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Eğitimde dijital dönüşümü, 
devrimi hatta seferberliği sıklıkla 
konuştuğumuz bu günlerde, eğitimciler 
olarak yüz yüze ortam kısıtlamaları 
ile de e - öğrenme ortamlarına ve 
uygulamalarına çevirdik yüzümüzü. 
Eğitimciler,öğretmenler olarak salgının 
ilk  günlerinde adeta bir deprem çantası 
gibi “eğitimsel acil yardım çantası” 
oluşturmak üzere, eğitim - öğretimi  
dijital olarak, uzaktan, senkron ve 
asenkron gerçekleştirebilmek için 
web 2.0  araçlarını deneyimleyerek 
tek tek seçmeye başladık. Şimdi ise, 
yeni normal bir dönemin başladığını 
kabul ederek eğitim-öğretim  çantamızı 
zenginleştirmek üzere en iyi çözümleri 
seçerek, uzun vadede de süreç ve sonuç 
yönetmeye odaklandığımız,yaşam boyu 
öğrenme çerçevesinde süregelen ve 
kalıcı çözümler üretmeye çalıştığımız 
bir dönemi yaşıyoruz artık. Çantamız 
kalabalıklaştı, ağırlaştı ve yola devam 
edebilmek için gerçekten her birimizin, 
her öğrencimizin üstün faydasına hizmet 
edebilecek, birbirleriyle entegre edilerek 
karışıklığımızı verimliliğe dönüştürecek 
araç tercihlerine ihtiyacımız var artık.   

Biz eğitimciler, çantamızdaki yeni 
dijital araçlarla yol alırken, eğitimde 

NELER VAR
paradigma değişimi ile amaçlar da 
değişmeye başladı elbet. 

Öğrencilerimizi daha önce olmadığı 
kadar hızlı değişen sosyal ve ekonomik 
hayata, henüz öngöremediğimiz 
teknolojileri kullanmaya, ufukta net 
olarak göremediğimiz meslekler 
için gerekli yetkinliklere  ve  henüz 
tanımlayamadığımız sorunları çözmeye 
hazırlamak üzere eğitime bakışımızda  
zihniyet değişimi yaşadığımızı da fark 
ettik. 

Teknolojik çözümler  ve dijital 
eğitim tasarımları eğitimde 
esneklik ve sürdürülebilirlik 
ilkelerini  gerçekleştirebilmemiz  için 
vazgeçilemez talepler olarak ihtiyaç 
listelerimizin  başına yazılmaya  yerleşti 
bile. 

YENİ ALIŞKANLIKLAR 
DÖNEMİ  DÖNÜŞEN BİLGİ 

E BECERİ SETLERİ 
Eğitimciler, temel dijital eğitim 

çözüm araçlarının en çok da zaman 

ve mekan kısıtı olmadan, her öğrencinin 
kendi hızına, ilgi alanına ve ihtiyacına 
göre öğrenmesini sağlayacak araçlardan 
oluşmasını önemsemeye başladı. 
Öğretmenlerimiz, her bir öğrencisinin 
öğrenme sürecinin içinde aktif olarak 
yer almasını, otonom öğrenme eğilimi 
göstermesini, öz-disiplin becerilerini 
geliştirerek öğrenme deneyiminden keyif 
almasını istiyorlar. 

Okullar ise, eb 2.0 ve 3.0 
araçları entegrasyonu ile e- öğrenme 
ekosisteminde ardı ardına geliştirilen 
platformlar, LMS’ler ( Öğrenme 
Yönetim Sistemleri) ile bilginin adeta 
ansiklopedilerde olan hallerini ve bilgi 
aktarımının modellerini sorgulama 
süreçlerini bile tamamlayarak bir 
karara vardılar. Eğitim ve öğretimin yeni 
tasarımlara ve yazılım dilinin çeşitliliğine 
dayanacak biçimde demode eğitim 
tasarımından yeni tasarımlara evrilmesi 
kararları hızla veriliyor. E- öğrenme 
teknolojisinin ve dijital öğrenme 
tasarımlarının, hem öğretmen hem 
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yaparak beklenti ve ihtiyaçlarının 
belirlenmesi adımını atması olacaktır.  

Beklentilere, ihtiyaçlara 
uygun	dijital	aracın 	

programın	bulunması	sürecinde	
araca	dair	avantaj	ve	sınırlılıklar	
tespit	edilmeli 	

Doğru aracı bulmak için sorulmasını 
önerdiğimiz sorular: 

» Bilgi ve öğrenme-öğretmeye ilişkin 
yaklaşımım nedir  Araç bu yaklaşımı 
karşılıyor mu  

» Öğrenim sonunda beklenen 
öğrenme çıktıları nelerdir  Araç bizi bu 
çıktılara nasıl ulaştırır

» Aracın kullandığı yöntemler 
nelerdir

Araç	seçimini	etkileyen	
akt rlere	odaklanılmalı

» İçerik ve içeriğin sunum şekli
» İçerik yapılandırması 
» Hedeflenen beceri ve kazanımlar 

Aracın	seçim	sürecinde	
kriterler	belirlenmeli

» Erişim ve Esneklik: Kullanıcıların 
dijital araca çoklu ortamlardan (mobil, 
tablet, pc vb.) kolayca  ulaşıyor 
olması kullanıcı deneyimini sağlıklı 
başlatmak için ilk adımdır. Öğrenen 
araca istediği zamanda, istediği 
mekandan bağlanabiliyor olmalıdır. 
Esneklik ise, içeriklerin, veri tabanının 
zengin olduğu platformlarda kendini 
kolaylıkla gösteriyor. Metin, grafik, 
ses, animasyon, video gibi öğrenme 
nesnelerinin zenginliği ve entegrasyonu 
çoklu ortam uygulamaları olarak 
öğrenme esnekliğine katkı sağlıyor. 

» Maliyet: Kanıtlanmış, lisanslanmış 
bir çok güçlü dijital öğrenme aracının 
ücretsiz versiyonları ile işe başlamak 
avantajlı olabilir. Sonrasında herkes 
için ulaşılabilir bütçelerde, fayda 
sağlayacak çok sayıda araç olduğunu 
bilerek araştırmaların bu hedefe yönelik 
yapılması önerilebilir. Günümüzde 
artan dijital içerik ve yazılım üretimi 
ile maliyetlerin neredeyse bir eğitim 
öğretim yılı içinde kullanılan basılı 
materyallerden dahi daha ekonomik 
koşullarda dijital araçlar geliştirildiğini 
gözlemlemek mümkün. 

» Öğrenmenin Gerçekleşme 
Şekli(öğrenme modeli):Kullanılacak 
olan platformun, aracın öğrenmenin 
bilimsel temellerine uygunluğu, 
içeriğin yönetimi ve öğrencilere 
iletimini sağlayan öğrenme yönetim 

hazır. Deneyimlerimize dayanarak özet 
bir bilgiyi de e-öğrenme aracı seçim 
aşamasında olan eğitim kurumlarımızla 
buradan paylaşalım isterim. 

OK LLAR Dİ İTAL 
ARAÇLARINI SEÇERKEN 
NASIL BİR YOL İZLEMELİ  

Öncelikli olarak her okul 
kendi	 else esini 	 ede erini 	

beklentilerini	ve	i tiyaçlarını	doğru	
belirlemeli 	

Yabancı dil öğrenimi ile ilgili öncelikli 
hedefi olan bir okulun,  uluslararası dil 
yeterlik standartları ile hazırlanmış, dört 
temel beceriyi çoklu medya eşliğinde 
öğrencinin seviyesine, ilgi alanı ve 
ihtiyacına yönelik tasarlamış,dijital 
program sonunda uluslararası dil 
sınavlarına hazır olduğunu gösterir 
raporlama sistemi ve ölçme araçları ile 
gelişimini ölçen, öğretmenin program 
üzerinde mentörlüğünü kolaylaştıran,  
kullanıcıya özel ders atamaları 
yapan yapay zeka destekli öğrenme 
platformlarına ulaşabilmesi mümkün. 

Bir okulun, Amerika’da uzaktan 
eğitim yapan bir lisenin diploma 
programını kendi okulunda uygulayarak 
öğrencilerine çift diploma vermesi 
mümkün. 

Sınav grupları olarak adlandırdığımız, 
ulusal yerleştirme sınavlarına hazırlanan 
öğrencileri evde olan öğretmenlerimizin, 
etkileşimli dijital beyaz tahta uygulaması 
kullanarak, aynı ders saati içinde bir 
grup öğrenci ile birebir etkileşimli 
soru çözülebilmesine, her bir 
öğrencinin tahtası üzerine geri bildirim 
yapabilmesine, bireysel konu atamasına 
izin veren, tahtalarda yazılan, çizilen 
her girdiyi pdf olarak kayıtlı tutabilen bir 
yazılım aracının ihtiyaçla birlikte talep 
edilmesi mümkün.  

Ancak önemli olan, önce eğitim  
kurumunun  öz değerlendirmesini 

öğrenci erişimine hazır hale getirilip, 
faydaya dönüştürülmesi çalışmalarının,  
okullar ve öğrenenler için en değerli 
fırsatlardan olduğunu artık kabul 
ediyoruz.

SALGINLA BİRLİKTE ESEN 
E  ÖĞRENME RÜZGARI İLE 
YELKENİ DOLD RMAK

Anonim bir bir sözle başlayalım. 
“Rüzgar eserken yelkenini rüzgarla 
dolduran açık denizde hızla yol alır.” 
E-öğrenme söz konusu olduğunda, 
özellikle eğitim kurumlarımız dijital 
dönüşüm rüzgarını hızlıca fark ettiler. 
Hibrit, karma,ters yüz edilmiş sınıf,  
uzaktan eğitim modellerini oluşturmak 
üzere harekete geçen okullar, dijital 
çözüm araçlarını da eğitimcilerinin 
çantalarına yerleştirmeye başladılar.

Ancak, şunu da ilave etmek gerekir ki 
hangi limana, nasıl bir yelken ve tayfa ile 
yelken açtığımızı bilmiyorsak, tayfaları 
tanımıyor, ihtiyaçlarını ön göremiyorsak 
yelkene aldığımız rüzgar da pek işe 
yaramayabilir.

Mart 2020 itibariyle ülkemizde 
başlayan Covid19 salgını süresince 
benim de içinde bulunduğum, 
liderliğimizi Sn. Kayhan Karlı’nın 
yaptığı bir ekip, globalde gerçekleşen 
e-öğrenme hareketliliğini yakından 
izlemeye başladık. Amerika, 
Avustralya,İngiltere, Fransa, Şili ve 
ülkemiz başta olmak üzere dijital 
öğrenim girişimlerini lisanslamış, 
kullanıcı deneyimleri güçlü, eğitim 
yazılımcıları ve içerik sağlayıcıları ile bir 
araya gelmeye başladık. Öğrendik ki, 
e-öğrenme ortamında bütün ihtiyaçları 
karşılayacak tek bir araç yoktur. O 
halde, okullar, eğitimciler birden fazla 
dijital uygulamayı,  dijital araçlarını nasıl 
seçecekler

Alan yazının her geçen gün 
hızla derinleşmesi üzerine 
yaptığımız araştırma çalışmaları ve 
deneyimlerimizin bize gösterdiklerini 
temas ettiğimiz her eğitimci ve okul 
ile paylaşmaya başladık. Kriterlerini 
belirleyerek temas ettiğimiz en iyi 
çözümlerin ( web 2.0 araçlar, dijital  
platformlar, Öğrenme ve Okul Yönetim 
Sistemleri vb)  bazı okullarda pilot 
çalışmalarını yaptık. Hangi aracın, 
hangi yöntemlerle, kimler için faydalı 
olabileceği üzerine raporlar hazırladık. 
Artık, dijital ürün çeşitliliği ile kullanım 
kılavuzları hazırlanmış, çoğu lisanslı ve 
akredite programlar arasından ihtiyaca 
göre araç bulmak için yol haritamız da 
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sistemi ile çevçevelenmektedir. 
Ekranda kullanılan arayüz 
kullanışlılığı, programın dallanma 
yapısına sahip olması, çeviri robotu 
olanakları, e-portfolyo gibi alternatif 
değerlendirme yöntemlerini içeriyor 
olması, yapay zeka entegrasyonu 
ile adaptif öğrenme modellerine ( 
değerlendirme sonuçları sonrası 
öğrencinin eksik kazanımına ve 
geliştirmek istediği bilgi ve beceriye 
göre otomatik içerik üreten) sahip 
olması gibi özellikler kullanılacak 
platformu, öğrenim sistemini güçlü 
kılan yapılardır. 

» Etkileşimlilik ve Kullanıcı Dostu 
olma özellikleri: Öğrenmenin temel 
ilkelerinden olan etkileşimlilik, 
öğrenenlerin gerek yazılım üzerinde 
hazırlanmış eklentilerden gerekse 
öğretmeninden geri bildirim alabilmesi, 
öğrenme sürecinde aktif olması 
gibi özellikleri sunan öğrenme 
platformları, öğrenme çıktıları 
ve öğrenci motivasyonu için 
oldukça önemlidir. 

» Yenilik, Güvenirlik, 
Gizlilik: Dijital dünyada 
güvenirlik ve gizlilik 
sorunları ile etik ihlalleri 
sıkça konuştuğumuz 
bu dönemde 
kurumlarımızın ve 
öğrencilerimizin 
kişisel, yasal haklarını 
korumak adına 
güvenirlik ve gizlilik 
testleri onaylanmış, 
lisanslı ürünleri tercih 
etmelerini öneririz.. Dijital 
okuryazarlık eğitimleri ise 
artık eğitim kurumlarımızın 
öncelikli olarak kültüre 
yedirilmek üzere çalışılması 
gerekli öğrenme alanlarından 
olmalı. 

» Hız: Aracın, gerek kullanım hızı 
gerekse hızla değişen ihtiyaçlara 
kullanım süresi içinde cevap verebilme 
hızı araç seçiminde dikkate alınması 
gereken noktalardan biri olmalıdır. 
O nedenle, aracın içerik sağlayıcı, 
yazılımcı ve satış - servis ekiplerinin 
güvenirliği kontrol edilmelidir. 

ZAMANIN ARKINDALIĞI 
İLE BİR NESLİ YAKALAMAK

Görüldüğü üzere e-öğrenme baştan 
sona bir tasarım süreci ile yönetilmesi 
gereken bir alandır. 

Tüm bu hassasiyetler ve  

süreçler üzerinde çalışmaya 
başlayan ekibimizle, deneyimli 
eğitimci, yazar, uzman Kayhan Karlı 
hocamız liderliğinde Türkiye’nin ilk 
e-öğrenme temalı dijital pazar yerini  
salgının başlamasının yıldönümünde 
LEGOnimbus adıyla kurduk. Adını, 
“buluttan öğreniyorum” önermesinden 
aldı öğrenme ortamlarını, araçlarımızı 
ve alışkanlıklarımızı dönüştürmek 
üzere yola çıkan LEGOnimbus. 

Kurucumuz Sn. Kayhan Karlı’nın 
da sıklıkla ifade ettiği gibi herkes 
için nitelikli eğitim ekosistemleri 
oluşturmanın temel hedefimiz olduğu 
gerçeği ile eğitimi, bireylerin kendilerini 
bulmaları ve özgürleşmeleri için en 
çok da  fikri olarak yatırım yapılması 

gereken bir alan olarak görüyoruz.
“Bu araç iyi, güzel ama faydalı mı  

Bana ve öğrencilerime uygun mu  
Hangi araçlar gerçekten ihtiyacımız ” 
sorularının yanıtlarını vermek 
üzere içerik ve yazılım üretenlerle, 
eğitim kurumlarını, öğrenenleri 
Legonimbus’ta buluşturuyoruz. 
Eğitim sektöründeki yeni teknolojilerin 
bireylere daha fazla seçenek, fırsat, 
özgürlük ve yaşamları hakkında 
daha fazla kontrol sahibi olmalarını 
sağlayacak güçleri sunan bir sistem 
tasarımı için ulusal ve uluslararası 
ortaklarımızla çalışıyoruz. 

Alanyazın çalışmalarına baktığımızda 
biliyoruz ki,dijital destekli içerikte 
ve öğrenme süreçlerinde kalitenin 
arttırılması, e- öğrenme yoluyla eğitsel 
etkileşim ve iletişimin güçlendirilmesi 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
eğitimin geleceğine yönelik yapılacak 

en büyük yatırım olacaktır. Biliyoruz 
ki eğitim kurumları için yeni 

yapılanmaları kaçınılmaz 
kılan yeni normal dönemin 

öğrenme araçları kısa 
vadeli maliyetler 
gerektirirken, hiçbir 
şey yapmamak daha 
maliyetli olacaktır. 

Kurucumuz Sn. 
Kayhan Karlı’nın 
tecrübe ve deneyimleri 

ışığında, sahadan gelen 
eğitimci ekibimizin 

deneyimleri ve öngörüleri 
ile eğitim sektörünün 

ihtiyaçlarına cevap 
vermek üzere araştırıyor, 

inceliyor, pedagojik - 
bilimsel denemelerini 

yaptığımız ürünlerle elektronik 
merkezimizi her geçen gün hızla 

zenginleştiriyoruz. Dünyadaki 
değişimin hızını yakalamak zorunda 

olduğumuzu iyi biliyoruz. Şu sıralarda 
dünyadaki birçok eğitim sistemi 
ile bu dönüşüm sapağında aşağı 
yukarı aynı noktada olduğumuzu 
görebiliyor ve bulunduğumuz 
noktadan dünyanın evrileceği noktaya 
bizim de aynı hız ve kalitede ulaşma 
fırsatımız olduğuna inanarak yola 
çıkıyoruz. Salgın döneminin sadece 
hızlandırdığı “eğitimde dönüşümün” 
önem ve gereğini çok iyi bilen, biri-
kim ve yatırımlarını hep bu yönde 
gerçekleştiren kurucumuzun lider-
liğinde eğitim sistemimize en değerli 
katkıları yapmaya hazırlanıyoruz.
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