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Eğitimde Dijital Dönüşüm ve

YÖM HIBRIT ANADOLU LISESI
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1. yüzyılda geçirdiğimiz 22
yıl boyunca, neredeyse tarih
boyunca geçirdiğimizden
daha büyük bir değişim geçirdik. Bir
şehirden başka bir şehre gitmenin
günler/aylar sürdüğü zamanlardan;
saniyede milyonlarca bilginin, verinin
ve eşyanın üretildiği bir çağa geldik.
Örneğin,19. yüzyılda trenle
yolculuk sürelerinin kısalması
sebebiyle insanlar gittikleri yerlerde
aylarca kalmak zorunluluğundan
kurtulmuşlardı. Kısa yolculuk süreleri,
gittikleri yerlerde kaldıkları süreyi de
kısaltmıştı. O dönemlerde yaşayan
insanlar için hayli kısa gelen İstanbul
- Paris arası trenle yolculuk süresi,
ekstra bir sorun yaşanmazsa 68 saatti.
Yani yaklaşık 3 gün. Bugün geldiğimiz
noktada, Internet Live Stats’in anlık
güncel verilerine göre, Google’da her
1 saniyede yüz binden fazla arama
yapılıyor. Daha da çarpıcı olan ise;
her 1 saniyede 3 milyonun üzerinde
e-posta gönderiliyor. Bırakın dumanla,
güvercinle iletişim kurduğumuz
zamanları, bizler daha 50 yıl öncesine
kadar telefonla güç bela iletişim
kurabiliyorduk. Şimdi her 1 saniyede
96 bin Youtube videosu izliyoruz.
Teknolojinin ve dijitalleşmenin değişim
çarkını nasıl tetiklediğinin en çarpıcı
örneklerinden biriyle karşı karşıya
olduğumuzun farkındayızdır hepimiz…
Büyük bir dijital dönüşüm
geçiriyoruz ve bu dönüşüm, günlük
yaşam alışkanlıklarımızdan ekonomik
düzene, sanatsal üretim biçimlerinden
iş hayatımıza doğrudan etki ediyor.
Eğitim de, hiç kuşkusuz, bu değişimin
bir parçası ve dijital dönüşümün en
çok etkilediği alanlardan biri. Dijital
öğrenme araçları ve ortamları her
geçen gün yeni eğitim modellerinin
geliştirilmesine, yeni öğrenme
biçimlerinin doğmasına vesile oluyor.
Dolayısıyla 21. yüzyılın problem
çözme, eleştirel ve sorgulayıcı olma,
yeniliklere açık olma, girişimcilik,
yaratıcılık, üretkenlik, iş birlikçi
olma gibi yaşam becerilerinin;
içinde bulunduğumuz çağın dijital
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dijitalleşmeyi; öğrenci için en verimli, en
faydalı olacak öğrenme metotlarından
yararlanmak için kullanıyor.
YÖM Hibrit Anadolu Lisesi’nde, 21.
yüzyılın yaşam pratiklerine ve dijital
dönüşüme uyumlanmak ve öğrenme
süreçlerini zenginleştirmek için neler
yapılıyor? Gelin birlikte inceleyelim.

1

KAYHAN KARLI
YÖM Okulları Kurucusu

okuryazarlık, dijital iletişim, dijital
düşünme, dijital pazarlama gibi
becerilerle harmanlanması sonucu
kişinin tam anlamıyla kendini
gerçekleştirebileceği bir öğrenme
ortamı oluşuyor. Öğrenme, asla son
bulmayan bir yolculuk olduğundan
insanın yeni öğrenme araçlarına
ve ortamlarına uyumlanması,
gereklilikten öte zorunluluk haline
geliyor. Çünkü insan, var olduğu
günden bugüne öğrenerek ve merak
ederek hayatını anlamlandırıyor.
Bizler de bu noktada, teknolojik
gelişmelerin ve dijital dönüşümün
eğitim alanında nasıl daha inovatif,
nasıl daha verimli kullanılabileceği
üzerine kafa yormalıyız. 21. yüzyılın
eğitim kurumlarını, eğitim anlayışını
tasarlarken 21. yüzyılda kendini birçok
alanda var edebilecek beceri setine ve
donanıma sahip bireyi temel almalıyız.
Öğrenme sürecinin her basamağında
da 21. yüzyılın sunduğu teknolojik ve
dijital imkanlardan yararlanmanın
yollarını bulmalıyız.
Türkiye’de tam anlamıyla hibrit
eğitim modelini uygulayacak ilk eğitim
kurumu olan YÖM Hibrit Anadolu
Lisesi de yarısı okulda, yarısı online
ve flipped öğrenme yöntemiyle, bu
noktada fark yaratıyor. Teknolojiyi ve

BYU Online ABD Lise Programı
ABD’nin en köklü 100
üniversitesinden biri olan Brigham Young
University’nin online lise programı ile
YÖM Liseliler hem ABD’de geçerliliği olan
bir lise diplomasına sahip oluyorlar hem
de 150’den fazla dersin olduğu seçmeli
ders katalogu içinden ilgi duydukları
alanlarda uluslararası ve nitelikli eğitimler
alma fırsatı yakalıyorlar.
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Youthcast Kariyere Hazırlık
Eğitim Programı
Singapur merkezli blokzinciri
teknolojisiyle sertifikandırılmış ve
SkillsFuture yaklaşımıyla hazırlanmış
Youthcast Kariyere Hazırlık Eğitim
Programı sayesinde, iş dünyasını
şekillendirecek olan Z Kuşağı mensupları
YÖM Liseliler; iş hayatında ihtiyaç
duyacakları alanlardaki becerilerini
geliştiriyorlar.
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GİGLA - Girişimci Genç
Liderler Akademisi
YÖM felsefesiyle hazırlanıp yüz
yüze uygulandıktan sonra çağın
gerektirdiği şekilde dijitalleştirilen
GİGLA programıyla YÖM Liseliler; öz
yönetimi yüksek, yenilikçi, girişimci,
yaratıcı, problem çözebilen bireyler
olarak 21. yüzyılın dünyasında kendilerini
gerçekleştiriyorlar.
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Dijital Öğrenme
Platformu e-academy
Öğrenmenin kişiselleştiği, zamandan
ve mekandan bağımsızlaştığı bir çağda
YÖM Liseliler, ilgi ve merak duydukları
alanlarda kendilerini geliştirmek
için 6000’den fazla eğitim içeriğinin
bulunduğu e-academy dijital öğrenme
platformunu kullanıyorlar.

