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Giriş

Ülkemiz örgün egitiminde karşılaşılan önemli sorunlardanbirisi etkili ögretimin
gerçekleştirilememesiciir.Egitimin etkili hale getirilinei için diger ülkelerde oldugu
gibi ülkemizde de birtakımçalışmalar yaPılmaktadır.Aneak,.bu çalışmalarda isteni-
len düzeyde başarılı olamadıgırnızda bir gerçektir.Başarısızlıkta en önemli etken ise
ögretme-ögrenme'~tkinliklerininçagdaş egitim teknolojisine uygun biçimd~
düzenlenip uygulanmamasıdır.

.
'çagdaş egitim teknolojisine uygun olmayan ögretme-ögrenme etkinliklerinde

ögreneil~rpasif alıcı durumundadırlar.Derslikte etkin olan ögretmendir,bu nedenle
de ögrenilmesi söz konusu olan içerigien iyi ögrenen ögretmenolmaktadır. Halbuki
amaç ögreneilerin dahi' iyi ögrenmesini sagüunaktır.Var olan uygulamalarla bunun
gerçekleşmesihemenhemenolanaksizdır.

.

Bu soruna çözüm bulunamaz nu? Çagdaş egitiin teknolojisi anlayışİ ve bu
anlayışa 'dayalı uygulamalarla belirtilen soru.nlaraçözümler bulunabilecegi gelişmiş
ülkelerdeki uygulamalarla görülmüştür.

Egitim Teknolojisi. Nedi.r? .

-Bu bildiride egitim teknolojisi kavramı tanımlanıp, açıklandıktan sonra,
ülkemizdeki ilkögretim okullannda daha verimli bir egitim gerçekleştirmek üzere
egitim teknolojisi olanaklanndan yararlanmakiçin alınması gereken önlemler makro
düzeydeaçıklanacaktır.

.

İlgili literatürde egitim teknolojisine ilişkin degişik tanımlar görülmektedir.

(*) Anadolu üniversitesi Elitim Fakültesi Ölretim üyesi.
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Ancak, bu tanımları ikiye indirgemek olanaklıdır. Bunlar; sınırlı anlamda
eAitim teknolojisi ve çaAdaş anlamda eAitim teknolojisidir.

Sınırlı anlamdaki egitim teknolojisini, "teknoloji ve iletişim bilimleri alanındaki

gelişmeler sonucuortaya çıkan araç-gereçlerin,ciddi bir planlamaya gerek duyulma-
dan, ögretme-ögrenme etkinliklerinde, ya tek başlarına veya ögretmen, ders kitabı
veya yazı tahtalarıile birlikte zaman Z;8IDankullanılması" diye tanımlayabiliriz.

Günümüzde sınırlı anlamdaegitipı teknolojisi anlayışına dayalı uygulamalar terk
edilmektedir. Çünkü bu anlayışa dayalı ögretme-ögrenmeetkinliklerinde araç-gereç
kaynakların'başka önlemler alınmadanögretimi verimli kılacagı sanılmış, ancak uy-
gulamalardabunungerçekleşmedigigözlenmiştir.

Bu tanıma dayalı u)'gulamalardasaptan<ıneksiklikler neler olmuştur? Bunları şu
şekilde sıralayabiliriz:

1 .-İnsanın nasıl ö~rendiAine ilişkin araştırma bulgularınin dikka-
te alınmaması. Bir başka'- ifade ile öArenmenin ne oldugu, nasıl
gerçekleştigi konusuQdayeterli bilgi edinmeden ele geçirilen araç-gereçlerin
gelişi güzel kullanımı ile ögrenmeninçok verimli olacagı gibi bir anlayış be-
nimsenmiştir.

2. EAitimin bir iletişim süreci olduAunun bilincine varılmaması:
lletişimde kanal işlevi gören,araç-gereçlerin mesaj iletmedeki potansiyel ve
sınırlılıklarına bakılmaksızın her kayntlgın her tür içerigi sunabileeegini
düşünülmüştür.

,r 3. ÖAretme-öArenmeetkinlikleriningerçekleştirilmesindebirinciderecede sorum-
lu bulunan öAretmenlerin teknolojinin olanaklarından nerede,
nasıl yararlanacakları konusuna önem verilmemesidir. Bir başka
ifade ile "özel ögretim teknolojileri" konusundayetişmelerine gereken özenin
gösterilmemesidir.

4. Sınırlı anlamda egitim teknolojisi uygulamalarının saptanan bir diger eksik-, .

. ligi de _öAretme-öArenme' etkinliklerinde "sistelO yaklaşımına"

uyulmamasıdır. Bmıunla anlatılmak istenen, belirli ünite veya konuların

ögretilmesinde birdençok kaynagın kullarolmasına gereksinim olabi1ece~inin

fazla önemsemeyip ele geçirilen bir veya birkaç kaynakla içerigin mesaj nite-
ligine bakılmaksızın, tümünün verilmesi veya kaynakların birbiri yerine kul-
lanımı yolulia gidilmesidir.

Sınırlı anlamda egitim teknolojisi uygulamalarında gözlenen eksiklikleri kısaca

belirttikten sonra sıra çagdaş anlamda egitim teknolojisinin ne oldugunu
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tanımlamaya gelmiştir. Dogal olarak, çaAdaş anlamda eAitim teknolojisi,
sınırlı anlamdaki egitim teknolojisi uygulamalarındagözlenen eksikliklenn gideril-
digi bir tanımolmalıdır.

çagdaş' egitim teknolojisi şu şekilde tanımlanmaktadır; "insanın ögrenmesi ve
.

iletişim bilimleri alanındaki araştırmabulgularına dayanarak yetişmiş .insangücü ve.
insangücü dışı kaynaklardan(araç-gereçlerden)yararİanarak.egitiminözel amaçlarına
götürecek ögretme-ögrenme süreçlirini sistematik biçim* tasarlarna, uygulama,
degerlendirme ve geliştirmeye yönelik bir egitim bilimidir."

.

. Belirtilen tanıma dayalı egitim teknolojisi uygulamalarında; kimlere ne tür
içerigin hangi kaynaklarla (insangücü ve insangücü dışı), nasıl bir düzen içerisinde
verilmesi gerektigi, enine boyuna.aynntılı olarak düşünülmekte ve yeni ögretme-
ögrenme sistemleri oluşturulmaktadır.Yani ögrenmenin nasıl oldugu, ögrenmenin
bir iletişim süreci.oldugu, iletişimi etkili kılmak için ne tür kaynaklara gereksinim
duyuldugu, bunlarınnasıl saglanacagıöncedenkararlaştırılmaktave ögretme-ögrenme
etkinliginin gerçekleştirilmesineçalışılmaktadır.

Ögretimi ögrencileriçin ilginç hale getirmek, ögretmenin görevlerini kolay-
laştırmak, birinci kaynaktan bilgi edinmeye olanak sagıa~ak, ögrenme kaynaklannı
çogal~bilmek, .ögrencilerin gereksinimlerine uygun ögrenme ortamları yaratarak
ögrencilere vatandaşlık sorumlulugu kazandırinak,'belirli mesleklere yatkınlıklan
saglama ve üst ögrenim kurumları için hazırlayabilme amaçlarına ulaşabilmek için;
ilköAretim sistemimizde ve ilköAretim okullarımızda çaAdaş eAitim
teknolojisi açısından belirli önlemlerın alınması gerekmektedir. B u
önlemlerin neler olabilecegi ve bunların kapsamları aşagıda açıklanDuştır.

tlköArethİi Kurumlarında EAitim' Teknolojisi Açısından Alınması
Gereken Önlemler :

1. Personel EAitimi ..

Günü~üzde verimli egitimin çagdaş egitim teknolojisi anlayışına dayalı uygula-
malarla gerçekleşebilecegi uluslararasıdüzeyde kabul edilmiştir. Bu anlayışa dayalı
uygulamalann ön koşulu ise, ögretmen ve egitim yöneticilerinin egitim teknolo-
jisi konusunda yetişmiş olmalarıdır.

Ülkemizde ilkögretim kurumlamıda görev yapan yönetici ve ögretmenler bu
koşul açısından incelendigindebunlarıntamanınayakınının,d~il çagdaş egitim tek-
nolojisi, sınırlı anlamda egitim teknolojisi anlayışından dahi yoksun oldugu ra-
hatlıkla söylenebilir. Bunu ögretmenlerimizisuçlamak için söylemiyoruz. Ögretmen
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yetiştiren kurumlanmızdaçagdaŞ egitim teknolojisi fonnasyonu kazandıracakdersler ·
yeterli biçimde okutulmamış, gerekli ortamlarsaglanamamıştır.

Bu eksikligi giderebilmek için ilkögretim kurumlarında görev yapacak
ö~etmenleri yeti,ştirecekprogramlaraegitim teknolojisinindegişik dallarındazorunlu
dersler konmalı ve bunlarinuygulamalı olarak okutulmasınaolanak verecek ortamlar
yaratı1malıdır. tlkögretim okunannda görev yapan ögretmenlerimiz için kısa süreli
yogunlaştırılmış çaAdaş eAitim teknolojisi ~ursları düzenlenmelidir.

tlkögretimle ilgili mevzuat incelendiginde, degişik maddelerde, elitim tekno-
lojisiyle doarudan ve dolayh ilgili bulunan hükümlerili yer aldıamı
görüyoruz. Gerek okul yöneticileri gerekse ögretmenler çagdaş egitim teknolojisi-
ni tam anlamıyla bilemedikleri için ilgili maddelerde belirtilen görevlerini
yerine getirmek için bilinçli bir çaba içerisinde bulunaoIIıyorlar. B u
nedenle, ilgili grupların genel anlamda eaitim teknolojisi ve özel öaretim
teknolojisi konularında yetiştirimleri,ne özen gösterilmelidir. Bu konuda potan-
siyeli olan üniversitelerimizin olanaklarından yararlanma yoluna gidilerek
düzenlemeleryapılmalıdır.

llkögretim kurumlarında çagdaş egitim teknolojisi konıısunda uygul~malar
yapılmasına katkıda bulunabilecek perSonelegitimiyle irgili önemli düzenlemelernen

biİ-isi de ilköaretim kurumlarına ölretmen yetiştirecek fakülte ve
yüksekokullara eaitim teknolojisi konusunda uzmanhk elitimi

. almış

ölretim elemimları sallanmasıdır. Mevcut ögretmen yetiştiren kurumlar ince-
lendigindeburalardagörev'yapanögretimelemanısayısınınsonderece yetersiz oldugu
anlaşılmaktadır.Bu konu~ yurt içi ve yurt dışı olanaklarzorlanarakögretim elemanı
yetiştirme yolları genişletilmelidir. Aksi takdirde elitim teknolojisinin ne

oldu~unu ve nasıl uygulandıaını bilmeyen ögretmen adaylarının
ilkölretim kurumlarnda görevlendirilmelerine de~am edilecektir.

2. Araç-Gereç Saglanması :

IIkölretim kademesi diler elitim kademeleri ile
karşılaştırddılında, elitim teknolojisine dayah uygulamaların YOlun
olması gereken bir elitim kademesidir. Çünkü, bu. kademedeki ögrenciler
gelişim düzeyleribakımındandahasomutögrenmeyaşantılarıistemektedirler.Bu
yaşantılar ise, çok ortamh, çok araç-gereçli ölretme-öArenme uygula-
malarına yer verilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle ilkö~etim program-
latını somutlaştıracak, özelolarak hazırlanmış, araç-gereç kaynakların üretilip okullaJ:a

gönderilmesine gereksinim duyulmal1adır.
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Ülkemizde,ilkögı'etim okullarında okutulan bazı dersler için araç-gereç setleri..
.

üretilip okullara gönderildiginibilmekteyiz. Ancak, bu araç-gereçlerinegitsel
degerlerininçok iyi oldugunusöyleyemeyiz.Bilindigi gibi araç-gereç üretimi;, .

ölrenci düzeyi, programların amaçla..., içerilin nit@'Iili başta olmak
ü~ere birçok etmen dikkate ahnarak gerçekleştirilmek wrundadır. B u
konuda daha ,bilimsel çalışmaıara gereksinim duyulmaktadır. Ülkemizde elitimin
verimsizlilinde önemli roloynayan etmenlerin başında programların
yetersizlili delil, hazırlananprogramları' uygulamaya ,koyma

çabalarının yetersizlili, bir başka deyi§le, elitim teknolojisi
açısından yeterli önlemlerin alınmamış olması gel~ektedir. B u
düşünceyle ilkögretimprogramlarını etkili biçimde uygulamaya koyacak araç-gereç

kaynakların özelolarak üretilip hizmete sunulması yoluna gidilmelidir.

3. tıkötretim Okulları Elitim TeknolojisiMerkezlerinin Kurul-
ması:

..

Qku1lardauygulananprogramlarınetkili biçimde uygulanmasına1qıtkıdabulunan
. birimlerdenbirisi de "Egitim Teknolojişi Merkez1~ri"dir.Bu merlrez1er,programların

gerektird.igi tüm kaynakları üreten, saglayan ve öAretnienlerinhizmetine sunan bi-
rimlerdir. Buralarda egitim tekı;ıolojisi konusunda egitilmiş elemanlar ve diger
yardımcı personel görev yapmaktadır. çogu gelişmiş ülkelerdeki okullarda bu tür
merkezler kurul"!a yoluna gidilmektedir. Bu merkezler okullarda görev yapan
ögretmenleringereksinimduyduguaraç-gereçkaynaklarıüretipögretmenlerinhizme-
tine sunmaktadır.Böyle merkezlerinbulunduguokullardaögretmenleriçin araç-gereç
kullanımı zevkli hale gelmektedir.

Ülkemizdeki okullardabu tür merkezleryoktur.Okullarda araç-gereçler olsa bile
bunların hizmete hazır halde bulunmasıoldukça güçtür.Ögretmenler var olan bu tür
~ynakları kullanmaktazorlanmakta,okullanndabu kay~arın varlıgını bilmemez-

.
likten gelmektedirler. Oysa bu kaynakları hizmete sunacakküçük çapta Egitim Tek-
nolojisi Merkezleri'nin oluşturulması,pro~ramtarınverimli biçimde uygulanmasına
oJanaksaglayaçaktır. '

llkögretim ?kuıianna ilişkin yönetmeliklerde araç-gereç odalarından, ki-
taphklardan söz edilmekt~dir. Bu birimler bugünkü halleriyle bir depo
görünümünde olup pek işlevsel degillerdir. Buraların geliştirilip egitim teknolojisi
alanında egitilmiş elemanlaho §Orumlulugunaverilmesi halinde ilkögretim program-
larının etkili biçimde uygulanması yönünde önemli adımlar atılmış olacaktır. Egçr.
koşullar her ilköAretim okulunda bir eAitim,teknolojisi merkezi açılmasına olanak
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venniyorsa birkaç okula hizmet sunacak merkezler açma yoluna da gidilebilir. Öte
yandan, ülkemizde var olan II Egitim Araçlan ve Donatım Merkezlerinin ilkögretim
okullanna daha iyi hizmetverecek biçimde yenidenorganizeedilmeleri de söz konusu
olabilir.

4. Çatdaş Okul Binaları Yapılması:

GünümÜzde okul binalarının egitim programlarının etkili biçimde uygulan-
masında önemli işlevleri bulundugu bir gerçektir. Bir başka ifade ile, okul bina-
larının uygulanan egitim programlan dikkate_alınarak özelolarak projelendirilip

inşaa edilmesi savunulmaktadır.,Bugon, "okul mimarlıgı" ayrı bir uzmanlık alanı
olarak kabul edilmektedir. Programların amaç ve içerikleri ne olursa olsun aynı tip
okul binaları inşaa edilmesi dogrubulunmamaktadır.

Ülkemizde ilkögretim okullarınınamaçları gözden geçirildiginde, bu kuramların
geleneksel ilk ve ortaokullardanfarklı olarak birkaç amaca yönelik oldukları ve bu
amaçları gerçekleştinnek için çeşitli seçmeli derslere programlarındayer verdikleri
görülmektedir. lIkögretimbinalanİıdaözeI,dersli~ve ateylerin yer alması ve bunların
özelaraçögereçlerle donatılması geregi ortaya çıkmaktadır. Oysa, bugün çogu
ilkögretim okullarımız geleneksel ilk ve o}:1aokullarhalinde.ayrı binalarda ögretim
yapmaktadırlar.Bu yetersizligin giderilmesineçalıilimalı veçagdaş egitim teknoloji-
si uygulamalarınaolanak verecek binalacakavuşturolmalıdır. '
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