113

BÖLÜM IV
Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi.
Charles H. Duell, ABD Patent Dairesi Baskanı, 1899

TEKNOLOJİ İLE İLİŞKİLİ TRENDLER

Bilgi teknolojisi, son 40 yılda bilgisayarların daha küçük, daha hızlı, daha
ucuz ve daha güçlü hâle gelmesiyle çok hızlı bir şekilde gelişti. Böylece teknoloji günlük hayatımızın bir rutini haline geldi. Yeni bilgi teknolojileri insanların yaşayış ve iletişim kurma şeklini, girişimcilerin iş yapma biçimini, mevcut iş kollarını ve hangi becerilere daha az, hangi becerilere daha çok ihtiyaç
duyulduğu bilgisini değiştirmiş ve değiştirmeye de devam etmektedir. Trends
Shaping Education raporlarında ise cep telefonu kullanıcı sayısının, dünya nüfus artış hızından daha hızlı arttığı görülmüştür. Bu telefonlar fakir ülkelerin
en kırsal alanlarında bile kendine yer bulmakta, bu telefonların piyasa bilgisine
ve banka servislerine ulaşmada kullanım oranı artmaktadır. Aynı şekilde internet kullanıcı sayısında da –çoğunluğu genç kullanıcılar olmak üzere- 2000 ile
2005 yılları arasında çeyrek milyar oranında bir artış gösterdiği görülmektedir
(OECD, 2010; OECD, 2013).
Özellikle iş hayatında bilgisayar kullanımı mesai saatlerinin vazgeçilmez
bir parçası oldu. İş hayatında yaşanan dijital dönüşüm, 2005 ile 2011 yılları
arasında internete bağlı bilgisayar kullanan çalışanların payında belirgin bir
artış olmasından da anlaşılmaktadır. Aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere, işyerinin dijital dönüşümü konusunda İzlanda ve diğer İskandinav ülkeleri (Finlandiya, Danimarka, Norveç ve İsveç) 2011’de en yüksek seviyelere, Macaristan ve Türkiye en düşük seviyelere sahiptir. İzlanda, 2005 ile 2011 yıllarında
işyerinde internete bağlı bilgisayar oranını % 46’dan, % 98’e çıkartarak, diğer
herhangi bir ülkeye göre çok daha fazla bir artış göstermiştir.
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Grafik 15: İşyerinde Bilgisayar Kullanımı

İşyerlerinde bilgisayar kullanımı gibi evde de bilgisayar kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Evde bilgisayarların sık kullanımı (her gün veya haftada
birkaç kez) OECD ülkelerindeki 15 yaş kişiler arasında neredeyse evrensel
olduğunu gösteriyor. 15 yaşındaki öğrencilerin % 80’i veya daha fazlası, gösterilen 22 ülkenin 17’sinde evde bilgisayar kullandığını sıklıkla bildiriyor ve
bu ülkelerden onunda bu rakam % 90’ın üzerindedir. Bu ölçeğe zıt olarak,
Japonya ve Türkiye’de yalnızca yaklaşık yarısı evde sıklıkla bilgisayar kullandığını bildiriyor (OECD, 2010).
Grafik 16: Evde Bilgisayar Kullanımı.
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Bilginin teknoloji yardımı ile kolayca ve hızla farklı ortamlarda erişilebilir
olması; eğitim için kilit bir konudur ve bu kaynağı etkin bir şekilde kullanmak
için gerekli olan becerilerin de geliştirilmesi gerekir. Yukarıdaki grafiklerde de
görüleceği gibi evde ve işyerindeki bir bilgisayara erişim; OECD ülkelerinde
neredeyse evrensel hale gelirken, okullardaki bilgisayarlara ve internete erişim
sağlamak için ülkeler tarafından yapılan önemli yatırımlara rağmen, eğitim
için bu teknolojinin kullanımı henüz istenen seviyede değildir (OECD, 2013).
Okullarda bilgisayarların sıklıkla kullanıldığını bildiren 15 yaşındaki öğrencilerin oranı evde ve işyerinde bilgisayar kullanımına göre çok daha düşüktür. Okulda bilgisayarların olması, elbette etkin bir şekilde kullanıldıkları
anlamına gelmez. Okullarda bilgisayarın bulunması, yani “erişim”, “kullanım” ile aynı değildir ve “üretken kullanım” ise tamamen başka bir durumdur.
Okullarda bilgisayar kullanımı, öğrencilerin motivasyonları ve kapasiteleri ile
bilgisayarların hem günlük yaşamda hem de sınıf uygulamalarında ne ölçüde
mevcut olduğuna bağlıdır. Bilgisayarların okulda kullanımının evde kullanıma
oranla daha sınırlı olması, bilgisayarların öğrenme sürecine tam olarak entegrasyonunun eksik olduğunu göstermektedir (OECD, 2010).
Grafik 17: Okulda Bilgisayar Kullanımı.

Eksiklerine rağmen teknolojinin hızla, eğitim sektörüne nüfuz etmesi insanlarda teknolojinin eğitimi dönüştürmesine dair beklentilere girmesine sebep olmuştur. Teknolojinin eğitimi dönüştüreceğini umanlar, sadece bu çağın
insanları değildi elbette. Her dönemin kendine özgü geliştirdiği yeni araçlar,
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insanlarda farklı alanlarda bu mekanik veya dijital araçların kullanımına dair
yeni alanlar bulma isteği ile de birleşerek farklı iddiaları ortaya çıkarmıştır.
Örneğin, Jean Marc Cote’nin 1899 yılında Paris Dünya Fuarı’nda, geleceğe dair resimlerin olduğu bir sergide sergilenen 2000’li yıllardaki okul
ortamının fütüristik bir illüstrasyonla anlatıldığı çizimde bu iddialardan biri
görülmektedir.
Resim 6: 1899 yılından 2000 li Yılların Okulu Öngörüsü (Asimov, 1986)

Resimde öğretmenin bir öğütme makinesine attığı kitaplar elektrik yolu
ile öğrencilerin kulaklıklarına iletiliyor ve öğrenciler kitapları dinleyerek bir
şeyler öğreniyorlar. Aslında bugün bilgisayar kullanımı ile dijitalleşmiş kaynakların (kitap, görsel ve tüm basılı kaynaklar vb.) oluşturulması, her ne kadar
görsel ve kullanımsal farklar içerse de, bu resim ile mantıksal olarak bir paralellik gösteriyor. Bu durumda Cote’nin, eğitim materyalleri konusunda tutarlı
tahminlerde bulunmasa da uygulama açısından isabetli bir öngörüde bulunduğu söylenebilir.
Eğitim Hedefleri İçin Yeni Teknolojiler
Teknoloji sayesinde geliştirilen her ürünün doğrudan eğitimde kullanılması mümkün değildir. Hatta her teknolojinin eğitimde kullanılması gerekli
de olmayabilir. Bu sebeple sürekli tekrar ettiğimiz teknoloji kavramının altına
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eğitim amaçlı kullanmak üzere, genel olarak nelerin belirlendiği aşağıda belirtilmiştir. Eğitim Hedefleri için yeni teknolojiler başlığı altında; New Media
Consortium (NMC) ve EDUCAUSE Öğrenme Girişimi (EDUCAUSE Learning Initiative) tarafından yıllık olarak hazırlanan Ufuk Raporları (Horizon
Reports) temel alınmıştır. Ufuk Raporları, “Ufuk Projesi” kapsamı altından
dünya çapındaki eğitimcilerin en son öğrenme ve öğretme teknolojilerinden
haberdar olmaları amacı ile 2002 yılından bu güne yayınlanmaktadır. Bu kitabın içinde çok temel olarak bir özet yapılmış ve eğitim için kullanılan teknolojiler, araçlar ve kullanım stratejileri yedi kategoride toplanmıştır.
1. Tüketici Teknolojileri
Tüketici teknolojileri eğlence ve mesleki amaçlar için yaratılan araçlardır. Ancak öğrenmeye yardımcı olmak için de iyi birer hizmettir ve okullarda
kullanılmak için oldukça uygundur. Bu teknolojiler, insanlar evde veya başka
yerlerde kullandıkları için kolayca okullara uyarlanırlar. 3D Video, Elektronik
Yayıncılık (Electronic Publishing), Mobil Uygulamalar (Mobile Apps), Niceleştirilmiş Benlik (Quantified Self), Tablet Bilişim (Tablet Computing), Telepresence ve Giyilebilir Teknoloji (Wearable Technology) bu tür teknolojilerin
en yaygın örnekleridir.
1.1 Elektronik Yayıncılık: E-kitaplar tüketici sektöründe güçlü bir ilgi
yaratıp basılı kitapların tahtını sallamaya devam etmektedir. Modern elektronik okuyucular (iPad, Kindle vb.), not alma ve araştırma faaliyetlerini desteklemekte ve bu temel işlevleri, kapsamlı deneyimlerden sosyal etkileşimi
desteklemeye kadar, okumaya yönelik algılamamızı değiştiren yeni yeteneklerle genişletmeye başlamıştır (Johnson ve ark., 2011). Türkiye’de de özellikle
z-kitap (zenginleştirilmiş kitap) uygulamasının son yıllarda eğitimde kullanımı
oldukça popülerleşmiştir.
1.2 Mobil Uygulamalar: Öğrencilerin taşınabilir aygıtlara sahip olmaları ve kullanmaları gittikçe yaygınlaştığı için, mobil öğrenme K-12 eğitiminin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Kullanımı kolay dokunmatik ekran
ara yüzleriyle, küçük çocuklar bile bir tablet veya akıllı telefonu kolayca alıp
hemen kullanmaya başlamaktalar. Mobil aygıtlar, internet tarafından teşvik
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edilen sınırsız öğrenme, işbirliği ve üretkenlik için temel araçlardır. Cep telefonlarının en hızlı büyüyen yönlerinden biri de mobil uygulamalardır. Eğitim
şirketlerinin ve web sitelerinin çoğu da mobil cihazlar için uyumlu programlar,
platformlar ve müfredatlar oluşturuyorlar. Ayrıca, birçok okul ve okul sonrası
programlarda K-12 öğrencilerine uygulama geliştirme ve programlama öğretilmesi giderek yaygınlaşmaktadır (Johnson, Adams Becker, Cummins, Estrada, Freeman & Ludgate, 2013).
1.3 Tablet Bilgisayar: Taşınabilirliği, geniş ekranı ve dokunmatik ekranı
nedeniyle tabletler birebir öğrenme için ideal cihazlardır. Bir dizi okul, araştırma tabanlı öğrenmeyi (discovery learning), soru sorarak öğrenmeyi ve diğer
aktif öğrenme türlerini desteklemek için bu cihazları kullanmaktadır. Tablet
bilgisayar; mobil uygulamaların daha küçük cihazlara (cep telefonu) getirdiği
tüm avantajları kullanabildikleri, ancak daha büyük bir formatta olduklarından, okullar için sadece uygun fiyatlı çözümler olarak değil aynı zamanda her
türlü özellik açısından zengin araçlar olarak görülüyor ve böylece daha pahalı
ekipmanların yerini alıyor (Johnson ve ark., 2012).
Örneğin FATİH Projesi (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme
Hareketi) bugünün eğitim dünyasında en çok konuşulan konulardan biridir.
M.E.B., 2010’da başlatılan FATİH ile okullardaki teknolojik alt yapıyı iyileştirmeyi, eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerini desteklemeyi amaçlamaktadır.
Projenin amacı ülkenin her yerinden 40.000 okul ve 620.000 sınıfı teknolojik
alt yapıya kavuşturmak ve hedeflenen seviyedeki öğrencilere tablet bilgisayar
sunmaktır. Başlangıç olarak 6 milyar dolar ile ortaokul seviyesini kapsayan bu
proje, aşamalı olarak daha düşük seviyelere kadar inecektir. Bunun da beş unsuru bulunmaktadır: donanım ve yazılım altyapısı, dijital içeriğin sağlanması
ve yönetilmesi, öğretim programlarında altyapının etkili bir şekilde kullanılması, teknoloji ve internetin güvenilir ve ölçülebilir kullanımı, öğretmenlere
hizmet içi eğitimin sunulması. 2018 yılı itibari ile de 11.370 okul yüksek hızlı
internet kullanmakta, 432.288 sınıfta akıllı tahta bulunmakta, 45.653 çok fonksiyonlu yazıcı desteği ve öğrencilere toplam 1.437.800 adet tablet bilgisayar
sağlanmıştır.
1.4 Giyilebilir Teknoloji: Giyilebilir teknoloji yeni bir kategori değildir.
Teknolojinin en popüler canlı örneklerinden biri 1980’lerde tanıtılan HP’nin
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hesap makineli saatiydi. O zamandan beri alan önemli ölçüde ilerlemiş ancak
teknolojinin arkasındaki temel konular aynı kalmıştır. Taşınabilir, hafif ve genellikle kullanıcının sahip olduğu bir aksesuarın yerini alan, giyilebilir araçlar
herhangi bir yere gidecek şekilde tasarlanmıştır. Etkili giyilebilir cihazlar, onları giyen kişinin bir uzantısı haline gelir, böylece öğretmenlerin ve öğrencilerin hareket halindeyken üretken kalmasına yardımcı olan diğer görevlere
rahatça katılmalarına olanak tanır (Johnson ve ark., 2014).
Giyilebilir teknolojiler şimdiden tıp alanının en popüler teknolojik gelişmelerindendir. Giyilebilir teknolojideki en son gelişme, nicelleştirilmiş benlikle (Quantified self) bağlantılı olan cihazların bir parçasıdır. İnsanların fiziksel
faaliyetlerini (kalp atım sayısı, nefes alıp verme, uykuda kalma süresi, öksürme
ve göz kırpma sayısı vb.) izleyerek çıkarımlar yapmayı sağlayan bu uygulama
ile giyilebilir teknolojinin olası iki uygulamasından bahsedebiliriz. Örneğin
Fitbit; uyku düzenleri, atılan adımlar ve yakılan kalori gibi kullanıcıların günlük aktivitelerini takip eden küçük bir bilekliktir. Fitbit ve akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar arasındaki kablosuz ve otomatik senkronizasyon
sayesinde kullanıcılar cihazlarında gerçek zamanlı ilerleme gözlemleyebilirler.
Jawbone UP kol bandı benzer işlevleri kullanır ve kullanıcıların eşlik eden mobil UP uygulamasında otomatik olarak doldurulan uyku, hareket ve beslenme
bilgilerini izlemelerine izin verir. İnsanlar, diğer kullanıcılarla olan başarılarını
paylaştıklarından ve belirli hedefleri izlemek ve başarmak için ekip kurarken,
deneyim sosyal bir modele kolayca dönüşebilir.
Bu giyilebilir uygulamaların K-12 beden eğitimi sınıflarındaki uygulamalarını öğrencilere beslenme ve egzersiz hakkında bilgi vermek ve erkenden
sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olmak için düşünülmesi kolaydır. K-12’de giyilebilir teknolojinin diğer etkileyici kullanımlarına ek olarak,
saha gezileri ve alan çalışmasını geliştirme potansiyeli de vardır. Örneğin, GPS
özellikli Memoto gibi giyilebilir kameralar, insanların her türlü anısını fotoğraf
olarak kaydetme özelliğini barındırır. Bu araç ile bir sınıfın müze gezisinde
veya bir başka yere ait yüzlerce fotoğrafa veya veriye, daha sonra e-postayla veya diğer çevrimiçi ortamlardan erişilebilir. Contour Aksiyon Kamerası
(Contour Action Camera), hâlihazırda tehlikeli ve yüksek riskli sporlar (extreme sports) ile uğraşanlar tarafından tercih edilen, HD video kaydeden ve
akış yapan başka bir cihazdır. Genel olarak, kullanıcıların özel anlarının hepsi
için sorunsuz bir şekilde yakalanması yönünde artan bir talep var, ancak ağır
cihazlar taşımak zorunda kalmayı artık kimse tercih etmez. Teknolojiler, daha
küçük ve daha mobil olabilmesi için tasarlandığından, giyilebilir cihazlar teknolojinin gelişiminde doğal bir ilerleme oluşturmaktadır.
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2. Dijital Stratejiler
Dijital stratejiler, sınıfın içinde veya dışında öğrenme ve öğrenmeyi zenginleştirmek için cihazları ve yazılımları kullanma yollarıdır. Etkili dijital stratejiler hem formal hem de informal öğrenmede kullanılabilir; onları ilginç kılan
şey, yeni, anlamlı ve 21. yüzyılı hissettiren bir şeyler yaratmak için geleneksel
fikirleri aşmalarıdır. Kendi Aygıtınızı Getirin (BYOD), Tersyüz Sınıf (Flipped
Classroom), Oyunlaştırma (Gamification), Konum İstihbaratı, Makerspace ve
Saklama/Koruma Teknolojileri dijital stratejilerin en yaygın kullanımıdır.
2.1 Kendi Cihazını Getir/Bring Your Own Device (BYOD): Bu strateji, kendi dizüstü bilgisayarlarını, tabletlerini, akıllı telefonlarını ya da diğer
mobil cihazlarını yanlarında, öğrenme ya da çalışma ortamına getirilmesini
ifade eder. Okullarda çok sayıda öğrenci kendi cihazlarıyla sınıfa geliyor ve
okulun ağına bağlanmak için kullanıyorlar. BYOD politikasının kurumsal alana uyarlanması, eğitim bağlamları için bir model sağlamıştır ve uygulama tüm
dünyadaki okullarda kabul görmeye başlamıştır (Johnson, Adams Becker, Estrada & Freeman, 2014).
2.2 Oyunlaştırma/Oyun temelli öğrenme: Oyun temelli öğrenmenin
kullanımı son yıllarda oldukça artmıştır. Oyunlar; basit kâğıt kalem oyunlarından, kelime oyunları, karmaşık ve çok oyunculu çevrimiçi oyunlara kadar
geniş yelpazededir. Eğitim oyunları genel olarak üç kategoriye ayrılabilir: Dijital olmayan oyunlar, dijital ancak iş birliği yapmayan oyunlar ve işbirlikçi
dijital oyunlar. Birinci kategori, sınıfta tamamlayıcı öğrenme araçları olarak
hâlihazırda bulunan birçok oyunu içerir. Dijital oyunlar arasında, bilgisayarlar
için tasarlanan oyunlar, Nintendo Wii gibi konsol sistemleri için ya da özel bir
oyun istemcisi (IBM’in Power Up’ı gibi) veya bir web arabirimi (Whyville
gibi) yoluyla erişilen çevrimiçi oyunlar bulunur (Johnson ve ark., 2011).
Eğitim amacıyla oyunlarla ilgili yapılan araştırmalar, bazı ilginç trendleri
ortaya çıkarmaktadır. Tüketici oyunları üzerine yapılan yakın zamandaki çalışmalar, onları çeşitli yaş ve her iki cinsiyetten oyunculara özellikle ilgi çekici
ve alıcı kılan oyun yönlerini tanımlamaya yardımcı oldu: Bir hedefe doğru
çalışma hissi, muhteşem başarılara ulaşma imkânı, problem çözme, başkalarıyla işbirliği yapma ve sosyalleşebilme becerisi, ilginç bir hikâye çizgisi ve
diğer özellikleri. İkinci yönde, özellikle ders içeriğiyle ilgili oyun, öğrencinin
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materyal hakkında yeni bir perspektif kazanmasına yardımcı olur ve potansiyel
olarak onları bu içeriğe daha karmaşık ve detaylı şekilde dâhil edebilir. Oyuncuların ipucu buldukları ve oyun ile gerçek hayat arasındaki sınırı yok eden,
deneyimlerdeki bulmaca çözdükleri arttırılmış gerçeklik oyunları (Augmented
Reality/AR), ders içeriklerinin ve oyunların örtüşebileceği net bir örnek sunmaktadır. (Johnson ve ark., 2011).
2.3 Tersyüz Sınıf: Tersyüz sınıf, bir dersin tipik ders ve ödev unsurlarının tersine çevrildiği bir pedagojik modeldir. Sıradan bir sınıfta öğrenme konusunda en büyük zaman bir miktar bilginin anlatılması konusunda harcanır.
Tersyüz sınıfta ise amaç, bilgiyi sınıfa gelemeden önce uzaktan eğitim veya
çevrimiçi öğretim ile öğrencilere aktarıp, derste öğrenmenin uygulamaya dönük yöntemleri daha çok kullanmasını sağlamaktır. Bu yöntem ile daha fazla
sayıdaki ders saatlerinde; tartışma (discussion), proje tabanlı öğretim (Project
based instruction) ve laboratuvar/ deneysel (experimental) çalışmaların yapılmasını sağlayacaktır. Ders sırasında eğitmenler, öğrencileri bireysel soruşturma ve işbirliği çabasıyla teşvik ederek mentör veya danışman olarak görev
yapmaktadır. Tersyüz sınıf için tek bir model yoktur - bu terim, sınıf içi uygulamaları takip eden önceden kaydedilmiş dersler sunan hemen hemen her
sınıf yapısını tanımlamak için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tersyüz sınıf daha popüler hâle geldiğinde, müfredatın sınıfın dışında kalan bölümünü̈
desteklemek için yeni araçlar ortaya çıkabilir. Özellikle, güçlü mobil cihazların
geliştirilmesi, öğrencilerin elinde, onlar için en uygun yerlerde ve zamanda
daha zengin eğitim kaynakları sunacaktır.
3. Etkinleştirme Teknolojileri
Etkinleştirme Teknolojileri, cihazlarımızdan ve araçlarımızdan beklediğimiz şeyi dönüştürme potansiyeline sahip teknolojilerdir. Bu kategorideki
öğrenme bağlantısı daha kolaydır ancak bu teknoloji grubu, maddi teknolojik yeniliğin görülebileceği noktadır. Etkinleştirme teknolojileri, araçlarımızın
erişimini genişletir, onları daha yetenekli ve kullanışlı hâle getirir ve çoğu kez
daha kolay kullanılır. Duyarlı Bilgisayar (Affective Computing), Hücresel
Şebekeler (Cellular Networks), Elektro-Vibrasyon (Electrovibration), Esnek
Ekranlar (Flexible Displays), Konum Tespiti (Geolocation), Konum Tabanlı
Hizmetler (Location-Based Services), Yapay Zekâ (Artificial Intelligence),
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Makine Öğrenmesi (Machine Learning), Derin Öğrenme (Deep Learning),
Mobil Geniş Bant (Mobile Broadband), Doğal Kullanıcı Arayüzleri (Natural
User Interfaces), Yakın Alan İletişimi (Near Field Communication), Yeni Nesil
Piller (Next-Generation Batteries), Açık Donanım (Open Hardware), Konuşma Tercümesi (Speech-to-Speech Translation), İstatistiksel Makine Tercümesi
(Statistical Machine Translation), Sanal Asistanlar (Virtual Assistants) ve Kablosuz Güç (Wireless Power) etkinleştirme teknolojisi örnekleridir.
3.1 Doğal Kullanıcı Arayüzleri: Doğal kullanıcı arayüzleri, bilgisayarların hareketleri, vücut hareketi, yüz ifadeleri, ses ve diğer çevresel ipuçlarına
yanıt vermesine izin vermesi ile klavye ve fare yerine bilgisayar/insan etkileşimi için imkân verir. Doğal kullanıcı arayüzlerini sağlayan çeşitli teknolojiler,
sayısal aygıtlarla çok daha sezgisel etkileşime giriyor ve bunları kullanmak
çoğu zaman o kadar basit ki hiçbir talimata ihtiyaç duyulmuyor. Cihaz, etkileşimde bulunduğunuzda size öğretmenlik yapıyor. Akıllı telefonlardaki ve
tabletlerdeki dokunmatik ekranlardan, en son oyun sistemlerine (örneğin Xbox
Kinect ve Nintendo Wii) yerleşik jest ve sesli etkileşimlerden iPhone’daki Siri
gibi yetenekli sanal asistanlara doğal kullanıcı arayüzleri, kullanıcıların düşünceyi sorunsuz bir şekilde eyleme dönüştürmesine olanak sağlar. Büyük çoklu
dokunmatik ekranlar, birden fazla kullanıcının aynı anda içerikle etkileşime
girmesine olanak tanıyan ortak çalışmayı destekler. Bununla birlikte, bir etkinleştirme veya yardımcı teknoloji olarak, doğal kullanıcı arayüzleri, özel
ihtiyaçlar ve engelli bireyler için şimdiden derin etkiler içerirler. Örneğin el
hareketlerini kontrol eden cihazlar; görme engelli veya öğrenme güçlüğü olan
öğrencilere yardımcı oluyor ve klavye bağımlılığını azaltıyor. Doğal kullanıcı arayüzleri, fiziksel ve mekanik olarak bilgisayarlarla etkileşim yollarımızı
değiştiriyor. Bu nedenle, aynı anda dönüştürücü ve yıkıcıdır. Araştırmacılar
ve geliştiriciler, doğal kullanıcı arayüzlerinin bilişsel ve kültürel boyutları
hakkında bilgi sahibi oluyorlar ve K-12 içindeki doğal kullanıcı arayüzlerinin
potansiyelinin tam olarak gerçekleştirilmesi, yoğun disiplinler arası işbirlikleri
ve öğretme, öğrenme ve öğrenmenin doğası ve iletişim hakkında yenilikçi düşünmeyi gerektiriyor (Johnson ve ark., 2013).
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4. İnternet Teknolojileri
İnternet teknolojileri, ağ ile etkileşimde bulunduğumuz temelde teknolojileri daha şeffaf, daha az rahatsız edici ve kullanımı daha kolay hâle getirmeye
yardımcı olan gerekli altyapıyı içerir. Bulut Bilişim (Cloud Computing), The
Internet of Things (Nesnelerin İnterneti), Gerçek Zamanlı Çeviri (Real-Time
Translation), Semantik Uygulamalar (Semantic Applications), Tek Oturum
Açma Sendikasyon Araçları (Single Sign-On an Syndication Tools) internet
teknolojilerinin örnekleridir.
Resim 7: Cevap Makinesi (1971)

1964/1971 Book Childcraft Vol. 6 How Things Change isimli kitaptan
alınan bu cevap makinesinin belki de internet teknolojilerini eğitimde kullanma fikrinin atası olduğunu söyleyebiliriz.
4.1 Bulut Bilişim: Son birkaç yıldır, bulut bilişim, okulların veriyi korumak, uygulamalar geliştirmek, yazılım ve çevrimiçi platformlar sunmak ve
işbirliği yapmak için etkili bir yol olarak sıkça kullanılmaktadır. Bulut Tabanlı
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hizmetler, altyapı, yazılım ve güvenlikle ilgili çok çeşitli ihtiyaçları karşılayan
bir dizi çözüm sunar. Sanallaştırma yoluyla, bulut bilişim sağlayıcıları, herhangi bir bağlı cihazdan sorunsuz ve isteğe bağlı olarak erişilebilen, tamamen
etkinleştirilmiş sanal bilgi işlem ortamları sunabilir (Johnson ve ark. 2013).
Bulut servisleri üç kategoride gruplanır: Gerektiğinde ölçeklenebilen genel olarak sanallaştırma olarak adlandırılan bir hizmet olarak altyapı - sanal
makineler, bant genişliği ve depolama. Hizmet olarak platform (Paas)-uygulama geliştirme ve sunma ortamı. Bir kuruluşun spesifik ihtiyaçlarını karşılamak
üzere tasarlanmış bir hizmet olarak yazılım hizmeti (SaaS). Daha fazla birey,
kişisel hayatlarında Dropbox ve Google Drive gibi bulut tabanlı paylaşım
servislerini kullandıkça bulut bilişimi, verimliliğin artırılması ve işbirliğinin
yaygınlaştırılması için sunucu tabanlı altyapıların verdiği mali yükleri hafifletmek için yaygın bir araç olarak kabul gördü. Bulut hizmetleri özellikle sunucu
bakımı için gereken maliyeti ve zamanı düşürür ve kolay paylaşım ve hareket
özgürlüğü (mobilite) için en iyi bilgi işlem uygulamalarını teşvik eden yeni
araçlar için destek sağlar (Johnson et all, 2013). CDW-G’nin 2013 Bulut Durumu Raporuna göre, anket yapılan K-12 okullarının % 42’si şu anda bir çeşit
bulut bilişim çözümü uyguluyor; en iyi kullanım alanları depolama, konferans
ve işbirliği ve ofis paketi yönetimi içindir. E-posta, video ve diğer barındırma hizmetleri gibi bulut tabanlı teklifler, aboneliğe dayalı yazılım araçları ve
çok çeşitli işbirlikçi uygulamalar, makinelerini ve yazılımlarını sürekli olarak
güncellemek için okulların üzerindeki yükü kaldırıyor. Bulut bilgi işlem teknolojisinin son birkaç yıldır sınıf ortamında en yaygın kullanımlarından biri,
Google Apps gibi bulut tabanlı araçlardır. Web tabanlı uygulamalar herhangi
bir tarayıcıda çalışır ve proje malzemeleri, sunumları ve atamaları için aygıttan
bağımsız bir yer sunar. Bugünün bulut altyapısı, herkesin medya ve materyalleri paylaşmasını kolaylaştıran çok çeşitli araçlar ve hizmetler içerir.
4.2 Nesnelerin İnterneti (The Internet of Things/IoT)
Nesnelerin interneti, elektronik, yazılım ve sensörler yardımı ile alet ve
araçların birbirleri ile ağ kurması bir anlamda iletişim içinde olmasını ifade
eder. Günümüzde en bilinir sistem; akıllı evlerde kullanılandır. Evinize gitmeden cep telefonu ile ısıtma- soğutma, havalandırma, güvenlik gibi konuları
takip etmek nesnelerin interneti sistemi içindedir. Geleceğin okullarında da
özellikle eğitim yönetimi ve öğrenci işleri servisleri gibi konularda nesnelerin
internetinin kullanımının yaygınlaşacağını öngörebiliriz. Öğrenci gün içinde-
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ki, okulda veya dışında tüm aktivitelerinin görüntülenmesi artık uzak bir ihtimal değil.
5. Öğrenme Teknolojileri
Öğrenme teknolojileri, eğitim sektörü için açıkça geliştirilen araç ve kaynakları olduğu gibi, öğrenmeyi yararlı kılma amaçlı stratejilerle eşleşen başka amaçlardan uyarlanmış araçları da içerebilen gelişim yollarını içerir. Bu
araçlar öğrenmeyi kişiselleştirerek, öğrenme ortamını değiştiren teknolojileri
içerir. Badges/Mikrokredi (Badges/Microcredit), Öğrenme Analitiği (Learning
Analytics), Büyük Açık Çevrimiçi Kurslar (Massive Open Online Courses),
Mobil Öğrenme (Mobile Learning), Çevrimiçi Öğrenme (Online Learning),
Açık İçerik (Open Content), Açık Lisanslama (Open Licensing) ve Sanal ve
Uzak Laboratuvarlar (Virtual and Remote Laboratories) öğrenme teknolojilerinin örneklerindendir.
5.1 Öğrenme Analitiği: Öğrenme analitiği, akademik ilerlemeyi değerlendirmek, gelecekteki performansı öngörmek ve potansiyel konuları belirlemek için öğrenciler tarafından üretilen ve öğrenciler adına toplanan çok
çeşitli verilerin yorumlanmasına işaret eder. Veriler, ödevlerin tamamlanması
ve sınavların alınması gibi açık öğrenci eylemlerinden ve çevrimiçi sosyal etkileşimler, ders dışı faaliyetler, tartışma forumlarındaki yayınlar ve öğrencinin
eğitimsel ilerlemesinin bir parçası olarak doğrudan değerlendirilmeyen diğer
faaliyetler de dâhil olmak üzere gizli eylemlerden toplanır. Verileri işleyen ve
görüntüleyen analiz modelleri, öğretim üyelerine ve okul personeline yorumda yardımcı olur. Analitik öğrenmenin amacı, öğretmenlerin ve okulların her
öğrencinin ihtiyaç ve yeteneği için eğitim olanakları yaratmalarını sağlamaktır. Analitik öğrenmenin özü, öğrenciler hakkında zengin bir bilgiyi okulların
harekete geçmesine izin verecek bir şekilde analiz etmektir (Johnson ve ark.,
2011).
5.2 Sanal ve Uzak Laboratuvarlar: Sanal ve uzak laboratuvarlar yeni
teknolojiler değildir, ancak STEM eğitiminin iyileştirilmesiyle ilgili birçok
önemli tartışmanın konusu olmuştur - özellikle pahalı teknoloji ve teçhizatları
karşılayamayan okullarda-. Sanal ve uzak laboratuvarların her ikisi de esas
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bilimlere erişimin artırımını yerine getirdiği için birlikte söylenirken, önemli
şekillerde farklıdırlar. Uzak laboratuvarlar, kullanıcıların uzaktan kumandalı
fakat gerçek laboratuvar ekipmanları kullanarak deneyler yapmalarını ve internet üzerinden etkinliklere katılmalarını sağlar. Sanal laboratuvarlar, simüle
edilmiş ekipmanlarla deneyler yapmak için etkileşimli çevrimiçi ortamlardır.
Bununla birlikte, her ikisi de kullanıcının bulunduğu yere bakılmaksızın gerçek laboratuvar deneyimleri vaad ederler. (Johnson et all, 2013). Uzaktan laboratuvarlarda aparatla web kamerası, mikrofon ve diğer sensörler vasıtasıyla
deney boyunca izlenebilir. Ekipman, genellikle bir kullanıcı laboratuvarı sıfırlamayı seçtiğinde kendiliğinden temizlenmeye izin verir. Bununla birlikte
işyerinde gerçek araçlar bulunduğundan, birçok uzak laboratuvar aynı anda bir
kullanıcıya veya bir kullanıcı grubuna erişimini kısıtlar.
6. Sosyal Medya Teknolojileri
Sosyal medya teknolojileri her ne kadar tüketici teknolojisi kategorisinde
yer alsa da, toplumun her kesiminde o kadar yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır ki; kendisi başlı başına ayrı bir kategoride incelenebilir. We Are
Social ve Hootsuite’in yayınladığı “Digital in 2019” raporuna göre (2019);
dünya genelinde 4.38 milyar internet kullanıcısının 3.48 milyarı sosyal medya
kullanmaktadır. Bu da dünya nüfusunun %45’ini oluşturmaktadır. Türkiye’ de
82,4 milyonluk nüfusun %72’sini oluşturan 59.36 milyon internet kullanıcısından, 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısıdır. Bu rakamda, ülkemizdeki
nüfusun %63’ünü temsil etmektedir. Yine aynı rapora göre her yaş grubunda
erkekler kadınlara göre sosyal medyayı daha fazla kullanmaktadır ve sosyal
medyayı kullananların üçte biri 25-34 yaş arasındaki kişilerdir. 13-17 yaş arası
gençlerin sosyal medya kullanım oranın sadece %3.9 iken, 18-24 yaş arası
gençlerin %24’ ü aktif olarak sosyal medya kullanmaktadır. Buradan da sosyal medyayı eğitimde kullanmak isteyenlerin, üniversite ve sonrası dönemdeki
kişilerin eğitimsel ihtiyaçlarını hedeflemelerinin daha doğru olacağı çıkarımı
yapılabilir.
7. Görselleştirme Teknolojileri
Görselleştirme teknolojileri, basit bilgi grafiklerinden görsel veri analitiğine kadar bir çok konuyu kapsar. Ortak noktaları, karmaşık durumlarda
beyindeki görsel bilgileri hızla işleme, kalıpları tanıma ve bir anlam düzeni
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oluşturmaktır. Bu teknolojiler geniş veri kümelerini çıkarmak, dinamik işlemleri keşfetmek ve genellikle karmaşıklığı basitleştirmek için giderek artan araç
ve süreç kümesidir. 3D Yazıcı/Hızlı Prototipleme (3D Printing/Rapid Prototyping), Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality), Bilgi Görselleştirme (Information Visualization), Görsel Veri Analizi (Visual Data Analysis), Hacimsel
ve Holografik Gösterimler (z-uzayı) (Volumetric and Holographic Displays
(z-space)) görselleştirme teknolojilerine örnektir.
7.1 3D Yazıcı: Üç boyutlu yazıcı, bir modeli prototipleme konusunda endüstriyel modellemeden daha hızlı ve ucuz bir alternatif sağlar. K-12 eğitiminde özellikle STEM konularını ‘kendin yap’ yaklaşımı ile tasarlayan ve programlayan ‘üretici kültürü’ (maker culture) benimsemiş öğretmen ve öğrenciler
tarafından kullanılmaktadır. Üniversitelerde de mimarlık, planlama ve tasarım
disiplinleri alanlarında öğrenim gören öğrencilerin ve akademisyenlerin özgün
ürünler artaya koymasında fayda sağlamaktadır.
7.2 Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality/AR): Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki bir nesne veya ortamın, bilgisayar tarafından üretilen;
ses, görüntü, grafik vb. verilerle zenginleştirilerek meydana getirilen yeni bir
görünümüdür. Temelde yapılan şey, gerçek ortam veya nesnenin görüntüsünün bilgisayar tarafından değiştirilmesidir (artırılması). Artırılmış gerçeklik
uygulamalarını tamamı özel gözlük gibi araçlar gerektirmeyebilir. Akıllı telefonlar veya tabletlere indirilen bazı uygulamalar yolu ile de fiziksel dünyada
var olmayan görüntüleri kitap ve diğer eğitim materyalleri içinde görmemiz
mümkündür.
K-12 eğitiminde birçok farklı kullanım alanı olan arttırılmış gerçeklik
özellikle bilginin görselleştirilmesi yolu ile öğrenmeyi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Artırılmış gerçekliğin eğitimsel amaçlarından bir tanesi de kağıtkalem kullanılarak yapılan uygulamalardan daha fazla duyuya hitap ederek
öğrenme deneyimini zenginleştirmektir. Artırılmış gerçekliğin eğitimdeki kullanım alanı belli bir konu veya disiplin ile sınırlı değildir. Artırılmış gerçeklik
yabancı dil öğretiminden, matematik öğretimine ve meslek eğitimine kadar çeşitli alanlarda kullanılabilir. Örneğin Türkiye’de üretilen Kartoon 3D Türkçe,
İngilizce ve Almanca harf, kelime, sayı (ondalık sayılar da dahil) ve dört işlem
hesaplarını öğretmeyi hedeflemektedir.
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Arttırılmış gerçeklik yolu ile zenginleştirilen okul öncesi kitaplarda, çocuklar kitabın okunmasını dinlerken aynı zamanda hikâyenin karakterlerini
canlıymışçasına deneyimleyebilir. Bunun ötesinde, bir biyoloji dersinde insan
vücudu üzerinde çalışma olanağı bulamayacak olan öğrencilerin artırılmış gerçeklik uygulamaları ile insan vücudunu katman katman inceleyebilirler.
Okullarda Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Normal olan, alıştığımız şeydir. Geleneklerin ve kurumların bir aşamadan
sonra kaçınılmaz ve gerekli görünmesi belki de insan doğasının bir parçasıdır.
Eğitim etkinliğini anlamlı bir şekilde değiştirmek istiyorsak, öğretme ve öğrenmeyi bugünün gerçek dünyasıyla daha uyumlu hâle getirmek, yapmamız
gereken sıçramalardan biri, bu günkü hâkim eğitim modelinin kaçınılmaz olmadığını anlamak olacaktır (Khan, 2012). İnsanlar geldikleri noktada iyi bir iş
çıkarttıklarını düşündüklerinde bunun ilerleyebileceğine ama temelde değişmez bir yapı olduğunu düşünme eğilimindedirler. Bu bakış açısı ile durup düşündüğümüzde hiçbir kurum veya sürecin mutlak olmadığını “Apriori” olarak
görürsek gelecek fikirlerini daha rahat tartışabiliriz. Örneğin Tepegöz’ün veya
televizyonun okullarda kullanılması o günün şartlarında bir teknolojik yeniliktir. Hatta bazı yerlerde tükenmez kalemin kullanılması bile teknoloji olarak kabul ediliyor. İşte bu noktada tarihi olaylar, bizim bugünkü durumumuzu
yeniden gözden geçirmemize olanak verebilir. Örneğin Ergun ve Çifçi’nin
(2006) “Usul-ü Cedid” hareketindeki olaylarda belirttiği gibi:
Türk eğitim tarihinde Usul-ü Cedid hareketi 1847’de İstanbul’da örnek
olarak açılan 5 rüşdiyede (ortaokul) uygulanmıştır. Bu yıl hazırlanmış bir
talimatnamede yazı tâlimi için Mekke, Medine ve Arabistan havalisinde olduğu gibi taş tahtanın kullanılması istenmektedir. Ayrıca çocukların
birer divit bulundurulması istenmektedir. Burada Rüşdiyelere bir ders
malzemesi olarak harita girmiş ve hemen engellenme çalışmaları da başlamıştır. Bunun dini ve devleti geriye götüreceği iddia edilmiştir. Rüşdiye
mekteplerinde harita vasıtasıyla çocuklara ressamlık öğretildiği söylentileri duyulmuştur. Korkudan bazı rüşdiyelerdeki haritalar “gâvur icadı”
ve “Frenk usulü” suçlamasıyla toplattırılarak abdeshânelere attırılmıştır.
Bu örneklerden anlaşıldığı gibi yenilik ve teknoloji her dönemde farklı
bir materyal üzerinden eğitimde kullanılmaya çalışılmış kimi zaman başarılı
kimi zaman da başarısız olmuştur. Eğitim Hedefleri İçin Yeni Teknolojiler baş-
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lığı altında sayılan tüm materyal ve uygulamalar zaman içerisinde ya sınıflara
adapte olacaklar, ya da reddedilip eğitim sektöründen silinecekler.
Teknoloji eğitimi dönüştürebilir mi? Bu soruyu yanıtlamak için öncelikle
okulların bugünkü düzenlerini nasıl kazandıklarını gözden geçirmek gerekir.
Taylor’ın bilimsel yönetim fikirleri çevresinde fabrikalardaki üretimin artması için kullandığı prensiplerin okulların düzenlenmesinde de büyük etkisi olmuştur. Fabrikalardaki üretim için tek bir işte uzmanlaşmış isçiler ve önceden
belirlenmiş çalışma süreleri ile üretim bantlarını verimliliğinin arttırılması için
bir dizi uygulama yapılmıştır. Okullarda öğrenme verimliliğinin artması için
fabrikalardaki yöntemlere benzer yöntemleri eğitime adapte etmiştir. Örneğin
öğretmenlerin aynı yaş grubundaki öğrencilere tek bir konuyu öğretmek için
bir ders hazırlaması, öğretmenlerin tek bir ders konusunda uzmanlaşması öğretim için kısa zaman dilimleri belirlenmesi bunun sonunda da bir zil ile öğrencilerin bir dersten diğerine geçmesi bilimsel yönetim yaklaşımının etkisi ile
geliştirilmiştir denilebilir. Bahsi geçen uygulamalara bakarsak bugünün okullarının 20. yüzyıl okullarından çok da farklı olmadığını kolayca görebiliriz.
Norveçli bir kriminolog olan Christie (Paludan’dan aktarıldığı şekliyle,
2006), 1970’te “Hvis skolen ikke fandtes” (Okullar Hiç Olmasaydı) adında bir
kitap yayınlamıştır. Neyse ki, okulu bulmamış olsaydık onu bizim yine icat
edeceğimiz sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca şunu da belirtmiştir ki, eğitim sisteminin amacı gençlere sadece okuma, yazma ve sayı saymayı öğretmek olsaydı
bizim şimdi yaptığımız süreden daha kısa bir sürede bunu başarabilirdik. Bu
durumda kendimize şu önemli soruyu sormalıyız: Eğer bugünün okulları olmasaydı, biz yeni baştan yaratacak olsak yine bugünün okullarını mı yaratırdık?
Konuyu biraz daha irdelemek için bir örnek daha verelim. Diyelim ki,
1800’lerden bir cerrah günümüzdeki ameliyathanelerden birine geldi ve bu
ameliyathanede de laparoskopik cerrahi yolu ile bir operasyon yapılmakta. Söz
konusu cerrah bu operasyonu gerçekleştirebilir mi?
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Resim 8: Teknolojinin Cerrahi Alandaki Gelişimi

Kanımca, bu doktor orada neler olup bittiğini bile anlayamaz. Hatta oradaki aletlerin ne olduğunu dahi kestiremez. Fakat aynı şekilde 1800’lü yıllardan bir öğretmeni bugünkü sınıflara koyduğumuzda bir öğretmenin yerine ders
anlatabilir mi? Eğer cevap evet ise bu nasıl mümkün olabiliyor? 1880’lerdeki
eğitimciler 21. yüzyılın ihtiyaçlarını harika bir şekilde karşılayacak şekilde bir
eğitim mi tasarlamıştı? Diğer bir olasılık ise günümüzdeki okullarının yeni
öğretme ve öğrenme anlayışları ile uyum sağlamak için çok da çaba sarf etmediği, değişmediğidir (Caroll, 2000).
Teknolojik gelişmelerle uzay yolculuklarının bile neredeyse haber değerini kaybettiği dünyada, ülkemizdeki birçok okulda basit makine/çıkrık yapmanın bile “proje” geliştirmek kabul edildiğini düşünürsek okulların çoğunun,
nasıl da çağın gerisinde kaldığı apaçık ortaya çıkacaktır. Eğer bu sistem artık
ihtiyaçlarımıza cevap vermiyorsa bu sistemi nasıl değiştirebileceğimiz konusunda düşünceler üretmemiz gerekmektedir. Şu soruyu kendimize soralım:
Eğitimde son yüzyılda sağlık alanında olduğu kadar fazla gelişme yaşansaydı
bugünün okulları neye benzerdi?
Bu soruyu düşündüğümüz zaman eğitimdeki teknolojiden değil aslında
teknolojisizlikten söz etmek daha anlamlı olur. Her ne kadar bugünün okulları
bilgisayarlar, internet ağları, video sistemleri, akıllı tahtalar, tablet PC’ler ile
donanmış olsa da tüm bu araçların kullanım şekli okullar için devrimsel bir
dönüşüm sağlamamıştır. Bununla birlikte okulun yapısındaki fiziksel mekânlar, öğretim yöntemleri ve yönetim şekli de derin bir dönüşüme uğramamıştır.
Teknolojinin eğitimi dönüştürebilmesi için eğitimin içerisinde kullanılan kitap
ve tahta gibi materyallerin yerine donanımsal olarak gelişmiş versiyonlarını
üretmenin ötesinde uygulamalar yapması gerekir. Çünkü bu etkinlikler sadece
“eski şaraba yeni şişe” olarak değerlendirilebilir. Eski bilgilerin ve yöntemlerin öğretilerinin akıllı tahtalar veya tablet PC’ler üzerinden yeniden sunulma-
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sı gerçek anlamda bir yenilik değildir. Sonuç olarak şunu söylememiz yanlış
olmaz; okulun dışındaki dünya ve birçok farklı sektör bilgi çağına dönmüş
olsa da okullar hâlâ endüstri devrimindeki fikirleri ve yapıyı temsil etmekteler. Katılımcılardan biri teknolojiyle ilgili beklentilerini ve gözlemlerini şöyle
açıklamıştır:
Teknoloji, eğitim ihtiyaçlarından daha hızlı ilerlemekte ve teknolojik materyaller kendine eğitim alanında yer bulmaya çalışmaktadır. Hâlbuki
bunun tam tersine ihtiyacımız var. Biz, eğitimciler olarak hayal etmeli ve
mühendislerden eğitim için bir şeyler yapmalarını istemeliyiz. Aksi durumda biz de teknolojinin kendini pazarladığı marketlerden biri olarak
kalırız.
Her şeyin değiştiği iddiaları bir yanda dursun, aslında en çok değişen şeyin geri kalanlar ile ileri gidenler arasındaki farkın korkutucu düzeyde açılmasıdır. 20. Yüzyıl başlarında okulların çoğu benzer materyallere sahipken bugün
sınıfların arasındaki fark -en yüksek altyapı ile donanmış olanlar- ısıtma, havalandırma, sistemlerinden bile yoksun ortamlar arasındaki farktır. Teknoloji
ile gelen gelişim herkesin faydalandığı bir değişim değildir. Bu fark özellikle
programlama ve robotik derslerini ilkokuldan itibaren programlarına alıp öğrencilerini uluslararası robotik yarışmalarına götüren okullar ile sıradan devlet
okulları arasında gün geçtikçe açılmaktadır. Eğitim için bilgisayar okuryazarlığından, bilgisayar programlamaya birçok becerinin; yalnızca “yoğun bilgi”
olarak adlandırılan pozisyonlarla sınırlı olmadığını anlamak en önemli noktadır. Dijital eşitsizliğin (digital divide) gelecekteki biçimleri bilgi teknolojilerini etkili bir şekilde kullanma becerileri ve yetenekleri üzerine odaklanacaktır.
Bu sebeple, okullar mezunlarını bu alanda eşit kapasitelerde donatmalıdırlar
(OECD, 2013).
Teknolojik aletlerin içine doğan “dijital yerliler” ve bunların gelişimine
bilfiil şahitlik eden “dijital göçmenler” kavramların içinde söylenen bugünün
çocuklarını teknolojiyi kullanmalarının çok önemli olduğu söylemini biraz
yanlış yorumluyor olabiliriz. Ortaçağda doğmuş olan sıradan bir çocuğun, temel bahçe becerilerine sahip olmadan gıdaya ulaşması nasıl zorsa ve bu yüzden okulda (formal) bir eğitim almadan bunu yapıyorsa; günümüz gençleri
teknolojiyi formaldan daha çok informal yollar ile öğreniyorlar. Bunun anlamı
her dönemde içine doğulan toplumun “hayati” becerileri vardır ve bireyler
bunları doğdukları anadan itibaren informal yollar ile edinirler. Dijital yerli
dediğimiz neslin dijital tecrübelerinden ve yaşadıkları ortamların kültürel fark-
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lılığından dolayı beyinlerinin fiziksel olarak değiştiğini ifade ediyor. Acaba
gerçekten değişen beyinlerimiz mi, yani çocuklarımız bir tür evrimsel değişim
içinde mi yoksa değişen sadece küresel ekonomide hayatta kalma çabasının
bize dayattıkları mı?
Buna ek olarak, Dünya Bankası Raporları (2010) bu teknolojik gelişmelerin hizmet kalitesini arttırmada önemli rol oynayabileceğini fakat bu sürecin pedagojik bağlamda yapılacak değişikliklerle desteklenmesi gerektiğini
vurgulamıştır. Eğitim sisteminin “yeni iktisadi beceriler” geliştirmesinin bir
ülkeyi daha iyi rekabet edebilir hâle getirebileceği bir gerçektir. Bu da nitelikli
öğretmen kaynağını artırmak ve eğitim müfredatlarıyla olan ilişkisini güçlendirmek üzere eğitimcileri daha iyi yetiştirmek anlamına gelmektedir. Bunun
yanında teknolojinin artık eğitimin vazgeçilmez bir parçası olduğunu kabul
edip öğretmeni sadece bilgi değil yeni materyal (bilgisayar donanım ve yazılımları) anlamında da desteklemek gerekir.
Pek çok vakada yeni teknolojilerin deneysel veya pilot uygulamaları öğretmen ve okul müdürünün görevleri arasında görülmez ve dolayısıyla da göz
ardı edilir. Bu süreçleri değiştirmek hem davranışlarımızda hem de uyguladığımız politikada değişikliğe gitmek anlamına gelmektedir. Teknolojiyi öğretme yöntemlerine adapte etmeleri ve bu yönteme kendileri de adapte olmaları
beklenen öğretmenler, FATİH projesinin başkahramanı olarak görülmektedir.
Fakat öğretmenlerle yapılan bir değerlendirme göstermiştir ki, öğretmenlere
sunulan hizmet-içi eğitimin yetersizliği bu proje tasarımının ciddi bir kusurudur. Öğretmenlere bu teknolojik altyapıya uygun beceri ve donanım sağlanmadıkça FATİH Projesi’nin sonuçlarının ne kadar anlamlı olacağı kafalarda
önemli bir soru işareti olmaya devam etmektedir. Dahası teknolojik aletlerin
öğrenme kazanımlarına olan etkisi de hâlâ karışıktır ve bu etkiyi ölçen çok
az çalışma yapılmıştır. Gerektirdiği büyük bütçeleri, projenin sonucunun net
olmaması ve öğretmen gelişimine yeterince önem verilmemesi göz önünde
bulundurulduğunda, FATİH Projesi’ni Türkiye için yüksek riskli bir yatırım
olarak görmek mümkündür (Aydagül, 2013). Katılımcılardan biri FATİH Projesi’nin şu andaki durumuyla ilgili görüşlerini şöyle açıklamıştır:
“Bu proje günümüzde başarıya ulaşabilecek bir proje değil ama bunu
geleceğine taşımış bir yatırım olarak görüyorum. Bütün öğrenciler eğitime ulaşabilse de, ulaştıkları eğitimin kalitesi açısından arada çok büyük
farklar var. Özel okullar belki bunu başarıyla yapabilirler çünkü onların
öğrenci profilleri daha farklı ama bütün devlet okullarında herkesin tabletle eğitim yapabileceğini düşünmüyorum.
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Katılımcılar FATİH Projesi’nin çok fazla maliyetli olduğunu söyleyerek
daha önce de kısaca bahsedilen, Kendi Cihazını Getir/Bring Your Own Device
(BYOD) stratejisini çözüm olarak sunmuşlardır. Teknolojiye erişimin maliyeti düştükçe ve okullar da teknolojik aletlere koydukları sınırlamaları esnettikçe öğrencilerin de okula kendi cihazlarını getirmeleri daha mümkün hâle
gelmektedir. Diğer ülkelerdeki birçok okulda Kendi Cihazını Getir stratejisi
uygulanmakta, böylelikle öğrencilere sınıflarda kendi cihazlarını kullanma imkânı sağlanmaktadır. Bunun sonucunda da bütçe olumlu yönde etkilenmekte,
okullar genel anlamda teknolojiye daha az bütçe verirken, imkânı olmayan
öğrencilere daha fazla yoğunlaşma fırsatı bulabilmektedir. Bu durum, Kendi
Cihazını Getir programlarına olan ilgi okuldaki öğretmenlerin de yaklaşımlarını değiştirmiş; pek çok okulda hâlâ yasak olan akıllı telefonların kapasitelerini
daha iyi anlamalarını sağlamıştır (Johnson ve ark., 2013).
Genel olarak yapılan ve en tehlikeli şey olan, yatırımı tek bir alana yapma hatası bu olayda da karşımıza çıkmaktadır. Sadece bir alana yapılan yatırım (teknoloji, materyal, kaynak, altyapı vb.) vücudun asenkronize büyümesi
gibi bir etki yaratır. Düşünün ki büyüme çağındaki bir çocuğun bütün uzuvları
orantılı olarak büyümek zorunda iken, bütün gücü sadece sağ bacağının uzaması için aktaran bir bedene biz uzun boylu mu deriz? Yoksa anormal mi?
Vücudun bir uzvundaki gelişim nasıl bedeni olduğundan daha zor hareket eder
hâle getirecekse, sistemin sadece bir alanına yapılan yatırım da sorunları çözmez. Sadece durumu daha karmaşık hâle getirir. Ve bir gün bakmışız ki, bir sorunu çözmek için kullanılan yöntem, başlı başına kendisi bir sorun olmuş. Bu
noktada eğitimde fırsat eşitliği konusundaki sayısal uçurumdan bahsedebiliriz:
teknolojiye erişimi daha iyi olan öğrenciler, teknolojik becerileri kazanmada
diğerlerine göre daha avantajlı konumdadır. Dönüşen meslek grupları, çoklu
kariyerler ve hızla artan mobil iş gücü bu trende katkı sağlayan şeylerden bir
kaçıdır (Johnson ve ark., 2012).
Eğitimde Dönüşüm
Teknoloji, öğrenmeyi hızlandırmak değil ama bilgiye ulaşım açısından
çok büyük fayda sağlamıştır. Günümüzde öğrenmeyi hızlandıracak, öğretim
maliyetlerini düşürecek, öğretmenin işini kolaylaştıracak düzeyde hâlâ çok
etkili bir teknolojik altyapının olmadığını görüyoruz. Bu durum gelecekte üretilecek teknolojiler ile çözülmeyecek anlamına tabiki gelmiyor. İlk helikopter
tasarımı 16. Yüzyılda Leonardo da Vinci tarafından yapıldı. Fakat Da Vinci’nin
helikopter fikrinin bugünkü modern helikopter halini alması tam 400 yıl sürdü.
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Resim 9: Helikopterin Gelişimi

Yolcu taşıyabilecek kapasitede ilk helikopter Rus asıllı Amerikalı mühendis Igor Sikorsky tarafından uzun yıllar süren çalışmaların eseri olarak 1940
yılında yapılmıştır. Çünkü sadece kavramsal olarak “gökyüzünde uçan bir
alet” yapmak fikri değil, aynı zamanda aletin havada kalmasını sağlayacak
güçte bir “motor” da yapılacak teknolojiye gelinmiş olması gerekiyor.
İlk öğretme makinesinin patentini “otomatik öğretmen” makinesi ile alan
Dr. Sidney Pressey’den sadece 30 yıl sonra, Harvard Üniversitesi Psikoloji
bölümünde Profesör olan Dr. B.F. Skinner, 1950’lerde öğrenme makinesi adını verdiği bir makine ile eğitimin yapılmasının öğretimdeki birçok problemi
çözeceğini iddia etmiştir (Benjamin, 1988). Bu iddianın arkasında Skinner’ın
Davranışçı Yaklaşım (Behaviorists Approach) prensiplerini temel alarak geliştirdiği “programlı öğretim” modeli bulunmaktadır.
Skinner 1953 yılında 4. Sınıfta olan kızının okuluna gittiğinde öğrenme
ortamındaki yetersizlikleri farketti. Öğrenciler sadece aynı hızda ilerlemiyor,
aynı zamanda sınav sonuçlarına dair geri bildirimleri de günler sonra alıyorlardı. Skinner’a göre bu durum bir makine ile çözülebilirdi. Bir sonraki yıl
Skinner “öğrenme makinesi”nin prototipini bir konferansta sergiledi. Ohio
Üniversitesi’nde Profesör olan Sidney Pressey, bundan 30 yıl önce “otomatik
öğretmen” dediği makine için patent almıştı. Skinner’ın geliştirdiği makine
üzerine fikir alışverişinde bulundular. Aralarında bazı anlaşmazlıklar vardı.
Örneğin Skinner, Pressey’in makinasını öğretmek için değil sadece test etmek
için olduğunu düşünüyordu (Benjamin, 1988). Çünkü Pressey’in makinasını
kullanmak için öğrencilerin bilgileri önceden öğrenmiş olması gerekiyordu,
makine onlara yeni bir materyal sunmuyordu. Skinner’ın makinesi ise her basamakta yeni bir kavram sunarak, aynı zamanda öğretmeyi de sağladığı için
Pressey’in makinesinden farklıydı. Bu gelişme Skinner için önemli idi çünkü
makinelerin öğrencilerin yaptığı hata sayısını azaltmasını ve aldıkları olumlu
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pekiştirmeyi arttırmayı hedefliyordu. Bilgiler, küçük parçalara bölünmeli ve
mantıksal bir sırada öğrencilere verilmeli idi. Her küçük bilgi parçası öğrenildikten sonra yeni bir basamağa geçilmeli ve tüm bunlar önceden tanımlanmış
olmalıdır. Skinner buna “programlı öğretim” demiştir. Programlı öğretim modeli; (1) Davranışsal Amaçların Belirlenmesi, (2) Küçük Adımlar İlkesi, (3)
Etkin Katılım İlkesi, (4) Anında Düzeltme İlkesi,( 5) Öğrenmenin İlerlemesi
İlkesi,( 6) Bireysel Hız İlkesi, (7) İpucu Verme ve (8) Performansın Değerlendirilmesi ilkelerine dayanır.
Skinner’ın Programlı öğretim modeli ilkeleri öğrenme süreci için temeldir. Makine daha önce öğrenilen bir konunun tekrar edilmesi ve değerlendirilmesi için öğrenciye kısa bir cevabı olan sözel ya da matematiksel işlemleri
içeren sorular sorar. Öğrenci bir yandaki kâğıda cevabı yazar ve cevap verdikten sonra, bir düğmeye basarak makinenin cevabını alır. Skinner’ a göre,
öğrencinin verdiği cevabın doğruluğunu en kısa zamanda öğrenmesi, hem motivasyon hem de öğrenme sürecinin devamlılığı açısından hayatidir (Anında
Düzeltme İlkesi). Hızlı öğrenenlerin yavaş öğrenenleri beklemesi veya yavaş
öğrenenlerin kendini zorlayarak diğerlerini yakalamaya çalışması sadece günümüzün sınıflarını bir sorunu değildir. Bu soru-cevap, düzeltme ve ilerleme
döngüsü ile Skinner her öğrencinin kendi hızında ilerleyeceğini (individual
pace) söylemiştir.
1958 yılında Skinner, Harvard Üniversitesi’ndeki lisans öğrencilerinin
kullanmaları için birçok öğrenme makinesi tahsis etmiş ve kullanıcılardan
geribildirim almıştır. Kullanıcılar daha az zamanda, daha az çaba harcayarak
öğrendiklerini bildirmişlerdir. Olumlu tepkiler Skinner’a “makine, Harvard
öğlencilerinin bile işine yarıyorsa ilkokul, lise derslerinin öğrenilmesine de
yarayabilir” diye düşünmesine yol açmıştır.
Skinner’ın öğrenme makinası Amerika’nın, Rusların Sputnik’i uzaya fırlatmasından sonra yaşadıkları teknoloji ve bilimde geri kalmışlık hissiyatının
tam üzerine gelmesi ile Pressey’in 1920’de yakalayamadığı ilgiyi bulmasına
sebep olmuştur. 1958 yılında, Amerikan Kongresi Ulusal Savunma Eğitim
Yasası’nı (National Defence Education Act) geçirmişler ve böylece fen ve
matematik öğretimi konusunu desteklemek için yeni kaynaklar sağlanmıştır.
Bu dönemde ayrıca “programlı öğretim” ve “öğretme makinesi” gibi öğretim
araçlarının ve prosedürlerinin geliştirilmesine de önem verilmiştir (Benjamin,
1988).
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Skinner’in öğrenme makinasının en gelişmiş hâlinin bugün sınıflarda kullanılan tablet bilgisayarlar olduğunu söyleyebiliriz. Tablet bilgisayarlar, içindeki uygulamalar sayesinde; örneğin, ActiVote, Kahoot gibi uygulamaları göz
önüne alırsak, bunlarda da aynı prensiplerin çalıştığını görebiliriz. Öğrenciler
sorulan sorulara anında cevap verirler ve yine aynı anda cevaplarının doğru
olup olmadığını görürler. ActiVote ve Kahoot’ta öğretmen de eş zamanlı olarak
kaç öğrencinin hangi soruya ne cevap verdiğini görür. Öğretim için ise hergün
hızla artan sayıda uygulama geliştirilmektedir.
Bugün dünya küreselleşme ile birlikte, bilgi ağırlıklı ekonominin etkisi
altındadır ve Skinner’ın öğretme makinesini geliştirdiği dönem olan, soğuk
savaş döneminden farklıdır diye düşünebiliriz. Uygarlık tarihindeki tarihsel
farklılığa rağmen ulusların bilim ve teknolojide ilerleme hırsı ile karakterize olan küresel yarış bizi yine aynı noktaya getirmektedir. Küresel rekabet
için bilim, teknoloji ve matematik öğretimi. Mümkünse yanıda da daha kolay
ve hızlı öğretim yapmak için yeni tekniklerin geliştirilmesi için araştırmaların
desteklenmesi.
Bugün aynı 1958 yılında, Ulusal Savunma Eğitim Yasası (National Defence Education Act) ile fen, matematik öğretimi ve yöntemleri desteklenildiği
gibi, Türkiye’de de eğitim teknolojilerinin ve STEAM eğitimi desteklenmektedir. Geçen 60-70 yıllık zaman içerisinde mekanik makineden dijitale dönüşüm açısından büyük değişim olduysa da kullanım açısından ne kadar fark
yaratılabilmiş tartışılır. Çünkü 1950-60’larda da aynı bugünkü gibi büyük beklentiler vardı.
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sınıf

Resim 10: Dr. B.F. Skinner’ın Öğretim Makinesi ile öğretim yapan bir

Skinner IBM ile birlikte bir öğrenme makinesi geliştirmiş ve bunun patentini almıştır. 1962’de Popüler Bilim dergisi, 3 yıl içinde öğrencilerin yarısını en az bir veya iki ders için öğretme makinelerini kullanacağını öngörmüştür.
Bu bilgiler ışığında sadece bilgisayarların yaygın ve ucuz olması; okullarda
kullanımın artması ile öğrenmemin hızlanacağı konusunda yapılan çıkarımların son derece aceleci yorumlar olduğunu söyleyebiliriz.
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Eğitimin diğer sektörlerdeki gibi bir dönüşüme uğraması için öğrenme
süreçlerinin üzerine etki edecek yazılım (software) araçlarının geliştirilmesi
gerekmektedir. Geçmişte de Skinner’ın öğretme makinesi aynı sebepten dolayı
yaygınlık kazanamadı. Çünkü sadece aleti almak ve buna para harcamak bir
anlam ifade etmiyor. Hatta aleti kullanmak için beceri geliştirmek bile yeterli
değil. Öğretmenlerin kendileri öğretim tasarımlarını (instructional desig) öğretim makinesi veya tablet bilgisayar gibi öğretim malzemesi her ne ise buna
uygun yapabilmesi ve bunu sürdürebilmesi gerekiyor.
Tüm bu çabanın sürmesi için de zamanın yeni teknolojisi olan materyaller ile öğretim yapmanın geleneksel yöntemlerden daha etkili olduğunu kanıtlanması gerekiyor. Fakat kitap sayfalarının çevrilmesi ile tablet bilgisayardan
e-kitap sayfalarının çevrilmesi ile öğrenme kazanımları açısından farlılık olduğunu kanıtlayan bir çalışmaya henüz rastlamadım. Şimdiye kadar “insan”
öğretmenin yerini alacak kadar gelişmiş bir teknoloji tasarlanmış olmasa da
Skinner’ın prensiplerinin kullanıldığı ve gelecekte insansı özellikleri de gösterecek, yeni öğretim materyallerinin tasarlanmayacağı anlamına gelmez. Başta
da bahsettiğimiz gibi helikopterin ilk fikir ve çiziminden modern hâlini alması
tam 400 yıl sürdü. Öğretme makinelerinin henüz yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi var ve gelişmeye devam ediyor. Geçmişten çıkartacağımız dersleri yanımıza
almamız, aynı hataları yapmamak için faydalı olacaktır. Böylece, 1920’lerde
Pressey’in otomatik öğretmen, 1960’larda Skinner’ın öğrenme makinesinin ya
da 2010’larda tablet bilgisayarların gösteremediği performansı, yakın bir gelecekte yapay zeka ile çalışan başka bir materyal yakalayabileceğimizi umut
edebiliriz.
Skinner, bir sınıfın; mutfaktan daha az makineye sahip olmasının hiçbir
sebebinin olmadığını söylemiştir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, sınıflara
gelen makinelerin öğretmenlerin yerine gelmeyeceğidir. Makineler öğretmenlerin yapamadıklarını yapmak için geleceklerdir. Örneğin öğrenci cevaplarını
anında değerlendirilmesi ve geribildirim verilmesi gibi. Bu da şu anlama gelir;
teknolojinin sağladığı imkânlar sadece okulda yürütülen süreçlerin kolaylaştırılmasını sağlayabilir. Bunları hiç olmadığı bir hâle sokamaz. Bir mutfaktaki
aşçıyı düşünün çırpıcı ve mutfak robotu kullanması sadece yemeği daha hızlı
yapmasına sebep olur. Yemeğin besin değerini değiştirmez. İyi bir yemek çıkartmak için hâlâ iyi malzeme ve ustalık gerekmektedir. Nasıl olsa mutfakta
mikrodalga fırın ve mutfak robotu var. Artık hangi materyal gelirse gelsin en
iyi yemek bu mutfakta çıkar diye iddia edemeyiz. Okullarda kullanılan eğitim
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teknolojisi dediğimiz materyallerin de bundan daha ileri bir işlevi yoktur. Bize
bazı süreçleri daha hızlı ve kolay yürütmemiz için destek olabilirler. Fakat
varlıkları tek başına tüm süreçlerin eksiksiz işlemesine sağlamaz. Bu metaforu kullanmamızın sebebi eğitim teknolojisi ürünlerinin gözümüzde küçültmek
değil nasıl kullanmamız gerektiği konusunda gerçekçi olmamız içindir.
Eğitim ve diğer sektörlerin dönüşüm yapılarını kıyasladığımızda ise durumun, eğitim sektöründe diğer sektörlere göre daha başlangıç aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Bankacılık, alışveriş, turizm, ticaret, araştırma ve geliştirme gibi alanları düşündüğümüzde eğitim teknolojinin getirdiklerinden en az
etkilen sektördür. Örneğin, bankacılığı göz önüne aldığımız zaman eğitimden
çok daha fazla teknoloji kullandıklarını ve teknoloji sayesinde bankacılıkla
ilgili bütün kavramların değiştiğini görebilirsiniz. Cep telefonundan para yatırıp döviz alabilir, dövizi satıp istediğiniz işlemi yerine getirebilir, hesap açıp
kapatabilir, dünyanın her yerine para gönderebilirsiniz. Bunun anlamı bankacılığın artık eski bankacılık olmadığıdır. Teknoloji bankacılığı mekândan bağımsızlaştırarak, tamamen dönüştürdü. Artık değil banka şubelerine, ATM’ye
bile gitmemize gerek kalmadı.
Bir de turizm sektörünü ele alalım, turizm acentelerinin çevrimiçi acenteler ile tamamen yer değiştirdiğini görüyoruz. Bugün bilgisayarın başında
rezervasyonunu yapıp, uçak bileti, otel rezervasyonu, araba kiralama, chech-in
gibi işlemleri hiç yerinden kalkmadan, gitmek istediğin yeri bütün dünyadan
seçebilirsin. Çok değil, 15 yıl önce bu işlemleri telefon ile dahi her zaman
yapmak mümkün değildi. İnternetten alışveriş ve e-ticaret siteleri de muazzam hızda yaygınlaştı. “İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için
herhangi bir neden göremiyorum” diyen, (Digital Equipment Corp. Başkanı)
Kenneth Olsen da bu durumda oldukça isabetsiz bir tahmin yapmış oluyor.
1990’larda bile hâlâ sadece işyerlerinde belirli işler için kullanılacağını
düşündüğümüz bilgisayarlar artık bizim için vazgeçilmez. Peki, o zaman eğitim neden hâlâ diğer sektörler nispetinde değişim göstermedi. Katılımcılardan
biri teknolojinin eğitimle olan ilişkisini şöyle değerlendirmiştir: “Eğitimin gelecekte hâlâ düşük teknolojiyle yapılan bir iş olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Eğitimin en önemli unsuru öğretmen olmaya devam edecek. Tepegöz
gider projeksiyon makinası gelir tahta gider onun yeni akıllı tahta (smartboard) gelir bunlar birşey değiştirmez. Yine de bunların hepsini kullanan öğretmen olmaya devam edecek. Çünkü öğrenen ve öğreten etkileşimi bence teknolojiden çok daha önemlidir”.
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Bu yorumlarda şu değerlendirmeyi çıkartmamız sanırım yanlış olmaz;
bankacılık, turizm, ticaret vb. sektörler anlık (snapshot) işlemlerinizi yaptığınız yerler. İhtiyacınız olan hizmet veya malı alınca işlem biter. Bir daha ihtiyaç hâsıl olana kadar da yeniden kullanılmaz. Ama eğitim sürekliliği olan ve
uzun vadede sürekli etkileşimi gerektiren bir iş. Bankada ne işiniz olursa olsun
haftanın her günü sabah sekizden akşam beşe kadar bankada vakit geçirmiyorsunuz ama eğitimin doğasını göz önüne aldığımız zaman birbiri ardına dizili
ve birbirine bağlanan çok sayıda etmeni var. Çünkü eğitim uzun solukludur ve
bir zincir gibi bütün halkalar birbirine bağlıdır. Prof. Dr. Hasan Şimşek’in de
dediği gibi, eğitimin hizmet sektöründe olması açısından öğrenciyi müşteri
olarak düşünürseniz sadece eğitimde müşteriye aynı anda sürecin içerisinde.
Yani müşterinin niteliği de hizmetin niteliğine (başarı / achievement) doğrudan etki ediyor. Hizmeti alan aynı zamanda hizmetin yaratılmasında katkıda
bulunuyor. Bu da sonuçta kurumları ‘Ben hizmetimi bundan sonra insansız
makinelerle yapacağım, nasıl alacağını öğrenmek de senin sorumluluğun demek özgürlüğünden yoksun bırakıyor. Eğer öğrenciler ve öğretmenler yeterli
düzeyde teknolojiye hâkim değillerse, eğitimde teknoloji kullanımı etkin bir
şekilde yapılamıyor. Eğitimde mühendislik ya da ekonomideki kavram veya
süreçleri, okullar için kullanmaya çalışıyoruz ama bunların hiçbirisi eğitime
uymuyor çünkü eğitimdeki girdi ve çıktı özellikleri bir hammaddenin alınıp
işlenmesi ve çıktı olarak sunulması gibi değildir.
Değişen Zaman ve Mekân Kavramı
Okulların içindeki gelişimi ağır ağır ilerleyen teknoloji bir yana, eğitim
kurumları özellikle uzaktan eğitim konusunda oldukça hevesliler. Bu alandaki
gelişmeler de bir anda olmuş gibi gözükse de uzaktan eğitimin tarihi 100 yıldan daha uzundur. Chicago Üniversitesi, 1892 yılında ilk uzaktan “yazışmalı/ correspondence” eğitimi başlatmıştır. 1922’de Pennsylvania State College
bazı derslerini radyo yolu ile gerçekleştirmiş ve çok geçmeden 1953’te Wisconsin Üniversitesi ilk televizyon yayını üzerinden ders vermeye başlamıştır.
1976’da Coastline Community College, kampüsü olmayan ilk “sanal üniversite/virtual college” olarak tarihe geçmiştir. 1997’de Etkleşimli Öğrenme ağı/
the interactice learning network (ILN) birçok okulun katıldığı bir e-öğrenme
platformu kurmuştur. 2000’lerden itibaren ise her üniversite mutlaka bir çevrimiçi eğitimi kataloğuna eklemeye başlamıştır. 2002’de MIT isteyen herkesin
kaydolabileceği açık ders için 32 ders oluşturmuştur. 2004’te ders sayısı 900’ü
bulmuştur. 2006’da Khan Academy YouTube üzerinden çeşitli konularda ders-
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ler vermeye başlamış ve 2012’de Udacity ve EdX gibi çevirimiçi/online eğitim
siteleri kurulmuştur. 2016’da dünya çağında en az bir derslik, çevrimiçi eğitim
alan öğrenci sayısı 6.334.513 iken, 2015’te küresel e-öğrenme pazarını büyüklüğü 8,7 milyar dolar olarak bildirilmiştir.
Resim 11: Üniversitelerin radyo yayını ile öğrenci yetiştireceğine dair
görsel (1933)

Tüm bu tarihler ve gelişmeler bize şunu gösteriyor. Yavaş ama derinden
bir ilerleme söz konusu. Bu da çok kısa zamanda olmasa da yakın gelecekte
okulların duvarlarının ciddi bir aşınmaya uğrayacağını düşündürüyor. Çünkü
okulun temsil ettiği bilgiye erişim, artık sadece “okul” kurumunun bir rolü
değil. Bugün evinizden, ofisinizden, sınıfınızdan çıkmadan herhangi bir konuda bilgi edinmeniz mümkün. Fakat bununla birlikte karşımıza çıkan önemli
durum ise bu devasa büyüklükteki bilgi yığınının içerisinden işimize yarayacak olan bilgiyi seçme becerisidir. Yeni durumlar yeni becerileri değerli hâle
getiriyor.

142

Geleceğin Okullarını Keşfetmek

Teknolojideki her bir gelişmede insanlar bunun çok daha öteye gideceğini
her şeyi değiştireceğini düşünüyorlar. Değişim tek bir araç vasıtası ile hızlıca
olmuyor fakat etki alanını geliştirmeye devam ediyor. Örneğin televizyonun
her insanın evine girmesiyle birlikte o zaman okula gerek yok, biz eğitimi
de televizyondan yaparız düşüncesi zihinlerde belirdi. Televizyon okulları yok
etmedi belki ama televizyondan yapılan açık ders uygulamaları bir anlamada
bu günkü açık derslerin (MOOC) atası sayılabilir. Bu durumu zaman ve mekân
kavramları açısından incelemek en doğrusu olacaktır.
Okulların mekânsal olarak binaların dışına çıkmasına sebep olan bir uygulama da açık içeriklerin oluşturulmasıdır. Zaman kavramı açısından düşündüğünüzde, çevirimiçi (online) dersler, açık kaynak olsun olmasın zaman açısından tam bir özgürlük sağlamaktadır. Bu durum da hem gün içinde okulda
geçirilen zamanın hem de okulların takvimlerini derinden etkileme potansiyeli
taşır. Okulların günlük rutinlerine baktığımızda ise sabahtan öğlene kadar açık
olan okullar (sabahçı), öğleden sonra açık olan okullar (öğlenci) ve tüm gün
dediğimiz öğleden sonra saatlerine kadar açık olan farklı uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalar yönetsel uygulamalar olup, hiç birinin öğrenmeye yönelik
bir müdahale ile ilişkisi olduğunu söyleyemeyiz. Demek ki, bunlardan herhangi birine bağlanmak değişmez ve zorunlu değildir. Gün içinde bir kişi kendi
hızı ve uygunluğuna göre istediği saati ders için kullanabilir. Endüstri devrimi
sonrasında fabrikalaşmayla birlikte gelişen belli saatlerde çalışmak prensibi,
günlük programların oldukça esnekleşmesi ile değişebilir.
İnsanlar ne zaman ve nerede en iyi biçimde öğrenirler? Herkesin bu soruya verilebilecek bir yanıtı vardır. Bazı insanlar sabah kalktıklarında, bazıları
gece daha iyi öğrenir. Kimisi odaklanabilmek için sessiz bir eve ihtiyaç duyar.
Bir başkasıysa müzik çalarken ya da bir kafenin gürültüsü içinde kafasını daha
iyi toplar. İnsanların öğrenme ortamları konusunda birçok farklılık varken ve
biz bunun farkında iken öğretme ve öğrenmenin ağırlıklı kısmı hâlâ neden bir
sınıfın sınırları içinde gerçekleşiyor diye sorulabilir. Eğitimde bilgisayar kullanımı, internet ve açık içerikler ile birlikte öğrenmenin zaman sınırları içindeki
mahkûmiyetini bitirecek gibi görülüyor. Şimdilerde haftada 7 gün, günde 24
saat, senede 365 gün bilgiye ulaşma imkânından bahsediyoruz. Buna kısaca
7/24/365 eğitim diyebiliriz. Bu dönüşüm tam anlamı ile tamamlanmış değil
ama artık yola çıkıldı. Prof Dr. Yaşar Özden, eğitim bağlamının bir hayli değiştiğini şöyle belirtmiştir:
7/24/365 eğitimi erişebilmeyi ele aldığınız zaman, okulların yaptığını kuzey kutbuna gitmek için bikini giymek gibi görebilirsiniz. Bikini endüstri
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çağını sembolize ediyor ama hava şartları artık çok değişik. Öncelikle
bunu kabul etmemiz gerekiyor. Endüstri devriminin bize getirdiği elbise
şekli mayo ve şort ama artık hava durumu değişti. Bir Afrika atasözü
derki; “müzik değişince dans da değişir”. Biz müziğin değiştiğini farkında değiliz. Öğretim ortamları artık değişmek zorundalar. Öğretmen artık
müziğin değiştiğini farkına varmadan, evet sınıfa girdim yıllık planım var
günlük planım var ve belli bir süre içinde uygulayıp gideceğim yaklaşımından artık çıkmalı. Çünkü öğrenme ortamları artık sadece sınıflar ve
sıralar değil sınıf sınırının ötesinde”.
Okulların takvimlerini ele alalım. Yaz tatili uygulaması tarım toplumundan kalan bir alışkanlıktır. Tarlada çalışmak için çocuklar okula ara verirler
ve yaz döneminde ailelerine yardım ederlermiş. Günümüzde bu çok geçerli
bir durum değil. Çünkü toplum genelinde tarımda çalışanların oranı oldukça
düşmüştür. Kaldı ki okul çağındaki çocukların tarımda çalışması da artık hoş
karşılanacak bir durum değildir. Geçmiş dönemde yapılan uygulamaları da göz
önüne aldığımızda bu uygulamaların bir standardının olmadığını söyleyebiliriz. Okullar her çağda, zamanları içinde bundukları toplumun ve coğrafyanın
özelliklerine göre düzenlenmiştir. Bugün artık öğrencileri geçmişin tarlaları
veya fabrikaları için değil geleceğin bilgi yoğunluklu toplumu ve yüksek teknoloji ile bütünleşmiş iş kolları için hazırladığımızı göz önüne alırsak okulların
takvimlerini yeniden düzenlemenin neden önemli olduğunu daha iyi değerlendirebiliriz.
Açık eğitim kaynaklarının en çok kullanılanlarından biri olan Khan Academy’nin kurucusu Salman Khan, bu çevirimiçi (online) eğitim platformunu
kurarken aklındakileri şu şekilde açıklıyor (Khan, 2012).
Bence tarihteki en önemli kırılma noktasının ilk dönemindeyiz hâlâ: Bilgi Devrimi. Bu devrimde değişim o kadar hızlı ki, yaratıcılık ve analitik düşünce artık birer seçenek olmaktan çıktı: Bunlar lüks değil hayatta
kalmak için şart. Dünya nüfusunun yalnızca bir bölümünün çok iyi bir
eğitime sahip olmasını artık kabul edemeyiz. Kafamda hem bu fikirlerle
hem son derece iddialı ama kolayca ulaşılabilir olsa da saçma derecede
az kullanılan teknolojilerin yardımıyla tamamen gerçekleştirilebilir bir
misyon bildirisi hazırladım: Herkese, her yerde, dünya standartlarında
bedelsiz eğitim sağlamak.
Khan’ın vizyonunda, gelecekte olması gereken eğitime en azından bir
ölçüde benzeyen bir modelin temelini hazırlayan bir araç geliştirmek vardı.
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Salman Kahn, öğretme sanatını; bilgi sunma ve veri analizi ile birleştirerek
en düşük maliyetle en kapamlı ve en güncel müfredatı sunmanın yolunu Khan
Academy ile buldu. Khan Academi’ye gelen kullanıcı mesajları sadece imkanları yetersiz okullarda değil aynı zamanda seçkin okullarda da, zeki ve
öğrenmeye hevesli bir çok çocuğun okulda, olumsuz öğrenme deneyimleri yaşadığını göstermekte idi. Bu yüzdende Khan Academy, resmi eğitimin, gerçek
dünyayla, insanların gerçekte nasıl öğrendiği ve geliştiğiyle daha uyumlu hâle
getirilmesi için çalışıyor.
Son yıllarda, açıklık – açık içerik, açık veri ya da açık kaynak terimleri
gibi aslında şeffaflık ve bilgi ve veriye erişimin kolaylığını da ifade eden bir
sözcük olarak – aranan bir değer hâline gelmektedir (Johnson ve ark. 2013).
Otorite olarak varsayılan kaynaklar gözden düşmekte ve medyadan anlam çıkarmanın diğer geçerlilik formları da önemini yitirmektedir. Bu kelime bedava
anlamıyla karıştırılmaktadır ve açık eğitim sağlayıcılarını destekleyen kişiler
bu algının genişletilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır. Sadece bedava değil, aynı zamanda kopyalanma izni olan, başka kaynaklarla karıştırılabilir olan,
erişme, paylaşma ve eğitimsel amaçlı kullanılabilen anlamına da gelmektedir
(Johnson ve ark., 2013).
Khan’ın (2012) da ifade ettiği gibi; teknoloji bizi bu sınırlamalardan kurtarabilecek güce sahip, eğitimi çok daha taşınabilir, esnek ve kişisel hâle getirebilir. Eğitimde internet kullanımı ile eğitim daha erişilebilir, fırsatlara açık
ve eşit şartlarda yapılabilir. Artık, kaliteli eğitim sadece gösterişli kampüslerin bir parçası olmak zorunda değil. Her yerdeki öğrencilerin, Bill Gates’in
çocuklarıyla aynı dersleri görmesini engelleyen ekonomik nedenler ortadan
kaldırılabilir. Açık içerik, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki okullara kaliteli ve erişilebilir eğitim materyalleri dağıtmanın etkili bir aracı olarak dünya
çapında tanınma imkânı bulmuştur. Dünyanın birçok yerinde, ulusal ve yerel
yönetimler, eğitimde açık içerik girişimlerini desteklemek için fon tahsis etmiştir. K-12 kuruluşlarından ve okullarından gelen açık içerik çeşitliliği giderek artmaktadır ve dünyanın birçok yerinde açık içerik, öğrencilerin çalışma ve
öğrenme biçiminde derin bir değişimi temsil etmektedir. Açık kaynaklı içerik
hareketi sadece ücretsiz çevrimiçi ders materyalleri koleksiyonu olmaktan ziyade giderek artan bir şekilde eğitimin artan maliyetleri karşısında bir cevap,
bu tür erişimin zor olduğu alanlarda öğrenmeye erişim arzusu ve öğrencinin ne
zaman ve nasıl öğrenmesi gerektiğine karar vermesidir (Johnson ve ark. 2013).
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Açık ders kitaplarının, standartlaştırılmış ders kitaplarına eş rakipler olduğu kanıtlanmış ve üreticilere dijital, özelleştirilebilir alternatifler sunmaya
itmiştir. Ayrıca, açık kaynak metinleri ve açık kaynaklar üzerinde yoğunlaşan
eğitim programının oluşturulması için kullanımı kolay platformlar sunan eğitim işletmelerinin artmasıdır. Örneğin Apple iTunes U, her sektörden öğretim
üyelerine, 500.000’den fazla ücretsiz kamu kaynağına (go.nmc.org/itunesu)
erişim olanağı sağlayan iTunes U Course Manager’ı kullanarak dersleri çevrimiçi oluşturmalarına olanak tanır. Wikibooks (go.nmc.org/wikibooks) gibi
kâr amacı gütmeyen kaynaklar, kolaylıkla bulunabilecek ücretsiz, açık kaynak
kodlu ders kitaplarına sahip sürekli büyümekte olan platformlar inşa etmektedir (Johnson ve ark., 2013). Sürekli büyüyen ve çoğu bedelsiz olarak öğrencilere sunulan bu kaynakların yakın gelecekte, maliyeti günden güne yükselen
okulların tahtını sallaması işten bile değildir. Kaliteli bir eğitim için, ilkokuldan üniversiteye kadar özel okullara harcanan maddi kaynaklar düşünülürse bu
durum son derece makuldür.
Uzaktan eğitim veya çevrimiçi öğrenme ortamlarına eğitimciler, sosyalleşmeye yönelik olumsuz etkileri olduğu gerekçesi ile özellikle erken yaşlarda
pek rağbet etmemektedirler. İlköğretimin amacı sadece bilgi değildir. Çoğu zaman sosyalleşme ve diğer toplumsal beceriler, bilgi kazanımından daha önemlidir. Bazı durumlarda ise, öğrenenin özellikleri, sosyal gelişim kaygısından
daha önemlidir. Örneğin, kırsal kesimde yaşayan insanların eğitim ihtiyaçları
veya bedensel engelli olan kişilerin eğitim ihtiyaçları standart okul şartlarında
sağlanamıyorsa bu hizmetten yararlanılabilir.
Açık derslerin nasıl kullanıldığı önemlidir. Örneğin Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde yapılan bazı uygulamalar Türkiye’deki okul
sistemi içinde yer almamaktadır. Bunların arasında “Üniversiteden ders alma”
konusunu göz önüne alabiliriz. Öğrenen okuldan daha ileri bir alan ile ilgili
yeni derslere kayıt olabilir ve kendini geliştirmeye devam edebilir. 7/24/365
öğrenmeye ulaşılabilecek, öğrenme ortamı; engelliler ve eğitime erişemeyen
kişilerin kullanımında çok faydalı olabilir. Örneğin #letsultanalearn ile detaylarının incelenebileceği bir örnekten yola çıkabiliriz. Sultana, Afganistan’da
yaşayan bir kız çocuğudur. Uzaktan eğitim ve açık ders uygulamaları ile Astrofizik eğitimi almış ve eğitimine dünyanın en ünlü fizikçilerinden biri ile davam
etmek için mücadele vermektedir. Eğer bu imkânlar olmasaydı Sulatana’nın
Afganistan şartlarında böyle bir eğitim alması mümkün olmayacaktı.
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