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ONSOZ
Bilgi ve iletisirn teknolojilerinde
ile

egitimde

de

kullarulabilecek
hayatrrruza

yeni

yonelimler

araclarm

giren Web

meydana gelen deqisirnler ve yenilikler

en

soz

onemlilerindendir.

2.0 araclanrun

bireyler bircok sosyal ag paylasirn
paylasirnmda

sunduqu

sitelerine

bulunmaktadrr. Aynca bircok

cesitli arnaclar icin hizmet vermektedir.
kolayhkla

konusudur.

dosya

paylasirm,

video

internet,

egitimde

internet'in

qelisirni

ile

olanaklarla

gOnOmOzde

Oye olarak iletisirn ve bilgi

Web 2.0 araci da gOnOmOzde

Web 2.0 araclan

paylasirnr,

fotoqraf

ile kullarucrlar
paylasirru

vb.

yapabilmektedir.
Arastrrmaci

qelisrnelerden

yola cikarak

Web 2.0 araclanru

sosyal

paylasrrn ag sitesi olan Windows Live Spaces'e entegre ederek egitim arnach
kullanma

dusuncesini

ortaya

crkartrmstrr.

Web

2.0 araclan

ve sosyal

paylasim aglannm birlikte kullarulrnast ile derslerde hem etkilesirn yonunden
hem de iletisirn ve paylasrrn yonunden

g09IO bir ortam olusturulabileceqi

dusuncesi ortaya cikrnaktadrr. Bu noktadan hareketle bu arastrrrna Web 2.0
araclanrn Windows Live Spaces'e entegre ederek egitim arnach kullanabilme
ve ogrenci qoruslerini ortaya koyabilme arnaciyla yaprlrrustrr.
Arastirma

1 yilhk yogun ve titiz bir cahsmarun Orono olarak ortaya

crkrrustrr. Arastrrrna sonucunda elde edilen bulgulara dayah olarak qelistirifen
onerilerin daha sonra kullarulacak Web 2.0 araclarina yol qosterici olmasi
urnulrnaktadrr. Aynci elde edilen bulgular ile bir 90k dersin ogrenme-ogretme
sOrecinde gerek Web tabanh gerekse Web destekli olarak yapilrnasmda
kullarulabilecek

araclan tarurnalarrna

ve yararlanmalarma

l§lk tutacaqrna

inan I lmaktad Ir.
Arast.rrna bes bolurnden olusrnaktadrr. Birinci bolurnde arastrrmarun
problem durumu tartrsrldrktan sonra arnac, onern, varsayrrnlar, suurhhklar ve
arastrrrnada sikca kullarulan bazi kavramlar tarurnlanrrustrr. ikinci bolurnde,
arastrrma k6nusunun kavramsal cercevesi ve ilgili arastrrrnalar acrklanrmstrr.
Ucuncu

bolurnde

ise,

arastrrmarnn

qerceklestirilrnesinde

benimsenen

arastrrma modeli, cahsrna grubu, verilerin toplanmasi ve uygulama, verilerin
cozurnu ve yorurnlarnasi ile sore ve olanaklar yer alrrustrr. Arastrrrnada elde

I

i

III

dilen

bulgular

dorduncu

bolurnde

acrklanrrustrr.

Bulgulara

dayah olarak

acrklanan sonuclar ve bneriler de cahsrnarun besinci bolurnunde yer alrmstrr.
Bu arastirrnanm

qerceklestirilmesinde

yardrrnlan

ve katkrlan

olan

herkese tesekkuru bir bore bilirim.
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OZET
WEB 2.0 ARACLARININ WiNDOWS LIVE SPACES'E ENTEGRE
EDiLEREK EGiTiM AMACLI KULLANILMASI

Yazar

: Hi..iseyin Bicen

Tezin Niteligi

: Yi..iksek Lisans

Anabilim Dall

: Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri Egitimi

Darnsrnan

: 009. Dr. Hi..iseyin Uzunboylu

Bu arastrrma, Ogretim Teknolojileri ve Materyal Gelistirme dersinde Web
2.0 araclanrun Windows Live Spaces'e entegre edilerek eqitirninde kullaruldiqmda
ogrenci qorusleri i..izerine etkisini ortaya koymak amacryla yaprlrrustrr. Arastirma
deneysel bir cahsrna olup tek gruplu on-test ve son-test arastirma modeline gore
desenlenmistir. Arastrrmada kullarulan Windows Live Spaces ve Web 2.0 araclan
arastnmarun cahsrna gruplan tarafrndan kullarulrrustrr. Ogretim Teknolojileri ve
Materyal Gelistirme dersi ile ilgili ders notlan Windows Live Spaces ortammdan
Web 2.0 araclan ile birlikte verilmistir. Calrsrna grubundaki ogrenciler dersi
ogrenirken Web 2.0 araclan kullarnlarak Windows Live Spaces'e entegre edilmis
cevrirndrst ders materyalleri, video materyalleri ve grup aracrrn kullanarak
materyaller qelistirmislerdir. Aynca ders anlattrru cevrirnici olarak da yapilrrustrr.
Cevrimici derslerde cevrirndrs: ders rnateryallerineyonelik konular anlatrlrrus ve bu
konulara yonelik sorulan yarntlamak icin Windows Live Spaces'e entegre edilen
essenger servisi kullarulrrustrr.
Arastnma sonuclan cahsrna grubuna uygulanan 5'erli likert tipi gori..i§ anketi
almrrustir. Cahsrna grubunu olusturan Bilgisayar ve Ogretim T eknolojileri
Ogretmenligi bolurnu ogrencileri 52 kisiden olusmaktadrr, Anketin qecerlilik ve
guvenirlik uzman qorusleri almrrustir. Aynca, Cronbach Alpha deqeri 0.90 olarak
lunrnustur.
Arastrrma bulgulan arastumarun alt arnaclan doqrultusunda ele ahnarak
lolar halinde aciklanarak, yorurnlanrrnstrr, Arastrrma bulgulanna dayall olarak,
2.0 araclanrun Windows Live Spaces'e entegre edilerek eqitirn arnach
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SUMMARY
TO ENLIST WEB 2.0 TOOLS FOR EDUCATIONAL PURPOSES BY
INTEGRATING THEM TO WINDOWS LIVE SPACES
Author

: HOseyin Bicen

Quality of Thesis

: Master

Main Art

: Computer Education & Instructional Technology

Advisor

: Associate Professor HOseyin Uzunboylu

This research has been made with the aim of displaying its effects on
students' opinions when using the Web 2.0 tools by integrating them into Windows
Live Spaces in education in Educational Technologies and Material Development
Lesson. This research is an experimantal study and is made up according to one
group pre-test, last-test research model. Windows Live Spaces and Web 2.0 tools
used in research are used by study groups of the research. Course notes related
with the lesson of Educational Technologies and Material Development have been
given from Windows Live Spaces environment with Web 2.0 tools. Students taking
place study groups have developed materials while learning the course by using
offline course materials, video materials and group tool integrated into Windows
Live Spaces using Web 2.0 tools. Furthermore, lecture has been also given online.
The subjects oriented to offiine course materials are recited in online lessons, and
enger Service integrated into the Windows Live Spaces has been used to
answer the questions about these subjects.
Research Results have been taken with five-each Likert type scale
tionnaire administered to the study groups. Study group is formed by 52
ents of Computer Education & Instructional Technology Department. Expert
ideas have been taken for reliability and validity of the questionaire. Besides, the
Cronbach Alpaha value has been found as 0.90.
Research findings have been interpreted by undertaking in accordance
the sub-target of the research, and explaning in the form of table. Basing on
findings, study group designated positive opinions about the usage of Web
tools with educational purpose by integrating into the Windows Live Spaces.

VII

According to the results, students have designated that getting across with their
friends and lecturers has increased their cooperative learning studies. Thus, their
· terests towards the lesson have increased as well. Moreover, they have beileved
at their success has increased in their lessons in the result of online lessons.
Developed suggestions basing on the results obtained at the end of the research
ave been taken place in the report. Besides, appendixes have taken place at the
end of the research report.
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BOLOM I

GiRi~
Bu bolumde arastrrrnarnn
ihklan

belirtilmistir.

problemi, arnacr, onerni, varsayrrnlan

Aynca

arastirma

kapsammda

qecen

ve
bazi

lcwr.:lmlarm tarnmlanna da yer verilrnistir.
Problem
Gecrnis yillarda tek bilgi kaynaq: olarak ogretmenler
ogretrnen
§

1nr.:am1

ve

bilgiye

ulasrna

yolunu

qosteren

ve

bilgilerinin

asrna yardimci olan

bir rehber olarak karsirruza cikrnaktadrr (Baki

1997). Gunumuzde

teorik bilginin deqil, teknoloji kullarurmrun da

-a etnenlerin
1

rol'u qecen zaman ve qelisen teknoloji sayesinde deqisirne

ogrenciye

olduqu

•

qorulrnekteydi,

qorulrnektedir.

Bu eksikliklerin

giderilebilmesi

icin, tum

teknoloji alarnnda egitim alrnasi ve hizmet i<;i egitim kurslanna

n nalan gerekmektedir (Akpmar, 2003).
-· i teknolojilerinin onerni ne kadar buyuk olursa olsun egitime anlam
ren, onu islevsel, etkili ve verimli kilan en temel unsur ogretmendir
997). Yapilan cesitli arastrrrnalar sonucunda
aklardan

yararlanabilmek

ve

teknolojinin

islevselliqini

artirabilmek

n qucune ihtiyac vardir (Hrzal, 1993). Teknolojiyi
bilgi

teknolojilerini

yoneten

ve

sunrnus

ogrenciyle

icin

kullarnrken

bilgi

teknolojileri

•••-dWalaci baqlantry: qerceklestiren 90k onernli bir isleve sahiptir.
r (2000), ogretmenin teknoloji okuryazan,
·eKliginden bahsetmektedir.
-- isayar ve teknolojideki

Bu nedenle

bilgisayar okuryazan
ogretmenler

her olanaktan yararlanmak

derslerini
icin surekli

-· rini qelistirrneleri gerekmektedir.
oylu'nun

(1995)

urumunun

bilgisayar
yonelik

ola cikilarak,
- elik

yuksek

birinci srruflarmda

ca aldrklan
stiklanna

yapt191

ogrenim

dersinin

genel

tez

calrsrnasm

11

qoren ogrenciler,

bir

belirlenen

tutumlanrnn

ogrencilerin

tutumlanrnn

lisans

nasil

bilgisayar
olarak

hedeflerine

olustuquna
ogrenme

olumlu

hangi
yonelik

duzeyleri

yonde

ile

olduqunu

strrma sonucunda ogrencilerin bilgisayar dersindeki bilissel

2
ruslarmdan

bilgi, kavrama

ve uygulama

basamaklan

ve bu

ll&amaklann genel toplarru, bilgisayara yonelik olusan tutum puanlannm her

,- · Wu arasmda olumlu yonde anlarnh bir iliskinin olduqu saptanrmstir.
olojinin

hrzh qelisirni

neden olmustur.
bir ogretim

a C 11.elltedir.
Ii

Teknolojinin

araci

Teknolojinin

okullardaki

olarak

bir ogretim

ogretim

alternatiflerinin

eqitim acismdan

de

bOyOyen etkisi,

kullarulrnasrru

vazqecilernez

hale

araci

kullarnlabilmesi

icin

olarak

,,eolerin yeni teknolojiler konusunda gerekli bilgi, beceri ve deneyimleri

..,.....,,....,.,i,1r,1ori buyuk onern tasrrnaktadrr.
anarnamasr,

teknoloji

ve egitimde

Sillila¥amamas1

egitim sisteminin

~dir.

Bu

••·~liniritde

nedenle

Ogretmenlerin
olan

teknolojiyi
bircok

yeniliqe

temel oqesi olan ogretmenin

ogretmenlerin

qelisen

yeterince

egitim

uyum

etkililiqini
teknolojileri

halen kullanmakta olduklan ogretim yaklasrrnlanm deqistirrneleri

lwgi icin, teknolojinin derslerde kullarnlmast ogretmenler acismdan 90k

•

"*"~1n~d1r.
Egrtimciler,

teknolojinin

yarusira
buyuk

ogretmenler

bilgisayar

tarafmdan

okur-yazarhqrrun

onern ta§1d1gm1

ve

vurqularnaktadrr.

kullarulrnas:
teknoloji

okur-

TOrkiye'de

Egitim

F 7 0 :terinde cahsan ogretim elemanlan incelendiqinde egitimde teknolojiyi
••• ._amn~alanna yonelik eksiklilikler

T7

*>ii

qorulmektedir

ve bilgisayarlar ogretme-ogrenme

(Karal ve Berigel, 2006).

sOrecine cesitli zengin ortamlar

••1a+lk1ta ve bu ortamlar gun qectikce daha da artmaktadrr. Egitimde yeni

S 5 •Jjilerin sunduqi olanaklardan yararlanabilmek
S

icin ogretmenlerin,

bu

&tan etkin kullanmaya yonelik bilgi ve becerileri kazanrnalaru 90k onernli
IEreklilik

olrnustur.

entegre

Yapilan

edilmesi

arastrrrnalar
sOrecinde

incelendiqinde,

ogretmenlerin

bu

teknolojinin
ortamlan

S 7 wnalannda sorunlar yasadiklan ve coqu ogretmenin yeni teknolojileri

II

an

5 ne sOrecinde nasrl kullanacaqrru ve tasartayacaqrru bilmedikleri ortaya
~r (Karal ve Berigel, 2006).
eknoloji ve bilim dOnyasmdaki hrzh qelisrneler bir 90k Olkeyi yan§

& - -

ie sokrnustur. Bu yans sayesinde teknolojik calisrnalann qelistirilrnesi
cahk olmaktan cikarak devamll qellstirilmesi

gereken bir zorunluluk

7 5 ie gelmi§tir. Bu qelisirnlerde de en onernli rol eqitirne dusrnektedir. Bu

3
- qerceklestirebilrnek icin eqitirn etkinliklerine teknolojiyi verimli bir bicirnde
re ederek yararlanmak gerekmektedir.
Teknolojiyi, Alkan (1997) soyle tarumlarnaktadrr:

eBilimin uretirn,

11DmPt, ulasrrn vb. alanlardaki sorunlara uyqulanrnasi surecinde yararlarulan
ilim ile uygulama arasmda kopru islevi qoren makineler, islernler,
-s-

-~emler, surecler,

sistemler,

yonetirn

ve

denetim

mekanizmalarmm

-·111d0r."ne teknoloji denmektedir. ilk baslarda eqitirn teknolojisi "eqitirnde
ilan arac-qerec" tarumlarurken zamanla bu dar kapsamh anlayrstan
uzakJa§1lm1§t1r.

Bbu tarnrndan yola cikarak egitim teknolojisini; "ogrenme-

e sureclerinin tasanrnlanrnasi, uyqulanmasi ve qelistirilrnesi sureci"
tarurnlarnaktadrr ( Alkan, 1997). Surec icerisinde daha da geli§mi$ ve

ftl::ar:w

~reknoloji

etkilesirninden performans teknolojilerine kadar daha bir cok

kapsarrustrr ve bu nedenle bash basma bir disiplin alaru haline

yela*i>tir. Egitim teknolojisi kavrarrunda qerceklesen bu evrim uygulama
~rinde

de eek hrzh bir bicirnde qerceklesmistir. Alkan'm (1997) belirttiqi

egitim bilimlerinde qelisen bilimsel bilgileri islevsel hale getirerek
kuram ile

imurnuzde
- S

J

ogretimde

yeni

teknoloji

kullarurrurun hala

igi duzeyde qerceklesernediqi bilinmektedir. Bunun pek cok nedeni

~d1r.

•

yuksek

En onernli nedeni ise teknolojinin derslerde kullarurnmda

laeilerin
7 T \-vdir.

istekliliqi ve gerekli kaynaklara
Aynca

ogrencilerin

bu

ulasmalarrnda yasadiklan

teknolojilere

olan

yatkmhklan

ve

5 57 alileri doqrultusunda sekillendirilrnesi gerekmektedir (Goktas, 2004).
nmdaki bilimsel qelisrneler, egitim talebine yonelik artrs ve maliyet

•-111m artrnasi nedeniyle her gec;en gun yeni sistemler qelistirilmektedir.
-···mde yeni teknolojik sistemler arasmda yer alan bilgisayar ve
eknolojisinin
5

7

kullarurm hrzla yayqmlasmaktadrr.

Egitimin cesitli

Llcrinde Web destekli egitim, web tabanh egitim uyqularnalanrun
gec;en gun artmaktadrr. Web tabanh egitimde uzerinde durulmasi

z

Ia, en 6nemli surec ders iceriqini hazrrlarna surecidir. Hazrrlanan Web
egitim ortammda

5 7

ogrenciyi

her sekilde yonlendiren

yonerqeler

uahd1r. Aynca zengin bir eqitirn ortarru olabilmesi icin bir cok arac

4
llarulmasi gerekmektedir. Bu nedenle ogretmenl.erin bu araclan kullanrnayi
uyqularnayi 90k iyi bilmesi gerekmektedir. Geleneksel egitimde ders iceriqi
hazirlarnak ve sunabilmek icin kitap, dergi veya ders notu gibi materyaller
erli olsa da, Web tabanh qerceklesen eqitirnde ortarrun tasanmrndan
anrlan zengin araclara kadar bir 90k detaya yer verilmelidir.
Teknolojik qelisrneler ve deqisrneler ogretmenlerin derslerini islerken
nd191

teknikleri

de etkilernistir.

Egitim surecinin teknolojiyle

birlikte

-· im qosterrnesi egitim anlayisma farkh bir bakrs a91s1 qetirmistir (Keser,
). internet, hayatrrruza girmesinden bu yana hayatrrnrzm vazqecilmez bir
st olrnustur. Gunurnuzde gelinen

noktaya baktrqrrruzda egitim ve

leknolojinin artrk ne kadar bir birine bagl1 olduklan qorubilrnektedir. internetin
~ ilk qunden bu yana qunurnuze kadar olan qelisirni incelendiqinde hala
srrurlan zorladrqi qorulebilrnektedir. internetin qelisirnini inceleyecek

•wsak Web 1.0'dan baslanrnast gerekmektedir. Web 1.0 ile olusturulan Web
yalnrzca okunabilen

bilgilerin

bulunduqu

basit tasarimh

Web

1tfahnndan olusmaktaydr. Gunurnuzdeki gibi bilgilerin baska sayfalarca da

z

;ta pk:f191 bir yaprsi yoktu. Bilgilerin sadece okunarak indirilebildiqi bir

zA.ane

7

I 7

yaprsi vardr. Aynca kultarucilar bilgilere yorum katarak katkrda

namaktaydi (Sahdowfax, 2009).
1~n teknoloji ve uretilen fikirler sayesinde internet teknolojisi de

~ne

5

l

etkilesiminden insan-insan etkilesirnine doqru bir yol alrrustrr.
macilar Web t.O'in yaparnadrklanrn yapmak arnacryla insan-insan
saqlayabilecek yeni bir kavram ortaya crkarrruslardrr. O'Reilly
ndan ilk kez 2004 yrhnda ortaya atrlan Web 2.0
birbirleriyle

bir

ortamda

etkilesirn

saqlayabilmelerini

Web 2.0 sayesinde insanlar bilgileri okurken ayni zamanda bir

••sl.l'-11111ii:§ilJr.

iil.&iwKie

S

sosyal

kavram,

iletisirn

kurabildiqi

diqer

arkadaslariyla

bilgi

ahs-verisi

;aVnektedir.
duraqan bir yaprda olan Web sayfalanna Facebook, Live
ispace gibi yeni bir boyut kazandrnlrrus oldu. Aynca bu
- r bir onemli ozelligi de kisiye bir 90k tasanm ara yuzu
- iece karmasrk Web sayfalan yerine duzenli bir Web sayfasi
1r27:an•lm1§t1r.

Web 2.0 sitelerinin ortaya crkmasiyla

populerlik

5
lr27::an::lln

Youtube

~§tirm1§t1r.

sitesi

de

bilgilerin

video

bicirninde

paylasrlmasiru

Aynca ogretmenlerin kullanacaqi bir eek arac da Web 2.0 ile

crkrrustrr. Ogretmenlerin

kullanabileceqi

onernli Web 2.0 araclan

1 j,.jaki gibi srralanabilir:

1. Space
2. Video Paylasrrn Siteleri
3. Slide Paylasrrn Siteleri
4. Cevrirnici Goruntu Siteleri
5. Cevrimici Goruntu Yakalama Siteleri

6. Test Olusturrna Siteleri

Space: Ogretmen

birkac dakikasrru

harcayarak

kendisine

bir

sosyal ogrenim alaru olusturabilir. Web 2.0 araclanru kullanarak bu
alana

ders

iceriklerini

kolayca

ekleyebilir.

icerikleriyle ilgili tartrsrna ortarrn saqlayabilirler.
olayca ogretmenine

Ogrenciler

ders

Boylece odevlerini

ulastrrabilir. Spaces'lerin en populer olanlan

indows Live Spaces ve Wikispace'dir.
Video Paylasrm Siteleri: Ogretmenler dersleri ile ilgili materyalleri
· leo formatmda
ogrencileri

kaydederek

ile kolayca

video paylasrrn siteleri aracrhqryla

paylasabilirler.

Bu siteler

puler olanlar Msn video, YouTube,

arasrnda

en

Google Video ve Yahoo

eo sayilabilir. Bu sitelere eklenen videolar kolayca space'lerde
bed kodu kullanarak paylasilabilir.
lide Paylasim Siteleri:

Ogretmenler

hazrrladrklan

powerpoint

artru cevrirnici olarak birkac dakikada paylasabilrnektedirler.
e paylasim siteleri sayesinde powerpoint de hazirlanan slaytlan
e yuklerken uzerine ses kaydi da yapilabilrnektedir.
§1m1 icin Slideshare.net
eklenen

videolar

arak paylasilabilir.

Slide

sitesi 6rnek olarak qosterilebilir.
kolayca

space'lerde

embed

Bu
kodu

6
Cevrimi~i Goruntu

Siteleri:

yapabilmesini

internette,

saqlayabilecek

cuttur. Bu siteler sayesinde

ogretmenlerin

cevrirnici

ogretmen

cevrirnici

qoruntt)

siteleri

dersini hangi ulkede

rsa yapsrn cevrirnici dersine her ulkeden ogrenci katrlabilir. Bu
qerceklestirebilmek
oerekrnektedir.
ofonu

Siteye

siteye

191n

oncelikle

uye olduktan
tarutarak

siteye

sonra Web

cevnrruct

uye

olmak

kamerasi

ders

ve

uygulamas,

11abilmektedir. Bu sitenin diqer bir ozelliqi de yaprlan cevrirnici
- -~meleri istenildiqi taktirde kaydetmesidir. Bu sayede ogrenciler
imici

dersi

kacrrrrus

olsa

da

dersi

·ebilmektedir. Bu islern icin Justin.tv

istediqi

zamanda

sitesi ornek verilebilir .

. tv sitesinin sunduqu bu hizmet space'lerde embed kodunu
rlarak paylasilabilir.
·mi~i Goruntu Yakalama Siteleri: Bu sitelere ornek olarak
Screencastle.com
savesinde

sitesi ornek verilebilir. Screencastle.com

ekran

qoruntusu

bir

kac

trklarnayla

kaydedilerek

lanabilir. Bu site sayesinde bilgisayar uygulamalannrn
- - tOleri kaydedilerek
n yakalama

ayrn anda seslendirme

islerni bittiqinde

ise embed

sitesi

ekran

de yapilabilir.

kodu kullarularak

space'lerde kolayca paylasilabilr.
est Olusturma Siteleri: Bu sitelere ornek olarak Mystudiyo.com
esi ornek verilebilir.

Mystudiyo.com

sitesi sayesinde

resimli,

eolu veya yazih deqerlendirrne sorulan hazrrlanabilir. Bu ozelligi
savesinde

ogrenciler

-er1endirebilirler.

ogrendikleri

Sorulan

hazrrladrktan

konulan
sonra

eglenerek
embed

kodu

rularak space'de paylasrlabilir.
araclanrun

ortaya

cikrnasryla

ircok arac yayqmlasrnaya

birlikte ogretmenler

icin de

baslarrustrr. Bu araclar Web tabanh

ilan araclara destek saqlarnak arnacryla kullarnlabilmektedir.
eb tabanh yapilan ogretimin hrzh ve etkilesirnli ogrenmeye
asr, daha fazla darusmanhk

hizmetinin

verilmesi,

5

7 sagiamas,

If

;s el ogretime dayah egitim olanaqi saglad191 vurqulanmaktadrr.

tartisrna

gibi ozellikleri acismdan ogrenci merkezli, demokratik ve

7
Web

tabanh

eqitim

sayesinde

ogrenciler

geleneksel

ogretim

ryallerine ihtiyac duyrnadrq: gibi siruf ortarruna, simfta bulunan masa ve
sandalyelere de ihtiyac duyrnamaktadrr. DOnyadan herkesin bir araya geldigi
birliktelik ortarru olan internet kullarnlarak
llrirrvfe

yaprlabilrnektedir.

Bir

ogrenci

bilgi paylasrrru ozqur bir

srruf

ortarrunda

olmadan

aslariyla sesli veya qoruntulu iletisim olanaqt bulabilmektedir

da

(Toper,

· Saki, 2002). Uzaktan eqitirnin Web tabanh egitim olarak qerceklesrnesi
ilerin

ogretmenleriyle

on) olarak

iletisim

nabilmesini
~mlanrnn

es zarnanh
kurabilmesini,

saqlarnaktadrr.

yararlan

qorulmektedir.

(senkron)
aynca

Uzaktan

incelendiqinde

ya da ayn

zamanll

bir eek zengin

aractan

eqitirn ve Web tabanh egitim

egitimin

vazqecilrnez

bir parcasi

Geli§en teknoloji sayesinde egitim sistemlerinde

de

ar qoz onune crkrnaya baslarrustrr. Ozellikle Web tabanh uzaktan
a:.Jiii.nrle kullarnlan bazi siteler bu konularda yetersiz kalmaya baslarmslardrr.
Teknolojinin qelisrnesi eqitirn seklinin degi§mesine neden olurken bilgi
Y.a>k:>merine duyulan ihtiyac da artrnaktadrr. Bu durum da bilgi teknolojileri
ve qelistirmeye

5

•tirmektedir.

katki

saqlayan

egitim

ortarrudrr.

a

kullanmay:

Buradan yola crkarak uzaktan egitimin onernli bir egitim

i116ani olduqu sbylenebilir. Uzaktan egitimde

yonden

yonternlerini

ogrenme ortamlanndan

birisi

1990'11 yillann basrndan beri sosyal, ekonomik, politik ve
insan

yasarrumn

vazqecilrnezi

olan

internet

ve Web

7 w*>jileri egitimde de etkin bir bicirnde kullarnlrnaktadrr (Erdoqan, 2005).
ircok arastrrrnaya

gore de Web tabanli

egitim, bilginin quncel

saqlayarak bgrencilerin egitim duzeyini ve ogrenme dururnlanru da
- de etkilemektedir (Torkul, Sezer ve Over, 2005). Bunun yarnnda,
i egitim sistemimizdeki siruflar eek kalaballk olrnaktadrr. Kalaballk
onsantre

an

11aar

problemi

sonucunda

yasayan

ogrenciler

olabilmektedir.

Web tabanh egitim ortamlan

sayesinde

Yapilan
kalabahk

n olumsuz sartlardan uzaklasrldrqi icin ogrenci motivasyonunun
anna ulasilrrustir (Sheard ve Lynch, 2003). Aynca Web, eqitirne
rak

da

kullarnlabilmektedir.

S1n1f

ortarnmda

yapilan

egitimi

onu tekrarlanrn saqlarnak arnaciyla Web ortarrunda ahstrrmalar
I ;aaklar paylasilabilmektedir.

Bunun

en buyuk

nedeni

de, sirufici

8
uygulamalarda

konu anlatrrmmn dismda alistrrmalar

zaman istemektedir. Yaprlan cahsrnalann

yaprlmasr 90k buyuk

izlenmesi ve donut verilmesi de

yine buyuk bir zaman kaybrna neden olmaktadrr. Bu noktada Web destek
olarak da kullanrlabilir.
GOnOmOzde Web tabanlr egitimde Web 2.0 araclanrun kullanrlmasr
kacrrulrnazdrr. Zaten §U anda aktif olan ve Web 2.0 ile ortaya cikan sosyal
aglarda

etkin

kullanrlmakta

ve

bilgi

paylasrrrunda

da

onemli

bir

rol

tasirnaktadrr. Web 2.0 sitelerinin en buyuk ozelliqi, kullanrcrnrn Web tasarrrru
hakkrnda bir bilgisi olmadan gaze hos qorunen sayfalar olusturabilrnesidir.
Ayrrca, Web 2.0 ile ortaya crkan her bilginin kolayca bir baska ortamda
paylasrlabilrnesidir.

Boylece egitimde

paylasrrnci

ortamlarrn

saqlanrnasma

olanak yaratmaktadrr.
Bu qelisrnelerden
ogretmenlerin,

teknolojiyi

yola cikrlarak bireylerin egitiminden
kullanmasr ve egitim faaliyetlerini

verimli olmasrnr saqlarnalari gerekmektedir.
crkan

yeni

sistemleri

kullanmak

ve

sorumlu olan
daha kahci ve

Bu nedenle ogretmenler ortaya

konularr

zenqinlestirrnek

zorunda

kalmaktadrrlar (Akcakaya ve Tanrrsever, 2007). Web 2.0 ile her gun ortaya
cikan araclann

egitim acismdan

faydalr olabilmesi

icin entegrasyonunun

sosyal ag paylasrm siteleri ile yaprlmasr . gerekmektedir.

Cunku her site,

kullaructsrna amacrna uygun farklr araclar sunmaktadrr.
<:;agda§
teknolojiye
Egitimde

bir toplum

uyum

ve

saqlarnak

qellsrnislik
ancak,

bilgisayar teknolojisinin

dOzeyinin

egitim

internet

yoluyla

aracihqryla

temel

olcutu

olan

saqlanabilmektedir.
90k ucuza hrzh bir

bicirnde iletisirni saqlarnast ve sunduqu bircok arac sayesinde ogretmenlerin
de kullandrq: vazqecilrnez bir arac olrnustur. internet teknolojisinin sunduqu
araclar ile bircok isbirlikli ogrenme
bilgiden

yola

crkilarak

internet'te

ogeleri de karsrrruza crkrnaktadrr.
yaprlan

eqitirnin

ogrenci

Bu

merkezli

yaklasrmlan kullanmaya olanak tanrd1g1 soylenebilir. Birbirinden uzakta olan
isilerin iletisirn kurabilmesi internet'in sunduqu iletisirn teknolojisi sayesinde
ogrenme cevresini daha zengin bir hale getirmektedir.

Geleneksel

egitim

ortamrnda kalabalrk olan srnrflara kryasla meydana gelen etkilesirn daha Ost
dOzeye cikabilrnektedir (Passerini ve Granger, 2000).

9
internet, etkilesirn ozelligi sayesinde de ogrenmeye katki saqlayacak
kaynak

ve

materyalin

kullarulabilrnesine

olanak

tarurnaktadir.

cilerin internet'i kullarurken aktif hale gelmeleri, kendi geleceklerini
.._,~yabilmelerinde

yardtmci

....-....v,en olan ogrenciler,

olabilmektedir.

Geleneksel srruf ortarrunda

internet ortammda

bu cekinqenliqini

yenerek

trneni ve arkadaslariyla daha iyi iletisirn kurabilir ve ogrenimini daha etkili
aktif bir bicirnde saqlayabilir. internet ile yapilan egitimin hem ogrencileri
de ogretmenleri teknolojik arac kullanmalan konusunda cesaretlendirdiqi
soylenebilir.
Geleneksel egitim yonterninde karsilasrlan sorunlar, firsat esitsizliqi,
~klarm

verimli

kullamlamarnasi

egitimde

lmaya cahsrlrnaktadrr. Bilim ve teknolojideki

teknoloji

kullamrruyla

qelisrneler

sayesinde

mik, sosyal ve bireysel icerlkli olgular, egitim teknolojisini hayatrrruzrn
~ilemez

bir parcasi haline qetirmistir.

Egitimde verimi ve etkililiqi

ak icin her gun yeni bir teknoloji karsrrmza crkrnaktadrr. Fakat bu
~lerin

ortaya crkrnasi ve devamll deqisrnesi bilgiyi surekli yenilemeyi

..-ektirmektedir.

<;agda§, bilimsel, sosyal ve bireysel olgulardaki bircok

.•. -_im nedeniyle egitimde yenilesrne gereksinimi qunden gone daha da
.-naktad1r.

Egitim sistemi de bu nedenle yapt ve icerik yonunden surekli

isini yenilemek zorundadir.
amiakta

ve deqisrnektedir.

Ogretmenden de beklentiler gun qectikce

Ogretmen, qelisen teknolojiyle ortaya crkan

asar;fan kullanan, etkin bir varllk olma yolunda ilerlemektedir.
Web 2.0 ile ortaya crkan sosyal ag paylasrrn siteleri ve araclan da
lojinin qelisirninin en buyuk adrrnlanndandrr. Cunku bu aqlar sayesinde
irey kendi sayfasmi kolayllkla olusturabilrnekte ve istedigi bilgileri arunda
~

arkadaslanyla paylasabilmektedir.

Fakat, ortaya crkan aglar ve araclann

rasyonu konusunda 90k bilgiye rastlanrnarnaktadrr. Web tasanm ve
.a,;:larm

entegrasyonu

konusunda bilgi sahibi olmayan ogretmenler bu

im karsismda problem yasarnaktadrr.
Gelisen

teknoloji

sayesinde

ortaya

cikan

Web

2.0

araclanrun

cilere ve ogrencilere sunduqu bircok arac dusunulduqunde Web tabanh
--..ilimde de yeni araclann kullarulmasi gerekmektedir. Fakat, bu araclarm
land191 sitelerin kendi arnaclanna gore daqrruk bir bicirnde bulunmalan

10
-lllb51aiyle

sosyal

paylasirn

jbmas1 gerekmektedir.

sitelerinden

faydalanarak

Zaten qunurnuzde

hemen hemen her yastan

r qecen gun sosyal ag paylasrrn sitelerine

. 5 5 de

entegrasyonun

uye olmakta ve bu

bir 90k bilgiyi paylasrnaktadrr. Her bireyin gun qectikce daha yogun

••• ...,_wtrt1n1 bu aglann ve araclarm Web tabanh uzaktan eqitime nasil bir yarar
ve

entegrasyonun
bgretmenlerin

:,r_T

nasil
Web

2.0

araclanru

yonunde

ogretmenlerin

U ;t;+mm sunduqu olanaklardan
b l malara gereksinim vardir.
eknolojideki

ve bgretmen

yararlanmalarma

hrzh qelisirnler

ve internetin

zorluklar

kullanabilmeleri

ldirmek, Web 2.0 araclarrrun kullarurm ve entegrasyonu
yaratmaya

5

saqlanacaqi

icin

konusunda

adaylanrun

Web

2.0

katki saqlarnaya yonelik

eqitirnde onemli bir yer

s.i nedeniyle qelistirilen Web 2.0 araclanrun

gun qectikce

artrnasi

ogretmenlerin bu araclan egitim etkinliklerine entegre etme gerekliligi
istrr. Yapilan arastrrmalar incelendiqinde Web 2.0 ile bilikte bircok

y , aract

geli§tirildigi qorulrnektedir. Bu baqlarnda arastrrmarnn problemini

ile ortaya cikan araclarm sosyal ag paylasirn sitelerine entegre
kullaruldrqrnda
adrr.

\

ogrenci

qorusleri

uzerine etkisini

11

Amac
Bu

cahsrnarun

Sp,ces'a entegre

genel

edilerek

arnaci

Web

Web

tabanh

2.0

araclanrun

uzaktan

egitim

Windows

aract

Live

olarak

..-:ui,1masma iliskin ogrenci qoruslerini belirlemektir.
Genel amaca ulasabilrnek icin belirlenen alt amaclar ise sunlardir:
1. Web 2.0 araclanru kullanarak Windows Live Spaces'de ders
alan ogrencilerin;
1.1. Cinsiyete,
1.2. Yasa,
1.3. internet kullarurruna,
1.4. internet kullanma sikhqma,
1.5. internet baqlanti turune,
1.6. Sosyal ag paylasim sitelerini kullanmalanna gore
daqilrmlan nasrldir?
2. Web 2.0 araclanru kullanarak Windows

Live Spaces'de ders

alan ogrencilerin on-test ve son-test puanlan arasinda anlarnh
bir fark var rrudrr?
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bnem
Egitimde
....-.nuzde

z ;M~
M:::

internet

kullarurrurun

onerni

tartrsrlrnaz

bir

gerc;ektir .

Web 2.0 ile ortaya crkan sosyal ag sitelerinin kullarurm gun

artmaya devam ederken her gec;en gUn de yeni Web 2.0 araclan

c le girmektedir. Egitim sisteminde uzaktan egitim ve Web tabanh egitim
Olerligini

korumaya

devam

ettigi

qorulrnektedir.

Yapilan

bu

z•wmada elde edilen bulgular ile Web tabanh egitim Web 2.0 araclariyla
yaklasrrn qetirileceqine

inarulrnaktadrr. Aynca kullanllan

Windows

Spaces ve Web 2.0 araclanrun egitime destek olarak da kullarulabileceqi
6iirPnl'"ilerin isbirlikli ogrenim calisrnalanna olanak saqlayan yeni bir ortam

C
• F

idmlacag1 dusunulrnektedir.

Aynca bu arastrrrna ile ogretmenlerin

de

7 riude internet'i destek olarak kullanmak istediklerinde kullanabilecekleri
araclanru tarurnalanru saqlayacaqma inarulrnaktadrr.
snrma sonucunda elde edilen bulgulara dayall olarak qelistirilen
daha sonra kullarnlacak Web 2.0 araclarma yol qosterici olmasi

3 m
=fa d IL

I:i

ca cahsrnada ortaya cikan bulgular ile bir eek dersin gerek WebWeb-destekli
~k

olsun

ogrenme-ogretme

araclan ogretmenlerin tarumalarrna
arulmaktadrr.

sureclerinde

ve yararlanmalanna

1~1k
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Varsayrmlar
arastrrmanm varsayimlan asaqrdaki gibi belirtilmistir:
. Ogrencilerin

on-test

ve

son-test

anket

forurnlanru

ictencilikle

doldurduklan kabul edilrnistir.
Uygulamaya katilan Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri

Ogretmenligi

Bolurnu ogrencilerinin, ikinci srruf olmalanndan ve bilisirn teknolojileri I
ve II derslerini aldrklanndan

dolayi bilgisayar ve internet kullarurru

onusunda deneyimli olduklan varsayrlrnrs, bu konuda herhangi bir on
bilgilendirme yaprlmarrustrr.
isisel bilgi formuyla

ogrencilerin

qoruslerinin

ahnmasi

sirasmda

arastrrrnacrya doqru bilgiler verildiqi varsayrlrmstrr.

Srrurhhklar
~rma

asaqrda belirtilen srrurhhklar icerisinde yurutulrnustur.
strrrna'run calisma grubu Yakrn Doqu Oniversitesindeki
Ogretim Teknolojileri

Ogretmenligi

Bilgisayar

Bolurnunde ogrenim qoren 52

nci ile srrurhdrr.
trrmada

veri toplama

araclari,

on-test

ve son-test

anketi

ile

dersi

ile

rtand in Im istrr.
tirma,

Ogretim

and in Im l§tl r.

Teknolojileri

ve Materyal

Gelistirrne
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Tammlar

W tiows Live Spaces'de yapan denek grubu.
1!1if n: Davraruslan deqistirrne sanatr. Bir baska deyisle bireyde olusmastru
5 fgimiz istendik davraruslarm yerlesmesi ve bunun sonucunda olumsuz
I

an~larrn sonlandmlmasrru saqlayan sistemli bir program.

S 5 xksel

z

Ogretim: Srruf

;et~tirilen

ortamrnda

bulunan

6grencilerin

turnune

6gretmen merkezli 6gretim sureci .

••Tld!aliln Egitim: Geleneksel 6grenme-6gretme surecinden yararlanarnarrus

r

••••••••••.•, egitimini tarnamlarnast icin veya smrf ici etkinliklerin yurutulernediqi

llllmillai.rda egitim cahsrnalanm planlayanlar ve uygulayanlar ile ogrenenler

-~.da~ iletisirn ve etkilesirn icin ozel olarak hazirlanrrus bilgilerin uzaktan

•• ._.d...t,g1 zaman

ve mekan aynrru yapmayan bir yonterndir (Askar, 2003).

abanh Egitim: Egitimin zaman ve mekandan baqimsrz olarak
iletisirn arnacryla 6gretim ve sunum
ftbr.:llc

kullaruldrq. eqitirn modeli.

• Gelisen teknoloji ve uretilen fikirler sayesinde internet teknolojisi de
-..nakine

etkilesiminden insan-insan etkilesirnine doqru bir yol alrrustrr,
yapamadrklannr yapmak arnacryla insan-insan
saqlayabilecek yeni bir kavram ortaya crkarrmslardrr. O'Reilly
ndan ilk kez 2004 yilmda ortaya atilan, insanlarrn birbirleriyle
rtamda etkilesirn saqlayabilrnelerini arnaclayan, insanlarrn bilgileri
bir

ag

icerisinde

iletisirn

I 5 z1 VTy1a bilgi ahs-verisi saqlayabildikleri ortamlardrr.

kurabildiqi

diqer

BOLOM II

KAVRAMSAL TEMELLER ve iLGiLi ARA~TIRMALAR
2. 1. KAVRAMSAL TEMELLER
olurnde arastrrmarun

problemi

ile ilil?kin kavrmsak

istrr. Bu arnacla egitim, 6gretim,
nit (senkron)
-~,m

iletisirn, el? zarnansiz

ogrenme,

bilgiler verilmeye

teknoloji,

(asenkron)

internet,

el?

iletisirn, sosyal

ag

siteleri, Web 2.0, uzaktan egitim ve web tabanh egitim gibi alt

Egitim kelimesini Turkce'de acrklarnak icin bir birinden
altt anlamda ifade etrnistir. Erturk'un belirttiqi bu anlamlar ise;
1.

Disiplin

2.

Sosyal hizmet

3.

Kazanti

4.

Ogrenim

5.

Sosyal kurum

6.

Kasrth kulturlerne sureci

olarak srralanmaktadrr (Erturk, 1994).
Egitim kavrarru her gun dile getirilen bir sozcuktur.

Her qecen gun

r rr nde artan yenilikler sayesinde bir c;ogumuz daha da ilerisini dusunrneye
n

• rrnstrr. Gunurnuzde populerliqini koruyan Web tabanh egitim ve yeni bir

Fl 5

.olojik kavram olan mobil 6grenme egitimin teknolojiyle

1Zi7.iuin

eek yollar kat

en 6nemli g6stergesidir.

Erden (1998)'e gore egitim, bireyin doqurnundan olurnune kadar sure
bir surectir ve bireyde kendi yasantilan

yoluyla davrarus degil?ikligi

me,dana gelir. Erden (1998)'in eqitirnle ilgili tarurruna yakm olan bir diger
-..,,,

da Tan

tllllan1l?larm1

(2005)'da

bicirnlendirrne

qorulrnektedir.
ve deqistirme

Tan

(2005)

egitimi,

bireylerin

sureci olarak tarurnlarnaktadir.
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Akcay (2006) ise egitimin tarurmru yaparken aciklarken farkh bir boyut olan
egitimin

program I,

ve

planh

deqisrnelerle

qerceklestirildiqinden

bahsetmektedir.
Egitim icin yillardrr bir eek tarum yapilmaktadtr. Bircok tarurn bir birine
benzerlik qosterrnektedir.

Egitim kavrarru krsaca doqurndan

bireyin cevre, sosyal ve kulturel etkilesirnleri

sonucunda

olurne kadar

yeni davraruslar

kazanrnasrdrr.
Bireylerin tum hayat, boyunca ald191 egitimlerin bir krsrru okulda planll
bir sekilde yurutulrnektedir (Kucukahrnet, 1997). Bu kavramada "ogretim" ismi
verilmektedir.

2. 1. 2. Ogretim
Ogretim

kavram,

tarurnlanabilrnektedir.

egitim
Kuzgun

kavrarmrun
ve

Deryakulu

bir

alt

basamaqi

ogretimi,

belirli

olarak

kurumlann

onceden belirledikleri arnaclar yoluyla bireye bu arnaclan kazandirmak

icin

ic;erigin planll ve programll bir bicirnde ogrenilmesini saqlarnak ve ogrenme
etkinliklerinin

uygulanmas,

surecidir

(Kuzgun ve Deryakulu,

2004). Fidan

(1985) ogretim'i okullarda uygulanan planh, kontrollu ve orqutlenrnis ogretme
faaliyetleri olarak tan, rnlarnaktadi r.
Egitim ve ogretim kavrarnlanru
aciklanabilir:
informal

ayrran ozellikler soyle

Egitim kavram, bireyin hayat, boyunca planh, programll veya

yollarla

avrammda

bir birlerinden

farklnda

olmadan

kazandrqi

davraruslardrr.

aynca istendik davraruslar drsmda istenmedik

azanrlabilmektedir.

Ogretim

kavrarru

davraruslan bireye kazandrnlrna surecidir.

ise onceden

Egitim

davraruslar da

planlanrrus

istendik
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. 3. Ogrenme
Fidan (1985)'a gore ogrenme yasanti ile kazarulrms kahct izli davrarus
ikligidir. Erden ve Akman (1998)'a gore ise ogrenme oc; temel ozelliqe
bir yapiya sahiptir. Ogrenmenin;
1. Mutlaka davrarus degi§ikligi olduqu
2. Yasanti Orono olduqu
3. kahci izli davraruslar olduqu

Cilenti

(1985)'e

gore

~· 5 _. ;anhginin kazandmlmasidrr.
-

ogrenme

belirli

uyaranlara

cevap

verme

Birey icin en onernli ogeler hem egitim hem

nme sOrecidir. Bireyin hayatrru devam ettirebilmesi

ve cevresi ile

SJ pne girebilmesi icin gereklidir. Gunumuzde ise ogrenmenin kahcrliqmm
•

mas, icin teknoloji kavrarru eek onernli bir rol oynamaktadtr.

n (1997) teknoloji'yi "bilimin uretirn, hizmet, ulasrrn vb. alanlardaki

•••....,._._ra""" uyqulanrnasr" olarak tarnmlamaktadtr. Odabasi

(2005) ise teknoloji

..__...,um bireylerin bilgi ve becerileri daha etkili bir bicirnde kazanmalart icin
ir arac olarak tarumlarnaktadrr.
tarurnlar incelendiqinde teknolojinin insan hayat, ve eqitirnde eek
er tuttuqunu qorebilmekteyiz.

Gunurnuzde kullarnlan Web tabanh

an teknoloji ile egitimin bir arada kullarulabilirtiqini qosterrnektedir.
-u arastrrrnarun da qosterdiqi gibi eqitirn ve teknoloji gelecekte
nit olacaktrr.
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internet milyonlarca bilgisayann aqlar yardrrruyla bir birine baqlanmasi
- ahsverisi yaprnasidrr.
yrhrun

sonunda

(Defence Advanced

Amerika

Birlesik

Devletleri'nde

bulunan

Research Project Agency - Savunma lleri

Arastirma Projeleri Kururnu) ait birbirinden farkh yerlerdeki bilgisayar
.~rini

birbirine baqlarnak arnaciyla kurulrnus bir bilgisayar ag1dir. Bu

islernesi ise cesitli universite ve arastrrrna kurumlanrnn baqlanrnasi
s~tur.

Boylece "internet" a~ altrnda tum dunyada yayqmlasrrus bir ag

gelmi§tir.
ayi ve Bilisirn Bakanhqrmn yaptiq: arastrrrnalara
kullarnm
VI

sayrsi son yillarda

gore Turkiye'de

artrrus ve bu rakam 221 milyona

basarrrustrr. Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti'nde

internet ilk olarak

da Comtech firmasi tarafindan kullarurna sunulrnustur (Uzunboylu,

et ile ilgili bir cok terim karsrrmza crkrnaktadir. Local Area Network
i Yerel Alan Aglan bir ofis ortammdaki bir birine baqh bilgisayarlarm

a

cugu ag olarak tarnmlanabilir. Wide Area Netwok (WAN) yani qenis
n ise daha qenis bir alandaki

bilgisayar aqlanru kapsamasrdrr.

cok kullarnlan iki kavram daha vardrr. Bu kavramlar e§ zarnanh
e§Zamans1z iletisirn kavrarnlandir .

. 5. 1. E!} Zamanh (Senkron) lletislm
mekanda olan bireylerin ayni zamanda iletisirn halinde bulunmasi

E~ zarnanh iletisirn icin ornek verilecek olursa Live Messenger
•

elda birbiriyle ayni zamanda

iletisirn kuran iki birey es zarnanh

i§ demektir .

• -· 2. E!} Zamansiz (Asenkron) lletisim
kan ve zamanda bulunan bireylerin iletisirne qecrnesi olayidrr.
iletisirn

icin e-posta,

forumlar,

haber gruplannda

yapilan
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ileti§imler ornek verilebilir. Es zamanll ve es zarnansiz uetisim kavramlan
yegunlukla uzaktan egitim ve Web tabanll egitim kavramlannda da karsirruza
91kmaktadir.
Gunumuzde ogretmenler ve ogrenciler icin internet 90k onemli bir eqitirn
aracidrr. internet ogretmenler tarafmdan es zamanll ve es zarnansiz iletisirn
~in kullarnlabilir. Bu arastirmadan yola crkilarak egitimde e-mail servislerinde
Hotmail e§ zarnansrz iletisimde, Live Messenger'da
ullarnlabilir.
ortamda

Ogretmenler

bu

servisleri

da uensime qecebihrler.

sorulanrn

internet'i

kullanarak

kullanarak

Siruf ortarrunda
daha

es zarnanh iletisimde

rahat

ogrencileriyle

sanal

pasif olan ogrenciler

sorabilirler.

Gunumuzde

ogretmenin rolu ogretende,n 90k rehber olrnak olduqundan dclavi ogretmen
eknolojik

araclan

yonlendirebilirler.

kullanarak
Aynca,

6grencilerini

internet'te

arastrrma

rehberlik yonunu de teknolojik

yapmaya

iletisirn araclanru

ullanarak surdurebilirler.
internet eqitirn alarunda kullarnlmak istenildiginde anllk rnesajlasma, eposta, haber gruplan, forumlar, online dergi ve gazeteler, Bloglar, spaces'ler
ve sosyal paylasim aqlanndan faydalarnlabilir.
Anllk mesajlasrna programlan ogrenci ve ogretmen ileti§imini artirabilir.
Ogrenci cevrirnici olduqu zaman sorusunu ogretmenine
ogretmeni

de ayrn anda cevrirnici

zamandan

ve mekandan

gOnlerde
ogrencilere

6grencilere
duyurabilir.

hazrrlarna ftrsati

utastirabilir,

ise arundan cevap verebilir.

Boylece

tasarruf edilrnis olunur. Aynca ogretmen

destek

vermek

Boyiece

bulurlar. Aynca,

icin

ogrenciler

cevrirnici
sorulanru

anhk rnasajtasrna

eger

belirli

olmasa

zarnarum

daha

onceden

programlan

6grenci-

ogrenci iletisimini de artrrmaktadrr. Ogrenciler ayni zamanda cevrimici olarak
projelerini

dosya

paylasrrm

ozelliqmi

kullanarak

yapabilirler. Anllk rnesailasrna programlarmm
ve sesli iletisirn saqlamasrdrr.

i§birlikli

bir

bicirnde

diger bir ozelligi de goruntolu
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2. 1. 7. Web 2.0
Bilgisayar teknolojisindeki
insan-makine
etkilesirni

etkilesirninin

hrzh qelisrneler incelendiqinde

olduqu

haline getirilmeye

daha

9all§1ld191

sonra

ilk baslarda

ise hedefin

qorulmektedir.

insan-insan

Bu hedeften

crkrlarak Web tO'm eksik kald191 noktalan yapabilmek

yola

arnacryla O'Reilly

Media 2004 yrhnda Web 2.0 kavrarruru ortaya koyrnustur. Web 2.0, sosyal ag
siteleri, Web tabanh ozqur ansiklopediler,

iletisim araclan gibi bir 90k araci

sosyal aqlar ile bir birine baqlayan ve bilgileri paylasrnaya olanak saqlayan
ikinci nesil internettir (Sendag, 2008).
Genel olarak Web 2.0 siteleri incelendiqinde en 90k gaze carpan boyut
farkh kaynaklardan

edinilebilecek

altrnda toplanabilmesidir.

veya olusturabilecek

araclarm tek bir cati

Web 2.0'in en onemli diger ozelliq] ise HTML bilgisi

gerektirmeden, kullaruci icin hicbir tasanm bilgisine ihtiyac duymadan bilgileri
kolayllkla

paylasabilmeleridir.

Boylece insanlar sahip olduklan fotoqraflan,

bilgileri ve daha bircok i9erigi rahatllkla paylasabilrnektedir.
Web 2.0 kullaruci egilimleri doqrultusunda ortaya crkan ihtiyaclanru ve
gereksinimlerini

karsrlarnak arnacryla qelistirilen

yeni bir teknolojidir.

Web

2.0'in olusturrnaci bir yaprya sahip olduqu soylenebilir.
"Web 1.0" ile "Web 2.0" arasinda aynm yapmak gerekirse "Web 1.0"
kullarucrrun iceriqine rnudahalesine izin vermez iken "Web 2.0" genel olarak
kullarucrrun i9erige katki yapabilmesini

ve rnudahale edebilmesine

olanak

tarur.

2. 1. 7. 1. Web 2.0'm Karakteristik Ozellikleri
Sendaq (2008), genel olarak Web 2.0 sitelerinin karakteristiklerini

asaqrdaki

gibi acrklarmstrr:
1- "Network as Platform"
Web

2.0

icerisinde

kullarnlabilecek

uygulamalan,

butun

ve kontrol

edebilme

tarayicrlan

kullanarak ulastrrmastru saqlarna.
2- Kullarucilann
sag lama.

iceriqe

katki

saqlamasi

olanaqrru
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Genel

yaprlan

ile kullarucrlann

uygulamalara

erisrne

ve

rnudahale

edebilmelerini saqlarna.
Tasanrn acismdan

etkilesimli ve kullamci dostu olan AJAX tabanh bir

birlerine benzer ara yuzler saqlarna.
Sosyal aglar ve ogrenme ile ilgili topluluklar olusturmaya imkan saqlarna.
Web 2.0, Web'de insanlann birbirleriyle iletisirn ve etkilesimli olarak da
unlanabilir.

Gelistirilen

diyalog

sistemleri

ve bireyler

arast

aqlar

bu

-iamda incelenebilir (Abram, 2005).
Web 2.0 oncesi donernlerde hatrrlanrnahdrr ki, internet var olan bilgileri
ak, program ve dosya indirme arnach kullamlmaktaydr.

insanlar

ilk

k bir birleriyle sohbet edebilmek i9in Mardam Khaled Bey Internet Relay
(MIRC) tarzrnda sohbet proqrarnlanru kullanrnaktaydrlar. Aynca, bir 90k
rucrrun

tasanrn

ve

teknik

yetersizliklerinden

dolayi

Web

sayfasi

nmlan genellikle iyi deqildi. Fakat, kullarucrlar yrllar qectikce sadece bilgi
ak ihtiyaci drsrnda diger kullarucilar ile bilgi alts verisinde bulunmak, bir
seye katki saqlarnak
ekteydi.

ve kendisini

bir grubun

uyesi olarak qorrnek

lste bu doqal gereksinimler ile ortaya cikan forumlar, Bloglar

ir 90k ses ve qoruntu paylasrrn siteleri ilk crktiklan zamandan itibaren
~ n ilgi qorrnustur. Boylece, insan-insan etkilesirnine yaklasan teknolojietkilesirni buyuk ilgi qorerneye baslarrustrr. Bu sebeplerden dolayi ve
Iarm sonucunda

Blog, Wiki,

podcast,

RSS, API

AJAX,

XML

vb

lojiler ve uygulamalar ortaya 91km1!.? ve buyuk ilgi qorrnustur. Web 2.0
cok teknoloji

ve uyqularnayi

kapsayan

semsiye

bir kavram

olarak

ndirilebilir. Web 2.0 uyqularnalanru ogrenme ortarru olarak entegrasyon
~k

icinde bu teknolojilerin one crkan bir 90k ozelliqini tasanrn, etkilesim ve
ortam kavramlan ile deqerlendirrnek gerekmektedir (Sendaq, 2008).
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Table 1 'de Web'in qelisirni qorulrnektedir. Web 1.0 doneminde Double
sitesi sayesinde
Google

reklamlar

Adsense

incelenebilirken

sayesinde

Web

reklam

2.0

donerninde

verilirken

Ofoto ile sadece resimler yaymlayabilirken
-=:an1c1 fotoqraflan
ekleyebilir.

para

da

Flickfr ile

yayrnladrktan sonra istenilen sitede paylasabilir aynca
Britannica

Online

ile varolan

ansiklopedik

bilgilere

bilirken, Wikipedia ile kullarucilar bilgi ekleyip silebilirler.

Tablo 1. Web 1.0 ve Web 2.0'm kar§1/a§tmlmas1 (O'Reilly, 2005).

Web1.0

Web2.0
Google Adsense
Flickfr
BitTorrent
Napster
Wikipedia
Blog lama
Upcoming.erg ve EVDB
Arama Motoru Optimizasyonu
Tiklama Ozerinden Ocretlendirme
Web Servisleri
Katrhrn

Yonetirn Sistemleri

Wikis

-r1e(taxonomy)

Tagging("folksonomy")

~kanllk

Sendikasyon(RSS)

2. 1. 7. 2. Web 2.0'da Tasanrn
Web 2.0 oncesinde yaprlan bireysel tasanmlarda gereksiz efektler,

-z

yoran renkler ve sitenin amacrrun dismda bir 90k arac kultarulrnaktaydr.

eb 2.0 ile ortaya cikan Web Bloglar, CSS teknolojisi ve Web platformlan ile
- likte kisisel Web sayfalan ve paylasirn sorunlanna daha estetik cozurnler
nulrnustur.

Google'm da bu sade tasanmlar yonunden 90k bi..iyi..ik bir

1s1 olrnustur. Google arama motorunun sayfasi (http://www.google.com)
lendiqinde arnacrrun drsmdaki

unsurlardan

mdan sadeliqin one crkrnasrru saqlarrustir.

annrrus olrnasi tasarim
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2. 1. 7. 3. Web 2.0'da Etkilesirn
Etkilesirn Web
11'11larnc1lar

artrk

2.0'rn karakteristik

pasif

okuyucu

ozelliklerinden

qorevinden

en onernlisidir.

kurtulrnustur.

Web

2.0

Sllfl,alannda kullaruct Oye olduktan sonra kendi profil sayfasrru, kendi yonetirn
9ll'Eliyle ozqurce dOzenleyebilir, istediqi sosyal aqlara Oye olabilir, ahs-veris

z
s

zabilir, kendi fotoqraflanru paylasabilir, baskalanrun fotoqraflanna yorum
z,at.ilir, bilgi paylasabilir boylece bir 90k etkilesimi ozqurce kullanabilir.
Bu konularda ornek verilecek olursa Windows live, My Space ve

lacebook

bunlara en iyi ornektir. Bu sitelere Oye olduktan sonra kullaruct

profilini gOncelleyebilir, arkadas bulabilir, diqer sitelerdeki bilgileri
:ufa$abilir ve kendi uyqularnalanm qelistirebilir. Bunlar drsrnda elektronik
msidopedi Wikipedia da Web 2.0'rn onemli uyqularnalanndandtr.

2. 1. 7. 4. Web 2.0'da <;oklu ortam
Coklu ortam Web ortarnmda resim, ses ve video ile kullarucilann

fai:: ikL1 fazla duyu organlarrna hitap etmek arnach kullarulmasrdrr. Gecmiste
rzrrun yavas olmasi nedeniyle cevrirnici olarak coklu ortamlara

_.111::1muak zordu, fakat internet baqlantrsmrn hizlanmasryla birlikte ve qelisen
I 5 MJloji ile video ve ses dosyalanru yayrnlamak ve ulasrnak 90k daha basit
qelrnistir. Orneqin youtube.com sitesinin olusturulrnasiyla birlikte

1...-t'e video yOklemek ve izlemek 90k basit bir hale geldi. Flatcast.com
sayesinde

a

de

kendi

radyosunu

kurabilmekte,

baskasiyla

;2 sabilrnektedir.

1. 7. 5. Web 2.0'da Blog ve Spaces
bireyin tasanm ve teknik bilgi bilmeden Web sayfasrnda gOnlOk
~ilmesini
t

:

saqlar.

Blogda

bilgiler

gOncelden

eskiye

doqru

7 &uaktadir. Yazar, Blogda yayrnlad191bilgilere yorum bolurnu ekleyerek

b

.....-.rden geri bildirim alabilir.

Blog sitelerinde yazar ile okuyucu

25
mda bilgilendirme soz konusudur. Bloglann bu ozelliqi sayesinde egitim
runda yaygm bir bicirnde kullarulrrustrr.
Windows Live Spaces (eskiden bilinen ismi ile MSN Spaces) Microsoft
asmm Blog ve sosyal paylasrrn ag1d1r. Bu site 2004 yihnda MSN Spaces
iyle yaym hayatma baslarrustrr. Windows

Live Spaces 2007 yrhnda 1

a 27 milyon kullarucrya ulasrrustir (Economist, 2007).

2. 1. 7. 6. Windows Live Spaces'm Genel Ozellikleri
Windows Live Spaces genel olarak asaqrdaki bzellikleri icerrnektedir:
•

Bloglar -

Gunluk

bilgilerin

yazrlabileceqi,

yorum yapmaya

imkan

veren RSS ozelliqi bulunan bir aractrr.
•

Fotoqraflar

-

Fotoqraflarin

--.r-'

albOmler biciminde eklenebileceqi

ve

yorum yapmaya olanak saqlayan bir aractrr.
•

Listeler

-

Genel

olarak

rnuzik

ve

kitap

listelerinin

olusturulup

paylastlabileceqi bir aractir.
•

Arkadashk - Diqer Windows Live kullarucrlart ile iletisirne qecilrnesini
saqlayan bir aractrr,

•

Kullarucrrun

Profil

kisisel

bilgilerini

diqer

kullarucrlarla

paylasabileceqi bir aractrr.
•

Ziyaretci Defteri - Ziyaretcilerin qoruslerini yazabileceqi bir aractrr,

•

Gruplar

-

Kullarncmm

bilgilerini

paylasabileceqi,

etkilesirn

saqlayabileceqi bir aractrr.
•

SkyDrive - Kullarucrlarm dosyalanrn paylasabileceqi
alarudrr.

sanal sabit disk
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. 8. Uzaktan Egitim
Uzaktan egitim tarihi acrsmdan incelenirse eek cesitli iletisim araclanru
~"ml§

ve

qelisirn

suresi

qecirmistir,

Mektuplasrna

yonteminden

••• liimuzde kullarnlan Web sistemlerine kadar uzanan asrrhk bir qecrnise
-.hntir

(Passarini ve Granger, 2000). Gunumuzde kullarnlan iletisim araclari;
materyaller, radyo, ses kasetleri, video kasetleri, televizyon, telefon,
eo konferans, telekonferans, bilgisayar, internet ve e-posta seklinde

c tiPhilir (Kocer, 2001 ).
zaktan egitim

kisaca,

farkh mekanlarda

ncilerin, iletisirn teknolojileri aracilrqiyla
etkinliklerini

Gelisen
11

qerceklestirmeleri

teknoloji

-;ea. gecikmelerle

ve

bulunan ogretmen ve

planh bir bicirnde ogrenme-

olarak tarnmlanabilir

iletisirn araclariyla

birlikte

(Almogbel,

kitalar

arasmda

ses ve qoruntu aktanrru qerceklestinlebilrnektedir. Bu

1. 8. 1. Dunyadaki Uzaktan Egitimin Tarihi Gelisfrni ve
Giinumuzdeki Uygulamalar
- yada

ilk uzaktan

egitim

uygulamalan

1800'10 yillarrn

ikinci

aslarrnstrr. Uzaktan egitim terim olarak Wisconsin Oniversitesi'nin

..-nn;:aki kataloqunda yer alrmstrr. 1906 yrhnda universite'nin yoneticisi
ty tarafmdan

bir yazrda kullarulrrustir (Kaya, 2004). 1880'1i

· toplurnlann qunderninde olan bir konu olan uzaktan egitimin bir
vardir.

Askar

(2003),

uzaktan

eqitirni

"bir

birinden

farkh

•••••~dab olan ogrenci, ogretmen ve materyallerin bazi iletisirn teknoloji

f

I arac11ig1yla

olusturulan egitim" olarak tarumlarnaktadrr.

YilfJliilen uzaktan egitim cahsrnalan incelendiqinde ilk basta mektupla
an egitim daha sonra radyonun icadiyla tek yonlu ses
faydalanrrustir.
;5
~

z

1950'1i yrllarda televizyonun qunluk

asmdan sonra tek yonlu qoruntu

hayatta

aktanrru da yontern olarak

;••- 1968 yrhnda Geleneksel egitime alternatif olarak ingiltere A91k
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Oniversitesi (The British Open University), benzer Oniversiteler kurulmasma
ornek teskil etrnistir. 1970-1980 yrllarmda ise kablolu televizyon, kapah devre
televizyon ve video konferans ile ilgili uygulamalar kullarulrrus ve bu yonde
cahsrnalar yaprlrrustrr.
TOrkiye incelendiqinde ozellikle 1980'1erden sonra bilgisayarm hayata
girmesi

ve

1990'1ardan

sonra

internet'in

kullarnlmaya

baslamasi

bilgi

patlarnasma neden olrnustur. Bu bilgi patlamasmdan yola cikrlarak internetin
egitimde kullamlmasi qunderne qelrnistir. 1991 yrlmdan itibaren cift yonlu ses
ve qoruntu iletimi kullarnlmaya baslanrmstrr. E§ zarnanh ve/veya eszarnansrz
olarak bir 90k uygulama

yaprlrmstrr. Web uzerinden

yapilan

dersler de

Oniversitelerin vazqecilernez bir parcasi olrnustur (Turkoqlu, 2002; Stathakos,
2003).
Askar'a

(2003)

gore

uzaktan

egitim

dart

evrede

srralanabilir.

Bunlardan ilk olan evre mektupla yapilan ogretimdir. ikinci evrede uzaktan
egitim basth materyaller,

radyo ve televizyon

gibi bir 90k aracm birlikte

kullaruldiqt coklu ortam modelidir. Ocuncu evre ise tele ogrenme (senkron)
modelidir. internet'in ortaya 91kt191 donernle birlikte dorduncu evrede esnek
ogrenme modeli kendisini qostermistir.

"

Uzaktan egitim aynca ozel bir ders plaru yapma tekniqi, ozel ogretme
teknikleri, elektronik veya olmayan sistemlerim kullaruldtqi farkh ortamlarda
qerceklestirilen sistematik bir ogrenmedir (Moore ve Kearsly, 1996).
Uzaktan eqitim ilk baslarda sosyal duzeni etkileyen bir faktor olarak
qozukmekteydi, fakat toplumlar icin gereksinim duyulan onernli bir modeldir.
Ozellikle,

i§

hayatma

gereksinimlerini

baslarrus

bireylerin

yasarn

boyu

ogrenme

karsilamak, herhangi bir geleneksel eqitimden aynlrnrs veya

yararlanarnarms

yetiskinlerin

eqitim qorebilrnesi,

teknolojinin

yayrlrnasryla

duyulan ihtiyaclar uzaktan egitimi zorunlu kilan boyutlardrr (Askar, 2003).
TOrkiye'de

ise 1957 yrhndan

kavram olarak qunderne
baslayan
kazanmaya

uygulamalar
baslarrustrr.

oncesine

gelmekteydi,

Uzaktan

ama bu yillardan

radyo ve televizyonun
Uzaktan

kadar

Egitime

sonra mektupla

hayatrrmza

katki

Egitim bir

saqlarnak

girmesiyle
icin

hrz

kurulan

kurumlar vardrr. 8 Mavis 1974 yihnda acrlan Deneme Yuksek Ogretmen

28
ulu Olkede koklu bir uzaktan ogretim ,kurumu olusturmavr hedeflemi~tir.
akat bu kurumun omru uzun olmam,~tir
·emeyince kapanlrrustrr.
rumuna

devreonrmsnr.

Bu kurumun
Bu

1975 yrlmda istenilen basanyi
Oyeleri Yayg,n

kurumda

mektupla

- etim, orpun yuksek ogretim ve disandan

Yuksek

ogretim,

Ogretim

acik

bitirme programlan

yuksek

acrlmisnr

ca ogretmenlik egitimi, teknik bilimler, sosyal bilimler ve yabanc, diller ile
··i egitim de verilmi~tir. Uzaktan egitimde yazrh materyal, radyo, televizyon
ses bandrru kullanm1~lard1r. Fakat 9e~itli sebeplerden dolayi 1979 yrlmda
aturmstrr.
Pennsylvania
Campus

State Oniversitesi

1998 yrurun Ocak ayindan itibaren

ismiyle Web tabanh egitim veren bir uygulama

hizmete

ustur. Birinci asarnada 4 ders a91lm1~t1r. Actlan bu derslere toplam 41
~

nci katilrrustrr 2000 y1lindan sonra ise World Campus'de ogrenim qoren

~

ncilerin bir krsrm sertifikal, olan 16 programa ait dersler alm1:;;lard1r (Ellis,
).
World Campus

uygulamas,n,n

bir benzerini

de Washington

· ersitesi Web University adinda uygulama koyrnustur
tabanh uzaktan egitim uygulamasinda

State

Web University

yuksek lisans seviyesinde

70

veritrnistir (TOrkoglu, 2002).
!

Stevens

lnstitude

of Technology

bunyesinos

de sanal

bir okul

lrnustur. Sanal okulun ismi ise The School of Continuing Professional
EDUCation'dur. Bu okulda Web Campus isimli uygulamaya Amerika Birle~ik
Dev1etlerinde bulunan farkh eyaletlerden
-

sertifikal,

olan

29

programa

katrlan ogrenciler

ait

160

dersi

6's1 diplomalr,

internet

Ozerinden

nebilmektedir (Ubell, 2004).
Web

tabanh

uzaktan

egitimin

dunya

genelindeki

yayg1la~ma

muna bakrursa ABO, Avustralya ve ingiltere en basta gelenlerdir (TB$,
).
i9erigin gorsel ogeler ve materyaller
nh egitimin ogrenme-ogretme

surecine

ile zenginle~tirilebilmesi

Web

katt,91 en onernli art, oldugu

nebilir (Yaun, 2000; Tan ve Erdogan, 2004).
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GOnOmOzde eqitimcilerin
baslarmstrr.

Ogrencilerinde

buyuk bir 9ogunlugu
onemli

bir

internet'i

9ogunlugu

kullanmaya

internet

ortarruru

kullanrnaktadrr. Bunlardan yola cikrlarak 90k yakm bir gelecekte Web tabanh
egitime yonelrne daha 90k olacaqi soylenebilir (Oral, 2003).
Web

tabanll

devarnhhklanru
arama,

not

eqitirn

ile

ogretmen

inceleyebilmektedir.
alma

desteklenmektedir.

ve

onernli

Farkll

Ogrencinin yararlanabileceqi

srruftaki

gibi

ogrencilerin

Ders ile ilgili sozluk, dersler arasrnda

gOnleri

ihtiyaclar

belirten

icinde

takvimlerde

araclar

araclar

ile

kullarnlabilmektedir.

araclar asaqida belirtilrnistir (Oktal, 2002).

•

E-posta; Ogretmenin ogrencisiyle iletisirn kurmasrrn saqlar.

•

Forum; Ogrencilerin

sadece ogretmenleriyle

degil arkadaslanyla

da

ders hakkmda tartrsrnasrrn saqlar.
•

Resim Arsivi: Ogretmenin dersi hatirlatmak icin belirli yerlerde resim
kullanmasrd Ir.

•

Beyaz

Tahta;

Ogrencilerin

birbirleriyle

beyaz

tahtayi

kullanarak

birbirleri ile sekiller cizerek fikirler paylasrnasrru saqlarnasrdrr.
•

Sohbet; Ogrencilerin diqer ogrenci arkadaslanyla

veya ogretmeniyle

cevrirn ici sohbet edebilmesini saqlar.
•

Otomatik

indeksleme

ve arama;

Ders iceriqinde

arama yapilarak

istenilen konuyu ogrenciye sunar.
•

Hafizaya Alma; Dersin her islernesinde kayrt tutar.
Dersi tasarlayan kisiye vardrmci olan araclar asaqidaki gibidir.

•

Ogrenci qelisirninin izlenmesi

•

Dersin izlenmesi
Zamanli, cevrirnici smavlar
Ogrenci bilgi yonetirni
Dersin gorselligi
Goruntulu ve sesli kaydediciler
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Bilgisayar ve ag teknolojile.riyle birlikte hazirlanan bir Web tabanh eqitirn
ogrencinin daha kahci ve zevkli bir bicirnde cahsabileceqi bir ortam
saqlarnaktad Ir.

2. 1. 9. Web Tabanh Egitim
Web tabanh egitim, geni§ iletisirn aqlan WAN ya da yerel iletisirn aqlan
LAN desteqi ile Web tabanh olarak uzaktaki butun bireylere ulasabilen bir
egitim sistemi olarak dusunulebilir.
Web tabanli eqitirni avantajh hale getiren faktorlerin en basmda zaman
ve

mekandan

baqrrnsrz

tom

dOnyarnn

egitim

alabileceqi

bir

ortam

sunrnasrdrr. Aynca, Web tabanh egitim video konferans, sesli yada qoruntulu
sohbet olanaklan da sunmaktadrr. Ogrenmede sirurlann kalkrnasiyla birlikte
sanal kutuphaneler
kar,

2003).

ve duvan olmayan okullar sunrnaktadir

Web

tabanh

egitimde

bireyler

(Halis, 2001;

geleneksel

ogretim

teryallerine ihtiyac duyrnadrqt gibi ders ortarm da masa ve sandalyelerden
srnarnaktadrr.

Oqrenciler

internet'in

qelisrnis teknik altyapi

ltimedya desteqi ile birlikte arkadaslanyla

ve zengin

birlikte sesli veya qoruntulu

im kurabilmektedir (Toper, 2004; Baki, 2002).
1994 yrlmdan sonra hrzla yayqinlasan Web tabanh eqitirn, ag (netwok)
olojisindeki

hrzh ilerlemeler

ve qenis

band (broadband)

sunrnasryla

ikte daha iyi ses ve qoruntu iletimini saqlarrustrr.
Donarnmsal

qelisrnelerie

birlikte

yazihrn

dunvasmda

yasanan

meler ile PHP, ASP ve Java Applet'ler desteqi ile grafik-tasanm tabanli
siteleri

de hizmete

sunuldu.

Ancak

araclarm

uygun

bir bicirnde

rtanrnasi gerekmektedir (Bruer, 2003).
Bir cok aracm ortaya crkrnasiyla
turarak

Web

olojilerindeki

tabanh

egitim

hizh qelisirnlerin

egitimciler

sOrecini

dunyarun

kendi ders iceriklerini

luzlandrrrmstrrlar.

her bolqesinde

Bilisirn

ayni bicirnde

ld1g1rn soylernek irnkansrzdrr. Bunun en onemli nedeni bolqeler arasi
~-··m

dOzeyi farkhliklan,

olojiyi

tam

anlarruyla

Gunurnuzde

ekonomik

yetersizlikler,

kavrayarnarrus
binlerce

okula

olmasi,
bilgisayar

egitimcilerin
teknolojik

qelisen
alt

saqlanmasma

yapt
ve
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ogretmenlerin

egitilmelerine

raqrnen bilgisayann

egitimde

kullarurm kisrth

kalmaya devam etmektedir. Bu sorun bilisim teknolojilerini ve egitimlerini d1l?
ahrnlarla ve projelerle saqlayan

Turkiye icin sanayilesrnis

ulkelere kryasla

daha onemidir (Orhun, 1998).

2. 1. 9. 1. Web Tabanh Egitimin 6nemi
Web tabanh eqitirnin eqitirn: bireysellestirdiqi

kabul edilmistir. Bunun

drsinda coklu ogrenme ortarruna zemin hazrrladrqm: ogretmenin yaymladiqi
bilgilerin

ogrenci

tarafrndan

devamh

tekrar

etme

olanaqi

saglad1g1

bilinmektedir.
Gunurnuzde Web tabanh egitim sadece ogrenim qoren ogrenciler icin
degil toplumda yer alan herkese her yerden bilgiye ulasrna ve yorumlama
· karn saqlarnaktadir.

Web tabanll egitimle ogrenim qoren ogrenciler de

endi zamanlanrn yonetmeyi ogrenerek bilgiye istediqi zaman ve mekandan
lasabilrnektedir.
Web
ogrenmeye

tabanh

eqitirnin

bireysel

yonelik motivasyonu

ogrenmeyi

desteklemesiyle

artirdrq: ve mekan deqistirrne

birlikte
sorununu

adan kaldrrdiq: qorulrnektedir.
Aynca Web tabanh egitim ile materyal zenqinliqinin

sunulmasi

ve

ynak c;:el?itliligi ile birey ihtiyaci olan kaynaklara rahathkla erisebilrnektedir.
Boylece birey ogrenmek istediqi bilgiyi kendi ruzrnda ogrenebilmektedir.
Egitimciler icin de Web tabanh eqitirni olusturrnak icin bir eek arac
vcuttur

ve

bu

araclan

kullanmak

da

her

gec;:en

gun

daha

da

olaylasrnaktad Ir.
Web tabanll eqitirn ile ogrenci sosyal etkilesirn olanaqma da sahip
aktadir. Farkll Olkelerdeki bireyler ile bilgi alis-verisinde

de bulunabilir.

ireyler Web tabanh eqitirn sitesine baqh kalrnayip diger sitelerden de bilgiler
rak kendini qelistirebilir.
Web tabanh egitimde etkilesirn olanaq: olarak forumlar da kullarnlabilir
forumlar sayesinde bireyler birbirleriyle konulan tartisarak beyin ftrtmasi
pabilirler. Dolayrsiyla geleneksel eqitirnde vakit nedeniyle uygulanamayan
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~k ogrenme ,stratejisi Web tabanh egitim ile sunulabilmektedir

(Cebeci,

2. 1. 9. 2. Web Tabanh Egitimin Saglad191 Avantajlar
tabanlr egitimin avantajlan asaqrdak: gibi acrklanabihr (Ozdil ve Celik,
- Yrlrnazcoban ve Darnkacr, 1999).
Birey kendi kapasitesine gore istediqi konuyu tekrarlayarak ogrenebilir.
Birey kendi hrzmda istedigi zaman ve mekanda egitimini alabilir.
Birey islenni aksatmadan egitim qorebilir.
Birey ne kadar calrsmak

istediqine

kendisi karar verebilir,

istediqi

vakitlerde ara vererek dinlenebilir.
Birey bir sonraki

konuya

qecrneden

once

ogrendiklerini

qozden

~irebilir.
Ogrenim giderleri arasrnda olan ulasim ve diqer harcamalan azalmayr
saglar.
- ey bir bilgiye lhtiyac duyduqunda anrsanda erisirn olanaq: verir.
· eyin ogrendigi bilgiyi hrzlr bir bicirnde hayata ge9irebilmesini saglar.
· eyin teori, arastirma ve vaka analizleri ile pratik hayat arasrnda ili!;iki
rmasrru

boylece

ogrenilen

bilginin

hrzlr

bir

bicirnde

ulanabilmesini saqlar.
· eye

sunduqu

bir

90k

secenek

ile

kendi

ogrenme

stilini

srurmasina yardrmcr olur.
eraktif

ortam

sayesinde

ogrenime

katrlanlann

bilgi birikimlerini

asabtlrneslne olanak saqlar .

. 9. 3. Web Tabanh Egitimin Dezavantajlan
tabanlr uzaktan egitimin olumsuz yonleri asaqrda belirtilmistlr

e Celik, 2000; Yrlmazcoban ve Darnkacr, 1999).
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ernet Ozerinde olan teknolojik qelisimler ile teknik altyaprrun devarnh
- cellenmesinin zor olrnasr.
~rencilerin Web tabanh uzaktan egitimde basarih olabilmeleri

191n

bilgisayara yonelik okur-yazar olmasmm gerekliligi.
ri gibi tutuma

yonelik

davraruslann

ger9ekle~tirilme

imkanm

olmamasr.
i

kendine

calrsma

ahskanhq:

olmayan

bireylerin

dersleri

ogrenirken zorluk cekrnesi ve bu yeteneqi geli~tirememesi.
uefik yaslardaki ogrenciler icm onernli olan canh cansrz arasmdaki
ayrrt etmelerinin

zorlasrnas,

ve duygusal

anlamda

kendilerini

icin olusturulacak

altyapmm

91!i$tiremeyerek yalruzhqa itilmeleri.
tabanh egitimin ger9ekle~ebilmesi
fyetinin yuksek olrnasr.

fDI aicileri ger9eklikten 90k sanal teknolojiler uzerine yoqunlastrrmasr.
ir sebeple lletisirn olanaklarrnrn degi~mesi veya
C

Zttannm iyilestirilrnernesi

nedeniyle

Internet

iletisimda etkin olmama ve

-· olarak da anlrk soru ve sorunlara cozurn bulunamamasr.

HN
I

I 1eilerin

Web tabanh

egitim

i9in hazrrladrklarr

7 anasmda yetersiz kalabilmeleri (Ozdil

materyallerin

ve <;elik, 2000).

eb Tabanh Egitimde Kullamlan Araclar
llhan,

egitimde kullanrlabilecek

bir 90k arac bulunmaktadrr

e-

an, forumlar, sohbet, beyaz tahta uygulamalarr ile birlikte
iletisirn

t

kurarken

arkadaslanyta

da

iletisirn

7T Iii_ Ogretmeler kendi sunumlarm, payla~abildikleri gibi odevleri

U - 7 ah

yardrrruyta inceleyerek

ogrencisine

donut verebilmektedir.
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Aynca

ogretmen

deqerlendirmelerini

smavlar

hazrrtayarak

ogrencilerin

kendi

kendilerini

saqlayabilir.

ipek'in (2001 ), Khan (1997)'dan

aktardiqma

egitim sOrecinde kullarulan internet (International

gore Web tabanli uzaktan
Networks) asaqidaki gibi

siralanabilir.
•

WWW (World wide Web),

•

Web gorOntoleyici(Web browser),

•

Http ve Html (Hyper Text Transfer Potocol ve Hyper Text Markup
Languge),

•

Web sayfasi (Web Page),

•

Elektronik Posta(e-mail),

•

Tartrsrna gruplan ve pasta listeleri,

•

Sohbet ( Internet Relay Chat-lRC) (Messenger,lcq ve Mire gibi),

•

Donarurn ara birimleri(Flash disk, Modem ve Ethernet kartlan gibi),

•

Telefon ve Internet Servis Saqlayrcilan] TTnet gibi),

•

Film dosyalan,hareketli

resimler ve anirnasyonlar.

2. 2. u.ch,i ARA$TIRMALAR
Uzaktan egitim, web tabanh egitim, sosyal ag paylasrrn siteleri ve Web
2.0 ile ilgili yapilan arastirmalar asaqida kisaca ozetlenrnistir.

2. 2. 1. Uzaktan Egitim ve Web Tabanh Egitim ile ilgili Arastrrrnalar
Cin'de Oc; tane Uzaktan Eqitirn Oniversitesi vardrr. Bu Oniversitelerde
ogrenim qoren 1,5 milyon ki§i bulunrnaktadrr (Turkoqlu, 2002).
Uzaktan Egitim ile ilgili en onernli adrrn 1982-1983 ogretim yilmda
29.000

ogrenciyle

hizmete

baslayan

Anadolu

Oniversitesi

Acrk Ogretim

FakOltesidir. GOnOmOzde de hizmet vermektedir. 1995 yrhndan sonra qelisen
eknolojiyle

birlikte

CD ve internet

gibi teknolojilerin

egitimde

kullarurm

h.si UN~
~

~r
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qundeme

qelrnistir

(lsman,

1998;

Calh,

Bayam

ve

z
Karacadaij,

-\

LIBRARY
2002;
?.

Ayvazreis, 2004).
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sesli ve qoruntulu ogelerinin bir arada kullarulmas: bir cok duyuya ayrn anda
hitap ederek kahci ogrenme uzerinde cok olumlu etkiler brrakrnaktadrr. Aynca
saqlanan

avantaj

drsmda

geleneksel

da buyuk kazarurn saqlarnaktadrr

ortamlara

kryasla

(Jan, 2001; Saracaloqlu

ve

Ka~II, 2001).
Uzunboylu

(2002)

yrhnda yapt191 doktora

destekli ingilizce ogretiminin

tez cahsrnasmda

Web

ogrenci basansi uzerine etkisini arastrrrrustrr.

Arastirrnada Web destekli ingilizce dersini alan ogrencilerin geleneksel srruf
ortarnmda

bulunan

ogrencilerden

basanli olduqu sonucunu

daha

elde

etrnistir.
Bilgisayar

ve internet'in

etkin kullarurruyla ortaya cikan bir egitim

anlayrsi olan Web tabanh egitim internet veya intranet alt yaprsrru kullanan
tasanrrunda resim ve grafik kullanmastrun yarunda bircok multimedya ozelligi
bulunan bir yaprdadrr. Bu nedenle Web tabanh ogrenme ortarnlanrun egitim
sistemini tamamen degi~tirdigi ileri surulrnektedir (Sunbul, 2002; Oral, 2005).
Cavus, Uzunbolu ve lbrahirn'in (2006), yaptiklan arastrrrna sonuclanna
gore

Java

ve

sistemlerinden

Pascal

derslerinde

Web

tabanh

Ogrenme

yonetirn

biri olan Moodle'm isbirltkli ogrenme araclari kullaruldrqrnda

ogrencilerin basansrrun arttrqrru ortaya koyrnuslardrr,
Web tabanh egitimde yer alan video konferans, sesli veya qoruntulu
sohbet irnkaru ogrenmede

sirurlan ortadan kaldmlrrus ve duvan olmayan

okullar, sanal kutuphaneler ve egitimde kullarulabilecek farkh boyutlar ortaya
koyrnustur (Halis, 2001; Askar, 2003).
Ozdarnh
ogrencilerinin

ve

Uzunboylu

(2007),

farkh

internet iletisirn araclarindan

kulturlere

sahip

olan elektronik

universite

pasta, tartrsrna

gruplan ve sohbet proqrarnlanru eqitsel arnach kullarurnma yonelik alqrlanru
belirlemek
tartisrna

arnacryla yaptrklan
gruplan,

)/

/I
c;.,;~_.fl

~<-_,e - u;r,;,t.O~~/

Yapilan bir eek arastrrma qosteriyor ki bilgisayann ve internetin yazih,

zamandan

·<;

~

~-::-

ogrenmede

-

~J'l

~
lJJ

cahsrnada

daha sonra srrasiyla

kullandrklanru belirtmislerdir.

ogrencilerin
e-posta

egitimde

ve sohbet

en cok

proqrarnlanru
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Cavus

ve

Bicen'in

(2009)

yaptiklan

arastrrrnaya

gore

Oniversite

ogrencilerinin en 90k kullandiklan e-mail servisini Windows Live (Hotmail), en
90k kullandiklan

Messenger servisini de Windows

Live Messenger

(MSN)

olarak saptarruslardrr.
internet'in sunduqu smrrsrz bilgi kaynaqt ogrenciler i9in vazqecilmez bir
kutuphane

olrnustur.

Ogrenciler

programlanrn zenqinlestirrnek

dismda

bir

90k

egitimci

de

ogretim

arnaciyla internet'i kullanrnaktadir (Akkoyunlu,

Saqlarn ve Atav, 2004).
Drexel
eszamansrz

Oniversitesi'nde,
ogrenmede

saptanrmstir.

Bu

Andriole

ogrencilerin

arastrrma

(1995)

bir

arastrrrnada

hicbir

dersi

kacrrmadrq:

geleneksel

srruf

ortammdaki

%80'inin

qosteriyor

ki

yapt1g1

zorunluluk olan devarn'm Web Ozerinden de saqlanabilmesi soz konusudur.
Amerika'da yaprlan ve ilginc;; bir sonuc alman cahsrnada ise Oniversite
ogrencilerinin geleneksel siruf ortarru ile Web tabanh egitimde aldiklan basan
puanlan arasrnda anlamll bir farkm olmadrqi
Beard (2003) yilmda Amerika'da

qorulrnustur (Hunhueon, 2002).

yapt1g1 bir cahsrnada da ayni sonuclara

rastlanrrustrr.
Demirli
yonelik

(2002),
~

yapt1g1

ogrencilerin

arastrrmayr

web

Firat

tabanh

Oniversitesi

Bilgisayar Ogretmenligi ve Elektronik Ogretmenligi

ogretim
Teknik

uygulamalanna
Egitim

Fakultesi

programlannda

ogrenim

qoren 33 ogrenci uzerinde yaprrustrr. Anket yoluyla elde edilen sonuca gore;
web tabanll ogretim uygulamalan ogrenciler tarafmdan benirnsenrnistir. Web
tabanll

ogretim

ortarmrun

atrhrmru saqlayabildiklerini
onemli fayda

zaman

etkilesimli

uygulamalarda

ogrencilerin

aktif

dusunrnektedirler. Arastrrrna sonuclanna gore en

ve mekan

sirurlamasmm

olrnarnasrdrr.

Aynca

bu

unsurun performansm artrnasma katki saglad1g1 dusunulmektedir.
Mutlu, Erorta ve Yilrnaz (2004) yapilan arastrrrnada Turkiye'de A91k
ogretimde yapilan smav sonuclarma gore Web tabanll egitim hizmetlerinden
yararlanan
yOksek

ogrencilerin

bulunrnustur.

basanlarinm

basarilan,
Web

yararlanmayan

tabanli

egitimden

ogrencilere
yararlanan

gore daha
ogrencilerin

beige ve yasa gore anlamll bir fark bulunmazken

ucuk bir etkisinin olduqu saptanrrustrr.

cinsiyetin

Aynca arastrrrna sonuclarina gore

