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Değişim 

 En son ne zaman 

 Saydam hazırlayıp tepegöz kullanarak 
ders anlattınız? 

 Tebeşir ile tahtaya yazı yazarak ders 
anlattınız? 

 Sınıfa ders notu dağıttınız? 

 

 Eğitimdeki değişimin farkında  

    mısınız? 
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Öğrenciler artık… 

 Dijital teknolojileri 
kullanabilen, 

 Sosyal ağlarda kendini ifade 
eden, 

 Farklı coğrafyalardaki yüzlerce 
insanla iletişimde bulunan, 

 Kendi oluşturdukları içerikleri 
yayınlayabilen 

 ve sonsuz bilgiye ulaşabilen 
bireyler. 
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Eğitim Teknolojilerinde Güncel 
Konular 
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 Uzaktan Öğretim ve e-
Öğrenme 

 m-Öğrenme 

 Kişiselleştirilmiş Öğrenme 

 Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler 

 Sosyal Medya 

 Oyun ve Oyunlaştırma 

 Üç Boyutlu Sanal Ortamlar 

 Sanal Gerçeklik 

 Dönüştürülmüş Sınıflar 

 Giyilebilir Teknolojiler 

 

 

 

 



Uzaktan Öğretim ve e-Öğrenme 
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Mobil Öğrenme 

43’ten fazla ülkede «Her Çocuğa Bir Dizüstü Bilgisayar» (One Laptop per Child) 
projesi ile eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla taşınabilir cihaz dağıtımı 

amaçlanmaktadır. 

Cisco VNI Mobile Forecast’e göre mobil bilgi trafiği 
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Kişiselleştirilmiş Öğrenme 

Aynı anda toplu verilen kitlesel eğitimlerde 
öğrenme etkinliklerinin kişiselleştirilmiş olması 
öğrenme performansında çok önemli bir yere 

sahiptir. 
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Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler 

 Kitlesel çevrimiçi açık 
dersler internetin uzaktan 
öğretimde kullanılışının bir 
yeni aşaması olarak 2012-13 
yıllarında ortaya çıkan 
evresidir. 

 Yeni olan en önemli özellik, 
alışılandan çok çok daha 
fazla, hatta sınırsız sayıda 
öğrencinin dersi, eğitimin 
değerini düşürmeden alabilir 
olmasıdır. 
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Sosyal Medya 
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 Google tarafından yapılan 
bir araştırmaya göre 
internet kullanıcılarının 
sosyal medya kullanım 
oranı  
 Türkiye’de%92 
 Arjantin’de %86  
 Brezilya’da %84  
 Çin’de %83  

 Dünya genelinde ise bu 
oran yaklaşık %40 
(Google, 2014). 



Oyun ve Oyunlaştırma  
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 Esa Entertainment Software 
(2014) raporuna göre;  

 Çevrimiçi olarak genellikle  
 gündelik/sosyal oyunların 

oynanma oranı %30,  

 puzzle, masaüstü oyunları, 
yarışma programı, trivia, kart 
oyunları oynanma oranı %28,  

 aksiyon, spor, strateji, rol oynama 
oyunlarının kullanım oranı ise 
%24’tür. 

 Oyunlaştırma, nsan davranışlarını 
ve eğilimlerini değiştirmek için 
oyun mekanizmalarının, aslında 
oyun olmayan etkinliklere 
uygulanmasıdır. 

 

 



Üç Boyutlu Sanal Ortamlar 
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Sanal Gerçeklik  
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 İnsan-makine 
etkileşimini, görsel ve 

işitsel iletişimle 
yetinmeyip, hissetme 

yoluyla artırmaya 
çalışan çoklu ortam 

teknolojileridir. 



Dönüştürülmüş Sınıf  
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Geleneksel yöntem dönüştürülerek öğrencinin 
bilginin özümsenmesi ve kalıcılığının 
sağlanması konusu sınıfa, bilginin 
aktarılması kısmı ise eve bırakılıyor. 



Giyilebilir Teknolojiler 

Vücudun üzerinde taşınabilen 
ve elektronik veya bilgisayar 
temelli cihazlar  

 Yalnızca sesli komutlarla 
kullanılabilen telefonlar 

 Yüz algılama özelliği ile 
çalışan özel üretim gözlükler 

 Birlikte çalışabilen telefon ve 
kameralar 

 Akıllı saatler 

 … 
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Bilişim, nereye kadar? 

 Teknoloji bir amaç değil 
yalnızca araçtır. 
Teknolojinin gücü ancak 
onu kullanan kişinin bilgi 
ve becerisi ile artabilir.  

 Teknoloji, öğretim ve 
öğrenme süreçlerinde 
doğru ve etkili bir 
kullanım ile hem içeriğin 
iletimini kolaylaştırabilir 
hem de öğrencilerin daha 
kalıcı öğrenmelerini 
sağlayabilir. 
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Nasıl olmalı? 
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Öğretim değil, Öğrenme Teknolojileri… 

 Öğrenciye rehberlik etmek 

 Kendi tercihleri doğrultusunda içerik sunmak 

 Yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmesini 
sağlamak 

 Güdülemek  

 Bilişsel haritasını çıkararak ilerlemesini 
desteklemek 

 Performansını arttırmak amacıyla öneriler yapmak 

için kullanılabilmeli 
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