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eknolo inin dünyayı hızla
değiştirdiği büyük bir
çağda yaşıyoruz. Eğitim
için sarf ettiğimiz sözler de
dolayısıyla dönüşüyor, değişiyor.
Bu çağın yeni alışkanlıkları,
yeni bilgi ve beceri setleri ile
eğitim sistemlerini yeniden
tanımladığımız, yeniden
tasarladığımız günlerden
geçiyoruz hızla teknolo inin
bizi arkamızdan ittiği güçle
ivmelenmeye çalışarak.
asıl
bir eğitim sistemine ihtiyaç
duyuyoruz bu çağda? sorusuna
yanıtınız ne olur?
Bu soruyu tüm dünya soruyor. Hızla
gelen dönüşümler aslında bize eğitim
biliminin gerekliliklerinden biri olan
deneme ve denemelerden öğrenme
koşulunu yerine getirecek zamanı
sunmuyor. Krizler ardı ardına gelirken,
risk yönetimi yapabilmeyi istediği halde
sadece krizleri yönetmeye çalışıyor
genelde tüm dünya. Türkiye ise gelecek
inşa edecek bir eğitim modelini mevcut
eğitim sistemindeki kısa vadeli “başarı”
odaklılık ve sınav sistemi nedeniyle
de tartışamaz durumda. Dünyanın
sorunlarınınn arttığı bu çağda eğitim
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a han arlı
sistemlerinin bu sorunları teknoloji ve
girişimcilik ile, dolayısıyla geliştirilecek
yeni beceri kasları ile çözebilecek genç
nesile ihtiyacı var. Ülkemizin de aynı
ihtiyacı duyuyor olduğu herkesin netlikle
gördüğü bir durum.
Öncelikle toplumsal algının
farklılaşmasına ve zihniyetin dönüşümüne
gereksinimimiz var. Sonrasında,
öğrenmenin özerkleşmesinin ve
girişimciliğin çok değerli olduğuna
inanıyorum. Girişimciliği de, özünde
problemler karşısında fırsatları
sorgulamak ve etik akılla çözümler
geliştirmek olarak tanımlayabilirim.
Hayatın kaynağı ekonomi ise, ister
ticari girişim olsun ister sosyal girişim
olsun çocuklarımızın erken yaştan
itibaren eğitim aracılıyla girişimci,
yaratıcı, yenilikçi düşünme biçimleri ile
karşılaşması lazım.
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Tam da girişimcilik demişken...
Sizi tanımlarken çok sayıda ifade
kullanıyor, sizin de bu tanımları
kullandığınızı görüyoruz. Eğitim
bilimci, öğretmen, yazar, YÖM
Okulları kurucusu, öğrenme yoldaşı
gibi. Ancak bir süredir medyada
isminizin yanında LEGOnimbus
Kurucusu olarak da görmeye
başladık Kayhan Karlı’yı. Yeni bir
girişim midir LEGOnimbus?
Yanımda olan öğrenme yoldaşları
ile evrensel gerçekler çerçevesinde
özgün bir model peşinde, eğitimdeki
dijital dönüşüm virajını almak üzere
kurduğumuz bir girişim diyebiliriz
LEGOnimbus için. Bildiğiniz üzere,
Yenilikçi Öğrenme Merkezi bünyesinde
kurduğumuz okullarımız için ben her
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zaman “özel değil özerk okullar” ifadesini
kullanmışımdır. Okulların kuruluşu bir
sosyal girişim modeli ile gerçekleşmişti
ve hala öyle devam ediyor. Okullardan
çıkan kno -ho ve çözüm ortaklıkları
bizi globalde dijital öğrenme üzerine
sözümüzü söyleyecek bir hedefe taşıdı.
LEGOnimbus, bu toprakların
geçirgenliğini öne çıkarmak misyonu
ile kuruldu. Böyle bir amaç, içinde
elbette sosyal girişim etkinliklerini de
barındıracaktı. Dolayısıyla LEGOnimbus,
Türkiye’nin ilk ve henüz tek e-öğrenme
temalı pazaryeri olarak hem sosyal bir
girişim hem de globalde sürdürülebilirliği
sağlamak üzere ticari bir girişimdir.
Uluslararası ortaklarımızdan çözümler
alırken, ulusal ortaklara da çevirdik
yüzümüzü. Bu topraklarda gerek
ekonomik koşullar gerekse regülasyonlar
nedeniyle sadece AR-GE tabanlı kalan
çok değerli çalışmalar var özellikle eğitim
teknolojileri alanında. LEGOnimbus
sosyal yanı ile de ticari modelleri ile de bu
oluşumlara elini uzatıyor. LEGOnimbus,
kapsayıcılık eğilimi ile o meşhur sözü
telaffuz ediyor: Hızlı giden tek başına,
hedefe giden birlikte gitmeli.
LEGonimbus’un kuruluşu Covid19
salgını dönemine denk geliyor. Salgın
dönemi mi neden oldu böyle bir girişime
Fikir, aslında 2013 yılında ortaya çıktı. O
yıl yayımlanan “Dijital Bilgelik Yolculuğu
İçin Öğrenme Yoldaşlığı” kitabımda
eğitimin ve dolayısıyla öğretmenliğin
geleceğine dair yazdığım bölümlerde yer
alıyordu fikir. Salgın ise, start up modeli ile
bu alanda bir girişim başlatmamızın itici
gücü oldu.
Klaus Sch ab’ın da dünya ekonomik
forumunda ifade ettiği gibi, büyük
kırılmalar ve dönüşümlerin görüldüğü

bir zamanda yaşıyor olmanın eyleme
geçme sorumluluğu gerektirdiği inancı ile
2020 yılının Aralık ayında fikri çalışmaya
başladık. LEGOnimbus ise şirket olarak
2021’in Eylül ayında açıldı. Açıldığı zaman
hem uluslararası, hem de ulusal 15 güçlü
ortağımız olmuştu bile.
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LEGOnimbus ismi Lego oyuncakları
çağrıştırıyor. e var LEGonimbus’ta?
İsim “Buluttan Öğreniyorum” anlamı
taşıyor. Böylelikle tanımı, bulut bilişim
ve e-öğrenmeyi kapsıyor. Dijital Bilgelik
Yolculuğu kitabımda “Dijital Tematik
A M”lerden bahsetmiştim 2013 yılında.
İşte LEGOnimbus tam da bahsettiğim
modelden yola çıkarak oluşturduğumuz
e-öğrenme temalı, öğrenmenin
özerkleşmesine hizmet eden bir pazaryeri.
Yerel, ulusal ve uluslararası iş ve
çözüm ortaklarımız ile eğitim ve öğretim
içerikleri, öğrenme fırsatları ve hizmetleri
sunan, dijital bir öğrenme ekosistemi
tabanıyla kurgulanmış kolaylaştırıcı bir
paylaşım alanı, bir pazaryeri LEGOnimbus.
Kurumsal satış alanında faaliyete
başlayan şirket, Kasım ayı sonu itibarıyla
bireysel ihtiyaçlara çözüm amacıyla da
LEGOnimbus Academy olarak faaliyete
başladı. Dijital öğrenmeye dair ihtiyaç
duyulan içeriklerin bir arada olduğu,
talepleri karşılamak üzere kurulmuş
eklektik bir zemin. Bu felsefeyi benimseyen
herkes için ticaretlerine de aracılık yapan
bir pazaryeri. Pazaryeri felsefe olarak
sürekli gelişim ve değişimin adresidir
aslında ve sofistike temelleri vardır.
LEGOnimbus nasıl çalışıyor?
Legonimbus’u ziyaret eden herkes
çevrim içi kurs ve derslere, dijital okullara,
sertifika ve diploma programlarına,
öğrenme içeriklerine, platformlara,
araçlara ve hizmetlere erişimle birlikte
bir çok programa dair deneme hesabı
kullanımları da sağlayabilecekler.
Öğrenme yoldaşlarımız, yaşam boyu
öğrenme alanları dahil yaşa, zamana
ve mekana bağlı olmayan, ilgi ve ihtiyaç
alanlarına yönelik ulusal ve global iş

ve çözüm ortaklarımız tarafından
sunulan çok sayıda eğitim içeriğinden
seçebilecek ve gerektiğinde LEGOnimbus
danışmanlarından her konuda yardım
alabileceklerdir.
LEGOnimbus, öğrenen tüm bireylere
ve tüzel kişiliklere çözümler sunmak
üzere dünyada kalitesi kanıtlanmış,
en güçlü araçları bulup sunmak için
zamanın ruhunu yakalamayı misyon
edindi. Okulların yanısıra, şirketlerin
eğitim departmanları, ebeveyn, öğrenci
ve öğretmenleri de hedef kitle olarak
benimsemiş geniş bir izleyici yelpazesine
sesleniyor.
LEGOnimbus pazaryerinde markası
ile değer yaratmak üzere var olmak,
eğitim dünyasına fırsat sunmak ve fırsat
elde etmek isteyen tüm girişimciler,
eğitimciler, öğrenenler için çay, kahve
paylaşımı ve eğitim sohbetlerinin keyfi
eşliğinde “Tanışalım mı ” odamızın
kapısı hep açık olacaktır.
Son günlerde sosyal medya
hesaplarınız üzerinden
Ocak
tarihini a andalarımıza not etmemizi
söylüyorsunuz? e olacak o gün
merakımızı gidermek ister misiniz?
8 Ocak 2022, Cumartesi günü
Legonimbus’un “Uluslararası Çağrılı
Konuşmacılı Çevrim İçi Lansman
Konferansı”nı gerçekleştireceğiz. Eğitim
alanında uzmanlıkları ile dijital dönüşümü
markaları ile gerçekleştiren girişimcileri
misafir ederken, katılımcılarımızın
konuşmaların yanında çevrim içi fuar
alanında marka stantlarını ziyaret
edebilmesine ve iş fırsatlarına dair
görüşmeler gerçekleştirmesine de tanıklık
etmek istiyoruz.
Katılımcı sınırı olmayan, güçlü bir
çevrim içi etkinlik organizasyonu ile
gerçekleştireceğimiz bu etkinliğimiz
tamamen ücretsiz, çevirmen destekli ve
sınırsız katılımcı alabiliyor. O gün bizlerle
olan tüm öğrenme yoldaşları için de
sürpriz hediyeler hazırlıyoruz. Sonuçta,
8 Ocak bizim için bebek adımları ile
başlayan bir girişimin kararlı adımlarla ve
güçlü işbirlikleri ile etkisini hissettireceği
bir kutlama günü.
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