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ÖN SÖZ

Çağımızda hızla gelişen teknolojinin her alanda kullanıldığı gibi eğirrüimde de
başlanması eğitimde yeni yöntemlere olanak sağlamıştır. Bu sayede ~ğitimin
arklı.ortamlardaverilmesi kaçınılmazolmuştur.Gün
geçtikçe
insanlarınbilgiye
zamandanve.
·. ,
I
.
mekandandaha çabuk bir şekilde ulaşma isteği artmaktadır.Teknolojiningelişimiyle beraber,
ünya kamuoyunun topluma daha kaliteli insanların yetiştirilmesi isteği eğitimde bir takım
eni yöntem ve yönelmelere sebep olmuştur. Bu. yöntemlerden biri de yapmış olduğum tez
alışmasındada kullandığımproje tabanlı eğitimdir..
Çalışma online ve . karma gruplarda çalışan öğretmen adaylarının çoklu ortam
ellştlrrne.yeterliliklerininve başanlarınmdeğerlendirilmesiamacıyla yazılmıştır.
Beş bölümden oluşan araştırmanin birinci bölümünde araştırmanın problem durumu
delendikten sonra amaç, önem, varsayımlar ve sınırlılıklar açıklanmıştır. İkinci bölümde,
ürarnsal temeller ve ilgili araştırmalar açıklanmıştır.Üçüncü bölümde araştırmanın modeli,
lışma grubu, verilerin toplanması ve uygulama, verilerin çözümü ve yorumlanmasında
uUanılan istatistiksel teknikter yer almıştır. Dördüncü. bölümde elde edilen bulgular
çıklanmıştır. Bulgulara dayalı olarak açıklanan sonuçlar ve öneriler ise çalışmanın beşlnci
/

Tüm üniversite hayatını boyunca ve bu araştırmanın gerçekleşmesindedeğerli öneri
e katkılarıyla her türlü ilgiyi, anlayışı ve bilimsel yardımı gördüğüm, kıymetli hocam ve tez
anışmanım Yard. Doç. Dr. Fezile ôzdamlı'ya, Bölüm Başkanım Prof. Dr. Hüseyin
zunboylu'ya, MeslektaşlarımUzm. Tahir Tavukcu, Uzm. Sezer Kanbul, Hasan Özdal'a ve
zerimde emeği geçen tüm hoca.larımateşekkür ederim.
Bugünleregelebilmem için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarakbugünleregetiren, bana
güç veren aileme ve dostlarımateşekkür ederim.
Vasfi Tuğun
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Proje Tabanlı Oğrenme Sürecinde Karma ve Online Eğitim Gören Oğretmen
Adaylarının Çoklu Ortam Geliştirme Yeterliliklerinin ve Başarılarının Değerlendirilmesi

: Vasfi Tuğun
: Yüksek Lisans
nabilim Dalı

: Bilgisayarve .ÖğretimTeknolojileri Eğitimi
: Yard. Doç. Dr. Fezile Özdamlı

Bu araştırma proje tabanlı öğrenme sürecinde karma ve online eğitim gören
öğretmen adaylarının çoklu ortam geliştirme yeterliliklerinin ve başarılarının
değerlendirilmesiamacıyla hazırlanrnıştrr.
Araştırmada iki gruplu deneysel çalışma modeli kullanılmıştır. Karma grup ile
.

.

.·

\

haftada iki saat online, haftada iki saat yüzyüze eğitim yöntemi olarak toplam dört
aatkarma olarak ders verilmiştir. Online gruptaki öğretmerı.adayları ise haftada dört
saat sadece online olarak derse katılmışhrlar. Her iki 'grupta 30'ar öğrenci yer
almıştır. Gerçekleştirilen dersler, Docebo ders yönetim sistemi ve livestream
adresinde bulunan bedava üyeliklerlegerçekleştirilmiştir.
Bu araştırmada, çol<IU ortam geliştirme dersinin Docebo ders yönetim
sistemine çeşitli araçları entegre ederek proje tabanlı öğrenme sürecinde
kullanılmasıyla birlikte, öğretmen adaylarının çoklu ortam geliştirme yeterlilikleri ve
başarı düzeylerinin belirlenmesi .amaçlanmaktadrr. Araştırma deneysel bir çalışma
olup iki gruplu ön-test ve son test araştırmamodelinegöre desenlenmiştir.
Çalışmada her iki grubada çoklu ortam geliştirme yeterliliklerini ölçmek için,
ön-test ve son-test uygulanmıştır. Ayrıca her iki grubunda çaoklu ortam geliştirme
başarıları değerlendirmeleriniyapmak için, 6 uzman tarafından öğrenci projelerine
yüz üzerinden not verilmiştir. Veriler, SPSS 16 paket veri programı kullanılarak,
yüzde (%), ortalama (x), frekans (f), standart sapma (SS),Tekrarlı Ölçümler Anova
testi, Manovave paired t-test analizleriyapılmıştır.

111

Araştırmanm
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sonunda proje tabanlı öğrenme süreci içerisinde karma öğrenme
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çalışan
.

.

öğretmen.· adaylarının

.

.

'

çoklu

ortam. gejiştimıe . başarı
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üzeylerinin onlin~ öğrenme modeline göre çalışan öğretmen adaylarının başarı
qzeyinden daha yüksek oldµğu belirlenmiştir. Ayrıca her iki grupta da bulunan
ğretmen adaylarının çoklu ortam geliştirme yeterliliklerinin çalışma sonunda anlamlı
ir şekilde

yükseldiğidir.

Çalışmadan

elde edilen

sonuçlara

göre, öğretmen

daylarının, çoklu ortam geliştirme hazırlık aşaması, yazılım geliştirme aşaması,
önlendirme araçlarırun eklenmesi ve arayüz tasarımına yönelik yeterliliklerinde iki
rup arasında anlamlı bir farkljhk görülmemiştir.

Ancak öğretmen adaylarının

rganizasyon ve kaynakların eklenmesine yönelik yeterlilikleri

karma öğrenme

rubunda çalışan öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir.
yrıca öğretmen adaylarının önceden yaptıkları proje sayılarının başarıları üzerinde
nlamlı bir etkisi olnıadığı belirlenmiştir. Görsel tasarım aşamasında ise öğretmen
daylarının önceden yaptıklc:ın prqje sayısının sonucu ~tkilediği. belirlenmiştir. Proje
ayısı kontrol altına alındığı zaman karma grupta bulunan öğretmen. adaylarının
~terljlikl~rini.11.claha.yüksekoldu~llprtayc:ıçıkrnıştır.
Ayrıcaproje/sayıları. kontroLaltına.alındığı zamanorganizasyon
-

ve kaynakların
-

klenmesi aşamasındaldfarklılığın.anlam.lı olmadığı.belirlenmiştin

Kelimeler:

Çoklu Ortam Geliştirme, Harmanlanmış Eğitim, Proje Destekli Eğitim,

Destekli Eğitim, Online,.J3Jended
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ABSTRACT
The Multi-media

Development Proficiency

and Success Evaluation of Teacher

Candidates Studyirıg Blended and Online Learning in Project.Based

Learning Process

: Vasfi Tuğun
: Master

ain Branch

: Computer Education and Instructional Technolcqles
: Assist.Prof. Dr. Fezile Özdamli

. Th.is study had beerj ..executed with the aim. of evaluating the mu.iti-media
evelopnıent proficiency and success of teacher candidates' studying blended and
nline learning in project based learning process.
Two group experimental study model had been used in the study. With using
I ended approach, two hours online. and two hours face to face, a total four hours.
cture had.been given weekly to.blended group and theteacher .candidates in online
roup, had participated;four hoµrş of lectures only online. 30 students took. part in
oth groups! Jhe lectures w~re perfqrmed with the.free accounts in Docebo lecture
)anagement system and tivestream.
In this study, teacher candidates' multi-media development proficiencies and
ccess levels are aimed to . be determined by integrating various tools to Docebo
cture management systern.and.wlth applying it in project based learning process in
Ultimedia development

lectures. The study is an experimental

work figured

cording to two-group pre-test and post-test research model.
In the study, in order to measure multimedia development proficiency, pre-test
d post-test was applied in both groups. In addition, to evaluate achievements of
th groups, the student projects were graded out of 100 by six experts.
e data's, . percentage(%), average (x), frequency (f), standard deviation (SS),
alysis of Variance

Anova,

Manava

and paired t-test analysis

had been

plemented by applying .16 package data program.
At the end of the study, it was determined that multimedia development
chlevernent levels of the teacher candidates' working in blended learning model in
V

he project based learning process are higher compared to multimedia development
· chievement levels of teacher candidates' working in online learning model.

In

dition, in both groups, teacher candidates' multimedia development proficiencies
ignificantly increased at the end of the study. According to the results obtained, no
gnificant difference had been observed between both groups' teacher candidates'
oficiencies

at

preparation

phase

of multimedia

development,

addition

of

anagement tools and towards interface construction. Nevertheless, there was a
onsiderable difference in favour of blended learning group teacher candidates'
roficiencies towards adding. organisation and resource. Besides, it is determined
at there is no significant effect of the number of previously prepared projects on
e achievements of teacher candidates'.
ase, candidate teachers'

On the other hand, in visual design

previously prepared project numbers affected the

suits. When the number of projects is under control, the blended group candidate
achers' achievement proficiencies are privileged.
Also, when the project numbers are under control, it is determined that the
i.fference at organisation and resource addition phase is not significant.

~y Worçls: Multimedia development, Blended Learning, Project Based Learnlnq, Internet
ısed Learning, Online, Blended
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BÖLÜM I

1. GİRİŞ
Bu bölümde araştırr:nanın problemi, amacı, önemi, varsayımları ve
sınırlılıkları

belirtilmiştir.

Ayrıca

.araştırma

kapsamında

geçen

bazı.

kavramlarm tarurnlarına yer verilmiştir.

1.1. Problem

Eğitim, temel anlamıyla bireyde istendik davranışların değiştirilmesi
şürecidtr. Eğitim, hızla değişen ve .gelişen toplumsal yapı ile bilim ve
... ··

.

..

. .... L.:· ..... ,·.·.-

. ---

.. _, -__

,

teknolojideki gelişmelere uyum sağlayan, küresel ve yerel sorunlara duyarlı
olan, · yapıcı,

yaratıcı

ve üretken

bireyler yetiştirmeyi . amaçlar.

Eğitim

Ürecinde< bireyıere<•. ka~andınım;a~ı iÖngörü_ıe~ .• bu .•. özellikler •• okulöncesi
~ğitimden

başlayarak yükseköğretime , değin< aşama aşama kazandırılır.

.Okullarda öğretim kaynaklı birçok sorun vardır.

Bu sorunlar,

bilgi aktarmaya

~ğırlık veren öğretim anlayışı, ders kitaplarına bağımlılık, öğretmenin mutlak
~gemenliği,

öğrencileri

araştırmaya

yöneltme

yerine

dinleyici/izleyici ·

konumunda tutan düzenlemeler, yaratıcı düşünce ya da bireysel görüş
açıklamayı sınırlandıran sınıf iklimi ve sunulan bilgiyi anlamaya ve farklı
yorumlar yapmaya olanak tanımayan öğretim yöntemleri olarak sıralanabilir.
Formal

eğitim,

belli

bir plan ve

programa

dayanarak

eğitimin

gerçekleşmesidir. Formal eğitim sürecinde, bireyin davranışlarında planlı ve
programlı olarak istendik davranış değişikliği meydana getirilmektedir ·
İnformal eğitim ise , bireyin doğumundan ölümüne kadar olan süreçte
gelişi güzel yollarla, plansız ve programsız olarak meydana gelen ve günlük
Yfişantı içinde çoğu kez bireyin farkında olmadan kazandığı

davranış

2
Eğitim teknolojisi, bireyler için öğrenmeyi iyileştirmek, yöntemleri ve
araçları .geliştirmek,uygulamakve değerlendirmek olarak tanımlanır. Eğitim
teknolojisi kavramının temelinde ürün ve süreç yer almaktadır. Eğitim
teknolojisi kavramının içerisinde bulunan ürün için ses, grafik, video,
projeksiyon vb. gibi ders materyalleri girmektedir. Süreç ise eğitimde birey~
kazandırılmak.istenen kazanımlarıngerçekleştiğisüre olarak belirtilebilir.
Eğitimteknolojileri, öğrenmeningerçekleşmesindebirey üzerinde.etkin
bir role sahiptir ve bireyin üst düzey düşünebilme,yaşam boyu öğrenme
I

becerilerinigeliştirmesineolanak sağlar (ÖzdamlI, 2011).
Öğretim Teknolojisi, öğrenme - öğretme sürecindeki tüm etkinliklerin
gerçekleşmesini sağlayan bir disiplin olarak tanımlanmaktadır.· Öğrenme
öğretme sürecinde öğrencinin konuyu daha iyi öğrenebilmesi ve bilgilerin
daha.kalıcı olması için süreç içerisinde öğretim teknolojisinden yararlanmak
gerekmektedir(Uzunboyluve diğerleri 2008).
Klasik eğitimin karşılaştığı temel sorunlar, fırsat eşitsizliği, kaynakların
verimli kullanılamaması, istem-sunu dengesizliği, hizmetin işlevsellik ve
yaygınlık gereksnimlerinrnKarşılanamaması,kalite ve standart düşüklüğüdür.·
Bu sorunların çözümünde ise işleri eğitim teknolojilerinin kullanılması
gerekmektedir.Günümüzdebilim ve teknolojilerdekigelişmeler ile ekonomik,
sosyal. ve bireysel içerikli olgular eğitim teknolojisinin gelişmesine neden
olmuştur. Eğitimdeverimi ve etkililiği artırma.gereksinimi,eğitimdeyeni. eğitim
teknolojilerinigündemegetirmektedir{Tavukçu;2010).
iletişim teknolojisindeki yenilikler her alanda olduğu gibi, eğitimde de
etkili olmaktadır. Eğitim ortamı, bu teknolojilerle hızla değişmektedir.Eğitim
araç ve gereçlerinin, teknolojideki bu yeniliklerle birlikte yenilenmesi, günün
gereksinimlerine cevap verebilir duruma gelmesi kaçınılmazdır\ Böyle bir
gelişin, ortamı içinde eğitime teknolojik bir nitelik kazandırma gereği de
güncel konulardan biri olmuştur. . Teknolojik olanaklardan yararlanmayan
eğitim, artık, günün toplumsal ve bireysel beklenti ve gereksinimlerineyanıt
verememektedir.Eğitim alanında kullanılanteknolojinin, ileri düzeyde çağdaş
bir teknolojiye dönüştürülmesi en öncelikli konular arasındadır. (Karasar,
2004)

i
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Ayrıca bilgisayar teknolojisinde internetlrr kullanım alanı, kulanıcı sayısı
artrnaktadrr. Birçok ülke ülkesinde bulunan internet kullanıcılarının iş, eğitim
ve günlük yaşamlarında kullanımını yaygınlaştırmak için yatırımlar yapmakta
ve girişimlerde bulunmaktadırlar (Keser, 2005).
Dünyada internetin büyük birhızla gelişmesi sonucu, lnternetln. global
hir iletişim aracı olarak kullanıcıların etkileşimli bir biçimde bilgi paylaşım
haline gelerek internet üzerinden ses, görüntü ve veri aktarımının hızlı bir
şekilde . gelişmesini sağlamıştır. Web, iyi tasarlanmış kaynaklar .tarafından
{desteklenen zengin öğrenme ortamlarının oluşturulmasında yeni bir öğrenim
ve öğretim aracı olarak kullanılabilmektedir (Bay & Tüzün, 2002).
İçinde bulunduğumuz bilgi çağının bir gerekliliği olarak özlenen insan
tipine

ulaşabilmek

için pek çok unsurun · göz önünde

bulundurulması

. gerekmektedir. Bu noktada en büyük görevlerden biri de· gelecek nesillerin
yetiştirilmesi

görevini üstlenen eğitimcilere düşmektedir.

Bilinmektedir ki

bilginin elde edilme şekli onun ileriki zamanlarda ve ortamlarda kullanım
tarzlarının · da belirleyicisi olmaktadır. Dolayısıyla eğitimciler bilginin ileriki
qönemlerde istenilen tarzda kullanılmasını sağlayacak yöntemleri. uygulamak
zorundadır {Kurnaz & diğerleri, 2006).
Bilgi

toplumunun

olanaklarından

ülkenin

tüm

kurumlarının

yararlanabilmesi kuşkusuz büyük ölçüde öğretmer:,lerin bu konudaki bilgi ve
..

'

·.

becerilerine bağlıdır. Ancak bilgi toplumu, üreten tüm bireylerden kertdllerini
yenilemelerini

beklemektedir.

Öğretmenler de yetiştirdikleri

bireyleri bilgi

toplumunun beklediği şekilde yetiştirebilmek, bireylerin daha etkili öğrenmeler
yapmalarını sağlamak ve kendilerini yenileyebilmek için yine bilgi toplumunun
olanaklarından yararlanmak durumundadırlar (Akpınar, 2003). Bilgi toplumu
gerekliliklerini yerine getirebilmek için eğitimde kullanılan yöntemlere gün
g<?çtikçe yenileri eklenmektedir.
Bunlardan biriside Proje Tabanlı Ç)ğrenmedir. Proje Tabanlı Öğrenme,
t

günümCızde eğitim sistemlerinin alması gereken biçimi göstermek için özenle
··,.

şeçilmiş
·,'
\ __·

.

üç

temel

kavramdan
'

.

oluşmaktadır.

.

Bu . kavramlardan

birisi

qğrenmedır ve dikkati öğretene değil öğrenene çekmektedir: Bir diğeri proje
~avramıdır ve proje, tasarı ya da tasarı geliştirme, hayal etme, planlama
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anlamına

gelmektedir.

Bu kavramla

öğrenmenin

projelendirilmesi

yani

yönlendirilmesi anlayışına işaret etmektedir. Ayrıca tekil öğrenmeden çok
belli bir amaca dönük ilişkisel öğrenmeyi vurgulamaktadır. Projeyi bir hedef
olarak değil,. alt yapı unsuru olarak ele almakla da proje tabanlı öğrenme,
öğrenenin ürün değil süreç boyutunu vurgulamakta ve öğrenmeye arzulanan ,
.ölçüde, öğrenene özgü bir yapı.kazandırmaktadır (Öztürk & Ada, 2006).
Proje yöntemi, belli· öğretim amaçlarını ~erçekleştirmek düşüncesiyle,
öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda çevreden seçilen ünite ve konuların
yine öğrencilerin aktif katılmasıyla, bir iş, bir eser olarak sonuçlandırmasıdır.
Proje yöntemini uygulamak için belli bir ders saati yoktur. Öğrenciler uygun
buldukları her yerde ve her zaman projeleriyle ilgili çalışabilirler. Bu yöntemin
ana .felsefesi, öğrenenin yaşadığı çevrede hayatı küçük ölçüde de olsa
yaşamasıdır,

Böylece

hayatta

işe yaramayan

bilgilere

öğretimde

yer ·.

verilmemiş olur (Akgün, 2000).
Proje Tabanlı Öğrenme, kısa, izole edilmiş, öğretmen merkezli sınıf
uygulamalarının yerine; uzun süreli, disiplinler .arası, öğrenci merkezli ve
dünya - konu ve uygulamalarıyla bütünleşmiş · öğrenme aktivitelerini
benimseyen bir sınıf aktivite • modelidir. Bu modelin faydalarından

birisi;

öğrencileri kendi öğrenrneleriyle birleştiren:~konl.arı kısa bir zamanda motive
edebilmesidir. Bunun yanında öğrencilere kenc:U, ilgi alanları ve sorularını
izleme fırsatı vererek problemlere çözüm bulmada kendi başlarına kararlar
alabllrnelerlnl sağlar (Buck lnstitute of Education, PBL Overview). Proje
Tabanlı Öğrenme yaklaşımının en öncelikli amacı, öğrenciye kendi öğrenme
profilini ve türünü keşfetme becerisini kazandırmak ve böylece "öğrenmeyi
öğretmek" olmalıdır (Vaiz, 2003).
Proje

tabanlı

öğrenme

uygulamalarını

derslerinde

kullanan

öğretmenler, eğitim teknolojilerini kullanabilme becerilerine sahip olmaları
gerekmektedir. Aksi takdirde. derslerinde bilgisayar kullanmayan öğretmenler,
,.

> öğrencilerin,

derslere olan tutumlarını geliştirmelerine engel olurlar. Yapılan

;araştırmalara

bakıldığında da derslerde eğitim teknolıjilerinin kullanımının,

öğrenci başarılarını artırdığı ve derslere üst düzey bir motivasyon ve derslere
.

.

.

karşı
olumlu bir tutum geliştirdikleri saptanmıştır.
Proje tabanlı öğrenme,
.
.
uygulamalarının yapıldığı sınıflarda öğretmen çeşitli roller almaktadır. Bu
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eller öğrenme ve öğretme sürecinde öğreçıciye bilgi aktarımından çok,
pilgiye yönlendirme, · yol _gösterici olma, bireye. liderlik vasfım kazandırma ve
peyin fırtınası yapma ön plana çıkmaktadır.

Yani öğretmen öğrenci için

~ğretmen değil, bir rehber. rolündedir (Pektaşve arkadaşları, 2009).
Proje Tabanlı Öğrenme Modeli; öğrencinin aktif katılımını güdülediği,
düzey

bilişsel

aktiyiteler

içerdiği,

çok

çeşitli

araç

ve

kaynak

ullanımırndesteklediği, ders, sosyal beceriler ve hayat becerilerini birlikte ele
Jc:Jığıve bilqisayartrr; kendisini hedef olarak almayan ve genelde teknoloji
llanımınıbir

araç olarak vurgulayan,

doğru bilgisayar

destekllveğltlm

ygulamalarının da temel öğretim modelidir. Aynı zamanda Proje Tabanlı
ğrenme

müfredatın

ğretilmesinden

birbirinden

kaynaklanan

bağımsız

küçük

bilgiler yığını

sıkıntıların da giderilmesini

olarak

amaçlayan bir

"ıretim ve öğrenim modelidir. Bu model bir ya da daha fazla alanın temel

.

prensipleri üzerine odaklıdır ve bir ders senaryosu içinde

9yramlarıve

ymkünse birden fazladersin öğrenme hedeflerini kapsar (Demirel, 2004).
Ayrıca Proje Tabanlı Öğrenme uzaktan eğitim ile desteklenebilir.
~kfan eğitim geleneksel eğitime göre -Z~rnanive mekan açısından daha
çıek bir yapıya sahip olan bir eğitimdir (Özcf9nılıı201 O).
Uzaktan eğitim çeşitlerinden biri olan e,-öğrenme, bilgi ve performansı
lırmak · için

gerekli

olan

çözümleri ·

sunan

internet

lanılmasıdır. E-öğrenme, iş birli.ği ilkelerine\dayanan,

teknolojilerinin

bireysel bir eğitim

idir (Ünsal, 2002).
E-öğrenmenin

geleneksel

öğrenme

ortamlarına

göre

en /büyük

vantajı olan maliyet, açık kodlu.yazılımların diğer artılarıyla birlikte büyük
ortadan kalkmaktadır .. E-öğrenmenin hızla gelişimi için açık kaynak
yazılım

kullanımının

yayqmlaşması

eğitsel

kalitenin

ve öğretim

gelişimini sağlamaktadır (Elmas ve diğerleri, 2008).
eğitim

ortamlarında

iki

kullanımından

söz

edebiliriz.

internet .destekli eğitim, diğeri ise internet tabanlı eğitim
ır, Bu uygulamalardan ilkinde internet yüz yüze uygulamalara ·
sağlayacak nitelikte kullarulrnaktadır. lnternet tabanlı eğitimde ise
etkinliklerinin tamamı internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. ister
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bilgisayar
.

ister( internetin

kullanıldığı

uygulamalar

olsun bu ortamlarda

öğrenmeyi destekleyen farklı yöntemler kullanılmaktadır (Horzurn ve diğerleri,
2008).
Ders Yönetim Sistemleri, DYS (Leaming Management System, LMS)
online öğrenme aktivitelerinin yönetimini' sağlayan yazıhrnlardır. Öğrenme
materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini paylaşma ve tartışma, kurs
kataloglarını yönetme, ödevler alma, sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara
ilişkin geribildirim sağlama, öğrenme materyallerini

düzenleme, öğrenci,

öğretmen. ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi işlevleri saqlartar.
Öğrenim

Yönetim

Sistemlerinin

amacı,

a-öğrenme

faaliyetlerini

kolaylaştırmak ve daha sistematik, planlı bir. şekilde gerçekleştirmektir. Bu
sistemler aracılığıyla öğrenim faaliyetleri değerlenciirildiği için, öğrenim şekli
sürekli olarak geliştirilir. Öğrencinin yaptığı işlemler de izlendiği için, gere3ken
durumlarda, öğrenen kişilere yardım edilir. e-Ç>ğrenme kavramı ile, fizi.ksel
kısıtlar ortadan kalktığı için, ÖYS'ler ile, kurumlar, ülke genelinde düzenlenen
proqramlı ve h.ızlı .bir şekilde, çalışanlarını hazırlayabilirler (Duran

Bilgisayar ve internet kullanılan bir eğitinı ortamında bulunan. bilgilere
bireyler zamandan ve mekandan bağımsız olarc:1k E3rişebilir, problemleri, kendi
bilgisini geliştirerek adım adım çözebilir, {J.~ri .ciqnütlerle. yanlışlarını görebilir.
Böylece bireyin bilgi, beceri v~ tutumunu ön plana çıkaran bir öğrenim
yöntemi ortaya çıkar.
Web· tabanlı· eğitimde üzerinde durulması gereken en önemli. süreç
ders içeriğini hazırlama sürecidir. Hazırlanan Web tabanlı eğitim ortamında
öğrenciyi her şekilde yönlendiren yönergeler bulunmalıdır. Ayrıca zengin bir
eğitim ortamı olabilmesi. için bir çok. araç· kullanılması gerekmektedir. Bu
öğretmen bu araçları kullanmayı ve uygulamayı çok iyi bilmesi
gerekmektedir, Geleneksel eğitimde. ders içeriği hazırlamak. ve. sunabilmek
için kitap, dergi veya ders notu gibi materyaller yeterli olsa da, web tabanlı
gerçekleşen eğitimde ortamın tasarımında kul.lanılan zengin araçlara kadar
bir çok detaya yer verilmelidir (Bicen, 2008).
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Web Tabanlı Uzaktan Eğitim çalışmaları internefin ilk çıktığı yıllarda
eğitim

materyallerinin

internet

ortamında

metin

tabanlı

sunumları

ile

başlamıştır. Bu dönemlerde

hazırlanan eğitsel siteler, metin ağırlıklı bir

elektronik kitap formundaydı

(Özdemir & Alpaslan, 2000). Asıl gelişme

internet, bilgisayar ve iletişim tekriolojilerindekl gelişmelerin Web ortamına
yansımaları sonucunda başlamıştır,
Web

Tabanlı

Uzaktan

Eğitim,

web'in

teknolojik

özelliklerinden

yararlcmılarak oluşturulan ve bilgisayar teknolojisi ile desteklenen bir öğretim
programı olarak tanımlanmaktadır (Khan, 1997):
Web

destekli

öğretim,

destekleyici

özelliğe

sahip

etkili öğrenmeyi
eğitim ortamları

artırıcı

kalıcı öğrenmeyi

için, bilgisayar. ağlarından

yararlanılan bir program olarak tanımlanabilir. Web destekli öğretim, bazı
ilişkili

teknolojilerin

kullanılarak

öğretimin

tamamı

veya

bir bölümünü

öğrencilere ulaştırmaktadır. Öğretmen-öğrenci-ders etkileşimini de sağlayan
web, aynı ya da farklı ortamlardaki bireylerin bilgisayar ağları ile birbirlerine
bağlanarak bilgi ve belgeleri paylaş~ığı bir elektronik öğrenme ortamıdır
-(Aıtunçekiç & Aksu, 2011 ).
Web destekli eğitim, metin, grafik, hareketli resim, ses, video klipleri
vb. gibi unsurları içinde barındıran çoklu ortam uygulamaları için uygun bir
ortamdır. Çoklu ortam uygulamaları sayesinde kavramlar daha etkili bir
şekilde verilebilir. Bu ses ve görüntü araçlarının yanında ayrıca "elektronik
mektup, tartışma listeleri ve haber· gruplarıll gibi haberleşme araçları · ve
sohbet odaları, video konferans vb. gibi etkileşimli araçlar eğitime. katılan
bireylerin kullanımlarına sunulabilir: Etkileşimli ortamlar yaratılarak bireylerin ·
öğrenme etkinliklerine bizzat katılmaları sağlanabilir ve böylece etkinlikler
daha zevkli ve kaliteli bir şekle sokulmuş ve öğrenmeler de daha üst düzeyde
gerçekleşmiş olur {Altunçekiç .& Aksu, 2011 }.
Web destekli

eğitim internetin

ve bilgisayarın

kolay elde edilir

olmasıyla her evi bir okul, bir fakülte, bir kurs haline getirmiştir. Web destekli
eğitimde

internetin

ve

bilgisayar

teknolojisinin

tüm

imkanlarından

faydalanılarak pedagojik. açıdan .: çok yüksek kalitede 9ersler hazırlanabilir.
persin anlatımında internet ve bilgisayarlar tarafından desteklenen yazı, ses,
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görüntü, animasyon ve simülasyon kullanılabilir. Başka bir deyimle. dersin
öğrenciler tarafından anlaşılabilmesi için gerekli bütün şartlar sağlanabilir. Bu
da web destekli eğitimin, eğitim kabiıliyetini göstermektedir

(Altunçekiç &

Aksu, 2011 ).
Bilgisayar destekli eğitim teknolojisinin sunduğu çoklu ortam (metin,
ses, animasyon, video, etkileşim) araçlarının Web ortarruna taşınması He
Web Tabanlı Uzaktan Eğitim çalışmaları daha da yaygınlaşmıştır. Bu sayede
Web'in. çekiciliği artmış ve eğitime görsel işitsel bir boyut kazandırılmıştır
(Gürbüz ve diğerleri, 2001 ). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim materyalleri; zengin
bjlgi kaynağına ulaşma, bağlam içerisinde anlamlı ve etkileşimli bir ortam
oluşturma,

diğer

insanlarla

bilgi alışverişini

sağlaması

gibi

imkanları

sunmuştur (Keser ve diğerleri, 2001). Bu durum, anlam belirsizliğini en aza
indlrqemeye,

karmaşık

konuları

tanınmasını

sağlarnaya

ve

sistemler

arasında ilişkiler kurulmasına yardımcı olmuştur.
Internet tabanlı öğrenmeye alternatif olarak geliştirilen internet destekli
karma öğrenmede (blended) denmektedir.

Karma öğrenme,

yüzyüze eğitim ile online ~ğitimdef senkron ve asenkron· olarak sürdürmeleridir.
Araştırmacılar çoklu ortam. materyalL ileid~steklenen. eğitim ortamlarının
başanlı olduğunu vurguıamaktadırıar (()z9amıı & Uzunboylu, .2008).
Birçok araştırrnacıya göre sanal ortamlar say~sinde. çoklu ortam geliştirme
or;tamlarının yaratıcılık, sosyal etkileşim, işbirliği şağlama, motivasyon artırma
ve sosyal kaygıyı azaltma gibi birçok eğitimseLetkisi vardır (FitzGerald, 2007;
Jarmon et al., 2009). Çoklu ortam; metin ile en az bir video, fotoğraf, ses,
animasyon veya üçboyutlu, grafiklerin bulunduğu bilgisayar. programlarıdır
(Maddux, Johnson & Wills, 2001 ). Çoklu ortamlar ,eğitimde iki amaçla
kullanılabilmektedir:
'

.

·.···

Birinci amaç öğrencilerin
.

·.·

·.

.

çoklu, ortamlarla çalışarak
I

'

öğrenmeleri desteklenirken diğer amaç öğrenciler çoklu ortamları kendileri
yaratarak öğrenmelerinin sağlanmasıdır (Ozdarnlı & Uzunboylt..i,2008).
Yukarıda verilen bilgilerdende anlaşıldığı gibi içinde .bulunduğumuz
bilgi çağında öğrenme-öğretme aktiviteleri internet ile desteklenmekte ve yeni
· öğrenme-öğretme yöntemleri kullanılmaktadır.

Yapılan literatür taramasında

internet tabanlı (online) ve internet destekli (karma) proje tabanlı öğrenme
sürecinde çoklu ortam geliştiren öğretmen adayların yeterlilikleri ve başarıları
ile ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak Thomas, Fernandez ve Manjon
(2009) çalışmalarında çoklu ortam geliştirme dersini alan öğrencilerin sadece
teknik bilgi kazanmadığını öğrencilere gerçek yaşamda kullanabilecekleri
çoklu ortam geliştirme yeterlilikleri ve proje tabanlı öğrenme sürecinde
işbirlikli öğrenme gruplarının iyi oluşturulması durumunda etkili çoklu ortamlar
geliştirilebileceğinden

bahsetmiştirler.

Bu nedenle bu yönde bir çalışma

yapılması gerekliliği araştırmanın problemini oluşturmaktadır.
1.2. Amaç
Bu araştırmanın
öğrenme

sürecinde

amacı, online ve. karma grupların
eğitsel

çoklu

ortam

geliştirme

proje tabanlı

başarılarının

ve

yeterliliklerinin değerlendirilmesidir.
Belirlenen genel amaca ulaşabilmek

için aşağıdaki

sorulara yanıt

öğr~nrnf3 .şqr~çindf3 eğitşel' ç9klu .•ortarrı P[()jesi gelişti[erı
onllne ve karma grublanndaki eğitim alan öğretrnen adaylarının başarıları
arasında anlamlı bir farklılık varmıdır?
Online ve karma gruplarda çalışan öğretmen adaylarının önceden yaptığı
· proje sayıları kontrol altına alındığı zaman çoklu ortam projesi geliştirme
başarıları farklılaşmaktamıdır?
Proje tabanlı

eğitim sürecinde. oğretmen

adaylarının

çoklu

ortam

geliştirme yeterlilikleri arasında anlamlı bir farklılık oldu mu?
Online ve karma gruplarda çalışan öğretmen adaylarının önceden yaptığı
proje sayıları

kontrol altına alındığı zaman çoklu ortam geliştirme

yeterlilikleri farklılaşmaktamıdır?

1.3. Önem
Bu çalışma öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme sürecini
çoklu ortam tasarımlarının değerlendirilmesi bakımından,.
çoklu ortam tasarımında kendilerini geliştirip öğrenim
çoklu ortam
tasarımını ' k.uUanarcık so.red.kolaylaştırıp, öğretimi
.
'.

'

çekici bir hale getirilmesi bakımından önem taşımaktadır.
Bu amaçla araştırma ile eldeedllen verilerin, özeUikle;
1. Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına proje tabanlı eğitim
uygulamalarına yönelik çoklu ortam tasarımının değerlendirilmesine
ilişkin yapılacak bundan sonraki çalışmalara klavuzluk edebileceği,
2. Öğretmen ve öğretmen adaylarının proje tabanlı eğitim
uygulamalarına yönelik çoklu ortam tasarımının yeterliliklerine ilişkin
farkındalık yaratacağı,
Proje tabanlı eğitim uygulamalarında, uzaktan eğitim, web tabanlı
eğitin, ve web destekli eğitim üzerinde yeni araştırma ortamları
yaratacağı
4. Proje tabanlı eğitim uygulamalarına yönelik çoklu ortam tasarımına
yönelik . e>ğretmen ve. öğretmen adaylarına gelecek için yeni eğitim
ortamları düzenlenmesi açısından yol göst~rici bir kaynak olacağı
düşünülmektedir.

/

Araştırmanın varsayımları aşağıda verilmektedir:
1. Öğretmen adaylarının anket maddelerini yanıtlarken gerçek
görüşlerini.yansıttıkları kabuledilmiştir.
2. Uygulamaya

katılan

Bilgisayar

ve

Öğretmenliği

Bölümü öğrencilerinin,

yazılımlarını

kullanabildikleri

ve

Öğretim

Teknolojileri

çoklu ortam yaratma
Bilişim

Teknolojileri

derslerini aldıklarından dolayı bilgisayar ve internet kullanımı
konusunda

deneyimli

oldukları

varsayılmış,

herhangibir ön bilgilendirme yapılmamıştrr.

bu

konuda
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3. Uygulamaya katılan öğretmen adaylarının, açık kaynak kodlu
.öğretim yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi oldukları
varsayılmıştır.

1.5. Sınırlılıklar
Araştırmanın sınırlılıkları aşağıda maddeler halinde verilmiştir:
1. Araştırmanın

çalışma

grubu

Yakın

Doğu

Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü ·

2.

Sınıf Öğretim. Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini alan
öğrenciler ile,
2. Araştırmanın veri toplama araçları, uzman görüşü ve anket ile
3. 2010 -2011 yılı bahar dönemi ile sınırlandırılmıştır.

Eğitim, .bireyde davranış değişikliği meydana getirme süreci olarak
açıklanabilir.

Geleneksel Eğitim·: Öğretmenin sınıfta herşey olduğu, farklı öğretim hedef
ve stratejilerinin

kullanılmadığı, düz anlatım ve ezberci eğitime dayalı,

öğretmen - öğrenci etkileşiminin en az olduğu bir eğitim sistemidir.

E-Öğrenme{Uzaktan Eğitim): Bireyin ilgi; alaka ve yeteneklerini geliştirdiği,
Öğretmen ile fiziki bir ortamda bulunmadığı sanal bir ortamdır.

İnternet Tabanlı Eğitim (Online): internetin teknolojik

özelliklerinden

yararlanılarak oluşturulan ve bilgisayar teknolojisiyle desteklenen eş zamanlı
veya eş zamansız olarak derslerin yürütüldüğü online ders. ortamlarıdır.

Destekli· Eğitim (Karma): Eğitimin hem sınıf içerisinde hem de
internet destekli olarak online yürütüldüğü ve bilgisayar teknolojilerinden de
yararlanılan e-öğrenim şeklidir.
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Proje Tabanlı Öğrenme: Öğrencilerin1istenilen hedefe ulaşmak için; bireysel
veya grup halinde belli bir süre aralığındcı çalışılarak yapıları eğitimdir.

Öğrenme Yönetim Sistemleri:

Uzaktan veya

harmanlanmış

eğitimde

öğrencilerin ders seçimi ve derse kaydı, içeriklerin sunumu, ölçme ve
değerlendirme, kullanıcı bilgilerinin izlenmesine olanak sağlayan yönetim
yazılımlarına Öğretim Yönetim Sistemi denir.

1.7. Kısaltmalar
BÖTÖ: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

İDE: İnternet Destekli Eğitim
İTE: İnternet Tabanlı Eğitim

KKTC: K1.Jzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ÖYS: Öğrenme Yönetim.Sistemleri
WDE: Web Destekli Eğitim ·

· w:rE:

Web Tabanlı Eğitim ·

YDÜ: Yakın Doğu Üniversitesi
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BÖLÜM II

Kavramsal ve Kuramsal Temeller ve İlgiliAraştırmalar
Bu bölümde çalışmanın dayandfğı kavramsal ve kuramsal temeller ve
ikonuyla ilgili literatürdebulunan ilgili araştırmalarverilmektedir.

2.1. Kavramsal Çerçeve
.2.1.1. Uzaktan Eğitim
Eski anlayış ve alışkanlıklardanvazgeçilerek günün koşullarına uyum
sağlama davranışı, genel olarak değişim şeklinde ifade edilmektedir.Bireysel
açıdan değişim, gelişer;ı dünya ile uyumlu yeni kavramve teknikleri öğrenme,
bunları kişisel yaşama uyarlama\ıe daha iyi bir yaşam standardına ulaşma
sürecidir. Bireyler ve kurumların, ortama uyum sağlamak veya varlıklarını
sQrdürebilmek:için süre~li bir; rekabet içinde bulunmalan, değişime/ ayak_
Uydurmalarınıkaçırıılmazbir zorunlulukbalirıe getirmektedir.Bütün alanlarda
Olduğugibi eğitim konusu da değişen koşullar,.gelişen yöntemve tekniklerin
\

en çok uygulandığıalanlardan biridir (Odaqa_ş, 2003).
İletişim ve .enformasyon teknolojisinin bireysel ve kurumsal hayatın
ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde, teknolojik yetenekler sürekli
gelişmekte, kurumsal işlemler hızla elektronik ortama doğru kaymakta ve
buna bağlı-olarak yapılan işlemlerdendaha fazla verim elde edil.ebilmektedir.
Internet tabanlı uzaktan· eğitim veya çevrimiçi eğitim, gerek bilgi
merkezlerinde daha iyi

bir hizmet vermek, gerekse• bilgi yönetimi

bölümlerinde eğitimin çağın koşullarına· göre yapılmasını sağlamak için
değerlendirilmesigeren popüler eğitim modellerindenbiridir (Odabaş,2003).
lnternetJtabanlı . eğitim, eğitimin www (world wide web), elektronik
posta, dosya aktarım.protokolu (file transfer protocol) gibi lnternet'in sahip
olduğu çeşitli gereçlerden yararlanılarak gerçekleştirilmesi yöntemidir.
Internet tabanlı eğitimin, geJerıeksel,posta yoluyla veya Cd-rom destekli

göre · düşük maliyeti, anında hizmet desteği, başarı takibl-ve
eğerlendirmesi gibi birçok açıdan üstünlükleri bulunmaktadır. Bu nedenle

yıllarda Internet üzerinden verilen eğitim programlarındaönemli bir artış

11

qana gelmiştir. 'Dünyada çoğu ABD'de · olmak üzere yaklaşık 2.2

onun üzerinde öğrenci, bu tür çevrimiçi eğitimden yararlanmakta, bu
ınm 2003 yılında tüm dünyada 200 milyona çıkması beklenmektedir'
rkoğlu,2001 ).
Odabaş (2003), Uzaktan eğitimin gerekli olup olmadığına karar
bilmemiziçin şu sorularındeğerlendirilmesigerektiğinisavunmuştur:
•

Eğitimli personel.bulmaktagüçlük çekiliyor mu?

•

Eğitimprogramınakatılan kişiler coğrafi açıdandağınık yerdelerrni?

•

Hizmet içi eğitim ve sürekli ~ğitime ihtiyaç duyuluyor mu?
Eğitim giderlerindentasarruf elde edilmek isteniyor mu?
Eğitim sırasında teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak daha
iyi bir eğitim sunma gereksinimivar mı? (Hançer,2002).
Ç)dabaŞ

(2003), / uzciktcır1/ eğitimi.. tasarımı sırasında öncelikli

µlrrıesL<
gerekenikonuı8rdan
birininde.
sistemin rnacıliyeti olduğunu
... ·
··.
·_-.\ . ·.·· . ':-_.-. . .
. . :-·-·
.
.- _- _._ .. ···-::··.· ,· ·. ,--·i /
muştur. Odabaş

(2003) yaptığı çalışmasında Sistemin maliyetini

yen belli başlı mali unsurlarşu şekilde sıralamıştır:
Teknoloji: Dorıarurnveyazılım giderleri,
lletlşlrn.ve .Aktanm; Uydu ve yer iletişirninin şağladığı iletişirn ctğı
@akım: Sistem yenilemeveJamir.giderleri,
')fayın: Eğitim süresince kullanılacakolan yayın giderleri,
ll')estek: Kayıtve danışmanlıkgibi sistemi destekleyecekbazı işlemlere

· Sistemde görevli bütün personele ödenecek olan ücretler
.... ,1997).
çalışmasında uzaktan eğitimde hedef · kitlenin
gösterdiğini savunmuştur. Yetişkinler, gençler, çocuklar;

emeyimleri, gelişme evreleri, güdülenmeleri, öğrenme istekleri ve kendilerini
., nlendirmeleri açısından değerlendirilmeliler
Odabaş (2003), Bu yönüyle
rograniı

tasarlamak

için

bakıldığında web tabanlı bir eğitim

şu. yedi

özelliğin

göz

ardı · edilmemesi

erekmektedlr:
•

Öğrencilerinmotjvasyonu,

•

Öğretilecek konuların belirlenmesi,

•

Öğrencilere önceki bilgilerini hanrtatma,

•

Aktif katılımı sağlama,

•

Geribildirim ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi,

•

Test ölçme..değerlendirnıe,

•

Güncelleme ve düzenleme (Ruksasuk, 1999).

İnternet Tabanlı Eğitim
lntern13tJabanlt~ği.tirrı; Qğr13per, Vf3 öğrf3tenin :zc:tman VfA rn.el<an olara.k
l:>irlerir,cJ13ö. f~r!<lı . cJµrµnılşrcJ9, . çevirin,içi. v~y§l ç13virinıcJış.ı . . olc:ır9K f3tkileşimde
yıunduğu,. eğitimd.13 . • iştepdik .<:favrc:1nışlc:1r .gf3Hştirn,13şQr139ipe yc:1rdımc.1 qltyapı
[arak internet tabanlı ortamların. kullanıldığı bir. uzaktan eğitim modelidir
Qrçan 1999)... Genel oıar§lk internet. tabanl.J. .eğitin,de, birbirinden uzak,

9nıandan ve mekandan bağımsız olan öğrenciler ve öğretmenler etkileşimli
[arak birbirleri ile. veri alış verişinde bulunrnası şeklinde tamrnlanablür
.. dabaş, 2002). İnternet tabanlı eğitim, geleneksel eğitime göre maliyetinin
üşük olması nedeni ile son yıllarda önemli bir oranda tercih nedeni olmuştur.
ürkqğlu, 2001 yaptığı bin araştırmada dünyada çoğu ABD'de olmak üzere
.2 milyonun üzerinde öğrenci internet tabanlı eğitim modelinde eğitim
ldığım ve bu sayının 2003 yılı sonrasında tüm dünyada 200 milyona,
çıkmasının beklendiğini savunmuş ve gelinen bu noktada internet tabanlı
eğitimin bu başarıya geldiğini göstermektedir.
Odabaş, 2002 internet tabanlı eğitimin avantajlarını aşağıdaki gibi
-,

sıralamıştır.
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•

Dinamik ve geniş halk gruplarına yönelik mekan·sorunu olmaksızın
eğitimin sürdürülmesi,

•

Eğitimin yalnızca ulusal değil uluslararası standartlar da göz~tilerek
yapılandırılması,
•

i

•

•

Esnek ve objektif ölçme-değerlendirmeyeolanak tanıması,

•

Görsel-işitsel eğitime fırsat veren teknolojilerin kullanımı ile içeriği
daha çok zenginleştirilmiş ve öğrenciyi motive eden örneklerin
sunulması

•

Çalışan insanlara işinden ve bulunduğu yerden ayrılmaksızın eğitim
fırsatı sunulması,

•

Gereğinden fazla kadroların azaltılması, öğretim kadrosu·arasında
rekabet ortamı oluşturulması ve öğrencilere istedikleri okulda eğitim
yapmafırsatı sunulması,

•

Eğitimin temel giderlerini ve öğrencinin yapması gereken harcamayı
azaltması,öğrencilerin örgün eğitim için harcayacakları barınma, yol
masraflarıvegeleneksel eğitimintemel. giderleri olan bina, personelvb.
'

ma~raflargöz>ön.ünealındığındaJlnternettabaoır uzaktan eğitim.. için
.

'

yapı harcama[arınınCçOKönemU
bir.miktartutmamast
gelinen bu· noktada•hersisteminolduğUgibi internet tabanlı eğitiminde
noktalarda sınırlılıkları bulunrnaktadır. Qdabaş,

(2002} taptığıI

alışmasında internet destekli eğitimin sınırlılıklarını aşağıdaki . gibi
ıralamıştır.
•

Öğretim kadrosu ve öğrenciler arasında bilgisayar okur-yazarlığının
henüzyeterli düzeye ulaşmamış olması,

•

Sistemin gelişimi için süreye ihtiyaç duyulması,

•

Tasarım, geliştirme ve bakım açısından sistemin yüksek maliyete
sahip olması,

•

Sistemin . maliyetini düşürebilmek için çok miktarda öğrenciye
gereksinimduyulması,

•

Laboratuvar, atölye gibi yerlerde. uygulama yapmaya gereksinim
duyulan konularınsunumundayaşanan güçlükler,

•

Bireysel çalışma alışkanlığı olmayan. kişilerin sisteme uyum
sağlayamamasorunları,

kullanımı sonucunda yaşanan sağlık sorunları,
henüz ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde
olmaması.

Al.ve Madran (2004), yaptıkları bir: çalışmşada, internet tabanlı eğitimin
kabul görmesinin ve popülaritesinin giderek artmasının en temel
eğitimin. zamandan ve mekandan bağımsız oluşudur. WTE'nin bu
ve bağımsız yapısı ile hayatı nedeniyle zaman sıkıntısı çeken ya da
eğitimin verildiği yerde fiziki olarak bulunamayan kişiler için önemli bir tercih
nedeni oluşturmuştur (Aslantürk, 2002).
Internet tabanlı eğitim, istenilen herhangibir zaman diliminde, dünyanın
herhangibir yerdeki bireylere eğitim sağlayabilmek
için ideal bir kanaldır. Bu
.
.

.

,'

..

.

.

...

,,

.

alanda s.ürekl,i artcınteknqlojik gelişim velledemeler,
. · erişirn.ini ve>.gğrerıçi./.n,E:ıfkE:ı.z.ıi

-

etkileşimler,
'

E:ığiJirnL.1:>iı;y .•. . şu.nmaktcldır ,e.ni.masyonı.ar,

-

.
'

'

'

'

sohbet,
konferans,
)
'

'

sınırsız bir çoklu ortam

'

-

.ses,

ve vide9> olanaklarını destekleyen

internet tarayıcıları çok. çeşitli eğitim olanaklarını sunraken, bireyin ilgisini,
'

motivasyonunu dolayısıyla öğrenme süreçlerinin kalitelisinl en yüksek düzeye
çıkarabilmktedir (Kanbul, 2009).
Kanbul (2009),. yaptığı çalışmasında internet· tabanlı eğitim öğretim
sürecinde önemli rol oynayan avantajşarı şu şekilde sıralamıştır.
•

Eğitirnin zamana ve mekana pcığımlılığını ortadan kaldırması

•

Yaşamboyu sınırsız E:ığ.itirne imkan sağlaması

• · Bilgi ı ve belgelerin hE:ırkesin kullanımına açık olması, daha etkili
.·değiştirilmesi
•

Öğrenmenin

bireyselleşip,

bireyin

grup . baskısından

kurtulması

sonucunda bireysel öğrenme sorumluluğu ve yaratıcı özgürlüğün
doğması
•

Kendi kendine öğrenme sonucunda kişinin kendine güvenininartması

•

Zamanın daha etkin yö'netimi
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•

Eğitim-öğretimde kalite ve ileri düzeyde bir standartlaşma sağlaması

•

Eğitimin

tam zamanında

ve daha

kolay ulaşılabilir> bir şekilde

verilebiİmesiü
•

Kurumlar ve bölgeler arasında fırsat eşitsizliğinin en aza indirilmesi

•

Farklı

kuruluşlarda

öğretim·

elemanlarının

karşılılı

işbirliğine

yönelmeleri soncunda etkin bir eğitim desteği sağlanması
•

Sadece metin tipinde bir sunumdan öte aktarma ses, renk, etkileşim,
animasyon gibi özelliklerin dahil edilebilmesi.

•

Kontrol edilebilmesi ve veri tabanı oluşturulabilmesi

•

Eğitime katılanlar arasında çok yönlü bir iletişimin sağlanması

•

Akılda tutma seviyesinin artırılması

•

Geleneksel sınıf ortamında soru soramayan veya grup içinde katılım
'\

yetisine

ulaşamayan

adayların

elektronik

ortamda

özgüven

kazanmaları
•

Seyehat masrafları ve seyehat süresince oluşan üretim kaybını en
aza indirgemesi veya ortadan kaldırması

•

Sanal fakat gerçeğinirıtıpatıp ayrus: sınıflar oluşturulabilmesi

/2.1.3. İnternet Destekli· Eğitim
Günümüzde, teknoloji· klasik eğitimde kullanılan ders materyallerinin
(kitap, çalışma sorular vb.) ötesine geçmesini olanak sağlıyor. Günümüzde
pilgisayar alanındaki . gelşmeler donanımın yarnsıra yazılımda da ortaya
çıkmaktadır.

Yazılımın

en

önemli

geUşrnesi •. ise

web

yazılımlarının

gelişmesidir. İnternet'in en yaygın tarumı; birbirinden uzak bilgisayarları bir ağ
üzerinden bağlamasıdır. Bu da demek oluyor ki internet aracılığıyla tüm
bilgisayarlar

uzaktaki

bilgisayarlar

ile

kesintisiz

olarak

bilgi

alışverişi

yapmaktadır. lnternette, kullanıcılar her türlü bilgilere istedikleri zaman ulaşıp,
bu bilgileri paylaşabilmektedir. İşte bu gelişmelerden sonra bilgisayarın ve
internetin sınıflarda kullanılmasıyla beraber internet derstekli eğitim başlamış
oluyor.
İnternet destekli eğitimde, öğrenciler - öğrenci, öğrenci - öğretmen
işbirliğine

dayalı

olarak

eğitimlerini

(http://www.egitim.aku.edu.tr/ergun5.htm).

İnternet

gerçekleştirmektedir
'destekli

eğitim,

aktif
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öğrenmeyi artıran, işbirlikli · öğrenmeye imlan .. sağlayan ve sınıf ortamını
bilgisayar

ağlarına

taşıyan

özelliğe

sahip

olan

bir. yazılım

olarak

değerlendirilebilir (Altunçekiç ve Aksu, 2011 ). İnternet destekli eğitim, bazı
ilişkili teknolojileri ' kullanarak,

öğretimin

tamamını

veya

bir

bölümünü

öğrencilere ulaştırmaktadır (Cüez,.2006). Internet destekli eğitim, günümüzde
bilgisayar ve internetin her evde bulunmasından
çevirmektedir.

Dersin anlatımında,

dolayı, her evi. sınıfa

internet tarafından

desteklenen

görüntü, grafik, yazı ve. animasyon kullanılabilir. Eğitimde,
avantajlarından

yararlanabilme

olanağı

ise

ses,

internetin ·. bu

internet. destekli

eğitimin

günümüzde neden bu kadar cazip halde olduğunu qöstermektedlr (Kaptan,

2009). internet destekli eğitim geniş bilgi kaynağı ile etkileşimli ortam
oluşturmave bilgi alışverişini kolaylaştırmaimkanları sunmaktadır(Altunçekiç

ve Aksu, 2011 ).

Geleneksel eğitimde merkezde duran eğitimci büyük ölçüde

öğrenci merkezli bir uygulamanın/izlendiği internet destekli öğretimde, bilgi
aktarmave öğretme rolünden çok bir rehber ve yönlendirici görevi üstlenerek
öğrencinin bilgiye ulcışnıasırıdayardırrıcı olur.: (Derrıirli, 2002). . internet
d~stekli 'eğitin, y.öı,etirpir,iqŞc:lhip plnıc.t~I g.<ar~ken. temel özel.Ii.kier Madran'c3
göre şLJ,şekild~dir.
•

-

'

Kullanıcıları tanımlanması ve yönetilmesi: Geniş alan ağları, yerel
ağlar ya da internet üzerinden yayın yapan web destekli öğretim
sistemleri genel erişime açık bir yapıya sahip olabilmektedir. Ancak
eğitim içeriklerinin • herkes tarafından görüntülenmesi istenmeyebilir.
Belirli kullanıcı grup ve· hakları doğrultusunda sisteme giriş yetkisi
verilmek istendiği . durumlarda/Web destekli öğretim· sistemlerini
sistemlerinin kullanıcı .tarafından tanımlanabilir ve yönetilebilir bir
yapıda olması gerekmektedir.

•

Ders

içeriklerinin hazırlanması: Web destekli öğretimin temelini

oluşturan ders içeriklerinin hazırlanması ya da hazırlanmış içeriklerin
web ortamına aktarılması sistem içerisinden yapılabilmelidir. Hazır bir
şablon

kullanılabileceği gibi

içeriğin

oluşturulmasında farklı

programlarıda kullanmak mümkündür,
•

Derslerin yönetilmesi: Öğrenci ders yüklerinin kontrol edilmesi, hangi
dönem hangi dersi almaları gerektiği ya da hangi dersi aldıkları gibi

/

bilgilerin takip edilebilmesi gerekmektedir. Tüm· bu bilgiler ışığında
öğrencinin belirli bir programı takip etmesi ve bitirmesi sağlanabilir. Bu
sayede sistem genelinde aktif olan derslerin kullanım yoğunluğu· da
takip edilmiş olmaktadır.

•

Öğrenciye özel progrBin1arınaçılması: Web destekli öğretimin en
önemli avantajlarından birisi esnekliktir. Bu esneklik öğrenciye özel
programların oluşturulabilmesiyle
gelmektedir.

Eğitim · programı

ön plana çıkan bir özellik haline
zamandan

bağımsız

olarak

tasarlanablldlğlnden, dönemlik, aylık hatta haftalık ders yükleri farklı
şekilde belirlenebilir. Seçmeli derslerin sınıf mevcuduna göre açılıp
açılmama durumu gibi sorunlar bu sistemde yer almaz.

•

Ödev ve proje verilmesi/teslimi: Öğrencilere

ödev ve projelerin

verilmesi, bu çalışmalar ile ilgili içerik ve açıklamaların · öğrencilere
aktarılması, tamamlanan ça_lışmaların toplanıp değerlendirilmesi gibi
lşlemlertrı yapılabilmesi

gerekmektedir.

merkezden. -yapılması,>· sorumlu

Tüm bu işlemlerin tek bir

kişilerin

üzerindeki

iş

yükünü

azaltaccığıgit>iı s9rE3c;E3 c:ı~. hız kazandıracaktır.
-

Sınav ve testlerin haitflşrırpt:ışıve µygulanması:Web destekli öğretirn
uygulamalarında .dönemJçinde aktarılan bilginin öğrenci tarafından ne
derecede · almabildiği ()rtaya konmalıdır, Bütün. eğitim sistemlerirıde
olduğu gibi web destekli <5ğretimde '. de bu çalışma sınav ve .testler
yoluyla yapıln,aktadır.

Öğrene; davranışlarının izlenmesi ve incelenmesi: Web destekli
öğretim sis.tı3111leri.ni bı:ışqrıya .taşıyacak .en önemli çanşmalardan biri
şüphesiz sistemin jte derece etkin kullanıldığının qözlenebilmesidir .
. . Bunun

yolu

izlenebilmesinden

kullanıcıların

sistem

içerisinde

geçer.

Öğrencilerin

günün

davranıştcırmın
hangi

saatinde

sistemden ne ölçüde yararlandıkları, hangi ders içeriklerinde ne. kadar
vakit geçirdikleri gibi bilgilerin sistem üzerinden takip edilebilmesi
Elde edilen verilerin belirli istatistiki bilgiler halinde
aktarılması yine sistemin sorumluluğunda olmalıdır.
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Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi: Eğitimin sonunda

•

hem sistemin başarısını, hem de öğrencinin başarısını öğrencibaşarı
durum değerlendirmesiortaya koyacaktır.

. İnternet Destekli Eğitimin Avantajları
Derslerin tartışma ortamında geçtiği

için · öğrencilerin derse

motivasyonundapozitif güdülenmesineyardımcı olmaktadır.
•

Ders ortamları ders saatine ve ders gününe göre esnek olduğu için
öğrenciler çevirimiçi veya çevirimdışı . olarak ders materyallerine
istediklerizaman ulaşabilme imkanı

•

İnternet destekli eğitim, sonuca yöneliktir

· •

Öğrencilerzamandanve.mekandanbağımsızdırlar

•

Öğretmen rehber rolünde olduğu için öğrencilerin aktif katılımıyladers
daha ilgi çekici olmaktadır.

t.. .:ı•. int~rııca(pcaş!~kli(Jcı~cınlıl::ğitimde ~LıUcınılabilecekAraçlar
JI1.4.1

Öğrenim Yönetim SistE!rnleri(DYS)
Günümüzde bir çok üniversite ve eğitim kurumu ders materyallerini

ernet ortamına aktararak öğrencilerine uzaktan eğitim vermek için
9gramlar hazırlamaktadırlar. . Fakat programların başarılı bir şekilde
teıyebilmesive etkin bir eğitimin verilebilmesi için eğitim içeriklerinininternet
~.amınaaktanlamsı yeterli değildir. Eğitim içeriklerini internet ortamına hazır
~le getirmek ve yayınlamak önemli bir aşama olsa da içeriklerin ve diğer

·-m

işlemlerin kontrolü v~ denetimini yapacak bir sisteme ihtiyaç

yulmaktadır (Dölek,2010).
Uzaktan veya harmanlanmış eğitimde • öğrencilerin ders saçımı ve
rse kaydı, içeriklerinsunumu, ölçme ve değerlendirme,kullanıcı bilgilerinin
E)(ımesine olanak sağlayan yönetim yazılımlarına Öğretim YönetimSistemi
i< .

.)

nir. Öğrenim Yönetim Sistemleri "ÖYS" · (Learning Management System,
öğrenme aktivitele_rinin yönetimini sağlayan yazılımlardır. Öğrenme
sunma, sunulan öğrenme materyalini paylaşma ve tartışma, kurs

kataloglarını yönetme, ödevler alma, sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara
ilişkin geribildirim sağlama, öğrenme materyallerini

düzenleme, öğrenci,

öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi işlevleri sağlarlar.
Öğretim yönetim sistemlerini başta eğitim-öğretim kurumları olmak üzere özel
amaçlı olarak insan kaynaklarının gelişirrıi için işletmeler ve genel amaçları
için değişik birçok kurum kullanmaktadır. Şu an için piyasada ellinin üzerinde
açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemi olmakla birlikte birçok ticari
yazılım da mevcuttur (Özarslan, 2008).

-

Dölek (2010), yaptığı çalışmasında ders yönetim sistemler_ininiçermesi
gereken temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralamıştır.
•

Kullanıcılar,.dersler, eğitmenler ve rollerln yönetimi

•

Ders takvimi

•

Öğretmene mesaj ve uyarı gönderme

•

Test

•

Sınav sonuçları ve transcript görüntüleme

•

Ders dağıtımı

•

Kayıt

•

Yönetici kaydı ve onayı (Duran ve diğerleri, 2009)

ve değerlendirme

Dölek (2010), yaptığı çalışmasında ders yönetim sistemlerinin faydalarını
5 ana başlık üzerinden incelemiştir.
•

Materyal yükleme ve paylaşımı

•

Forum ve sohbet

•

Küçük sınavlar ve anketler

•

Ödevleri toplama ve inceleme

•

Notların tutulması (Cole, 2005; Tekin, 2007).

2.1.4.1.1. Açık KaynakK<>dlu Öğrenim Yönetim Sistemleri
Dünyada yaygın bir şekil~e kullanılan ücretsiz açık kaynak koldu ders
yazılım sistemleri aşağıdaki gibidir (Uzunboylu ve Diğerleri, 2008).
•

aTutor

•

Chamilo

•

Claroline C

•

DoceboLMS

•

Dokeos

•

eFront

·•

ILIAS

•

lnstructure

•

Moodie

•

OLAT

•

Sakai

•

WeBWorK

2.1.4,,.J.2. Ticari Amaçlı ÖğrenimYönetim Sistemleri
Dünyada yaygın bir şekilde kullanılan ücretsiz ticari amaçlı ders
yazılım sistemleri aşağ.ıdaki gibidir (Uzunboylu ve Diğerleri, 2008).
•

Blackboard

•

WebCT

•

Desire2Learn\

•

ClassFronter

•

FirstClass

•

Lotus Learning Space

•

Luvit

•

TopClass

•

Tutor2000

'

'

2.1.4.1.3. Açık Kaynak Kodlu Yazılım
Açık kaynak kodlu.yaznım, yazılan programın kaynağında bulunan kodun
herkes tarafından görülüp paylaşılması ve programın içerisinde bulunan kaynak
kodunu geliştirip diğer kullanıcılarla bedava olarak paylaşmasıdır.
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Ticari Yazılım
Sanal ortamda kullarulan programların içerdikleri kodların diğer kullanıcılara
kapalı olması ya da para ile satılmasıdır.

2. 1.4.1.5. Docebo Öğrenim Yönetim Sistemi
Docebo, ticari ve yüksek öğretim pazarında kullanılan Açık Kaynaklı e
Öğrenme platformudur. Docebo a-learning türkçe de dahil olmak üzere 12
farklı dili desteklemektedir. Scorm 1.2 ve 1.3 standartları ile uyumlu ve farklı
öğrenci modellerini desteklemektedir. örneğin karma (harmanlanmış) eğitim,
kendi-yönlendirilmiş, grup çalışması modellerini desteklemektedir .. Docebo e
learning sistemi içerisinde bulunan derse ek olarak kullanılacak modüller
bulunmaktadır. Bunlar, Chat, Wiki, Forum üzerinden Sosyal Öğrenme ve
diğer çeşitli fonksiyonları içermektedir; PHP dilini desteklemekte ve MySql
veri tabanını kullanmaktadır.

2. 1.4.1.5.1. Docebe Qğrenirn Yönetim Siştemi Ana .Özellikleri
•

Scorm 1.2, 1.3 ve scorrn 2044'ü desteklemektedir

•

Herhangibir dosyayı öğrenciler ile kolaylıkla paylaşabilme
(Word, Excell, Powerpoint, Pdf, Swf, Vb.)

•

SMSveya e-posta ile kullanıcı bildirimleri

•

Video konferans, sohbet ve forum

•

Mesajlar, bildirimler ve öğrenci not sistemi

•

Test ve anket
'

•

Grup yönetimi

•

Kullanılan kurum için derslere ücret konulduğu zarnan-paypalt
desteği

2.1.4.1 ;5.2. Docebo E-learning Sisteminin Sistem Gereksinimleri'
•

MySql 5.0 veya üstü

•

Apache 2.x veya üstü

•

PHP 5.2.x veya ü~tü

•

Fedora, Cantos veya PHPS'i destekleyen işletim sistemi

2.1.4.1.5.3. Docebo E-learning Sisteminin. Eğitmeni İlgilendiren
Özellikleri
•

Çevrimiçi ve çevrimdışı dersler için uygundur ·

•

Karma (harmanlanmış) eğitim için de kullanılabilir

•

Tüm internet tarayıcılarını desteklemektedir

•

Ders dökümanlarını sunucu üzerinden internete sunar

•· . Sisteme ..sadece kayıtı.ı.kullanıcılar girebi.ldiğinden güvenliği. üst

/

•

Kullanımı basit olduğundan basit bilgisayar kullanmasını bilen herkes
tarafından kullanılabilmektedir. Herhangibir yazılım dili bilmeye gerek
yoktur

•

Çoklu ortam kaynakları sistem üzerinde kolaylıkla yönetilebilir

•

Her öğrencinin giriş yaptığı tarih ve saati. raporlayan modül sayesinde
öğrencilerin ne.ler. yaptığını raporlayabllme imkanı sunmaktadır

Docebo E-learning Sisteminde Bulunan Öğrenme Aktiviteleri

•

Öğrenme hedef yönetimi

•

Takvim

•

Ders Dökümanları

•

Karne

•

Ders notu
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•

Forum

•

Wiki

• Proje Yönetimi
•

Video konferans

•

Chat

2.1.4.1.5.4.1. Öğrenme Hedef Yönetimi
Öğrenme, yönetim sisteminde ders öğretmeni dersle. ilgili. ders
hedeflerini ders içerisine ekleyebilmektedir. Öğrenme yönetim sisteminin
' içerisinde eklenecekaktiviteler, SSS (sıkça sorulan sorular), terimler sözlüğü,
HTML sayfası, Karşıya dosya yükleme (word, excell, pdf, swf, vb.),
bağlantılar, anket ve test bulunmaktadır. Ders öğretmeni, ders hedeflerine
ekleyeceyi aktivitelerin amaçları ise, SSS (sıkça sorulan sorular) öğerncilerin
dersle ilgili sıkça sordukları soruları ekleyebilmektedir.Terimler sözlüğü ile
;dersle ilgili bilinmeyen veya sıkça kullanılan terimleri ekleyebilir, HTML
sayfası i.le ,derse örnek bir HTML .sayfası ol.uştµrabilir; karşıya . dosya
ü.k.1<3yerek - öğrencilerin ders

dökümanlarını·. oluşturmuş - olrrıc;1~t9qır.

öğre.ncileirnfikirlerini alabilmekte ve test ile öğrencilere online olarak sınav
veya deneme sınavı oluşturabilmektedir.

2.1.4.1.5.4.2.Takvim

.

Ders öğretmeni sistem

içerisinde 1bulunan takvimi kullanarak

öğrencilerin
ders aktivitelerini daha iyi
.
.

bir şekilde takip
etmelerini
..

sağlayabilmektedir. Örneğin·ders gününü, sınav gününü, proje son teslim
tarihi gününü .veya ders notu teslim tarihi vb. gibi aktiviteleri.takvlrne not
düşerek öğrencilerin bu tür aktiviteleri daha kolay bir şekilde takip etmelerini
§ağlamaktadır.
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2.1.4. t.5.4.3. Ders Dökümanları
Ders dökümanlarındaders öğretm~nininöğrenme hedef yönetimini
kullanarak eklediğiaktiviteleri öğrencilerepaylaşıldığısayfadır. Buradadersle
ilgili materyallerideöğrenciler çevrimiçiveya çevrimdışıolarak indirerek
faydalanabilmektedirler.

2.1.4.1.5.4.4. Karne
Karne modülünde ders öğretmeni, derste bulunan öğrencil~rin.ders
sonundaki başarı durumlarını raporlaştıran karneyi oluşturmaktadır.. Burcıda
ders öğretmeni dersin geçerli notunu kendi bellrleyerek öğrencilerin.elersin
sonunda

başarılı

olup

olmadıklarını

bu

bölümden

öğrenciler

görebilmektedirler.

2.1.4. 1.5.4.5. Forum
Forum modülünde ders öğretmeninin . 9çtığı konularla öğrenciler
.
hakkındayorumlarınıyazıabilirfikirlerini açık birş(3kilde
ortaya koyabilir ve beyin fırtınası yaparak konunun daha iyi anlaşılmasını
saclıayabilir.

2.1.4.1.5.4.6. Wik.i
Öğrencilerin bir .korıu hakkında kendi bilgilerini yazmasını ve bu
bilgileri kendileridüzenleyerektartışmayaptığı bir modüldür.

2.1.4.1..5.4.7. Proje Yönetimi
Proje yönetimi modülü ile. ders öğretmeni.. öğrencilere vermiş olduğu
projeyi bu modülde öğrenciler ile paylaşıp, ders öğretmeninin belirlediğitarih
ve saate kadar öğrencilerin bu modüle yüklemeleyerek, ders öğretmeninin
derle

ilgili

projeleri daha verimli olarak kontrol etmesine olanak

sağlamaktadır.
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.4.1.5.4.8. Video Konferans
Video konferans ile ders öğretmeni dersi online yani çevrimiçi olarak
lşleyebilrnektedir,

Video.

konferansa

sadece· derse

kayıtlı

öğrenciler

öğretmen

etkileşimi

katılabilmektedirler .

.4.1.5.4.9. Chat
Chat

modülü

ile

öğrenci

-

öğrenci,

öğrenci

-

gerçekleşebilmektedir. Bu sayede ders daha ilgi çekici hale gelip, öğrenciler
kendi düşüncelerini chat ortamında özgürce birbirleri ile veya ders öğretmeni
ile. paylaşabilmektedirler.

2.1..4.1.5.5. Docebo E-learning Sistemi İçerisindeki Yetki'Dağılımı
I
Docebo öğrenim yönetim· slstemi, içerisinde kişilerin farklı •. yetkileri
.

•

Sistem Yöneticisi

•

Öğretmen

•

Öğrenci

2.1.4.1.5.5.1. Sistem Yöneticisi
Sistem

yöneticisi,

sunucuyu

hazırlayabilir

bulunan PHP, appache ve MySqlveritabanını
kurabilir,

öğretmenleri,

dersleri

ve

ve

sunucu

içerisinde

kurabilir. Docebo'yu sunucuya

öğrencileri

sisteme

ekleyebilir

ve

öğretmenleri derslere atayabilir. Öğrencileri sisteme ekleyebilir ve sistemi
onarabilir.

.4.1.5 ..5.2. Öğretmen
Öğretmen, öğrenme hedef yönetimini kullanarak ders dökümanlarını
ekleyebilir,

sınav hazırlayabilir,

çevrimdışı

ders dökümanlarını

sisteme ekleyebilir ve sınav hazırlayabilir.

2.1.4.1.5.5.3. ·Öğrenci
Kendine özgü kullanıcı adı ve parola ile sisteme giriş yaptıktan sonra
dökümanlarını indirebilir, çevrlrnlçl ve çevrimdışı ders materyallerine

ulaşabilir, formu kullanabilir, videyo konferansa katılabilir, chate katılabilir ve
wikiyi kullanabilmektedir.

2.1.4.2. İletişim Araçları
2.1.4.2.1. Dailymotion
Ücretsiz,türkçe dil desteğinesahip, kişilerin kendi oluşturmuşoldukları
kli~i eş zamanlı veya_ eşzamansız •· olarak internet
olanak sağlayan biriletişim platformudur.

2.1.4.2.2.Youtube
Kısaca "Video Paylaşım Sitesi" olarak adlandırabileceğimiz bir web
sitesidir. içeriğinde binlerce hatta belki milyonlarca video bulabileceğiniz
video paylaşım sitelerinin ilki, en kapsamlısı ve en büyüğüdür. Uzun.uzun
keyifli

vakit

geçibileceğiniz hatta

arkadaşlarınızın videolarını

bile

lzleyeblleceqlnlzve o videolarayorumlar yazabileceğinizbir sitedir.

2.1.4.2.3.Teachertube
Öğretmenlerin ve. ö~rencilerin dersle ilgili görsel materyallerini
eşzamanlı veya eşzarnansız olarak internet üzerinde paylaşmalarınaolanak
sağlayanders içerikli paylşaımsitesidir.

2.1.4.2.4.• Slideshare
Bilgisayar
reklam

ve

ortamında

tanıtım

paylaşmayaolanak

2.1.4.2.5.

gibi

hazırlanan
sunumları

ders içerikli materyalleri
eşzamanlı

eşzamansız

olarak

sağlayan bir paylaşım platformudur.

Livestream

Bu sitenin amacı, kişilerin kendi hayatlarından
eşzarnanlı veya eşzamansız
platformudur.

Livestream'e

üye

adresi üzerinden

Watch

izleyici,

yani sadece

Watch

kanalları

sadece

izleyebilmekte,

yapımcı

-

yanLyapımcı,

ücretsizdir.

Livestream'e

üye olunabilmektedir.

Üye olunurken

rolü broadcast

izleyici

yorum
-

olanak sağlayan bir iletişim

olmak

broadcast

olunabilmektedir.

izleyici,

kesintileri diğer kullanıcı.lar ile

olarak paylaşmasına

www.livestream.com.

Broadcast

veya

Veya sunum,

izleyici

yani yapımcı

olarak

iki rolde

üye

yani yapımcı tarafından

oluşturulan

yazabilmekte

yayınlarda

etkileşiminde

kanaLyaratabilmekte,

ve online

bulunabilmektedir.

canlı yayın yapabilmekte

ve

yaptığı canlı. yayını .kayq.e.~e.ip e.şzcınıcıpsız o.larak tekrar. JzlenebilnıesL. için
-

kendi

kanal

-

liste.sine> ekleyE)bUrrıerolanaklanna • sahiptir.

Livestream'in

uygulamadaki

kullanımı, çevlrlmlçi ve çevirimdışı ders işlenebilmesi için

kullarulmıştır,

Bu sistemde öğrenci -

öğretmen -

öğrenci, öğrenci -

öğrenci etkileşimi gerçekleşmiştir.

öğretmen ve

Öğrenciler online olarak

izledikleri dersleri tekrardan eşzarnansız veya çevrimdışı. olarakta kanal
içerisinde

bulunan

.kayıth , ders

videolarına

ulaşarak

dersi

tekrar

edebilmektedirler.

2.1.5. Çoklu Ortamların Tasarım Süreci
Bilgisayar

ortamında

hazırlanan

görsel

materyallerin .

tasarımında

.

izlenmesi gereken bir tasarım süreci vardır. Uzunboylu ve diğerleri (2008)
tasarım sürecini aşağıdaki açıklamıştır:
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2.1.5.1. Hazırlık aşaması:
öncelikle tasarım ekibini kimlerin oluşturacağı belirlenlr, Tasarım ekibi
belirlendikten sonra ihtiyaç analizi yapılır ve hedefler belirlenir. Tasarım ekibi
görsel materyali

yaratırken

ihtiyaç duyulacak. materyallere

ulaşmak için

zaman planlamasını ve ne zaman ne yapılacağı ile ilgili zaman çizelgesi
hazırlar. Ayrıca, hazırlık aşamasında bir konu ve birkaç alt konu belirlenir.
Belirlenen konularla. ilgili tasanrn ekibi beyin fırtınaları yapar, başkalarından
da(ilgili uzmanlar) dönüt alır ve daha sonra tasarım ekibi tarafından hedef
kitlenin analizi yapılır (Uzunboylu ve diğerleri, 2008).

2.1.5.2. Organizasyon aşaması:
Tasarım sürecinin ikinci kısmı olan organizasyon aşamasında tasarım
ekibi fıkirlenrini organize etmek için taslak düzenler, ana konu ve alt konular
için detaylıca açıklamalar yapılır. Slayt başlıkları konu için anlamlı' olacak
düzenlenir. içind~~iler,. giriş, sonuç

ve kaynakça başlıkları ekleni.r.

I

düzenlemelerin · nasıl olacağı, hangi renklerin kullanılacağı gibi
ve yazılımın hqrlgi .. araçlar -kuU9n.ıl9rak

hazırlanacağı

belirl€3nir

ve diğerleri, 2008) ..

2.1.5.3. İç~riğin hazırlanması:
Bu aşamada belirlenen içerik, içeriğe ilişkin diğer görsel öğeler, metne
dayalı malzemeler ve varsa seslendirmelerin kodlanan materyale aktarılması
Materyalin dahadlgi çekici hale gelmesi sağlanır. Özgün görsel sanat,
animasyonlar, fotoğraflar, .müzllder ye seslendirmeler eklenir. Ayrıcç1 görsel
materyal telif haklarına ve .ahlakl

kurallara uygun bir şekilde hazırlanır

(lJzunboylu ve diğerleri, ~008).

2.1.5.4. Yönlendirme

araçlannın eklenmesi:

Kullanıcının çoklu ortam materyali içerisinde kolayca gezinebilmesi için
yönlendirme araçları eklenmelidir. Yönlendirme araçları mantıksal yönlere ve
şekillere uygun olmalıdır (Uzunboylu ve diğerleri, 2008).
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2.1.5.5. Görsel Tasarım:
Bu aşamada slaytların üzerindeki grafiklerin temiz, net ve kolay bir
şekilde izlenebilmesi için gerekli düzenlemeleryapılır. Fontlar tutarlı, yazı ve
grafik alanlar dengeli, arka plan uyumlu, slaytlar arasındaki geçiş süreleri
tutarlı ve tasarım öğeleriyle içerik dengelenir(Uzunboylu ve diğerleri,2008).

2~ 1.5.6.

Kaynakçanın eklenmesi:

Yararlanılan elektronik, basılı, uzman kişiler, referans ve ·. diğer
kaynakların kimlere ait olduğu

materyalin kaynakça bölümüne. eklenlr

(Uzunboyluve diğerleri, 2008).

2.1.5.. 7. Ara değerlendirmelerin yapılması:
. Sunulmak istenen içeriğin . hedef kitleye uygun biçimde sunulup
sunulmadığını belirlemek amacıyla, henüz geliştirme aşamasında iken
yazılımın kontrolüne yönelik olarak yapılan uygulamadır (Uzunbôylu ve
diğerleri, 20_08). · .

2.1.5.8. Yardırncı malzem.eıerin geliştirilmesi:
Görselrnateryalin nasıl kullanılacağınailişkin kılavuz ve teknik destek
bilgilerininsunulmasıgerekmektedir(Uzunboylu ve diğerleri, 2008). ·

2.1.5.9. Pilofctenemenin yapılması:.
Teknik anlamda Alfa ve Beta testlerinin yapılmasıdır. Alfa testi, çoklu
ortam

uygulaması tam

bir

işlevselliğe . kavuşmadan, fakat

çalışır

durumdayken gerçekleştirilen değerlendirmedir. Uzmanlar ve tasarımcılar
tarafından belirlenen gruplarca yapılır, Beta testi ise kullanıcıya sunulduktan
sonra yazılımın güvenirliği ve kurulumundakideğerlendirmelergerçekleştirilir
(Uzunboyluve diğerleri, 2008).
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2.1.5.1 O. Son kontrollerin yapılması ve çoğaltma:
Son aşamada

ise son kontroller yapılarak

çoklu ortamın nasıl

dağıtılacağına, internet üzerinden mi, CD ile blrllkteml dağıtılacağma karar
verilip, çoğaltma işlemi yapılır (Uzunboylu ve diğerleri, 2008).

2.2. Kuramsal Çerçeve
Bu

bölümde

araştırmanın

problemi

ile ilişkili

bilgiler

verilmeye

çalışılmıştır. Bu. amaçla; Yapılandırmacı öğrenme, proje tabanlı öğrenme,
işbirlikli öğrenme, teknoloji destekli işbirlikli. öğrenme ve çoklu ortam öğrenme
kuramı gibi alt başlıkllar incelenmiştir.

2.2.1. Yapılandırmacı. Öğrenme
Bireyin bir konuyu nasıl anladığına, öğrenmenin ne şekilde oluştuğunu
açıklayan fels~fL yaklcışımcı yapılcıpc:lırmacı.ycıkJcışım denilmektedir ('fılqırırn ·
ve.

Şimşe.k, ....• 1999).

bu

yaklaşıma

göre

qğrenme,

bireyin

zihnindeki

/

ycıpılandırrna• içinc:legerçekleşir.Ye1ni .. ye1pılarıc:lırrnac.1öğrenrn'3 bireyin.kend.i
.·

.

. ,:·,:.-·-··:•,:--·•:"·--·-·:::,,·-:,.·.··-·\,_.:_.-.-:

..·,::,, _., ..,·,·.-,-::;,,, . ,:.,::.-.,: ... :,.· .. -.--.··,:-.":.,,,,·.'i:-. __ .,,.,.·
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zihninde oluşan bi.r süreçtir< (Yaşar, .1998). Bµna göre birey, dıştan. ge.len
mesajların pasif bir alıcısı değ.il, aksine. dıştarı gelen.mesajları

aktif olarak

özümseyen, bir davranış oluşturucusudur. Çünkü insan zihni boş bir depo
değildir. Bilgiler ve mesajlar insan.zihnine aynen taşınıp oraya yerleştirHemez
(Saban, 2002h.
Yapılandırmacı. yaklaşımda bilginin nasıl oluşturulduğuna

ilişkin iki

farklı görüş vardir. Bµrıalrdan biri blllşsel, yapılandırmacılık diğeri ise sosyal
yapılandırmacılıktır. Bili.şsel)apılandırrnayı

savunanlar, bilginin zihinde nasıl

oluşturulduğunu anlamak için Piaget'in zihinsel gelişim kuramını kullanırlar.
Öğrenmeyi, Piaget'in öne sürdüğü özümleme, düzenleme ve bilişsel denge
ilkeleriyle açıklarlar. Bilişsel yapılandırmacı yaklaşımda, başlangıç noktası
bireyin: o ana kadar bilgiler ve bu bilglerin oluşturduğu zihinsel yapıdır. Bu
dengedir (Sayın ve Atılboz, 2006).
Yaprlandırmacılığa (göre (Smerdon, Burkanı ve Lee, 1999; Shiland, 1999;

2004):
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•

Bilgi, birey tarafından aktif bir şekilde yapılandırılır, çevreden pasif
olarak alınmaz.

•

Birey, sahip olduğu eski bilgilerle yeni bilgiler arasında etkileşim
kurarak bilgiyi yapılandırır. Bireylerin ön bilgileri •farklı olduğu için her
birey bilgiyi kendine özgü bir şekilde yapılandırır.

•

Öğrencilerin

öğrenmelerinde

tecrübeleri,

inançları,

tutumları

ve

kültürleri etkilidir.
•

Öğrenme, hem bireysel hem de sosyal. bir süreçtir. Bilgi, bireyin diğer
insanlarla olan iletişimi neticesinde yapılandırılır.

•

Öğrenme,

öğrencilerin

öğrendiklerini

başka

problemlere

de

yygulayabilme becerisi
•

kazanmalarını gerektirir (Smerdon, Burkanı ve Lee, 1999; Shiland,

1999; Simon, 2004).
Yapılandırmacı

yaklaşımın

kullanıldığı

eğitim . ortamlarında,

özellikle

işbirliğine dayalı öğrenme ve. proje çözmeye dayalı öğrenme modellerinden

a..

a. .

yarar.lcın.ıı,r ....· ·.•· 8ğ.•.r.etmen . sm· ı.t .....
rta.mınd· .
öğ. ·renciı~fo.n.... .•... piıiju~rın.• i ·
yapılandırmalarında yol göstermekte Ve/ ônıara günlük hayattan gerçek
olaylarla örnekler sunarak yeni karşılaştıkları bilgileri önceden kazanmış
oldukları bilgilerle ilişkilendirmede yardımcı olmaktadır (Taber, 2000). Bu
nedenden dolayı öğretmenin motivasyonu, öğrencinin bilgiyi öğrenmesinde·
sorumlu olduğu gprevleri gerçekleştirmede yardımcı olmaktadır (Horstman. ye
White, 2002).
Yapılandırmacı öğrenmede öğretmenin belli başlı görevleri vardır. Kısaca
bu görevleri şu şekilde sıralayabiliriz (Akpınar, 1999):
•

Öğretmen, bilginin inşa .edilmesmde öğrenciye gerekli malzemeyi
ve ortamı hazırlar

•

Öğremen, inşa edilecek bilgi örüntüsüne temel olarak bilginin
anlamlı ve somut olarak algılanmasına yardımcı olur

•

Öğretmen, öğrencinin önceki bilgilerini ve hazır bulunma düzeyini
denetler ve ilgili ayarlann yc1pılması için yardımcı olur

•

Öğretmen, öğrenme ortamında öğrenciye uygulama, deneme ve
keşfetme fırsatları yaratır.

Yapılandırmacı öğrenmenin artıları olarak, bireyin, Mücadeleci, meraklı,
girişimci

ve

sabırlı

olmak,

bilgiyi

araştırıp

keşfederek,

yaratarak,

yorumlayarak.ve çevre ile etkileşim kurarak yapılandırmaları sayabil.iriz.

2.2.2. Proje Tabanlı Öğrenme
Proje tabanlı öğrenme, öğrencininn aktif katılımını güdüleyen, .üst
düzey bilişsel aktiviteler içeren, çok çeş/tli araç gereç ve kaynak kullanımını .
destekleyen, ders, sosyal beceriler ve hayat becerilerini birlikte ele alan .ve
bilgisayarın.kendisini hedef olarak. almayan ve genelde teknoloji kullanımı bir
araç olarak vurgulayan, bilgisayar destekli eğitim uygulamalarının

temel

eğitim modeli proje tabanlıeğitimdir (Demirel, 2004).
Proje tabanlı öğrenme, tasan geliştirmeye, hayal etmeye, planlamaya,
kurgulamaya d~yalı bir öğrenme yakli:işırnıdır. Öğren~nlerin belirli .hedeflere
yön~Hk bireyse[yi:i -da grup plarak kendi öğr~nm~ süreçlerini plarıJcıdıkları,
...

.

'·

..

.

,

'

,

,

,

,,

'

i

araştırrni:i, işblrliğijçinqe çalışma, sôrurnllJlUk. cılrncıl .bilgi toplama, tqpli:in~n
bilgileri örgütleme bece.ril.e.. rlnl . geliştirmeye yön.elik.süreci
vurgular (Erdem ve
.
.

..

.

.

.

.

.

.

.

..

'

.

Akkoyunlu, 2002).
Proje, tabanlı öğrenme yaklaşımı, eğitimdeki çağdaş yaklaşımlarda
i:iğırlıklı olarak.kar~Jmıza çıkan, öğrenen. merkezli ve öğrenenin a~tif olarak
etkinliklerde yer. cıldığı, grupla çalıştığı, yaratıcı_ düşünme becerilerini v_e
olumlu risk alma qavrcınışlarını geliştiren .bir yapıdadır (Kaptan ve. Korkmaz;
2002).
Öğrenenleri gelecekte<kendilerine yetecek bilgiyle donatmak, bilginin
durağan ve bireyin' dışında gelişen bir olgu olduğunu kabul etmektir. Bu
anlayış, belirli disiplinlerin temel-alirup

öğretimin yapılmasını ve böylece

büyük oranda mekanik bir öğrenmeyi, diğer bir anlatımı~ ezberi zorunlu
kılmaktadır. Öğrenenlerin dış dünyayı yqrumlayan, öğrenme yeteneklerini
geliştiren,

eleştirel düşünen, yaratıcı

düşünme

becerilerine

sahip ve

olan, problem çözen,

değişen

koşullara

üst düzey

uyum sağlayabilen
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özelliklerle donanık bireyler olarak yetişmesi bekleniliyorsa; bilginin dinamik
olduğunu ve en önemlisi, bilginin etkileşim ortamında ve bireyin biliş
sisteminin bütününde oluştuğunu kabul etmek gerekmektedir (Yurdakul,
2004).
Bireyleri bu anlayışla yeUştirmeyi hedefleyen bir eğitim sistemi,
öğrenenlerin sınıf içerisinde, içeriği öğretmenlerindenöğrendiklerigeleneksel
-

)

.

'

.

•

<

.

l

anlayışlar yerine, farklı bir oluşum içerisine girmek zorundadır. Bu oluşum,
öğrenenler ve öğretmenlerin birlikte öğrendiği, ekip çalışmasını başarıyla
yürütebildiği; problem çözebilen, öğrenen ve

öğretmenleriıı birlikte

araştırmacı rolünü üstlendikleri bir yapıya sahip olmak zorundadır. Bu
anlayışa uygun blr-yapıya sahip olduğu düşünülen eğitim yaklaşımlarından
biri proje tabanlı öğrenmedir(Yurtluk,2003).
Proje tabanlı

öğrenmenin karakteristik özellikleri şu

şekilde

sıralanabilir: 1. Öğrenenleröğrenme görevlerini belirleyebilirler.2. Öğrenenler
çöz(jrn.> sürecini kendil.eri
tasarlarlar, 3. Öğrenenler çözüm için bilgileri
'
..

..

'

·....

.

..

.,

.•,.,.

·.

····.···

.··

.

,··

'

..

toplanıak ve . qüzenlenıekle,<yqkün,lüdürler. 4. Öğreneni.er·•. düzenli olarak
yapJıklapnı.ark~c:taşlarıve,
9ğre,tnı.e,11leriyle paylaşırlar.5.. Sınıf ortamı değişim
ve hataları tolere edebilecek şekilde oluşturulmuştur.6. Süreç değerlendirme
için önemlidir (Global SchoolNet Foundation,2000).
Proje tabanlı öğrenmede öğrenciler, farklı disiplinlerden gerçek bir
konu ya da sorun üzerinde birlikte çalışarak projelerini bir sunu ile
sonuçlandırırlar(McGrath,2002; Wolk, 2001). Solomon'un (2003) da belirttiği
gibi proje tabanlı . öğrenmede öğrenciler özgün, programla ilişkili ve
'çoğunlukla disiplinler.aras: problemleri çözmek için gruplar halinde çalışırlar.
Öğrenenler

probleme

nasıl

yaklaşacaklarına ve

hangi

etkinlikleri

yapacaklarına kendileri karar verirler, Çok çeşitli kaynaklardan bilgi. toplarlar
ve analiz, sentez yaparak bilgiye ulaşırlar. Öğrenciler,projeler ile çalışmaktan
daha çok zevk aldıkları ve yaşayarak öğrenme imkanına sahip oldukları için,
konuları daha iyi anlamaktadırlar(Winn, 1997). Öğrenciler, proje tabanlı
öğrenme ile açık uçlu soruların· yanıtlarını bulmak amacıyla matematik,
sosyal bilgiler, edebiyat ve fen gibi dersler arasında ilişki kurmakta ve
böylece öğrenme için heyecan duymaktadırlar (Curtis, 2002). Proje tabanlı
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öğrenmede konular gerçek hayatla bağlantılıdır. Bu bağlamda, öğrenci
öğrenmelerinin gerçek hayatla ilişkili olması ve bilgiye kendi çabalarıyla
ulaşmaları nedeniyle, kendilerineözgü ve değerli olduğu söylenebilir.

2.2.3. Proje Tabanlı Öğrenmenin Aşamaları

Proje tabanlı öğrenme, günümüzde eğitim sistemlerinin alması
gereken biçimi göstermek için özenle seçilmiş üç temel kavramdan
oluşmaktadır. Bu kavramlardan birisi öğrenme kavramıdır ki dikkati öğretene
değil öğrenene çekmek açısından son derece önemlidir. Bir diğeri proje
kavramıdır ve proje, tasarı ya da tasarı geliştirme, hayal etme, planlama
anlamına gelmektedir. Bu kavram, öğrenmenin projelendirilmesi yani
yönlendirilmesi anlayışına işaret etmekte; tekil öğrenmeden çok belli bir
amaca dönük ilişkisel öğrenmeyi vurgulamaktadır. Projeyi bir hedef olarak
değil, alt yapı unsuru olarak ele almakla da proje tabanlı öğrenme,
öğrenmenin ürün değil süreç boyutunu vurgulamakta ve öğrenmeye,
arzulanan ölçüde,

öğrenene özgü bir yapı kazandırmaktadır. Bu süreç

aşağıda şematik olarak da gösterilmiştir.

•••••••

•
P'roje bir tsısaındır.
Tasarı geliştirmey,e
yönelıYı:iş biır $0re,çse,
iilişikısel öğreınmeyi ve
:sürekli yeniden
yapıl~nam bir ,zihinsel
modeli ön görCir.

••
t
Tabanlı sözcüğü,

ı~roJenin bir \hedef
değil, bir süreç olduğu

gerçeğini
vurgulamaktaı ve

projeyi ta.maırı'llaırımış
bir biitinne, ödevi
olmaktan

kurtarmektedır

t
Öğrenme ise
dikkati

öğreten den
öğrenene
kaydı ran·.ak,
g,erçek anlamda

öğrerıci
merke,zliliğin altım
çizmektedir.

Şekil 2.1: Proje Tabanlı Öğrenme Modeli, (Münire ve Buket Akkoyunlu, 2002)

Proje Tabanlı Öğrenmede işlem basamakları;
1. Hedeflerin belirlenmesi,

2. Yapılacak işin ya da ele alınacak konunun belirlenip, tanımlanması,
3. Takımların oluşturulması,
4. Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi,
5. Çalışma takviminin oluşturulması,
6. Kontrol noktalarının belirlenmesi,
7. Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi,
8. Bilgilerin toplanması,
9. Bilgilerin örgütlenip, raporlaştırılması,
1 O. Projenin sunulması (Moursund, 1999).
İşlem

basamakları

ardından,

bilgi

toplama

aşamaları

gelmektedir

incelendiğinde,. temel
ve

ki;

bu

toplanan

bilgileri

aşamalar,

bilgi

planlama

aşanıalannı_!l

örgütleyip

raportaştırma..

okuryazarlığı yeterlikleri

kapsamında sözünü ettiğimiz çağdaş insan modelinin temel kavramlarını da ,
oluşturmaktadır. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında 3 temel kavrammdan
söz etmektedirler. Bu kavramlardan birisi öğrenme kavramıdır. Öğrenme,
dikkati öğretene değil öğrenene çekmek açısından son derece önemlidir. Bir
diğeri proje kavramıdır. Proje, tasarı ya da tasarı geliştirme anlamına gelen
bir kavramdır. Öğrenmenin tekil transferi ve tekil öğrenmelerden çok belli bir
amac,a dönük ilişkisel öğrenmeye işaret etmektedir. Bir diğer boyut ise süreç
boyutunu vurgulamakta ve öğrenmeyi arzulanan ölçüde bireyselleştlrmektir.
Proje bir tasarıdır. Bu anlamıyla aslında gerçekleştirilmek istenen bir işin
önceden zihinsel olarak görülmesidir (Erdem ve Akkoyunlu, 2002)..

I
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2.1 Geleneksel Öğretim Anlayışı ve Proje Tabanlı Öğrenme YaklışımıJ,\rasındaki
Farklılıklar.

Proje

Tabanlı

Sınıf

Ortamı
ve

çözümleri

Problem

Tek bir çözüm yolu ve
ulaşılması beklenilen tek

\tanımlanır, tek çözüm yoluna

bir nokta yoktur. Çalışmaya

gidiş vardır.

başlandığında birden fazla
· çözüm yolu kullanılabilir.
disiplinin

özelliklerine I

Konu Alanı

yoğunlaşma hakimdir.

Disiplinlerarası

etkileşim,

farklı disiplinlerle iş birliği
hakimdir.

Standartlaşma,

kavramları,

anlama
problemlerin

Hedef

Karmaşık

problemleri

çözebilme.

ve

Araştırma

yapıp, verileri problemlerin

çözümünde

kullanabilme

çözümünde kullanapHme.
Grup içerisinde iş t>;irliği
içersiinde çalışabilme. Bir
konu·

hakkında

derinlemesine
edinebilme,
ölçütlere

bilgi
belirlenen

uygun

ürünler

ortaya koyabilme.
Bir yada . birkaç kaynağın

içerik

içeriğine sadık kalınmalıdır

İçerik değil, derinlemesine
anlama önemlidir.. · Farklı
kaynak tiplerine ulaşmak·
ve

bilgi

edinmek

beklenmektedir.
· götüren

etkinlikler

Breysel çalışma
Öğretmenin

Süre.ç

Grupla

birlikte

çalışma,

farklı kaynaklara yönelim,
araştırma

yapma
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anlattıklarına ve kitaba bağlı

temellidir.çalışmalar

kalınır. Temel nokta istenilen

sonucunda bir ürün ortaya

ürüne ulaşılmasıdır.

konur.

Ürün

ve

süreç

birlikte önemlidir.süreç elde
edilen

ürün

kadar

önemlidir.
Süreç sonunda elde edilen

Değerlendirme

Ürün

ve

süreç

ürüne not verilir. Test puanları

değerlendirilir.

dikkate

performansı

,

Değerlendirmede

alınır.

tek

söz

Sınıf Ortamı

Basit sınıf organizasyonu; bir
yirmi-yirmi

öğrenci

vardır.sınıf

öğreten

ve

ürün

ortaya
birlikte

değerlendirilir.

sahibi öğretmendir.

öğretmen

Bireyin
ve

koyduğu

birlikte

Karmaşık

organizasyon;

öğretmen

beş

ve

öğrenenler

birlikte öğrenir. Sınıf ortamı

ortamı
/

öğrenenlerden oluşur. Sınıf

öğrencilerden

oluşur.

araştırma, problem çözme
ve öğrenme merkezidir.
Oğretmen

Öğretici, dersi anlatan ve bilgi

Rolü

aktarandır.

Yardımcı

ve yönlendirici,

öğrenen le

birlikte

öğrenendir.
Bilgiyi

alan,

öğretmenin

anlattıklarını not edendir.

I

Oğrenen Rolü

Özerk

ve

bilgiyi

araştırıp

özümseyerek
öğrenendir.

kurgulayıcı,
bulan,

kullanandır,

2.2.3. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğeleri
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı 4 ana başlıkta incelenmekteclir.
2.2.3.1. İçerik
Proje tabanlı

öğren~e

kalınmaksızın, öğrencilerinfarklı
C

yaklaşımı

tek

bir

kaynağa

bağlı

kaynaklara ulaşması ve sorunu çözmek için

ulaştığı bilgilerden oluşur.

2. 2.3.2. Etkinl.ikler
Et~inlikler boyutunda

öğrenenler, . aradıkları cevapları bulmak

ve

problemleri çözmek için araştırma yaparlar.

2. 2.3.3. Süreç
Proje tabanlı .. öğrenme yaklaşımı, süreç boyutunda,
birliği içerisinde birbirleriyle çalışmaları için teşvik
başlarına çahşmalanmda desteklemektedir.

2. 2.3.4. Som.ıç
Proje tabanlı qğrer,me yaklaşımı, öğrenenlerin üst düzey düşünme
becerilerinin ve prooblem çözme stratejilerinin gelişmesine yardımcı
olmaktadır.
Şahin (2007) proje tabanlı öğrenmenin önemli temel özelliklerini şu
şekilde tanımlamaktadır:
•

Öğrenme öğrencLmerkezlidir.

•

Öğrenme, zorlu açık.uçlu problemlerin çözümüyoluylasağlanır

•

Öğrenciler küçük gurplar halinde çalışır

•

Öğretmen kaynak ve yardımcı. rolündedir

Kurnaz ve Diğerleri (2005} proje tabanlı eğitimin öğrencilere kazandırdığı
yararları aşağıdaki gibi sıralamıştır:

'
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•

Daha kolay öğrenmelerini sağlar

•

Seçilen araştırma alanının çeşitli konularıyla ilgili meraklarını giderir

•

Alanın konularına ilgi duymalarını sağlar

• , Öğrencilerin yaptıkları projeler[e Ug.iljkonul.ardailk elden bilgi
edinmelerini sağlar
•

Öğrencilerin kendi başlarına bağımsız düşünme, çalışrnav başarma
cesaretini kazandırır.

•

Öğrencilere eleştirici düşünme yeteneği sağlar

•

Öğrencilerin problem çözme teknikleripLgeliştirme imkanı sağlar.

•

Öğrencilerin sözlü ve yazılı 'iletişim tekniklerini geliştrmesine sağlar

•

Öğrencilerin kendilerine olan güvenini artlrır

•

Öğrencilerin, bil.im adamalrırun
güçlüğünü anlamalarını sağlar
ile
yönelip,bu alandaki ilk çalışmalarına

•

Öğr~ncilerin boş zamanların,ı yararlı ve anlamlı
doldurmalarını sağlar

•

Yaratıçılığa özendirir

•

Billmsebçalışma alışkanlığı kazandırır

•

Seçme, planlama, inceleme ve yürütme gücü kazandırır

•

Pratik deneyim l<c:ızandırır

•

Gerçek yaşam koşulları altında sınamaya olanak verir

•

Motivasyonu artırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına olanak sağlar

•

Öğrenciye başarma duygusu tattırır

•

Öğrencilere kendi başlarına karar almayı öğretir

•

Hem yavaş öğrenen hem de zeki öğrenciler için kullanılır

2.2.4. İşbirlikli Öğrenme
Öğrencilerin

düşünce yeteneğini,

yaratıcılığını

desteklemeyen

ve

ezberciliğe yönelten öğretim yöntemlerinin eğitim:öğretim açısından fazla bir
anlamı bulunmamaktadır. Bu nedenle, eğitim-öğretimin sorunlarını çözmek
için yeni yöntemlerin ortaya çıkması zorunlu olmuştur. Bu yöntemlerin önde
gelenlerinden

biri

de, işbirlikçi öğrenme

yöntemidir.

İşbirlikçi öğrenme

yöntemi, öğrencilerin kavramları' üst düzeyde öğrendikleri ve arkadaşlarına ·
. bilgi aktardıkları bir yöntemdir. Aynca bu yöntem öğrencilerin sorumluluk
yükselten, sosyal becerileri geliştirer:ı, ortak bir amacı başarmak için bir arada
çalışan küçük gruplarda oluşan bir öğretim şeklidir (Slavin 1980; Johnson
1988). İşbirlikçi öğrenme yönteminde:

bireyler grupla çalışmak zorunda

oldukları için birbirine yardım etme davranışı etkin hale gelmektedir. Bu
yardımlaşma' faaliyetleri süresince öğrenciler, gruptaki diğer arkadaşlarına
'

kendi düşüncelerini.aktarmakiçin problemi yeniden düzenleme, açıklama ve
problemin nasıl çözüleceğiniadım adım tarumlamag.ibi cesaretli açıklamalar
yaparlar. Bu açıklamalar ve ygrdımlaşmalar sonucunda hem yardım eden
hern.deryardım atamn.. fı:ıydalarımasıkaçınılma.z·_olur... E3u süreç.içerisin~eki
yardımlaşı:nalar... öğrencilere . . yeni bakıŞ.• açıları kazandırır . ve •· · geliştirir.
Öğrencilerin önceden öğrendikleri ile yeni bilgiler arasında güçlü bağlantılar
kurdukları, kavram yanılgılarını giderdikleri ve. arkadaşları ile aralarındaki
iletişim eksikliklerinin de etkili bir şekilde ortadan.kalktığıbelirlenmiştir (Webb
1985). ,Grupların başarılı olabilmesi için işbirlikçi öğrenme yönteminin
planlanması.ve.: grup elemanlarının birbirlerine·yardım etmeleri, birbirlerini
desteklemeleri g,er~km~ktedir. Grupların amaçlarına · ulaşması grup
elemanlarının kendi. .amaçlarına ulaşmasıyla mümkündür. Bu durum, grup
üyelerinin maksimumçaba harcamalarını sağlaması açısından da önemlidir.
Grubun başarısı, grubun performansı ile grup elemanlarının performansına
bağlıdır. Bu nedenle, bireysel... amaçlara ulaşmak için grubu oluşturan
bireylerin birbirlerine yardım etmeleri gerekmektedir (Slavin 1980; Lejik ve
Wyvill 1996). Bireysel amaçlarına. ulaşabilmek·için grup olarak başarılı
olmaları gerektiğini bilen elemanlardiğer elemanlarada yardım etmektedirler.
Daha önemlisi, grup elemanları birbirlerini yüreklendirmektedirler (Johnson
1988).
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İşbirlikçi öğrenme veya grupla çalışma; yüksek, orta ve ilköğretimde
değerlendirme ve gelişmede önemll fol oynar (Lejik ve Wyvill, 1999; Bourner;
Hughes ve Beumer 200.1; Laybourn ve arkadaşları 200'l; Lejik ve Wyvill,
2001; Salend; Gordon1 ve Lopez, 2002). Ayrıca, işbirlikçi öğrenme yöntemi
öğrencilerde anlaşılırlık, canlılık, akılcılık, tabiilik, anlatım ve üslup gibi grup
tartışmalarında etkilLkonuşmayı sağlamasının yanında, soru-cevap, serbest
tartışma, küçük ve. güyük grQp tartışması, çember tartışması; seminer, peyin
fırtınası gibi çalışmaJekniklerini

ele. öğretir (Millis, 1991; Gömleksiz, 1993;

Bolling 1994 ; Keig ve Waggoner,

1995; Schaible ve Robinson, 1995

Gardener ve Korth, 1996; Cooney, Nelson ve Williams, 1998; She, 1999).
İşbirlikçi

öğrenme

her öğrenci

için önemlidir.

Farklı yetenekleri,

gereksinimleri, öğrenme biçimleri olan öğrencilere· göre gruplar oluşturulabilir
ve öğrenciler bu gruplarda çalışmaya devam ec:let?Hirler. Grupta bulunan her
öğrencinin diğer öğrencilerle olumlu etkileşlmde bulunması, araç-gereç, bilgi
ve becerilerin ortak paylı:ışılrnası sağlanmalıdır .. Ayrıqa, grup üyeleri konunun
.
.
bir parçasından sorumlu olmakla birlikte, .kqnuyıa ilgili tüm çalışmalarda
.

gruba

katkıda, bulunm9lıdırlar.

Öğre)trne~\/if!·

ortam/ düzenleyici

ve

yardımcı, desteıkleyiçi bir rol üşt,leınrneıHdir (Cooper ve Mueck,
1990; Faust ve. Paulson, 1998; Mallinger,. 1.9.~~; \Klein 20,00 ). İşbirlikçi
öğrenme. yönteminin her düzeyde eğitimde . bı:ışarıJı bir öğrenim yöntemi
.

olduğu . . . pek . . ÇOK araştırmacı tarafından

belirtilrnektedir.

'

(Doolittle,

1997;

Sharan. ve StJı:ıtaQ, .. 1~Ş9; Doymuş, Bayrakçeken ve Şirnşeık, 2003). Yapılan
bir araştırmada,\ işbirlikçi
.-·,·_
\

.----:,-,_,·_.,

..

_, __

_

_,··.

öğrenme

yöntemi
.

\

ile

geleneksel
·.

öğrenme

yönteminin. etkinHkleıri/karşılaştırılmış v.e. İşbirlikçi .öğrenme yönteminin ..üstün
bir

başarı

sağlı:ıqı~ı

belirlenmiştir

(Slavin,

1980;

Gordon,

Kunıaravadivelu, 11995;( Cotten, . 1996; Young ve Young,

1986;

1999).lşbirlikçi

öğrenrne yönteminin, akac:lemikbaşarı ve tuturnlara, özellikle de konu alanına
ilişkin

tutumlar

gerçekleştirilmiştir.

üzerine

etkilerini

Buaraştırmalann

inceleıyen

bir

çok

araştırma

bazıları, araştırma konusuyla dolaylı

olarak ilgili olsa da, işbirlikçi öğrenme yönteminin etkinliğini göstermesi
açısından ele alınmıştır (Carpenter, 1982; Mattinqly ve Vansickle, 1991;
Klein, 2000).
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2.2.5. Teknoloji Destekli İşbirlikli Öğrenme
Akpınar,

(2003)

yaptığı

bir

çalışmasında

Yeni

teknolojilerin

benimsenerek uygulamaya konmasında birincil rol oynayacak yönetici ve
öğretmenlerin

yetiştirilmesi,

eğitim

kurumlarını

teknolojik

olanaklarla

donatmak kadar önemlidir. Teknolojileri uygulamaya geçirecek elemanların
sadece teknolojiyle tanıştırılması yeterli değildir. Teknolojinin ve yeni öğretim
tekniklerinin

kullanılarak öğrenme etkinlikleri düzenleme becerilerinin de.

öğretmenlere kazandırılması gerekmektedir (Percival ve Ellington, 1988).
Tor ve Erden, (2004) yaptığı bir çalışmada Yeni teknolojiler öğrencileri,
öğretmenleri ve öğrenme ortamlarını etkilemektedir. Teknolojik 'değişimlerin
öğretmenlerden

beklenen

işlevleri

etkilemesi

önemli

bir sorun

olarak

karşımıza çıkmaktadır. Okullarda halihazırda çalışmakta olan öğretmenlerin
ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarının yeni teknolojiye ilişkin
bilgi ve .becerller kazanması gerekmektedir. Kendilerini ve yetiştirecekleri
bireyleri "bilgi toplumuna" hazırlayacak olan öğretmenlerin, bilgi toplumunun
teknoloji destekli okul kültürünü.de bir an önce benimsemeleri gerekmektedir
(Leh, 1998). Sosyal etkilesimin cografya, zaman ve hızla sınırlandırılmamıs
olarak yapılmasını saglayan ele,ktmnik biraraç kuııanmakyoluyla,

internet

teknolojileri aslında sosyal etkilesimi genisletmek ve dönüsüme ugratmak
yoluyla isbirligine dayalı ögrenmeyi

dönüsüme ugratmaktadır

(Gokhale,

1995). Öğrenciler internet yoluyla daha önceden edindikleri bilgileri paylaşma
imkanına sahiptirler. Teknoloji destekli işbirlikli öğrenme öğrencilerin etkileşim
'

alanlarını genişletmektedir. Bu genislemis yeni alanın temel özellikleri; kalıcı
olarak ögrencilerin etkilesimlerinin kaydedilmis olması, bilgi akısının hızlı ve
kolay olması, her zaman her yerde kaydedilmis veya anında yapılan
etkilesime

ögrenci

ve

ögretmenler

tarafından

ulasılabiliyor

olmasıdır

(Marjanovic, 1999). Bu nedenle bu tür işbirliğine dayalı öğrenme ortamı
yararlı sözlü ve yazılı etkileşiminin gerçekleşmesi için geleneksel işbirliğine
.

'

dayalı ortamlarıyla kıyaslanacak bir hal almaktadır.
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2.2.6. Çoklu Ortam Öğrenme Kuramı
Mayer ve Moreno'ya göre (2002) çoklu öğrenme ortamlarında
öğrenenlerde üç çeşit bilişsel işlem gerçekleşir. Birinci bilişsel işlem seçme.
I

Sunuyla birlikte verilen sözlü ve görsel bilgiler arasında konuyla ilgili olanı
seçme öğrenenlere yardımcı 'olur, İkinci bilişsel işlem organize. Hem görsel
.herndesözel bilgilerin organize edilmesi bu öğrenenlere görsel ve söz.~I hilgi
· elementleri arasında ki nedensel ilişkileri etkili bir şekilde anlamlandırmasına
yardımcı olur. Üçüncü bilişsel işlem ise birleştirme. Öğrenenler sözlü sunum
ve sesli sunumla kendisinde öncedenvarolan bilgiler arasındaki.ilişkiyi kurar
(Ozdamli, 2011). Mayer ve Moreno çoklu öğrenme ortamının 5 temel ilkesi: Çoklu sunum ilkesi: bilgiyi birden fazla· formatta sunmak tek formatta
sunmaktan daha iyidir (sözel ve görsel). - Yakınlık ilkesi: İlgili kelimeler ve
. fotoğraflar birbirine yakın sunulmalıdır ki

öğrenenlerin hafızalarında

kopukluklar olmasın daha derinlemesine öğrenebilsinler. - Farklı yönlerden
ilgi çekme ilkesi: Kelimeleri sesli anlatımla sunmak yazılı metinle sunmaktan·
daha iyidir. -Bireysel farklılıklar llkesl: çoklu ortamın etkisi bireyselfarklılıklara
bağlıdır. Öğrenenlerin önceki deneyimleri> önernlldlr.. -Tutarlılık ilkesi:
Öğrenciler konu ile ilgili olmayan görsellerin ve

seslendirmelerin çoklu

öğrenme ortamının dışında tutulduğu zamanlarda daha iyi öğrenirler
(Özdamlı,2011).
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2.3. İlgiU Araştırmalar
Bu bölümde konuyla ilgili literatürde bulunan ilgili .araştırrnalat
incelerek kısaca açıklanmıştır.

2.3.1. Uzaktan Eğitim, İnternet Tabanlı, İnternet Destekli, Proje Tabanlı
· Eğitim, Çoklu Ortam Geliştirme ve Karma Eğitim ile İlgili Araştırmalar.

Varol ve Türer, (2003) yaptıkları bir çalışmada Eğitim sisteminde
verimliliğin artırılabilmesi için uzaktan eğitimin.gelişmesi ve yaygınlaşması
gerektiğini vurgulamıştırlar. Günümüz eğitim teknolojilerinde bu vurgunun ne
kadar önemlLolduğutüm kavramıylaortadadır.
Uzunboylu (2002), yaptığı çalışmasında "web · destekli ingilizce
\

öğretiminin öğrenci. başarısının üzerine etkisini" araştırmıştır. Araştırmada
web d~stekl.iiingillzceeğitimine ~atılan.öğrencilergeleneksel.sınıf ortamında
dersi yürüten öğrencilere>göre daha başarılı olduklan sonucu.. ortaya
çıkrnıştır.
Ocak (2008), yaptığı çalışmada " web tabanlı çoklu öğrenme
ortamlarının öğrencilerin bilgi okuryazarlığı performansı üzerine etkisi"ni
araştırdı ve web tabanlı çoklu öğrenme ortamında edinilen bilgilerin kalıcı ve
transfer edilebilir olduğu sonuıcunavarılmıştır.
Şen (1999} yaptığı çalışmasında "internet tabanlı öğretimin etkililiği"
konusunu araştırmış ve internetin günümüz eğitimir:ıdenasıl kullanılacağını
belirlemek ve

internet tabanlı öğretim yöntemi ile geleneksel yöntemi

karşılaştırarak internetin eğitim

üzerindeki . etkisini değerlendirmiştir.

Araştırma sonunda çıkan sonuçta internet tabanlı eğitimin, geleneksel
eğitim~göre daha başarılı olduğu saptanrruştır.
Atıcı ve Gürol, . (2001) yaptığı "Nesnelci Öğretim Yaklaşımlarından
Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımlarına Doğru internet Tabanlı Uzaktan
Eğitime Yönelik Gelişimsel Bir Model Önerisi" çalışmasında internet tabanlı
uzaktan eğitim kurslarının geleneksel uzaktan eğitim kurslarına oranla daha

(
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karmaşık bir süreci gerektirdiği söylenebilir. Bu bağlamda, internet tabanlı
uzaktan eğiyim kurs tasarımına yönelik qereksinirnlere. bağlı • olarak, hem·
nesnelci hem de oluşturmacı stratejileri içeren karma bir 'tasarım modeli
gerçekleştirilebilir görüşünü savunmuştur.
Dündar ve Kıyıcı (2004), "Enstrümental Analiz Dersinde

Knternet

Destekli Ögretim Uygulanmalı Mıdır?" çalışmasındaki amacı Fen Edebiyat
Fakültesinde okutulan Enstrümantal Analiz dersinin internet destekli olarak
verilmesi ile dersi alan ögrencilerin ögrenmelerine cinsiyet, yas, anne-baba
egitim durumuna, aile sosyoekonomik

durumuna, kendi sosyo-ekonomik

durumuna, mezun olunan liseye, sahsi bilgisayarı olup olmama durumuna,
internete baglandıgı yere göre ve internete bağlanma sıklığına göre farklılığı
. ortaya

çıkarmayı

hedeflemiştir.

Araştırmanın

sonucunda

teknolojinin

günümüzde her alanda kullanıldığı gibi eğitimde de önemli bir ölçüde
kullamlmalidır sonucuna varılmıştır.
Şen (2001 ), yapmış olduğu "fizik öğretiminde bilgisayar destkeli yeni
yaklı:ışımlar'' isimli

çalışmasında

teknolojiler,

yeni

bilgilerin

öğretilrrıesi

. sürecinde •. destek. olrrıarıır:r yanında, öğrencılerın . derslere di~katinL ç~kme.• ~
anlatılan

konulara ilgi ye motivasyonlarını

artırmak için de uygun bir

yöntemdir. Böylece dersler farklı ilgi ve yetenekteki öğrencilere de hitap etmiş
olur.

Ayrıca

Yapılan

araştırmalar,

eğitim

ve

öğretimde

teknolojilerin

kullanımının öğrenmeyi temelde. daha hızlı ve daha kolay hale getirdiğini
göstermiştir.
Ergün
öğrenmenin

(19.98),
işbirliği

yaptığı

"internet

destekli

içerisinde · gerçekleşmesi

eğitim"

gerektiğini,

çalışmasında
çünkü

tüm

öğrenciler ağda işbirliği ve etkileşim içinde bulunuyor. Eskiden bilgisayar
destekli eğitimin sosyal etkinliği azalttığı ve hatta kestiği söyleniyordu, oysa
şimdi lnternette sürekli ilişki ve haberleşme var. Bunu sağlayan etkileşimli
qrup-teknolojllerl

"bilgisayar konferansı" gibi mesaj sistemleriyle elektronik

toplantılar düzenleyebiliyor. Burada fizik mekan, eş-zaman paylaşımı,· sözel
olmayan baskıcı· davranışlar, farklı görüşlere karşı engellemeler olmadığını
savunmuştur.
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Çetin ve Diğerleri (2004) yaptıkları çalışmalarında internet destekli
eğitimin, . öğretmen ve öğrenci ilişkisine bağlamış, internet destekli eğitimde
uzaklık kilometrelerce olmasına rağmen yinede.öğretmen ---/öğrenci ilişkisinin
kesilmediğine dikkat çekmiştir.
Kuntalp ve Demir (2004), yaptıkları bir çalışmada proje tabanlı eğitim
konusundaki

uygulama

yaklaşımımız

ve

deneyimlerimiz

4.

Sıriıf

modullerinden EE411 Sayısal İşaret İşleme modulü üzerinden aktarılmıştır.
Öğrencilerden modülün. genel değerlendirmesi ve modül hedeflerine ne kadar
ulaşıldığı konusunda anket aracılığı ile geribildirim ve görüş alınmıştır.
Deneyimlerimiz ve anket sonuçları son sınıflarda bu metodun, teorik ve pratik
modül içeriğininöğretilmesinin yanı sıra yakında mühendis olacak öğrencilere
gerekli

iş hayatı bilgi ve becerilerinin

de kazandırılmasında

yardımcı

olduğunu göstermiştir.
Girgin ve Derya (2009), yaptıkları Canlılar ve hayat ünitesinde pröje

tabanlı

öğrenme·yaklaşımının ilköğretim 5.. sınıf öğrencilerinin akademik·

b.•.a.
ş.a. rı ve t..
utu.. mları üzerinde
. ki
etki.si isiml.i.
çalışm·.. alarında Proje
Taba
-: n. lı
.• >·.··.·.·
· . · .. ···.·•.·
'·:·.··.;;:y·
...· . >.>:':"·:···<
,<·
:. ::: . ·.. .·. ·:· i;·• ,:_-. ."
>.- -_--_,i-·

·.

Öğrenme.Yaklaşımınırtllköğre.tirnŞ, .şıriıf Ôğrencilerininakademik başarı ve
ı.

tutumları üzerindeki etkisi araştırılmıştır.Araştırmada bir deney grubu, birde
kontrol grubu bulunmakta ve araştırma sonunda uygulanan son-test
sonucunda kontrol grubu öğrencilerinin Fen ve Teknoloji başarı düzeyleri
arasında deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur. Bu sonuç, Proje
tabanlı

öğrenme.yaklaşımının Fen ve

Teknoloji-: öğretiminde etkisini

göstermiştir. Elde.eçlilensonuçlar doğrultusundaöneriler sunulmuştur.
Özdemlr' ve Ubuz (2005), "Proje Tabanlı Öğrenme: 7. Sınıf
Öğrencilerin Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi" isimli çalışmalarında
proje tabanlı öğrenmenin,öğrencileriningeometriyeyönelik tutumlarına etkisi
araştırılmıştır. Sonuçlar.:prC>jE3<.tabanlı öğrenrnenin .öğrencilerin qeornetriye
/

ı

yönelik tutumlarını artırdığım.. göstermiştir.. Öğrencilerin, · görüşmeler ve
·.

.

.

_-.

.

.

.

.

:·-.

'

\

öğrenci görüş formundaki sorulara . verdikleri cevaplar ile araştırmacının
gözlemleri ve öğretmen. gözlem ölçeğinde.nedinilen bilgilere göre tutumu
arttıran etkenler belirlenmiştir.Bu etkenler, öğrencilerin kendilerine ait model
yapmaları, tek çözümü olmayan günlük yaşam problemleri ile uğraşmaları,
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grup çalışması yapmaları, meslek seçimleri, boyut ve alanlara deneme
yanılma yöntemi ile kararVermeleridir.Sonucunavarmışlardır.
Topcu ve diğerleri (2009), yaptıkları araştırmada Model uygulama
üzerinde proje tabanlı eğitimin kapsamve süreçleri hakkında bilgiler verilmiş,

diğer eğitim metodolojileri ve

uzaktan eğitim stratejileri açısından

değerlendirilmiştir. Dünyada ve Türkiye'de izlenen eğitim stratejileri
konusunda değerlendirmeler yapılarak bu alanda tasarlanabilecek eğitim
modelleri · ve platformlar için önerilerde bulunulmuştur. Sonuç olarak
araştırmaya katılan öğrencilerin proje tabanlı eğitimin kriterlerine uyarken,
sunum ve raporlamalarındagerçek hayattakistandartları algılamasıve hedef
alınan eğitimi etkin bir şekilde öğrenmeleri sağlanabilmektedir kanısına
varılmıştır.
Soner (2008),yapmış olduğu çalışmada,matematik öğretiminde,proje
tabanlı öğretimin ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına
etksini belirlemek için yapmıştır. Araştırma sonucunda, işlem öncesi
uyqulamada deney ve kontrol gruplarının başarıları arasında anlamlı bir
farkın olmadığı; ancak işlem sonrasında istatistiksel olarak proje tabanlı
öğrenme.Yakıaşırııınıh uygulandığı deney ~rlJ~u lehine anlarnlı bir farkın
olduğu görülmektedir.
Kurnaz ve Diğerleri (2006), yaptıkları bir araştırmada İlköğretim 4. ve
5. sınıf Fer:ıveJekpoloji. Dersi Programınınvizyonu ve amaçları, programın
temel yapısı, öğrennıe - öğretme süreçleri, değerlendirme, öğeleri ile
programın önerdiği etkinliklerde ve öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan
proje çalışmalarının. ·prpje tabanlıöörenme · yaklaşımına yer verişdüzeyi
veuygunluğu değerler:ıdirmelerjhedeflenmiştir,Araştırma sonunda aşağıdaki
bulgular bulunmuştur.
•

Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programıbir bütün olarak ele
alındığızaman bazıbölümlerde açık bir dille ve proje tabanlı öğrenme
yaklaşımı kavramı kullanılarak, bazı bölümlerde de konu edilen
yaklaşımın dolaylıolarakkullanılmasıgerekliliğivurgulanmıştır.

•

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının yapılandırmacı yaklaşımın
uygulanmasında önemli/bir yere sahip olduğunun programca kabul
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edilmişolmasıyaklaşımın
kullanılmasını
kullanılması,

Fen ve Teknoloji dersinde gerektiği kadar

sağlamıştır.

Yaklaşımın

öğrenmenin

programın öğrencilere

okul

bu derste

dışına

ağırlıklı 'olarak

taşınmasınısağlaması > ve

kazandırılmasınıöngördüğü

temel . becerilerin

gerçekleştirilmesi açısından önemlidir. Proje tabalı öğrenme açısından
program

gerekli

hassasiyeti

uyqulayıcılara.. düşmektedir.
kazandırtlabjlecek

göstermiştir.
Proje tabanlı

Bundan , sonraki görev
öğrenme yaklaşınıı

becerilin gerçekleştirilebilmesi,

ile

uygulayıcılcınn bu

yaklaşımı layıkıylcı etkinliklere yansıtmalarına bağlıdır.
•

Okullarda uygulamaya doğrudan yansıriıaslaçısından önem arz.eden
öğretmen kılavuz kitaplarında öğretmenlere önerilen projelJn nasıl
uygulanacağıdaha

•

açık

ifadelerle

belirtilmeli

ve

bu

.konuda

öğretmenlere yardımcıolunmalıdır.
'
Öğretmenlere hizmetiçi eğitim yolu ile gerek proje tabanlı i öğrenme
yaklaşımıve gerekse bu yaklaşımın uygulanmasını

kolaylaştıracak

diğer yaklaşımlar hakkında bilgi verilmelidir.
•

Programda . ve
kullanı!.clCcl~i

ye.

öğretmen . kılavuz
c:>ğrencinin

olmayan araçlarıntanımlaması

kltaplarında . önerileni pr9J~!.l::lrd~

kendi gayreti ile bulmasınınr 1)1Hfll~Ü~
yapılmalı, okullarda bu araçların t~mi.ni

sağlanmalıdır.
•

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının uygulanması ders dışı etkjrılikleri
ve veli destek ve ilgisini de gerektirdiğinden gerek programc{a ve
gerekse

okullardaki

uygulamalarda

konun

bu

boyutu . dikkate

alınmalıdır.
•

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ilköğretimin ilk yıllanndan. itipcıren
usulüne uygun olarak uygulanmalıve ileriki öğretim aşamalarında da
bu

yaklaşıma

uygun - öğretim

ortamları

düzenlenrneye,

devam

edilmelidir.
•

Programın öngördüğü ders. dışı etkinlikler ve kılavuz kitaplc:ırc:lcı yer
alan proje .çalışmaların bir kısmıgQnlük hayattan

seçilmiştir.

Bu

- uygulama daha da güçlendirilerek proje konularının günlük hayattan
seçilmesine devam edilmelidir.
\
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•

Programda yer alan ders dışıetkinliler ve ders kitabıve öğretmen
kılavuz kitaplarında
gerçekleştirilmesi istenen proje / çalışmalarının
~
. .

sayısıfazla bulunmuştur. Çok sayıda proje yerine disiplinler arası
· yaklaşımla belirlenmiş·dönemlik projeler uyqulanmasıdaha-yerinde
olacaktır.
Baran ve Maskan (2009), yaptıkları çalıŞmalarındakiamaçları, Proje
Tabanlı Öğrenme Modelinin fizik öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin
elektrostatiğe yönelik tutumlarına etkisini belirlemektir. Elektrostatik konusu,
deney grubunda proje tabanlı öğrenme modeline göre, kontrol grubunda ise
geleneksel yöntemlere göre işlenmiştir. Deneysel işlemlerin sonunda, her iki
grubun da elektrostatik tutum puanlarına bakıldığında, ön teşt ve son test
tutum puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca
tutum puanları ve başarı puanları arasındaki ilişki analiz edildiğinde başarı
testinin uygulama basamağı ile tutum puanları arasında zıt bir ilişkinin olduğu
saptanmıştır.Yapılan mülakatlardaise deney grubu öğrencileri,uygulamalar
boyunca aktif olduklarını, derslerineğlenceli geçtiğini ifade etmişlerdir.
. . / Korkmaz .<ve • Kaptan (2001}, yaptıkları. çalışmada, proje t'cıpantı
öğrenme yaklaşımı>ile,rJen eğ.itimindeproje tabanh öğrenme yaklaşımının
temel özellikleri tanımlanarak genelolarak etkililiği incelenmiştir. Araştırma
sonunda Bütün yeni ilköğretim fen bilgisi dersi programlarında yöntem,
bilimsel tutumların ve zihinsel süreç ve becerilerinin kullanılması>yolu. ile
bilimsel kavram ve ilkelere varma şeklinde. özetlenebilir. Derslerin işlenişi
sırasında fen öğretiminin.doğasından açıkça anlaşılacağı üzere, derslerde
düz anlatımdan mQ.rnkQn mertebe kaçınılmalı, bütün eğitim düzeylerincfeki
öğrencilerin , öğrenme

etkinliklerine

çeşitli

düzeylerde

aktif

olarak

katıldıklannda en iyi öğrendikleri, bu etkinliklerin ilköğretim sınıfları için
pratikliği kanıtlandığından bu noktadakullanılmasıönerilen Jen eğitimindeki
yeni yaklaşımlar arasında projetabanlı öğrenme yaklaşımı yer almaktadır.
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı diğer öğretimve öğrenme yaklaşımları ile
birlikte kullanılabilecekçok yönlü bir yc1klaşımdırsonucunavarmışlardır.
Öztürk ve Adan (2006), ''SosyaLBilgiler Egitiminde Proje Tabanlı
Öqrenme Ve Portfolyo Degerl.endirmeyaklaşımlarının Egitim Ve Sınama

Durumlarına Yansıması" isimli. çalışmalarında amaçları ilköğretim VII. sınıf
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(

öğrencilerinin Proje Tabanlı Oğrenme Yaklaşımına dayalı öğrenci §elişim
dosyalarının (portfolyolann)• kullanımıyla, Sosyal Bilgiler·. dersi içerisindeki
gelişimlerini takip

etmek

ve

geliştirilen

portfolyoları alternatif

bir

değerlendinne· yaklaşımı olan Portfolyo Değerlendinne yaklaşımı ile
değerlendirip yapılan değerl.endinne sonuçlarının·· öğrenme 'sürecine
yansımalarını' tespit etmektir. Çalışmanın sonucunda süreç sonrasında
öğrenci, öğretmen ve velilerin portfolyo·· değerlendirme ve proje tabanh
öğrenme yaklaşımlarına olan olumlu tutumlarında artış olduğu gözlenmiştir.
Süreç sonrasında',Öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ayırdıkları çalışma
'

.

sürelerindekiartışın çalışma.açısındananlamlı> bir fark oluşturduğusonucuna
ulaşılmıştır.
Türkmen (2009), "Srnıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik Proje Tabanlı
Öğrenmeyle İlgili Etkinlik örnekleri" çalışmasındaamacı özellikle son yıllarda
yapısalcı öğrenmenin farklı: bir boyutu olarak gündeme gelen ve geleneksel
anlamdaki yaparak yaşayarak öğrenme yaklaşımının ilköğretim okulları
kademesinde yapılabilecek proje tabanlı öğremmeyeörnek teşkil edecek
,

çalışrhaöfneklerinifrtanıtılmasıdır.i•Buamaçla(sınıf-öğretmerıfadaylarırıafen
bilgişi·ôğretimi>dersi kapsamında kerıdiJerinderlpfoje ·tabanlı öğrenmeye
örnek olabilecek birer çalışma yapmaları istenmektedir.Yaptıkları çalışmalar
toplanarak bu kapsamda değerlendirilmektedir/Projelerdekien önemli hedef
ise öğretmen· adaylarının bilim~el işlem süreçlerinin ve problem çözme
yoluyla öğrenme yaklaşımın mikro düzeyde örnekleri üzerinde durulmaya
çalışılmaktır. Yapılan uygulamalarda öğretmem adaylarının başta proje
kavramına. çok uzak kç:1ldıkları, proje bulmç:1da
zorlandıkları gözlenmiştir.
'
~.

..

. ...

·.. ·

.... ··

.....

·.

,·.·

.

.

.

.

.

.

. .

·,

Ayrıca billmsel . işlem .süreçler de başta olmak üzere bjlimsel bir problemin
çözümünde izlenenyolları anlamada ve uyqulamada zorluk çekmektedirler.
.

'

özellikle ileri düzey bilimsel süreçlerden olan hipotez kurma, kontrollü
deneyle tablo ve grafik oluşturmadayetersiz kç:1ldıkları görülmüştür.Sonuçta
, öğretmen . adayları yaptıkları çalışmalarla ilköğretim öğrencilerine yönelik
proje üretmede.birön bilgiye sahip olabilrnektedlrle].
Emiroğlu (2007), "Ünlversltelerarası Web Tabanlı Çokluortam İçerik
Paylaşım.Plafforrnu" isimli çalışmasmda ilk etapta Türkiye'de ulusal, daha
sonra · ise çoklu dil

desteği ile

Dünya'daki diğer ,. üniversitelerdeki

,-;; ...

.
.

.

)-1

~·----·--~
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ve belli bir konuda eğitim almak isteyen bireylere, üniversitelerdeki.
akademisyenlerveya öğrenciler tarafından önceden hazırlanmış ve sisteme
yüklenmiş çokluortamveri türleri ile bilgi sağlamak olan· bu web sitesi ile
klasik eğitim anlayışının·dünuyadaki öğelerle de destek sağlanabileceğini
göstermektir. Çalışma;temelini günümüzde oldukça popüler olan hareketli
görüntü paylaşım sitelerinden alarak yaratıcı.beyinler tarafından amatör ruh
ile hazırlanmışakademik bi{ hizmet sunmayı amaç edinecektir.
Kocaoğlu ve Köymen (2003), "Ögrencilerin Hiperortarn Tasarımcısı
Olarak Katıldıgr Ögrenme Çevresinin Yaratıcı Düşünmeye Etkisi" isimli
çalışmalanndaamacı; ilkögretimokulu 6. ve 7. sınıf ögrencilerininhiperortam
tasarımcısı olarak katıldıgı ögrenme çevresine katılan (deney grubu) ve
katılmayan (kontrol grubu) grupların Torrance.Yaratıcı Düsünme Testinden
aldıkları son test puanlan arasında anlamlı bir fark olup olmadıgını
sinamaknr» Arastrrmada> vefri toplama:' aracı olarak,>iTorrance Yaratıcı
'Ô,

Düsünme+ Sözel· ve··SekilseliTestleri··•kulla11ılmıstır.>
Verilerin analizinde

kovaryans (ANOOVA)teknigi kullarulrrustır.Arastırma sonucunda elde edilen
bulgular özetle su sekildedir: Deney grubu ile kontrol·grubunun Torrance
Yaratıcı Düsünme Testinden aldıkları sözel ve sekilsel sontest puanları
arasında deney grubu lehine anlamlı fark vardır.
Somyürek·•· (2009), "Uyarlanabilir Öğrenme Ortamları: Eğitsel Hiper
Ortam Tasarımında Yeni Bir Paradigma" isimli çalışmasında Uyarlanabilir
eğitsel hiper ortam kavramım bütüncül bir bakış açısıyla ele almayı
amaçlayan

bu

tanımlanarak, bu

çalışmada,

uyarlanabilir öğrenme

ortamı

kavramı

ortamlara gereksinim duyulma nedenleri üzerinde

durulmuştur. Ardından uyarlanabilir öğrenme ortamlarının genel yapısı
. açıklanarak, bu ortamların oluşturulmasında kullanılan yöntem ve teknikler
ele alınmıştır. Son olarak uyarlanabilir öğrenme ortamlarının değerlendirilme
sürecinden bahsedilerek, literatürde var olan çalışmalardan yola çıkarak bu
ortamların eğitim sürecine katkıları tartışılmıştır. Sonuç olarak web temelli
eğitim sektörünün genişleyen hacmiyle birlikte, daha fazla sayıda ve farklı .
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özelliklere sahip öğrencilere. ulaşan eğitsel -hlper ortamların işlevselliğinin
artırılması önemlidir. Bu konuda önemli bir potansiyel taşıyan "uyarlanabilir
öğrenme ortamlarının" tasarlanması ve geliştirilmesi ile gezinme ve öğrenme
problemlerinin

belli

ölçüde

üstesinden

gelinebilir.

Uyarlanabilir

ortam

tasarımına ilişkin. yeni yaklaşımların ortaya konması, uyarlanabilir öğrenme
sistemlerin

geliştirilmesi,

geliştirilen

sistemlerin

öğrenme

sürecindeki

etkilerinin incelenmesi önemlidir. Ayrıca uyarlanabilir bir öğrenme sisteminde
gerçekleştirilen

uyarlama türü (içerik/gezinme ),kullanılan uyarlama tekniği

(bağlantı üretme/ bağlantıları açıklama/ ek açıklamalar vb.), bu tekniklerin
-,

uygulanış

biçimi, bu tekniklerin

geliştirilmesinde

temel alınan özellikler

(görevle ilgililik/ ön bilgilere uygunluk vb.) ile modelleme ve sonuç çıkarma
mekanizmaları
farklılaştıkça

(elle

oluşturulmuş

ortamın

kurallar/bulanık

kullanışlılığı/etkililiği

mantık/bayes

değişmektedir.

Bu

ağlar)
nedenle

yukarıda listelenen her biç boyuta ilişkin yapılacak çalışmalar alana katkı
sağlayacaktır.
Kılıç ve Karadeniz (2006), "Farklı Hiper Ortam Tasarımlarının Etkililiği"
isirnll.çahşrnalannda tasarlanan üç farklı.hiper ortamın etkililiği.belirl~nmişve
hiper

ortarnlarm

etkililik

puanları

arasında

farklılık

olup

olrnad.ığı

karşılaştırılmıştır. Araştırmada. öğrenciler tasarlanan. hiper ortamlarda dqrt
hafta çalışmışlar ve bu süreçte her hafta öğrencilere bilişsel yük ölçeği
uygulanmıştır.

Uygulamanın

ardından

öğrencilerin

başarı

durumlannı

belirlemek arnacıyla başarı testi uygulanmıştır. Ortamların etkililik puanları ise
öğrencilerin bilişsel. yük. ve başarı puanları dikkate alınarak hesaplaprnıştır.
Araştırma bulgµla9; iyi yapılandırılmış ve yapılandmlrnamış hiper ortc1rnlaçm
etkiHliğinin yüksek .oldµ~u, az yapılandırılmış ort~mın ise etkililiğinin düşük
olduğunu göstermektedir.
Karadeniz (2004), "Bilişsel Esneklik Hiper Metinleri ve Hiper Ortamları"
isimli çalışmasında BilişselEsneklik kuramı, içeriğin aşırı basitleştirilmesi, ileri
düzeyde

bilgi ediniminde

ve bu

bilgilerin yeni durumlara

transferinde

başarısız olunması gibi sorunlara çözüm .getirebilmek amacıyla ortaya
çikrnıştır,' Bu kuramın uygulama alanına taşınmasında, hiper metin ve hiper
ortamlar yaygın şekilde kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar, bu ortamların
bir

çok

avantaj

sağladığını

göstermektedir.

Karadeniz'in

yaptığı

bu
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çalışmasında, Bilişsel Esneklik kurarmnm önerileri ve hiper metin

ve

hiper

ortama dayalı uygulamaları tanıtılmaktadır.
Çoklu ortam; metin ile en az bir vldeo. fotoğraf, ses, animasyon veya
üçboyutlu grafiklerin bulunduğu bilgisayar programlarıdır (Maddux, Johnson

& Wills, 2001 ). Araştırmacılar çoklu ortam materyali ile desteklenen eğ. itim
)

ortamlarının

daha başarılı

olduğunu vurgulamaktadırlar.

eğitimde iki amaçla kullanılabilmektedir:

Çoklu ortamlar

Birinci amaç öğrencilerin···çoklu

ortamlarla çalışarak öğrenmeleri desteklenirken diğer amaç öğrenciler çoklu
ortamları

kendileri yaratarak

öğrenmelerinin

sağlanmasıdır

(Ozdamlı . &

Uzunboylu, 2008).
Birçok
geliştirme

araştırmacıya
ortamlarının

göre

sanal

yaratıcılık,

ortamlar

sosyal

sayesinde

etkileşim,

çoklu

işbirliği

ortam

sağlama,

motivasyon artırma ve sosyal kaygıyı azaltma gibi birçok eğitimsel etkisi
vardır (FitzGerald, 2007; Jarmon et al., 2009).
Arıcı ve Yekta (2005),. Yapmış oldukları bir araştırmada web tabanlı
ögr~tirııin. meşJ~.~L t.ekn.iK . egitin,de-.ögrer,çj
amaç

edinrnitirler. ·. Araştnmarun

'·

pcısarısıpcı· etkisi pi belirle.nıeyi

sonunda . Meslek

Yüksek

Okullarının

Endüstriyel Elektronik Bölümü'nde okutulan Sayısal Tasarım dersi "Flip
Floplar ile Lojik Devre Tasarımı" konusunun ögretiminde çoklu ortam ile
desteklenmis web, tabanlı ögretimin, ögrenci basarısına etkisinin geleneksel
mesleki teknik . ögretim ile benzer düzeyde oldugu sonucuna varılmıstır.
Zaman ve mekan yetersizligi, ulasırn zorlugu, ögretim elemanı sayısında
sıkıntı yasandıgı durumlarda geleneksel egitime alternatif olarak web tabanlı
ögretim uygulanabilirsonucuna

ulaşılmıştır.

Çakmak (2007), yapmış olduğu bir araştırmada çoklu ortamların arayüz
tasarımlarında yeni yaklaşımlar dikkati çekmektedir. Bu çalışmada bu yeni
yaklaşımlar

tartışılmadan

önce,

arayüz

tasarımlarından

bahsedilmiş,

ardından çoklu pencere kavramı tanıtılmış, farklı kullanımları açıklanmış ve
son olarak da yeni bir yaklaşım olarak karşımıza çıkan paralel öğretim
tasarımı eJe alınarak tasarımın varsayımlan,

özellikleri ve avantajlarnıı

açıklanmış, çoklu ortam kullanıcıları için gelişen dünya şartlarına göre eş

/
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zamanlı-olarak yeni arayüzler sunmalı ve arayüzlerde kullanılan pencereler,
kullanıcı .özelliklerine, sunulacak olan bilginin ve verilecek olan görevlerin
düzeylerine göre değişmelidir sonucuna varmıştır.
Ersoy (2004), yapmış olduğu çalımasında geliştirilen çoklu ortam web
yazılımlarım değerlendrmiş ve çalışma sonucunda Yapılan kullanılabilirlik
testi, web sitesinin. sadece tasarımcı gözüyle değil, kullanıcı gözüyle de
değerlendirilmesini. sağlamıştır. Bulunan sonuçlar bazı tasarım hatalarını
ortaya çıkarmış, kullanıcılar hakkında önqörüierneyen davranışları ortaya
· koymuştur. Yapılan düzeltmeler sayfanın kullanılabilirliğini

artırmıştır. Bu

çalışmada genel. tasarım prensiplerinin ışığında bir web sitesi tasarlanmış,
kullanıcı grubuna yönelik, kullanılabilirlik testi yapılmış ve test sonuçlarının
katkısı ile site yeniden ·şekillendirilmiştir.
Yurdakul (2004} yapmış olduğu çalışmasında, çoklu ortam yazılımlarının
birçok alanda yararlarından

bahsetmiştir. Örneğin konu sunumları, bilgi

dağıtırnı, nokta. satış bölgeleri, eğitim ve öğretim, fotoğraf albümleri ve yaşam
boyu eğitim . gibi. Çoklu . ortam
t~kQOlojisi araştırma ve konu anlatımında
. t·. '., ... ·, ·... ·- geleneks~I yönteme, göre çc:>k>daha avantajlı. Qlciuğu. anlatılmış,

çoklu

ortamların eğitim ortamlarında birçok yararlar sağladığı anlatılmıştır.
Yapıcı

(2008),

adlandırılan

yapmış

olduğu

bazı materyallerin.

bir

çalışmada

tarih derslerinde

Multimedya

olarak

kullanılmasıyla,

dersin

amacına uygun olarak öğrencilerde tarih bilincinin oluşturulması noktasında
daha eıkili ve kalıcı bir eğitim ve öğretim orlammın oluşıurulacağı düşüncesi
ortaya koymuştur.
İşcan (2003), yaptığı çalışmasında dil eğitimini çoklu ortam yazılımlarıile
destekleyerek, öğrencilerin kelime dağarcığı ve dil becerilerini· geliştirmeyi
amaçlamıştır.

Araştırmanın •· .sonucunda

yapmmış

olduğu

çalışmanın

öğrencilere duyguve düşüncelerinin geliştiğini ve türkçeyi kullanmaları için
birçok fırsat sağladığı sonucuna varmıştır.
Körez ve Çamurcu

(2005),

yapmış

oldukları

çalışmada,

basit

bir

mikroişlemci yapısının web tabanlı animasyonlarla desteklenmiş çoklu ortam
ile öğretimi için hazırlanan doküman açıklamaktadır. Araştırmanın sonucunda
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rencilerin. ezberci eğitimden· çok ı web. tabanlı. çoklu ortamda gelştirilmiş

ıimasyonlarladersi daha iyi anlamalarıhedeflenmiştir.
Taşçı ve Şoran (2008),yapmış oldukları bir araştırmada,hücre bölünmesi
konusunda çoklu ortam uygulamalarının kavrama ve uygulama düzeyinde
öğrenme başarısına etkisini araştırmış, Araştırma sonucunda, çoklu ortam ·
uygulamalarının, kavrama ve uygulama düzeyindeki davranışlara ulaşma
açısından daha yüksek bir başarı sağladığı ortaya çıkmıştır.
Arıcı ve Dalkılıç (2Q06),. bilgisayaranimasyontekniğinin bilgisayardeştekli
öğrenimsürecine etkisini araştırmış,Animasyon kullanılarakgeliştirilen eğitim
yazılımları, öğrencilerin işlenen dersi somut olarak daha iyi kavramalannı
sağlar.Su· uygulamalar gerçek işleyişlerine uygun olacak şekilde animasyon
yardımı ile hareketlendirilerek etkin bir öğrenme ortamı .oluşturulabilir
sonucuna varılmıştır.
Haydoğan ve diğerleri (2005), yapmış oldukları çalışmada, çoklu ortamın
nasıl kullanılacağını ve doğru kullanıldığı zaman rie kadar etkili olduğunu
Ders<< materyellerlnln Web. destekli · · çoklu ortamlarda
kullariıldıgızarrıanöğrencikaliteslrıillartacağını savunrnuşturlar.
Çetin ve Günay (2011 ), yaptıkları araştırmadaamaçları, İlköğretim8. Sınıf
Fen ve Teknoloji dersinde Maddenin Halleri ve Isl ünitesine ilişkin olarak
yapılandırmacı (constructivist) düşünceyi temel alan "Çoklu Ortam Tasarım
Modeli"ne (Hyper Media Design Model} göre. Web tabanlı bir öğretim
materyali geliştirmek, hazırlanan materyale ve Web tabanlı öğretime ilişkin
olarak öğrenci ve öğrenci görüşlerini almaktır. 'Araştırmada öğrencilerden
elde edilen görüşlerde,· içerikte çok , fazla sayıda soru bulunmasının
pekiştirme olanağı sağladığı, buna ek olarak Web tabanlı olarak yapılan
öğretimin • zaman ve mekandan b_cığımsız olarak gerçekleştirilebıleceği
vurgusu yapılmıştır.
Kalelioğlu ve Gülpahar (2008), yaptıkları çalışmada karma ders
yöntemlerinin eğitmenler tarafından kullanılacak.kurallan ve uygulayıcılara
öneriler sağlamak amacıyla yapılmıştır.yapılan bu araştırmada sanal
eğitmenler için iki noktaya dikkat çekilmiştir. Bunlardan birincisi çevirimlçl
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eğitmen:.açık • bir şekilde çevirimiçi tartışma grupları için değerlendirme
kuralları, tanımlamalıdır. Bu kurallar süreç başlamadan önce çevirimiçi
öğrenenler, ile paylaşılmalıdır. İkincisi ise çevirimiçi tartışmaların en iyi
değerlendirildiği tek bir yöntemi olmadığından dolayı, bu süreçte. sostal,
bilişsel ve öğretim durumlarının önemli/olduğu unutulmamalıdır konularına
vurgu yapmışlardır.
Uluyol ve

Karadeniz (2008), . yapmış oldukları çalışmada, Gazi

Üniversitesi Ga~.i Eğitim Fakültes.i Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bölümü 3. Sınıf Güz yarıyılında işlenmekte olan 'İşletim Sistemleri ve
Uygulamaları' dersinin, harmanlanmış öğrenme ortamında proje temelli
olarak yürütülme. sürecine ve

kullanılan performans değerlendirme

yöntemlerinin uygulanmasınailişkin öğrenci görüşlerinitespit etmek amacıyla
araştırmayıyürütmüştürler. Araştırma sonucunda;öğrencilerin harmanlanmış
öğrenme. ortamında proje temelli>yür,ütQlendersin her bir aşamasındaki
etkinliklerl işbirliği içinde çalışarak gerçekleştirdikleri ve öğrencilerin
pertormanstannm . yüksek olduğu belirlenrniştir.
Harmanlanmış öğrenme
\
ortamında. proje te~elli öğf~rıme<ile ö~r~nciler, farklı. ve..' olumlu yögde
\

kazanımlar edindiklerini ve> diğeri derslerde de/ böyle ortamların olmasını .
tercih.ettiklerini.belirtmişlerdir.
özarslan (2011 ), yapmış olduğu çalışmada, Sakai öğrenme ortamında
harmanlanmış olarak yürütülmüş bir dersin geliştirilmesi ve işlenişiyle ilgili
araştırmacının

deneyimlerini araştırmıştır.

Çalışmada

tercih

edilen

harmanlanmışeğitim ortamı, yüz yüzeyürütülmekte olan bir dersin çevrimiçi
etkinliklerledesteklenerekyeniden tasarlanmasıve yürütülmesi süreçlerinden
'

bahsedilmektedir. Araştırmanın sonunda Ders dışında paylaşımlar için
oluşturulan dersin Facebook grubunda çok fazla bir etkileşim olmamıştır.
Dersle ilgili duyuru ve etkinlikler ayrıca
buradan da duyurulmuş ve .özallikle
~
bu uygulamaöğrencilerinmotivasyonuüzerindepozitif bir etki yapmıştır.
/

Karaman ve Diğerleri (2009), yapmış oldukları araştırmalarında, öğretim
yönetim sisltemleri üzerindenyürütülen internetdestekli öğretim uygulamaları
hakkındaki· öğrenci görüşleri araştırılmıştır. Araştırma sonunda dersin
takibinin kolçıylaştığı,öğrencilerin sınıf dışında dersle daha çok ilgilendikleri
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ve

.öğretmenin

katıldığı.

tartışmaların

materyaller

kadar

beğenildiği

söyleneblllr,
Ünsal (2010), yapmış olduğu çalışmada,

karma eğitim yönteminin,

öğrenmeye çeşitlilik kazandıracağı ve gelecekte uygulanabliecek bir eğitim
yöntemi olacağını savunmuştur.
Usta ve Mahiroğlu (2008), yapmış oldukları araştırmada, uzaktan eğitim
ortamları

ile çevirimiçi

(çoklu

ortam) ortamlarını

karşılaştırmalı

olarak

öğrencilerin akademik başarısı ve uzaktan eğitimde öğrenme doyumlarına
etkisini incelemişlerdir. Yaptıkları deney de iki grup bulunmaktyadır. Bu
gruplardan biri deney, diğeri ise kontrol grubudur. Gruplardan, deney grubu
olarak alınan öğrenciler harmanlanmış öğrenme ortamında, kontrol grubu
olarak

alınan

çalışmışlardır.

öğrencilerde
Araştırmada

çevrimiçi
akademik

öğrenme
başarı

ortamında

analizinde

4

hafta

öntest-sontest

izleme-testli kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Katılımcıların
uzaktan eğitimde öğrenme doyum analizinde Uzaktan Eğitim Doyum Ölçeği
kullarulrruştır. Araştırmanın sonunda naliz sonuçları öğrencilerin .çevrimiçi ve
harmanlanmış öğrenme ortamında/ öğrenme deneyimlerinden genel olarak.
memnun

olduklariniri göstermiştir.

önerilerden

Ayrıca

bir tanesi ise araştırmada,

çalışma

sonunda

Harmanlanmış

getirdikleri

öğrenme ortamı

tasarlanırken geleneksel yüz yüze öğrenme süreci ile çevrimiçi öğrenme
süreci yarı yarıya harmanlanmıştır. Farklı düzeyde harmanlanmış öğrenme
süreçlerinin

araştırılması

harmanlanmış

öğrenme yaklaşımının daha iyi

anlaşılması için.önerilmektedir.
Horzum ve Balta (2008), yaptığı araştırmasında Gösterim, alıştırma ve
karma web tabanı I öğretim ortamları ile yüz yüze· öğretim ortamlarında
öğrenen dört farklı gruptaki lisans öğrencilerinin başarı, motivasyon düzeyleri
ve

bilgisayara

yönünden

yönelik

kaygıları

karşılaştırılmıştır.

Araştırmada

başarı

karma ortamların diğer ortamlara göre daha fazla ve kalıcı

öğrenmeler meydana getirdiği bulunmuştur. Bunun yanında diğer ortamlar
arasında

başarı yönünden fark görülmemiştir.

Motivasyon düzeyleri ve

bilgisayara yönelik kaygı bakımından ise alıştırma, gösterim ve karma web
tabanlı öğretim arasında anlamlı farklılık olmadığı da görülmüştür.
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Özcan ve diğerleri (2009), yaptıkları çalışmalarında podcast'lerin
harmanlanmış eğitimde kullanımını araştırmaktır. Çalışma kapsamında
dünyada ve Türkiye'deki harmanlanmış eğitimde podcast kullanımı ile ilgili
örnek

uygulamalar incelenmiştir. incelemeler sonucunda Türkiye'de

podcast'lerin harmanlanmış eğ'itimde kullanılabilirliğine yönelik öneriler
sunulmuştur.
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BÖL.OM Ill
Yöntem
Bu bölümde.araştırma modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması,
uygulama, veril~riıı. çözümü ve yorumlanması, süre ve olanaklarc1.yer
verilerek, her l:>iJ alt bc1şhkla ilgili yapılan . çalışmalar ayrıntılı bir .Ş~kilcle
açıklanmıştır.

3.1. Araştırmcı IVlodeli
Bu araştırmada, çoklu ortam geliştirme dersinin Docebo öğrenme
yönetim sistemine./ç~şitli araçları entegre ederek proje tabanlı öğrenme
sürecinde kullanılmasıylc1 birlikte, öğretmen adaylarının çoklu ortam
geliştirmey~t.erlilikl~rLv~-1:>c1şan
düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır,
Araştırma deneysel bir çalışma olup .iki gruplu ön-test ve son test araşt.ırma

modeıTne göredesenl.enmiştir.

· -

3.2. Çalışma Grubunun Oluşturulması
Bu araştırmaya BÖTÖ bölümü 2. Sınıf öğrencileri katılmıştır.
Öğrencilergruplara atanırken rasgeleseçim yöntemi uygulanmıştır.Deneysel
çalışma için online (30 kişi) ve karma (30 kişi) gruplar oluşturulmuştur.
Çalışmaya katılan öğrencilerinön-test sonuçlarına göre gruplar arasındafark
olup olmadığına bakılmıştır. İki g'rup öğrencilerinin ön-test başarı puanları
araştırmayı. etkileyeceği için t-testi uyqulanarak gruplar arasındaki farka
bakılmıştır.Sonuçlar aşağıdakigibidir.

Tablo 3.1 İki öğrenci grubunun ön-test puanlarının t-testi sonuçları

N

Mean·

SD

3()

3.42

.56

t

df

.C)ClC)
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Karma

30

3.42

p
'\ .C)C)C)

.56

Tablo 3.1 'de görüldüğü gibi iki. grubtaki öğretmen adaylarının ön-test
puanlarında anlamlı birJarklılık (p>.05) görülmemektedir. Ön-test bulgularına
dayanarak

grupların

adaylanrun. çoklu

deneysel

çalışma

ortam geliştirme

için

uygun olduöu,

yeterliliklerinde

öğretmen

anlamlı

bir farklılık

bulunan öğretmen

adaylarının

olmadığı ortaya çıkmı.ştır.

3.2.1. Çalışma Grubu
Aşağıda

karma ve online grupta

demografik özellikleri bulunmaktadır.

3.2.1.1. Karma Grup·
3.2.1.1.1.Cinsiyet
Karma gruptaki öğretmen adaylarının cinsiyet· dağılımları aşağıdaki
ğibidir.
Tablo 3.2. Çalışmaya katılan karma grubu öğretmen adaylarının karma grup cinsiyet
dağılımı

Cinsiyet

F

%

Kız

7

23.3

Erkek

23

76.7

Toplam

30

100.0

Tablo 3.2.'de gcırüldüğü gibi, çalışmaya katılan karma grup öğretmen
{

adaylarının %76.?'si (23 kişi) erkek, %23.3'ü (7 kişi) ise kız öğretmen
adaylarındanoluşmaktadır.

3.2. 1. 1.2. Proje Sayısı
Aşağıdaki

tabloda karma gruptaki öğretmen adaylarının önceden

yapmış oldukları proje sayılarının dağılımı verilmektedir.
Tablo 3.3. Çalışmaya katılan karma grubu öğretmen adaylarının proje sayısı

f

%

1 Kez

10

33.3

2 Kez

8

26.7

3 veya Daha Fazla

12

40.0

Toplam

30

100

Tablo 3.3. de görüldüğü gibi çalışmaya katılan ·karma grubunda.·bulu.nan
öğretmen adaylarının%33.3'0 daha önce 1 kez, %26.?'si 2 kez ve %40'ı 3 veya
daha fazla proje yapmıştır, Burdanda anlaşılacağı gibi karma grubu öğretn,Eın
adaylarının projEı konusundadeneyimi bulunmaktadır.

Bağlantı Türü
Aşağıdaki

tabloda karma gruptaki öğretmen adaylarının

bağlanırken .kullandıkları internet bağlantı türleri verilmektedir.
Tablo 3.4. Çahşrnaya katılan karma grubu öğretmen adaylarının

intArnAt

haaıantı

türleri

F

.%

ADSL

15

50.0

WDSL

12

40.0

Dial-up

2

6.7

3g

1

3.3

Toplam

30

100.0

Tablo 3.4.'de görüldüğü gibi çalışmaya katılan karma grubu öğretmen
adayları internete,%50'si ADSL (15 kişi}, %40'1 WDSL (12 kişi), %6.?'si Dial-up (2
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kişi), %3.3'ü 3g (1 kişi)

aracılığı ile bağlanmaktadır. Buna göre karma grubu

öğretmen adaylarının büyük bir çoğµnluğunun hızlı internet bağlantısına sahip
olduğunu söyleyebiliriz.

3,2.1.1.4. İnternete Bağlanrna Süreleri
Aşağıdaki tabloda karma gruptaki öğretmen adaylarırun internete kaç
saat bağlandıklarının dağılımı verilmektedir.
Tablo 3.5. Çalışmaya katılan karma grubu öğretmen adaylarının internete bağlanma
süreleri

F

%

1 saatten az

1

3.3

1-2 saat

1

3.3

2-3 saat

7

23.3

4 saat ve üzeri

21

70.0

Toplarrı

30

100.0

Tablo 3.5.'de görüldüğü gibi çalışmaya katılan karma grubu öğretıııen
adaylanrurı %3.3'0 internette 1 saatten az, %1ı3.3'ü 1-2 saat, %23.3.7'ü2-3
saat ve %70'iA saat v~ya daha fazla çevrimiçi zaman geçirmekt~qir.J:ld~
edilen verilerden de anlaşılabileceği gibi karma grubu öğretmen adaylarının
büyük bir çoğunluğu interneti düzenli olarak kullanmaktadır.

3.2.1.2. OnlineGrup ·
Aşağıda online gruptaki öğretmen adaylarının demografik özellikleri
verilmektedir.

3.2.1.2.1. Cinsiy~t
Aşağ)daki tcıploda online grupta bulunan öğretmen adaylarının cinsiyet
dağılımı verilmektedfr.
Tablo 3.6. Çalışn:ıaya!(atılan online grubu öğretmen adaylarının online grup cinsiyet
dağılımı

F

%

Kız

4

13.3

Erkek

26

86.7

Toplam

30

100.0

Cinsiyet

Tablo 3.6.'da görüldüğü
adaylarının

gibi, çalışmaya

katılan online grup öğretmen

%86.7'si · (26 kişi) erkek, %13.3'0

(4 kişi). ise kız öğretmen

adaylarından .olıJşmaktadır.

3.2.1.1.2. Proje .Scıyışı
AşağıçlakLiJabloda

online

grupta

bulunan

öğretmen . adaylarının

yaptı klan proje.sayılarının dağılımı verllmektedlr,
Tablo 3.7. ÇalıŞmaya katılan online grubu öğretmen adayları~m proje sayısı

f

%

1 Kez

9

30.0

2 Kez

9

30.0

3 veya Daha Fazla

12

40.0

Toplam

30

100
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· Tablo 3.7.'de

görüldüğü

gibi çalışmaya

katılan qnline grubunda

bulunan öğretmen adaylarının %30.'u hem 1 .kez ve 2 kez.ve

%40'ı 3 veya

daha fazla proje yapmıştır. Burdanda anlaşrlacağı gibi online grubu öğretmen
.

·.·

.

I

adaylarının proje konusunda deneyimi bulunmaktadır.

3.2.1.1.3. İnternet Bağlantı Türü
Aşı;:ığıdakL ta,blqda online

grupta

bulunan

öğretmen

adaylarının

internete bağlandıkları. bağlantı türleri yerilmektedir.
,r

Tablo 3.8. Çalışmaya katılan online grubu öğretmen adaylarının internet bağlantı
türleri

F

%

ADSL

15

50.0

WDSL

6

20.0

Dial-up

4

13.3

3g

5

16.7

Toplam

30

100.0

Tablo 3.8.'de görüldüğü gibi çalışmaya katılan online grubu öğretmen
adayları internete, %50'si ADSL (,15 kişi), %2Q'si WDSL (6 kişi), %13.3'0
\

Dial-up (4 kişi), %16.Tsi 3g (5 kişi) aracılığı ile bağlanmaktadır. Buna göre
online grubu öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun hızlı internet
"ı,

bağlantısına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

3.2.1.1.4. İnternete Bağlanma $.üreleri
Aşağıdaki

tabloda onllne gruptaki öğretmen adaylarının

bağlanmasüreleri verilmektedir.

internete

3.9. Çalışmaya katılan online grubu öğretmen adaylarının internete bağlanma

Tablo

süreleri

F

%

1 saatten az

3

3.3

1-2 saat

8

3.3

2-3 saat

3

23.3

4 saat.ve üzeri

16

70.0

Toplam

30

100.0

Tablo 3.9.'da görüldüğü gibi çalışmaya katılan online grubu öğretmen
adaylarının
%3.3'0 internette· 1 . saatten. az ve yine %3.3'0
1-2 saat ,
.
·ı
ve %70'i 4 saat veya daha fazla çevrimiçi zaman

%23.3.3'0 2-:3 saat

geçirmektedir. Elde edilen verilerden de· anlaşılabileceği gibi online grubu
.

-

:

.>

'

.

·-.-

·:

.

>:: .··

:·::

.

. .

_:

..

- - ,,'

:

__ -- -_.

..- · -

öğretmen adaylarırnn . büyük bir çoğunluğu interneti düzenli olarak
kullanmaktadır.

3.3.. Veri Toplı:ın,a A.ra.cı.ve V.erilerin J<>plı:ınması
Araştırmanın verileri, kişisel bilgi formu ve Ozdamli (2009) tarafından
geliştirilen 5'1i. ·. likert tipindeki ölçek ile toplanmıştır. Kişisel bjlgi formu,
araştırmaya katılan öğrencilerin,cinsiyeti, yaşı, yapmışolduklanproje Sciyısı,
internet bağlantı türü, internete günlük bağlanma süreleri ve

grup

çalışmalarına.haftad"·· .kaç saat ayırdıkları sorulmuştur. Ölçek ise ..hazırlık
aşaması. (7 soru), organizasyonaşaması (9 soru), yazılım geliştirme aşaması
(10 soru), yönlendirme
araçlarının eklenmesi aşaması (8 soru), arayüz
\.
tasarımı aşaması (16 soru) ve kaynakçalarıneklenmesi aşamasından oluşan
(11 soru) 6 boyut içermektedir.Altı boyuttan oluşan ölçeğin genel cronbach
alpha değeri a = .93 olarak hesaplanmıştır.

3.5. Eğitim ortamrnın Hazırlanması Ve Uygulama
Çalışmada sanal ortam olarak Docebq isimli
Livestream ve öğrencilerin
camtasia

studio

httr2://www.docebo.com

projeleri için .. adobe

kullanılmıştır.
adresinden

Gerçekleştirilen
gerekli

dosya

kaynağı

öğrenme yönetim sist.emi httr2://www.vasfitugun.net alan adına sahip serv.ere
yüklendi.

Şekil 3.5.1.. Docebo Öğrenme Yönetim Sistemi Giriş Ekranı

Şekil 3.5.1.'d.~görüldüğügibi docebo ÖYS açılış ekranı. öğrencileri ve sistem
yöneticisini ilk açılışta karşılamaktadır. Sistem yöneticisi kendi kullanıcı adı
ve parolası ile giriş yaptıktan sonra şekil 3.5.2.'de görünen ekran gelmektedir.
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Şekil 3.5.2. Docebo Öğrenrrıe Yönetim Sistemi Kontrol Paneli

ŞekiL3.5.2.'de görüldüğü g'ibi sistem yöneticisi kendi kullanıcı. adı ve parolası
\

ile giriş yaptıktan sonra ekran kontrol paneline yönlendirilmektedir. Bu kontrol
panelinde ders açılabilmekte, kullanıcı eklenebilmekte, derse kullanıcı kaydı
yapılabilmekte

ve kullarncrlarm rolleri (Öğretmen, öğrenci,

asistan · vb.)

ve:ırilebilmektedir.

Şekil 3.5.3. Docebo Öğrenme Yönetim Sistemi Oers Anasayfası ·

Şekil 3.5;2.'de, anlatılan ders kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra dersin
'

öğretmeni ve öğrencileri kendi kullanıcı adı ve paraları ile giriş yaptıktan
sonra.şekil 3.5.3.'de. qörünen ekrana yönlendirilmektedirler. Bu ekranda ders
öğrencilerin

ve öğretmenlerin

kayıtlı bulundukları

dersler

liste · halinde

verilmektedir. Bulunan listedeki ders linkine tıkladıktan sonra öğrenciler ve

7.1
öğretmenler

şekll

3.5.4.'de

görünen

ders

duyuru

sayfasına

yönlendirilmektedirler.

Şekil 3.5.4. Dqcebo Öğrenme Yönetim Sistemi DersDuyuru,Sayfası

Şekil 3.5.4.'de görüntülenen ekranda ders ile ilgili duyurular yapılmaktadı'r.
Aynca. ders_ders .duyuru .:sayfasm~a dersle jlgili . dökümanlara

'!_8

dersleri o

ilerleyişini kontrol..etme,k içi11 takvime ulaş ılapilmekted i r.

Şekil 3.5.5. Docebo Öğrenme Yönetim Sistemi Ders Döküman Sayfası
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Şekil 3.5.5/de görünen sayfada öğrenciler, ders öğretmeni · tarafından
paylaşılcm<dersile Hgilidökümanlaraulaşabilmektedirler.Ders dökümanlarıru
ders öğretnıenleri şekil 3.5.7.'de anlatıldığı gibi ders. döküman sayfasında

paylaşabilmektedir. Ders dökümaları video veya

powerpoint (PPT)

formatırrdaqerş:.sayfasındabulunmaktadır.

ş,kil.3.Ş,Ş •. Qc>cebo Öğrerıl'll,Yörıetim Si.stemiHedeflçerlk Yönetimi

Hedef içerik yörıetlml..ders öğretmeni tarafından dersin he'def ve planına
uyacak şekilde hazırladığı ders dökümanlarıdır. Hedef içerik yönetiminde,
sıkça soruları sorular, terimler. sözlüğü, HTML sayfası, karşıya dosya
yükleme seçeneği, bağlantılar,anket, scorm ve test eklenebilmektedir.

Şekil 3.5.7. Docebo Öğrenme Yönetim Sistemi Hedef İçerik Yönetimi, Dosya Yükleme

Şekil 3.5:7.'de görünen ekran görüntüsünde,. ders öğretmeni derse döküman

eklemek için ög renme, ,
..

h~\l~t ¥:i?,~~ti(!)!, iç,ıaıi;/ı)de , bı'.ııu nan , karşıyq dosya
·..

. _:

_-_·_.·_ .-'·.·->:_·· _·_-

: :. _·:_: ·_ ':·i·_ ·,,. · :• .·. ·:

·_

. ..

:

yükleme seçeneğini seçtikten son,ra şekil 3.5.7.'de görünen ekran görüntüsü
açılmaktadır. Burada başlık kısmında bulunan.bölüme dersin bölümünü veya
konu başlığı yazılabilmektedir.
butonuna

tıkladıktan

sonra

Dosya kısmından ise browse (görüntüle)
şekil

3.5.8.'de · bulunan

ekran

görüntüsü

açılmaktadır. Tanım kısmında ise ders öğretmeni konunun açıklamasını veya
kısa bir özetini ekleyebilir.

Şekil 3.5.8•.Docebo Öğrenme Yönetim Sistemi Hedef İçerik Yönetimi, Dosya Yükleme

Şekil 3.5.7.'de. anlatılan browse (görüntüle) butonuna tıklandıktan sonra ders
öğretmeninin karşısına açılan sayfadan dosyamızın bulunan dizini seçtikten
sonra open (aç) butonu tıklanır ve sayfanın alt kısmında bulunan ekle butonu
tıklandıktan sonra ders dökümanı başarı ile yüklenmektedir.

3.6.Doç.eboÖğrenmeYörıe.tim

Sistemi.nde Bulunan Diğer Araçlar
,

I

P.oc~bo ÖYS'de bulunan diğer araçlar; wiki, takvim ve forumdur.
3.6.1 .. Wiki

•(tj#li~~9:f~~f~:~~!./

;5)po;,aı,

#.~rti(f('.=

tl: ~ri~il~(

Yl~~H~~~(e:~g~t
Ch"a(
ö1P!>

Şekil 3.6.1. Doceb() Öğrenme Yönetim Sistemi Wiki
,.'O

Wiki . içeriğinde/ders

.. öğretmeni, derste

bulunan kayıtlı öğrencilere

Wiki

sayfasını istedikleri gibi düzenlemelerine ve ders ile ilgili t~rimle.ri serbestçe
kendlflklrlerlnl

yazmalarına izin verip dersin daha iyi anlaşılmasına ve daha

zevkli bir hale gelmesine olanak sağlamaktadır.

1ı5
3.6.2. Forum

Ş~kil 3.6.,2. Docebo ÖğrenmeYc:>netirn$işt~ıni Foruın

Forum i~e.riğinde, ders öğretmeni forum bölümüne öğrenei-öğrenci, öğrenci
öğretmen · iletişimi

sağlanarak

ders

öğretmeni·. tarafından

açılan

başlıkları altmda yorum tekniği kullanılarak serbestçe tartışılmaktadır.
3.6.3 .. Takvim
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Şekil 3.6.3. Docebo Öğrenme Yönetim Sistemi Takvim

:u

:iı

konu

Takvimiçeriğinde,
edebilmektedirler.

öğrerıçi[erdersile
Tc:ıkyirrı,,

ders

ilgili planlamaları takvim Qzerindentc:ıkip
öğretmeni

tarafından,

gün

gün

hazırlanmaktadır.

3.7. Llvestrsam
Livestrearn, kulıanıonar tarafından site üzerinde kc:ınallar oluşturulc:ırak
ücretsiz canlı yayın yapmalarına, olanak sağlayan bir web kuruluşHdur.
Livestream, kullanıcılara bilgisayarlarında izledikleri filmi; dinlediklerirrıüziği
ve bilgisayarlarının masa üstü görüntülerini diğer kullanıcılara paylaşmasına
olanak sağlar.

ivı:u~trı::>::ım~ullanıcı Giriş Sayfası

Kullanıcı http://www.livestream.com adresine girdikten sonra kendi kullanıcı
adı Vff parolası ile giriş yaptıktan sonra şekil 3.7:2.'de görünen ekran
görüntüsüne yönlendlrllmektedlrler ..

77
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Şekil3.7.2. Livestream Kullanıcı Kanal Sayfası

Görüntülenen sayfada kullanıcıya ait canlı yayın kanalı görüntülenmektedir.
Bü sayfada canlı yayın kanalı ile ilgili düzenlemeler yapılmaktadır.

Şekil 3.7.3. Livestream Kullanıcı Kanal Anasayfası

Kullanıcılar www.livestream.com/ceit251

adresine giriş yaptıktan sonra şekil

3.7.3.'de görünen ekrana yönlendirilmektedirler. Bu sayfada ders öğretmeni
canlı yayında online olduktan sonra ders öğretmeninin bilgisayarının ekran
görüntüsü derste bulunan tüm kullanıcılara paylaşılmaktadır.

78

Şekil 3.7.4. Livestream Kullanıcı Kanal Anasayfası

Şekil 3.7.4.'de görüntülenen görüntüde ise bir önceki dersin canlı yayın
görüntüleri kaydedilerekvideo library (video kütüphanesi)bölümüneotomatik
. olarak eklenmektedir. Bu bölümde öğrenciler bi( önceki dersin tekrarını
sınırsız olarak takip edebilmektedirler.
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Şekil 3.7.5. Livestream Procaster Program Görüntüsü

Şekil 3.7.S.:de görünen ekran görüntüsünde yönetici Go Live butonuna
tıkladıktan

sonra

kerıqi bilgisayarının

masa . üstünü .diğer kullanı.cıJa.ra

paylaşmaya başlar. Jsterıildiğinde yönetici kendi web kamerası araqılığj ile
kendi' görüntüsünü . d~ .· •. diğ.er. kullanıcılara paylaşabilmektedir.

Livestrearn

progcaster prograrnı . sayesinde çevrimiçi dersler. canlı yayın esnasında
kaydedilerek.q~ha.sonra istenildiği kadar sınırsızca tekrar izlenerek, işlenilen
konu tekrar edilebilmektedir. Böylece canlı yayın video çekimlerinde sınıf
ortamındaymış gibi istenildiği kadar, tekrar edebilme imkanı sağlamaktadır.

3.8.1. Uygtılama
Dersler dönem boyunca proje tabanlı öğrenme yaklaşımı· esas
alınarak yürütülmüştür. Araştırma, online ve karma olmak üzere iki ayrı
gruptan oluşmaktadır. Bu iki grubun oluşturulmasında ek 1' de de verilen
çoklu ortam geliştirme yeterlilikleri

ön-test ölçeği uygulanarak, grupların

80
arasında anlamlı bir< farklılık olmadığı dikkate alınmıştır. Her iki grupta
öğretmen . adayları
öğrenme

beşer

sürecinde,
,

kişilik ekipler oluşturmuşturlar.

öğretim teknolojileri

Proje tabanlı

ve materyal tasarımı· konuları

'

işlenmiştir daha. sonra tüm ekiplerden eğitsel çoklu ortam geliştirmeleri
istenmiştir.

Öğretmen

adayları

hazırlamış

oldukları

projeleri

www~vasfitugun:rıetacfresi üzerinde bulunan docebo ÖYS içerisinde bulunan
kendi grup isimlerine açılmış ders gruplarında paylaştılar. Her ekip kendi
içerisinde ve diğer ekipl~de işbirliği içerisinde çalışarak geliştirmekte oldukları
projeleri ile ilgili wiki ve forumlar üzerinden tartışarak projelere katkıda
bulunmuşturlar. Hem online grup, hemde karma grup son derste labaratuvar
ortamına gelerek. ekip/ liderleri tarafından projeleri sunmuştur.
sonunda öğretrnen adaylarına

Çalışma

çoklu ortam geliştirme yeterlilikleri ölçeği

tekrardan uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının geliştirdikleri çoklu ortam
projelerini değerlendirmek için ise, 6 kişiden oluşan alanında uzman öğretim
üyelerinin

bulunduğu

bir

ekip

tarafından

100

puan

üzerinden

değerl~nd.iri.1111.iştir .

3.8.1.1. Online
Online grup sadece internet tabanlı, oluşturulan sanal sınıfta haftada 4
saat derse katılmıştırlı;ır. Öğrenciler daha sonra istedikleri zaman istedikleri
kadar

çevrimdışı

olarak

,ders vldeolanm

adresinden veya www.vasfitugun.net

www.livestream.com/ceit251

sunucusuna kurulmuş olan docebo

öğrenme yönetim sisteminden izleyebilmekte ve ders materyallerini buradan
indirebilmekteydiler.

3.8.1.2. Karma
karma eğitim gmbu, haftada 2 saat internet tabanlı oluşturulan sanal
sınıf dersine, 2 saat ise yüz yüze eğitim gerçekleştirilen sınıf ortamında derse
katılmıştırlar.

Öğrenciler daha sonra istedikleri zaman istedikleri kadar

çevrimdışı olarak ders videolarını www.livestream.com/ceit251
veya www.vasfitugun.net

sunucusuna

kurulmuş

adresinden

olan docebo öğrenme
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yönetim

sisteminden

izleye.bilmekte

ve

ders

materyallerini

buradan

indirebilrrı~.Kteydiler.

3.8.2. Online Ders
Online. derşı ~snasında httg://www.livestream.com

adresinden alınan

ücretsiz üyelik sayesinc:le çevrimiçi dersler gerçekleştirilmiştir.

3.8.3. Videolar
bölümünde

Vldeolar

www.livestream.com/ceit251

çevrimiçi

derslerin

kaydedHip,

adresinde paylaşılmış ve öğrenciler dönem

boyunca yapılan .ders.lerin tekrarlarını sınırsızca tekrar tekrar izleme imkanı
bulmuşturlar.

3.9. Derslerin İşlenmesi
Aşağıda her iki grubun- derslerinin nasıl işlendiğiyle ilgili süreç kısaca
açıklanmıştır.

3.9.1. Online Grup Dersleri
Online {grubunda

dersler,

haftada 4 saat olmak

üzere internet

üzerinden gerçekleştirilmiştir.

3.9.1.1. Çevirimiçi Dersler
Online grubu ile www.vasfitugun.net adresi üzerinden docebo DYS
ortamında

hazırlanan

çevirimiçi - dersler

işlenmiştir.

www.vasfitugun.net

üzerinde bulunan .docebo ÖYS • ders ile ilgili konu dökümanları yüklenmiş,
aynı zamanda

www.livestream.com_/ceit251 adresi

dersler işlenmiştir.

üzerinden

çevirimiçi
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3.9.t.2 ..·çevirimdışı•Dersler
Onlin~ grubu

ile··· çevirimdışı dersler

şu

şekilde . işlenmiştir;

www.livestream.com/ceit251adresi.üzerindenyapılan çevirimiçi dersin-video
kayıtlarmı.yirı~~ynı adres üzerindenizleyip konu tekrarı yapmc:ılarırn;ı ve aynı
zamanda· wwW.vasfitugun.net adresinde bulunan docebo ÖYS içerisinde
bulunan povverpe>jnf ders dökümanlanru indirerek konuyu çalışmc:1larına
olanak sağlanmıştır.

3.9.2. Karma Grup Dersleri
Karma grubunda bulunan öğrenciler, hem online yöntem hemi de
gelenekselyöntemle sınıf içerisindedersler işlenmiştir. Derslerhaftada2 saat
online, haftada.2 saatsmıf ortamında olmak üzere haftada toplam 4 saat
gerçekleştirilmiştir.

3.9.2.1. Çevirimiçi Dersler
OpU~ gryplc19c1 \ı\/W\ıV.-Vasfitu9un.neta_dre.sindeyüklü oları docebCl .ğ'fŞ

1

haztrtananvders dökümanları Ve www.livestream.com/ceit251 adresinde
online olaraklşlenerrderslerleçevırirnlçl dersler işlenmiştir.

3.9.2.2 .. Sınıf Ortanıı.nc:.f a Gerçekleştirilen Dersler
Çevirimiçiderslere ek olarak sınıf ortamında da haftada 2 saat olmak
üzere işlenmiştir. Ş.ınıf9rtamında . yapılan dersler daha çok online derşte
işlenen konuyu pekiştirme amaçlı gerçekleştirilmiştir.Sınıf ortamında dersler
projeksiyonyardımıyla.derslergerçekleştirilmiştir.

3.1 O. V~rilerin Çözümü .ve Yorumlanması
Araştırma sonucunda ele!~ .edilen veriler .SPSS 16 paket programı
kullanılarakanaliz edilmiştir.
Analiz sonuçlarının açıklanmasında her maddeye ilişkin olarak
hesaplanan ortalamalar öğrencilerin proje tabanlı öğretimde çoklu ortam
.

. ..

.

.

.

I

hazırlamcryeterliliklerim:rgöste'rge olarak kabul-edilmiştir, Öğrenciyeterlilikleri
ortalarnalaplaşağ ıda sın.ırlarıverilen seçeneklere-göre . yorumlanmıştır.
Tablo3.10.}Ö9-testve

son-tesfsonuçlarının yorumlanmasında kullanılan sınırlar

Seçenek·

AğJrlık

Sınırlar

Her zaman
Çoğunluka

5
4

4.21 - 5.00
3.41 - 4.20

Ara sıra
Nadiren
Hi,2.bir.Zaman

3
2
1

2.61 - 3.40
1.81 -2.60
1.00 ...• 1.80

Araştırmaya
(arasıra),

katılan öğrencilere 5 (her zaman), 4 (çoğunlukla), 3

2 (nadiren),

1

(hiçbir zaman)

puanları

SPSS programı

ile

çözümlenmiş veriler yüzde (%), ortalama (x), frekans (f), standart sapma
(SS),Tekrarlı Ölçümler Anova testi, ancova ve paired t-test olarak tablolarda
verilmiştir.

Çalışma şubat 2011 'd~ araştırma önerisi -hazırlanması ile başlamıştır.
(

.

.

Bu süre içerisinde yapılan işler tablo 3.11.'da verilmiştir.

Tablo 3.11. Çahşma süresi

Yapılan işler
Literatür Taraması
Araştırmcı~nınÖnerisinin Hazırlanması
Docebo DYS Yüklenmesi
Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması
Uygulama
Verilerin Analizi
Araştırma Raporunun Yazılması
Araştırma Raporunun Okutulup Eleştiriler
Doğrultusunda Düzeltilmesi

Süre
Sürekli
1 Ay
1 Hafta
1 Ay
10
Hafta
2 Hafta

11
Hafta
5 Hafta

84
Ar:aştırmanın \ rap9rlaştınlmasında,

çok yaygın

bir kaynak olarak

kullanılan Amerikan Psyc::oholigic::cıl Association.,APA (6. Baskı) ve- Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Tez Yazım Klavuzu (2007) dikkate
alınmıştır.

\
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BÖLÜM IV
BULGULARve' YORUMLAR
Bu bölümde belirlenen amaç ve alt amaçlar
.doğrultusunda
elde edilen
.
,
bulgulara ilişkin sonuçlarye yorumlamalara yer verilmiştir.

Online ve

4.1.

Karma Gruplarda Eğtim

Gören Öğretmen

adayla.rınınçoklu ortam geliştirme başarıdüzeyleri
Öğretmen
alanda

adaylarının

uzman

yapılmıştır.

kişiler

geliştirdikleri

tarafından

çokluortamların

100

puan

değerlendirmeleri

üzerinden

notlandırılarak

Uzman kişiler projelerin hangi gruplar tarafından yapıldığını

bilmeden

değerlendirmelerini

yapmıştırlar.

İki

gruburi

başarılarının

değ. e,rl,e,ndirilme,si .. için pağımsız t-testi . analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlan
.·''
.

'

.

.

· ....

·.··:

····:.·::

·..

:,.:.::-

.,._.·-:.-·-·

.·-

...

·:

..

- ...

·:

....

-/•..

.

.·.

.

.

.

.

.

.

aşağıdaki tablodaveril,mektedir. ·

Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının çoklu ortam geliştirme başarı
düzeyleri

Grup
Online
Karma

Ortalama
75.00
86.66

N
30
30

SD
8.17
5'.81

t

df

58

p
6.372

.000.

Yapılan analizler sonucunda açıkca görülmektedir. ki karma öğrenme
grubu içerisinde projelerini geliştiren öğretmen adayları (M=86.6,6, 8=5 . 81)
online grub içerisinde çalışan öğretmen adaylarından (M=75.00, 8=8.17)
daha başarın olmuşturlar. Yapılan bağımsız t-testl sonucunda iki grubun
başandüzeyleri

bir birlerinden anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır (t=6.372,

p<.05).
Karma öğrenme sürecinde çalışan öğretmen adaylarının daha başarılı
olmasının sebebi olarak öğretmen adaylarının. öğretim görevlisine sınıf
ortamında

da ulaşılabilmesi

olarak. gösterilebilir.

Karma grupta çalışan

öğretmen adayları haftada 2 saat sınıf ortamında öğretim görevlisiyle yüz

86
yüze

gqrüşerek ·. an.lanıachklan ·. kısımlan· kolayca

sorabilmektedirler.

Bu

bulgulara dayanarak iyi •.. tasarlanmış bir karma öğrenme ortamının çoklu
ortamgeliştirrne derslerinde başarıyı artırdığını söyleyebiliriz.

Online ve< • Karma Gruplarda

4.2.

Çalışan Öğretmen Adaylarının

Önceden Yaptığı(.f>r9je Sayıları Kontrol Altına Alındığı Zaman . Ç.e>klu
Ortam ProjesiJ3aşarıları

Aşağıdaki

tabloda .. öğretmen adaylarının

önceden yaptıkları proje

sayıları. kontrol edildiğinde başarıları bulundukları gruba gore anlamlı bir
farklılık gösterip gösterrnediğini belirlemek için ancova analizi yapılmıştır.

Tablo 4.2. Çalışmaya kc:ıtıl~ıı<>nline.vekarma gruplarda çalışan öğretmen adaylarının
önc9den yapıığı proje sayılarının çoklu .ortam.proje başarıları

Grup.·.

Ortalama

N

· Karma

· STD

F

P

.145

.705

5.81

Onllrıe

30

75.17

8.17

Toplam

60

80.833

9.16

Yapılan analizler sonucunda. öğrencilerin başarısı üzerinde grup\ X
proje

sayısı

ortak

etkisinin

anlamsız

olduğu

görülmektedir

[F(1-

59 )=O.705,p>O.05].

4.3.

Online ve Karma Grupların Sontest Sonuçları

Online ve karma gruptaki öğretmen adaylar:ının çoklu ortam geliştirme
yeterliliklerinin çalışma sonunda farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
için yapılan t-testi analizinin sonuçları aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tablo

4.8. 'de online ve karma gruplarının sontest sonuçlarının ortalama,
değerleri verilmektedir.

t ve

p

87
Tablo..4.3.. Çalışmaya ka~ılı:ın9ğfetmenacfaylarımn
onllneve karma grupların son-test
.
y ..... . .
.
sonuçları
Grup

N

Ortalama

SD

Karm-a

30

3.30

.81103

Online

30

3.44

.80876

Organizasyon

Karma

30

4.58

.23468

Aşaması

Online

30

4.21

.28513

Yazılım Geliştirme

Karma

30

3.60

.56902

Aşaması

Online

30

3.54

.65580

Yönlendirme

Karma

30

3.60

.56902

Online

30

3.53

.66142

Karma

30

3.95

.50224

Online

30

4.17

.64069

Kaynakların

Karma

30

4.55

.26232

Eklenmesi

Online

_30

4.17

.29371

Karma

30

3.89

'.28954

Qrılirıe

30

3.83

.36134

Ha.zırlıkAşaması .

Araçlarının

df

t

p

58

-.706

.483

58

5.383

.000

58

.400

.691

58

.439

.662

58

-1.486

.143

58

5.353

58

.783

Eklenmesi

Arayüz Tasarımı

Genel

.437

Tablo 4.3.'de görüldüğü gibi, çalışma sonrasında online gruptaki
öğretmen adaylarının hazırlık ve arayüz tasarımı aşamasındaki yeterlilikleri
karma gruptaki öğretmen adaylarına göre daha yüksek çıkmıştır. Ancak bu
bulgu anlamlı . bir farklılık göstermemektedir. Organizasyon, yazılım
geliştirnıe,.yönlendirme araçlarının.ve kaynakların eklenmesi aşamalarında
ise karma grupta bulunan öğretmen adaylarının yeterlilikleri online gruba
göre daha olurtılu yönde olduğu belirlenmiştir. Organizasyonve kaynakların
eklenme aşamalarındakifarklılık anlamlı bir fark olup karma grub içerisinde
çoklu ortam geliştiren öğretmen adaylarının lehinedir. Bu bulgulara göre,
online eğitimin yüz yüze eğitim He desteklenmesiyle-çoklu ortam geliştirme
.;

organizasyon ve kaynakların eklenmesi yeterliliklerinin olumlu yönde
etkilendiğinisöyleyebiliriz.

88
(2010)1 '\(aprnış olduğu tez çalışmasmda- karma eğitim

Tavukcu

yöntemiyle.öğrenim alanqğr¢Jrnen adaylarının ön-test ve son-test sonuçları
arasmda.anlamlı bir farkbtılrpµştur. Yine aynJtezde online ve karma grupları
arasında. yapılan

son-teşt'te

karma yönterniyıe/ eğitirn alan

öğretmen

adaylarının, onUne. yönternlg .çlers alan öğretmem adayları arasında karma
yöntemle

ders

alan\ öğretmen

adayl.cınnm) lehine

anlamlı

bir

artış

saptanmıştır. Bu da qgrrfekc:)luyor ki karma eğitirn yöntemiyle eğitim alan
öğretmen .• adayJc1rı,

ÖJ11.il"le >Yöntemle 'eğitiminer devam eden

adaylarına göre dcıhaha$~tJlfbulunmuştur.

4.4.

öğretmen

·

Proje tabanlı öğrenme sürecinde online ve karma grublarda
öğrenim gören öğretmen adaylarının çoklu ortam geliştirme
yeterlilikl~ri

4.4.1.HazırbkAşaması
ÖğrE>trnep . adaylcırırım 9()~1y

()rtclrn

~eHştirrne hazırlık .: aşcırnclSI

yE>tE>rli Ii klE>ri. e:-pğrenrne<·cı..rtc1rn . ı.nd.c1 •.. . •·çc:111ştı ktc:1n.şomc:1 .• . • gruplara . gorE) <anı.cırnlı
.

.

.

.

..

.

, ..

farkhlrk: olup .. olmadığını

,

·····., <···

.. ·····.·

..

· .. ··.•·...•.

·.·:

.·

-..

-.·

..

·.'

.

..

..

.

.

.

için Tekrarlı . Ô/çümler Anovct testi

bE>lirlemek

uygulanmıştır. Buna gore, iki ayrı ortama katılan öğretmen adaylarının çoklu
ortam geliştirme

-

hazırlık

aşarnası yeterliliklerinin

deney

öncesinden

sonrasmdalki grup arasında anlamlı farklılık göstermediği, yani farklı. işlem
gruplarında olmak ile tekrarlı ölçümlerde yeterliliklerindeki ortak etkilerinin
anlamlı olrnadtğı bulunmuştur (Ft,

58

= 29,612,
1

p>0.05). Bu bulgu, orılinEr ve

karma gruba katılrnanın, öğretmen· adaylarının çoklu

ortam

geli.ştirme. -

hazırlık aşaması yeterlilikl~rini . artırmada farklı etkilere sahip. oldmadığını
göstermektedir.

3,6

3,5

3A

~
~
~
~
~
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~
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S~ 31

.
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On-test

Son-test

Grafik 4.1. Hazırlık aşcırrıcı~ı yeterliliklerinin gruplara göre ön-test son-test sonuçları

Çoklu ortam geliştirme- hazırlık aşaması yeterliliklerinde .deney öncesine
-

-

gore daha fazla. kazanç elde,. eden öğretmen adaylarının

çoklu. ortam

geliştirme yeterliliklerini
artırmada
iki grubunda
etkili.olduğu
anlaşılmaktadır.
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4.4.2. Organizasyon aşaması
Öğretmen adaylarının çoklu ortam geliştirme organizasyon yeterlilikleri
e-öğrenme ortamında çalıştıktan sonra gruplara gore anlamlı farklılık olup
olmadığını belirlemek için Tekrarlı Ôlçüm/erAl)ova testi uygulanmıştır. Şur:ıa
gore,jki •· ayrı ortama katı.I.an -. öğretmen'. adaylarının . çoklu ortam geliştinne <>rgani~a.şyon .• y~terliliklerinin ..deney öncesindem sonrasına' anlarnlj Jcı.rklılık
gösterdiği,

yani farklı. işlem gruplarında

olmak ile tekrarlı

ölçümlerde

organizasyon yeterıiukı~r,ndeki ortak etkilerinin anlamlı olduğu bulunmuştur

(F1, · 58 = 29.612, p

< 0.05). Bu bulgu,
. .

.

.

. . ..

·

online ve karma gruba katılmanın,
,

öğretmen adaylarının çoklu ortam geliştirme -organizasyon
artırmada farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir.

yeterliliklerini

90

c

ro

::ı
c;
ro

ımı

sro

Karma

nonline

e

{Ô

On-test

Sön•test

Grafik 4.2. Organizasyon y~terliliklerinin gruplara göre ön-test son-test sonuçları

Çoklu ortam geliştjfrrie--.organizasyonyeterliliklerindedeney öncesine
gore daha fazla kazanç elde eden karma öğrenmenin online gruba gore,
çoklu ortam geliştirme-organizasyon yeterliliklerini artırmada daha etkili
olduğu anlaşılmaktadır.

4.4.3. Yazılım Geliştirme Aşaması
Yapılan analizler . sonucunda, iki ayrı ortama katılan öğretmen
adaylarının çoklu ortam qellştlrme - yazılım geliştirme yeterliliklerinin deney
öncesinden sonrasına an.l~mlı farklılık göster.mediği, yani farklı ·.· işlem
gruplarında olmak ile tekrarlı ölçümlerde yeterliliklerindeki ortak etkilerinin
anlamlı olmadığı bulunmuştur .(F1:
tabanlı öğrenme sürecinde online

58

.= 29.612, p> 0.05). Bu bulgu, pmje

VE}

karma gruba katılmanın, 9ğretnıen

adaylarının yazılım . geliştirme yeterliliklerini artırmada farklı etkilere sahip
olmadığını göstermektedir.
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Grafik 4.3. yazılım geli~t.irrfı~~Ş~rri~şiyeterifıi"İ<"ieri 11föirı.ıplara göre ön-test son-test
ısonuçları
1

Yc:1z,ılırn<geliştirrn(3.,.yeterliliklerinde,
. d.eneY<örıceşioe.,~ore.dahc:1,Jazla
kazanç '31.de, edem h,erjki./ gruptaki>öğretmen adaylarının bulunduğu grubun
etkisinin

yazılım

geliştirme

yeterliliklerini

artırmada

benzer

olduğu

anlaşılmaktadır.

4.4.4. Yönlendirme Araçları
Öğretmen. ada,ylc:1rının çoklu ortam geliştirme · yönlendirme araçları
ekleme' yeterlilikleri e-öğrenrne ortamında çalıştıktan sonra gruplara gore
anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için Tekrarlı Ôlçümler Ano.va testi
uygulanmıştır. Buna gore, iki ayrı ortama katılan öğretmen adaylarının çoklu
ortam geliştirme -- yönlendirme araçlarının eklenmesi yeterliliklerinin deney
öncesinden

sonrasına

anlamlı .farkhlık göstermediği,

yani farklı

işlem

gruplarında olmak ile . tekrarlı ölçümlerde görsel tasarım yeterliliklerindeki
.
/

ortak etkilerinin anlamlı olmadığı bulunmuştur (F1•

58

= 29.612,

p > 0.05LBu

bulgu, online ve karma gr~ba katılmanın, öğretmerı adaylarının çoklu ortam

geliştirme - yönlendirme . araçları yeterliliklerini artırmada: benzer/etkilere
sahip olduğunu göstermektedir.

5
4,5
4
3,5
C:

{ti

ı£
. fQ
E
ro
"tij

g

iii

2> 5
2·

.

r<arma

rı onllrıe

1,5

ı
Q,5
()

Grafik

4.4-. Yt>rılenctirnıe:,cıraçlcırı. yet~rlili~lerinin gruplcıra göre ön-test, s<>n-test

Çoklu ortam geliştirme: -

yönlendirme araçlarının eklenmesi

yeterliliklerinde deney öncesine
gore
~ >
. . her iki gruptaki öğretmen adaylarının
<

. benzer şekilde kazanç elde etmiştir.

4.4.5. Görsel Tasarım Aşaması

Öğretmen adaylarının çoklu ortam geliştirme görsel tasarım
yeterlilikleri a-öğrenme..ortamında çalıştıktan sonra gruplara gore anlamlı
farklılik olup olmadığını.belirlemek için yapılan analizler sonucunda, iki ayrı
ortama katılan öğretmen adaylannın.çoklu ortam geliştirme - görsel tasarım
aşaması yeterliliklerinin deney öncesinden sonrasına anlamlı farklılık
göstermediği, yani. farklı işlem gruplarında olmak ile tekrarlı ölçümlerde
yeterliliklerindeki ortak etkilerinin anlamlı olmadığı bulunmuştur (F 1,

58

=

93
29.612,p?-) 0.05} Bu pi.ıJgq;.<online ve karma gruba katılmanın, öğretmen
adaylanrurı çoklu. ortarn\geliştirrne - görsel tasarım yeterliliklerini artırmada
farklı etkilere.şahip olmadığlnı göstermektedir:
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Grafik 4.5. Görsel tasarım aşaması y~terliliklerinin gruplara göre ön-test son-test
(

.

sonuçları

Çoklu

ortam

geliştifme . -

~Örsel

tasarım

yeterliliklerinde

deney

öncesine gore daha fazla kazanç eld.e öğretmen adaylarının grupla~ına gore,
görsel tasanm yeterliliklerini artırmada onllns ye karma öğremtıenin benzer
etkilere sahip olduğu anlaşılmaktadır.

\.
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4.4.6. Kaynakların Eklenmesi Aşaması

Öğretrrıen adaylarının çoklu ortam geliştirme kaynakların eklenmesi
,.

. .. ..

.

.

aşamasındakL y~terlilikleri a-öğrenme ortamında çalıştıktan sonra gruplara
gore anlamlı farkl.ıtıl<olup olmadığını belirlemek için analiz sonucunda iki ayrı
ortama katılan öğr~trnen adaylarının kaynakların eklenmesi · aşamasındaki
yeterlHiklerinind~n.ex.~n.~esinden sonrasına anl.am!ı farklılık göst~rdi.~i,.yani

9

farklı işlem gwpı~rın a oımak ile tekrarlı ölçümlerde kaynakların eklenmesi
yeterliliklerind6ki örtaK.etkilerinin anlamlı olduğu bulunmuştur (F1•

58

= 29~61?,

p < 0.05),Su.bul.gµ, online ve karma gruba katılrnanm, öğretmen adaylarının
çoklu ortam geliştirme - kaynakların eklenmesi aşamasındaki yeterliliklerini
artırmada.farklretkilere

sahip olduğunu göstermektedir.
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Grafik 4.6. Kaynakların eklenmesi aşaması yeterliliklerinin gruplara göre ön-test son
test sonuçları
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Çoklu

ortam

gerHştirme · -

kaynakların

eklenmesi

aşamasındaki

yeterliliklerinde deney öneeslne gore daha fazla kazanç elde· eden karma
öğrenmenin online grubagöre, öğretmen adaylarının çoklu ortam geliştirme kaynakl9rın

eklenmesi aşamasındaki

yeterliliklerini

artırmada daha etkili

olduğu anlaşılmaMadır.

4.4. 7 .. ÖğretmEu1aday.l;ırının Çoklu Ortam Geliştirmedeki

Yeterliliklerinin

$.rup.lar;ı $.QrErQ;ığılımı

Öğretmen adaylarının çoklu ortam geliştirme yeterlilikleri e-öğrenme
ortamında çalıştıktan sonra gruplara gore anlamlı farklılık olup olmadığını
belirlemek için Tekrarlı Ölçümler Anova testi uygulanmıştır. Buna gore,
ayrı

ortama

katılan · öğretmen

adaylarının

çoklu

ortam

iki

geliştirme

yeterliliklerinin deney öncesinden sonrasına anlamlı, farklılık göstermediği,
yani farklı işlem gruplarında olmak ile tekrarlı ölçümlerde yeterliliklerindeki
ortak etkilerini1Janlamlıolll1~9lğı; b,LIJL!nmuştur.(F1.·sa

= 29.612,•

p>_0,05). Hu

buıgu,onıine v~l<~t&ı~ğrGt>~katıımanın •. öğretmen .adaylarının çoklu ortam
geliştirme

yeterliliklerini

artırmada

benzer

etkilere

sahip

olduğunu

göstermektedir.
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Grafik 4.8. Öğretmen adaylarının çoklu ortam geliştirmedeki yeterlilikerinin gruplara
göre dağılımı (p < 0.05).
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geliştirme,yeterliliklerinde

deney öncesine gore daha fazla

öğretmem adsıyl9rının çoklu ortam geliştirme yeterliliklerini
etkili olduğu anlaşılmaktadır.

4.5.

Online. . ve K.arma gruplarda Çalışan Öğretmen Adaylarının

Önceden Yaptığı

f)r~Je

Sayılan Kontrol Altına Alındığı Zaman Çoklu

Ortam Geliş_tirm'=!/'(ijterlilikleri
Aş9ğıdakj.tabioda

online

ve karma gruplarda

çalışan öğretmen

adayli::lqnın<ğnç§~gffyı:ıptığı proje sayıları kontrolcıltma alındığı zaman, çoklu
ortam .geJiştirrne. Y,eterliliklerşnşn farklılaşıp farklılaşmadığını .belirlemek için
manovaarıalizFk.tıllafaılm.ıştır.:

Table> 4-40
katılan
o.· ğretmen adaylarının
online
ve karma
gruplarda ç.alışan
.... Çalışm. aya
. . . .
..
.
. .
.
.

'

öğretmen adaylarının önceden yaptığı ~roje sayılcırı ~ontrol altına alındığı zaman çoklu
.ortcııng~liştir,l'll~y~t~rlilikl~ri

Hazırlık Aşaması

Organizasyon Aşaması .

Yazılım Aşaması

Ortalama

s

. 30

3.30

.81103

30

3.44

.80876

Toplam.

60

3.37

.80645

Karma

30

4.58

.23468

Online

30

4.21

.28513

·Toplam

60

4.40

;31705

Karma

, 30

3.60

.56902

Online

30

3.54

.65580

. 60

3.57

.60955

Karma

30

3.60

.56902

Online

30

3.53

.66142

Toplam

60

3.56

.61272

Grup·

N.

Karma
. Online

Toplam
Yönlendirme Aşaması

Sd

F

p

1-58

.007

.935

1-58

.206

.652

1-58

1.684

.200

1-58

1.820

.183
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GörsetTasarım
Aşamcı~ı

Kaynal<larıııEklenıpesi
Aşaması,

Toplam

Ki:\rrrıa

30

4.17

.50224

Online ·.

30

3.95

.64069

Toplam

60

4.06

.58151

Karma

30

4.55

.26232

Online

30

4.17

.29371

Toplam

60

4:36

.33746

Karma

30

3.89

.28954

Online

30

·3.83

.36134

Toplam

60

3.86

.32634

1-58

5.098

.028

1-58

.659

.420

1-58

.009

.924

Yapılcınmanovc!c;1nalizi sonucunda proje sayıları kontrol altına alındığı
zaman hazırlıK aşarrıasındclblended (karma) (M=3.30, S=.811) ve online
(M=3A4•. s==..§OŞ) grupları arasında anlamlı bir farklılık görülmerııekt~dir
(F=.206, p>0.05).
;- Qrgc;1ni~c;1şy9n c;1,ş?rrı~şmgc1 plE3nded (karma) . (M=4.58, s==.~34).yE3·
,

..

·

·.-

,-.··--···

onlipE3(ryl==4.ı1, ş:::.2ŞŞ).grtıpıc1rgc1çalışan
. öğretmen adaylarının yeterlilikleri
farklılaşrnarnıştır(f==.206,p>O.Q.Ş).,
Yafılım\ ?E3li~ti~rnec . • aşamasında' öğretmen adaylarınIn

önceden

yaptıkları proJ~cs~yıtcırr/kQntrol altına alındığı zaman blended (karma)
(M=3.54,

· S=.§ŞŞ)..• gruplardaki

öğretmen

adaylarının

yeterlilikleri

farklılaşrııc:ımıştıH.(ı===1.6.84,.p>0.05).
Öğretmen.adaylarının proje sayıları kontrol altına alındığı zaman
-~-!

yönlendirme araçlarınıni eklenmesi yeterlilikleri blended (karma) (M=.3.60,
S=.569) ve onltne-: (M=3.53, S=.661) gruplarda çalışmalarına. göre
farklılaşmamıştır(F=1.8220,p>0.05).
Proje sayıları kontrol altına alındığı zaman online (M=4.17, s=.502)ye
blended (karma) (M=3.95, S=.6~0) grupta çalışan öğrencileringörsel tasarım
yeterlilikleri anlamlı bir şekilde farklılaşmıştır (F=5.098, p<Q.05). blended
(karma) grupta çalışan öğrenpilerin görsel tasarım yeterliliklerinin daha

' yüksek olduğu belirlenmiştir.
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f[O·j···.•.e.•·.<.\·.s.·.ayılan kc:>ptr.oı .altrna alındığı zaman kaynakları eki.eye. bilme
:

.

; : :· :

''

'

''

'

.... '

< :;

.,

'

',

'

'

·.

'

''

yeterlilikl~rit.\1:>lended (karrrıa) .(M=4.55, S=.262) ve online (M=4.17, S=.293)
gruplarclf:liÇc:lllşrnalarına göre farklılaşmamaktadır (F=.659, p>0.05).
Öğretrp~rıiac:Jaylarınıri proje sayıları kontrol altına alındığı zaman genel
olarak

• çokru >g~am

geliştirme

farklılışrnc:1rnc:1ktaclır..(l§'.~.Q09, p>0.005.).

yatarlilikleri

iki

grup

arasında

C

.BÖLÜM V
SONUÇ ve ö.NERİLER
Bu .bölürnde ~raştırmanm bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara
ve önerilere yervE:}rilrniştir..

Ç~ltşmadan elde edilen sonuçlara göre proje tabanlı öğrenme süreci
içE:}risipqeil<,armcı öğrE:}nme modeli içerisinde çalışan öğretmen adaylarının
çoklu,;~:~\i~eHştirme
çalışan /öğretmen

b~şarı düzeylerinin online öğrenme modeline göre

adaylarının

başarı düzeyinden

daha yüksek olduğu

belirlenmiştir.
Çalışmaçiarı elde E:}dilen önemli sonuçlardan' bir diğerilse her _iki _grupta
d.a·····. b.·.·•.W.u.•.····..· ·•n·.·.a.• . ··.n.<.>o.·.·.··g.vr.••.e. t.rn.· e..• .•· .•·n.· .• . ·. <.eta..a·y·>·l.. a. rın.·•••.. ı.rc.iç. o. k.ru. >ô.·rt·a·nı.· ·geliştirme yetE;rımkıerinirı
-_::\.•-----i-i.-a· _ ---._-i•-.-:i::._•---•ii_- _ ·.ai/-.·:::-•·-· a.,,._-.-_.. _:-,_----•----·-·-------·-----._.------.---_-_-_-__,- .-_-__---·------·----_------_-çalışma son uh ela anlcırıılLpir ŞE:}kilde yükseldiğidir.
--------•-·-_------.a.ii-:.-.--_--.--__ -_.-_:-.>_-_-

_ .- -_•- _

Ayrıca öğretmen adaylarının

önceden yaptıkları

proje sayılarının

başarıları üzerinde. anlamlı bir etklsl olmadığı belirlenmiştir. Görsel tasarım
aşamasında ise öğretmen adaylarının önceden .yaptıkları proje sayısının
sonucu etkilediği belirlenmiştir. Proje sayısı kontrol altına alındığı zaman
karma grupta bulunan öğretmen adaylarının yeterliliklerinin daha/yüksek
olduğu ortaya çıkmıştır.
Ayrıca proje sayıları kontrol altına alındığı zaman organizasyon ve
kaynakların

eklenmesi

aşamasındaki

fcırklılığm

anlamlı

olmaclığı

belirlenrı,iştir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının, çoklu
ortam geliştirme· ha.zırlık aşaması, yazılırn geliştirme aşaması, yönlendirme
araçlarının eklenmesi ve arayüz tasarımına yönelik yeterliliklerinde iki grup
)

..

·

l

arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ancak öğretmen adaylarının
organizasyon

ve

kaynakların

eklenmesine

yönelik

yeterlilikleri

karma

adayları lehine anlamlı bircfarklılrk

5.2. Öneriler
Bu

bölümde

araştırma

sonuçlarından

yola

çıkarak

öneriler

geliştirilmiştir.
internet, pir§yl§r§ uluslararası çalışma imkanları sağlamış sınırları
ortç1da.rı kaldırmıştır. Fark~ı bir coğrafyadaki bireylerle, olaylarla ilgili anında
bilgi/ edjnme/olanağısağlanmıştır.

.

Eğitimde internetin kullanılmasıyla
eğitim
.

sistemi içerisinde bulunan. öğrenciler zamandan ve mekandan bağırtısız
oıaraköğrenrn§ iNiyaçlarını gidermektedirler.(
int~rrıetip ~9itirne girmesiyle birlikte yeni yöntemler ortaya çıkmış ve
araştırrnç1çılctr bu yöpt§rnlerin etkililiğini araştırmaya başlamıştırlar. Bu
yöqt§mlerden çalışma.kapsamına alınanlar proje tabanlı öğrenme, karma
(harmanlanmış)öğrenmeve. online öğrenmedir.
Çoklu ortam geliştirme derslerinde proje tabanlı öğrenme sürecinin
karma öğrenme mo9eli ile gerçekleştirilmesiiçin öğretmenlerinve öğretmen
adaylarının gelecekteki mesleklerinde bu uygulamalarıgerçekleştirebilmeleri
için farkındalıkyaratacaketkinlikler düzenlenmelidir.
Öğretmenc1dciylar.1e..öğrenrne uygularnalannınsınıf ortarnındak.iproje
tabanlı öğrenme VY€1Ulamalarına yönelik destek olarak k.ullanılmasıyladaha
başarılı· -olmuşturlar.i. Program geliştirmeciler diğer eğitim .· teknolojileri
alanındaki

akademisyenlerle
'

de

işbirliği

yaparak,

e-öğren,me

uygulamalarınınentegrayonuile ilgili karma bir model geliştirmelidir.
Öğretmen

adaylarının

bu

uygulamaları

etkin

bir

şekilde

gerçekleştirmesi, yeniliklere açık olması gelecekteki mesleki gelişimlerini
sağlamak açısından da teşvik edilmelidir. Ayrıca BÖTÖ bölümündeki e
öğrenme içerikli ders sayısı venltellklerl artırılabilir.
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Bu<çalışma, YDÜ- BÖTÖ bölürrıü. çokluortam tasarımı dersi alan
öğretmen···.·\·a·.··d a.•.Y. ları

-_

.

. iii . _-

il.e

sın.·ırlıdır.
....
/

Benzer .çalışmaların

.,

: . . .

,'

farklı

örneklem

düzeyl~rindeqrt:aya koyulması faydalı olacaktır.
BÖTÖ bölümünde çoklu ortam geliştirme dersinde, karma gruba
uygulanan buöğretiqı.yöntemi sayesinde derse hiçgelemeyen öğrencilerinde
katılımı

sağlanarak<iöğrenci

katılımında

maksimum

derecede

katılım

sağlanmıştır. BU bağJarııcla BÖTÖ bölümünde bulunan bütün dersler için
karma eğitimyönterniönerilir.
BÖTÖ bölümü öğretim görevlileri çalışma boyunca kullanılan docebo
ders yönetim sistemini, livestream veya buna benzer araçları derslerine
destek olarak kullanabilirler. BÖTÖ bölümündeki
öğretim görevlileri, okul
',
rektörlüğü aracılığı ile isimlerine açılacak olan alan adı ve alanı kullanarak
ders yönetim sistemleri sayesinde · öğrencileriyle çeşitli aktivitelerde bulunup,
dersl.E:!jlgjli.mc:1tery911eri• burada paylaşabilir, öğrencilere dersle. ilgili duyurular
yapabilir.
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EKLER
EK_; 1

Sizlerin daha iyi ~ğitim alabilmeniz için "proje.tabanlı eğitim sürecine yönelik" bir araştırma
yapılmaktadır. Ankete vereceğiniz cev~pları daha önce hazırladığınız projeler

ile ilişkilendirerek

cevaplandırınız. Bu Çerçevede.dikkatli b.ir yaklaşımla seçilen öğrencilerden biride siz oldunuz. Sizden
istenen, her bölümdf:!ki soru ve ifadeleri dikkatlice okuyarak, söz konusu soru ve ifadeye katılma
c:<:.'.,•:.,-

'' şen seçeneği puanlamanızdır.
ız, 10 dakikayı geçmeyecektir. Anketteki

ve ifadelere
Araştırmanın

Vasfi Tuğun
Dr. Fezile Özdamlı
Prof.Dr. Hüseyin Uzunbpylu
Cinsiyetiniz: a) Kız
Yaşınız:
_

b) Erkek

mı? Yaptıysanızkaç kez?

saat ve üzeri
Grup

çalışmaruza

a) 1 saatten az

b) 1

saat ve üzeri

1.12

Aşağıdaki bölümlerde 5 (Her Zaman)'den 1 ( Hizbir Zaman)'e doğru puanlar vermeniz

Hiçbir
Zaman

Nadiren
(2)

Ara Sıra
{3}'
(Orta
Sıklıkta)

Çoğunlukla
(4)

Her
Zaman
(5)

Nadiren
(2)

Ara Sıra
(3)
(Orta
Sıklıkta)

Çoğunlukla

Her
Zaman

(1)

konuya karar verdim
Konuyla ilgili.cevaplanması gereken sorular
hakkında beyin fırtınası yaptım

Konuyu ve yazılımı geliştirirken başkalarından da
dönüt aldım
Hiçbir
Zaman

(1)
Fikirlerimi; bilgi birikimimi ve düşüncelerimi
organize etmek için_plan veya taslak kullandım
Fikirlerimi anlamlı ve mantıklı bir şekilde organize
ettim
Ana kon'u ve alt
verdim
Konu hakkında sorulabilecek tüm soruları açıkca
cevapladım
Slayt başlıklarını konu için anlamlı ola.cak hale
getirdim
Giriş veya içindekiler kısmı ekledim
Yazılımım eksiksiz ve daha ilgi· çekici y~pmak için
detayları atlama,dım
·
·
Sonuçlar kısmmı ekledim

Yazılıma bir bibl.ografya veya .kaynakların kullanımı
slaydı ekledim

14)

(~)
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Hiçbir
Zaman

Nadiren

Ara Sıra

(2)

{3)

{1)

{Orta
Sıklıkta)

I

"

\

Çoğunlukla
(4)

Her
Zaman
(5)

Özgün görsel sanat, canlandırma (.animasyon) ya da
fotoğraflar küllandım
Özgün müzik ya da ses efekti kullandım
Seslendirme (anlatı.) kullandım:
Başkalarına ait görselsanat,
fotoğraflar kullandım

canlandırma ve

Başkalarına .ait müzik ve ses efekti kullandım
Başkalarına ait ·:::><.:i/::·.:'c"·c.':>'..C:,:•::.:.i'iOC.::·v.·::>.>.•·•
kaynakları ..:,,,kullandığım
zaman kime
..,.._._. ,.,.:.· , ... ·., ....
i-·'

ait olduklarınrbelirttim
Yazılımı telif haklarına uygun olarak hazırladım
Yazılımı ahlaki kurallara uygun olarak hazırladım
nuya daha iyi anlamasına
yardımcı olur
Hazırladığım yazılı
hale getirdi
Hiçbir
Zaman

Nadiren

Ara Sıra

Her

(2)

(3)

Zaman
(5)

(1)

{Orta
Sıklıkta)

Kullanıcılar yazılım içerisinde kolayca gezebilirler
Kullanıcılar yazılımın herhangi b.ir. yerine geri
dönebilirler veya bölümüt,~krar çalışabilirler
Kullanıcılar istemedik
atlayabilirler
Yönlendirme

araçları kol

Yönlendirme

araçları gere

Yönlendirme araçları tüm s
kısımlara yerleştirildi
Yönlendirme

araçlarının tümü ç

Kullanıcı herzaman yazılımdan kolayca çıkabilir

Hiçbir
Zaman

(1)
Tasarım öğeleriyle içeriği dengeledim
Sadece birkaç font kullandım
Fontları tutarlı bir şekilde kullandım
Başlıkları ve alt başlıkları diğer yazılardan ayırt
etmek kolaydır
Slaytlardaki kelimeler kolayca okunabilir

Nadiren

Ara Sıra

(2)

{3)
{Orta
Sıklıkta)

Çoğunlukla,
(4)

Her
Zaman
(5)

Slaytlarclakikelim~lerde

yazım hatası yôktür

Yazıyegr~fik alanları dengeli·gÖ,rQrıüyor
Grafikler kolayca gözüküyor
Grafikler tern iz ve nettir
Arka .plan .göz alıcı/yprucu(ci~ğJldir
Slaytlarda kullanılan tüm renkle_ı-JJ_yu_ml'u gözüküyor
Slaytlar birbiriyle uyumludur: uyumlu bir bütün
oluşturdular
SeslerS/e müzikler kolayca duyulabiliyor
Slaytlarda ki ve nesnelerd.eki geçişler göz
sıkıcıdır
Slaytlar arasındaki geçiş süreleri ne çok kısa ne de .
. çok uzundur
Slaytlar temiz {düzgün) görünüyor ve beyaz alanlar
iyi kullanılmıştir
Hiçbir
Zaman

(1)
BilgilerLt_2plarken çeşitli kaynaklardan yararlandım
Konuya farklı perspektiflerd.en

bakan kaynaklara

başvurdum
Elektronik kaynaklardan yararlandım
Rom)
. Basılı kaynaklardan yararlandım

(İnternet,

CP

(Kitap, Magazin,

Gazete ... )
Referan,si materyaller kullandım (Ansiklopedi,
sözlük, deyimler dizini, atlas vb.)
Belgesellerden veya haberlerdenyararlandım
Konuyla ilgili kişile_l"le yapılan mülakatları
Bilgi toplamak için video,(İlmve

kullani:lnn

televizyon

şovlarını kullandım
Kaynakları telif haklarına uygun olarak kullandım
Kaynakları ahlaki kurallara uygun olarak hazırladım
Kullandığım kayııaklarm kirnJere ait olduğunu
belirttim

Nadiren
(2)

Ara Sıra
(3)
(Orta
Sıklıkta)

EK-2

Değerlendiren Uzman,
İsim
Soyisim
Değerlendirilen Grup İsmi

Kriter
Ders yazılımı hedef kitleye hitap ediyor
Yazılımda kullanılan çoklu ortam öğe{eri (ses, video, metin, animasyon, simülasyon, resim,
vb.) Yeterli Sayıdadır
Yazılımın içeriğinde çoklu ortam öğeleri kullanılarak öğrenciler için sağlanı:naktadır
Kullanılan çoklu ortam öğeleri, genel tasarım ilkeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. (renk,
denge, boyut, vs.)
Ders yazılımında anlatılan dil yalın ve anlanması kolaydır
Ders yazılımında konu içerikleri b
Ders yazılımı öğrenciyi derse başlamada
Ders yazılım.ındabulunan şekil, ya
okunabilmektedir.
Ders yazılımında, ders ya
belirtilmiştir.
Toplam.Nqt

I Not

