öne çıkmaktadır.  
 

Hem hizmete başlama öncesi (öğretmen adayları)  

Hem de hizmet içi öğretmenlerin bilişim servisleri ile ilgili bilgilendirilmesi 

   →Bilgi ve beceri kazanmalarının sağlanması bu amaca hizmet edecektir.  
 

Öğretim Yönetim Sistemleri  
 

Teknoloji destekli eğitiminde öğretim yönetim sistemi çok önemlidir. 
 

- Pek çok öğretim yönetim sistemi vardır: 

   Moodle, Google Classroom, Sakai LMS ve Base LMS … 
 

Bu sistemlerin ortak özelliği: 

- İçerik sunumu, ders yönetimi, sınav ve test oluşturma, ödev verebilme ve takibi, 
notlandırma ve içerik paylaşımı yapabilmesidir.  
 

E-OKUL→ MEB okullarında en yaygın kullanılan öğretim yönetim sistemidir. 

 
 İdari İnisiyatif ve Araştırmalara Destek  
 

Okul yöneticilerinin öğretmen ve öğrencilerin  

- Dijital kaynakları kullanması yönünde inisiyatif alması ve özendirici olmasının 

  → Teknoloji destekli öğretim ortamlarının gelişmesinde önemlidir. 
 

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
 

- MEB'in e-okul sisteminde içerik paylaşım sınırlılığını  
  → EBA belirli ölçüde gidermektedir.  
 

EBA→ Özellikle öğretmen ve öğrencilerin  

        → İçerik paylaşımı yapabilecekleri dijital bir ortam sunar. 
 

Web üzerinden ve akıllı telefon ve tabletlerle de EBA’ya ulaşılmaktadır. 
 

 

-FATİH Projesi kapsamında  

  → Ders içeriklerinin paylaşılması için kullanılması planlanmıştı. Sonradan 
  →  Yaygınlaşarak günümüzde önemli bir içerik paylaşımı platformu oldu.  
 

 

YEĞİTEK (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)  
 

 

EBA → MEB’e bağlı YEĞİTEK tarafında yönetilir. 
 

 
- Özellikle salgın döneminde TRT-EBA TV adı altında  

  → İlkokul, ortaokul ve lise için üç farklı kanaldan yayın yaptı. 

  → Eğitim ve öğretimin kesintiye uğramadan sürdürülmesinde önemli rol almıştır.  
 

EBA canlı ders uygulamasıyla video konferans yazılımı kullanarak 

  → Eş zamanlı ders vermeye de uygundur. 
  → Hâlen en büyük içerik paylaşımı sistemidir. 

 

Özet 
 

Dijital yetkinlik 

 → Öğretmenlerin sahip olması ve ustalaşması gereken temel yeterliklerdendir. 
 

“Temel Yetkinliklere İlişkin Avrupa Tavsiyesi”ne göre  

 Dijital yetkinlik → AB tarafından hayat boyu öğrenme için  

                             → 8 temel yeterlikten biri olarak kabul edilmiştir.  
 

- BİT’in sürekli yenilenmesi 

- Bilginin katlanarak artması 
- Dijital medyanın kullanılması ve benzeri görülmemiş şekilde tüketilmesi 

- Uzaktan eğitim destekli eğitim platformlarına olan talep  

     → Bu gerekliliklerin başlıca sebeplerindendir. 
 

Öğretmenler eğitimin dönüştürülmesi ve iyileştirilmesi sürecinde 

→Teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlayacak noktada kilit konumdadır. 
→ Sınıfta BİT'in benimsenmesi ve uygulanmasında çok önemli bir rol oynar. 

 

Öğretmen dijital yetkinliklerini belirlemede temel alınan “21. yüzyıl becerileri” 
  - Birleşmiş Milletler Eğitim Değerleri 

  - Millî Teknoloji Stratejisi ve  
  - MEB vizyonu yeterlikleri oluşturacak çerçevelerin temellerini oluşturmaktadır.  
 

Öğretmenler için geliştirilen dijital yeterlik çerçeveleri 

- Güncel teknolojinin eğitim-öğretim ile ilgili alanlarda  
  →Nasıl uygulanacağı konusunda rehberlik eder.  Ancak  

  →Hangi teknolojilerin kullanılması gerektiğini belirgin bir şekilde ifade etmez! 
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