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Dear Guests…
Welcome to the 10th International Educational Technology Conference IETC-2010.
"The International Educational Technology Conference (IETC)" series is an international educational activity for academics, teachers
and educators. This conference is now a well known educational technology event and the number of paper submissions and attendees
increase every year. It promotes the development and dissemination of theoretical knowledge, conceptual research, and professional
knowledge through conference activities, the conference proceeding book, and the Turkish Online Journal of Educational Technology
(TOJET). Its focus is to create and disseminate knowledge about the use of instructional technology for learning and teaching in
education. This year, IETC-2010 received almost 700 applications. The conference academic advisory board accepted 350
applications.
The first of "The International Educational Technology Symposium (IETS)" and the second of "The International Educational
Technology Symposium (IETS)" were held at Sakarya University in Turkey in 2001 and 2002. The third one was at Eastern
Mediterranean University in the Turkish Republic of Northern Cyprus in 2003, and the fourth one at Sakarya University in Turkey in
2004. The fifth International Educational Technology Conference (IETC) was organized at Sakarya University in Turkey in 2005.The
Sixth International Educational Technology conference was held in Turkish Republic of Northern Cyprus. In 2007, the seventh
conference was organized at Near East University in the Turkish Republic of Northern Cyprus. After then The 8th International
Educational Technology Conference was held at Anadolu University in Turkey in 2008. The 9th International Educational
Technology Conference was organized at Hacettepe University in Turkey in 2009. IETC-2010 conference is organized at Bogazici
University in 2010. IETC-2011 will be organized at Istanbul University in 2011.
The International Educational Technology Conference aims to diffuse the knowledge and researches among academicians and lead to
development in educational technology and instructional technologies.
Without the authors and participants, IETC-2010 would, of course, have been impossible. We would like to sincerely thank all of you
for coming, presenting, and joining in the academic activities. We would also like to thank all of those who contributed to the
reviewing process of the “IETC - 2010” conference papers, which will be also published in TOJET. And finally, we would like to
thank Sakarya University, Bogazici University, organizing team and The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET)
for successfully organizing and hosting “IETC-2010” in Istanbul, Turkey.
We
have
lots
of
participants
from
19
different
countries.
These
countries
are
Algeria,
Argentina, Australia, Croatia, Cyprus, Georgia, Greece, Hungary, Iran, Italy, Japan, Lithuania, Malaysia,
Netherlands, Nigeria,
Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, South
Korea, Spain, Taiwan, The
Former
Yugoslav
Republic
of
Macedonia, Turkey, Turkish Republic of Northern Cyprus, United Arab Emirates and United States.
Should you have any enquiries regarding IETC conference, please do not hesitate to contact with us for any additional information
you may require.
Finally, we would like to wish you all a pleasant stay in Istanbul-Turkey and safe return back home. I hope that IETC-2010 will be a
meeting you will pleasantly remember.
I hope we will meet again at the 11th International Educational Technology Conference - IETC-2011.
Thank you...
Prof. Dr. Aytekin MAN
General Coordinator & Founder of IETC
Editor in Chief of TOJET
April, 26 2010
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Özet
Geleneksel müzik eitiminde kullanılan yöntemlerde sürekli devam eden bir sorun sarmalının
nın içinde
inde bo
bouan
uan ööretici
retici
reti için alternatif
çözümler bulmak gerekir. Doası gerei usta-çırak ilikisi ve mek ortamlarında aktarılan geleneksel müziklerin ö
ööretilme
retilme sürecinde gü
günümüzde bu
doal ortamlardan bahsetmek mümkün görünmemektedir. Öretici kendi yorumu ve önünde yer alan
an nota kadar öretmek
öretmek durumundadır.
durumundad Bu durum
durumund
müziin doru aktarımı ve devamlılıı açısından olumsuzluklar ihtiva eder. Çözüm konservatuarlarda
görevlileri ve kadroya
uarlarda
da görev yapan ö
ööretim
retim görevl
görevli
destek olan üniversite yönetimlerinin elindedir. Zira çözüm üzerine alternatifler düünen bir eitici kadronun ve mali destei
üniversite
deste
destei salayacak
sa
sa
yönetiminin de var olması gerekmektedir.
Sorun için çözüm önerileri aaıdaki gibi sıralanacaktır;
lk olarak kaynak kii kayıtlarının kiisel arivlerden izin dâhilinde toplanılması,
kiiler ve geleneksel
lan
anıılmas
lmasıı, halen yaamakta
yaamakta olan kaynak
kay
k
icracılar, ustalardan konservatuarlar bünyesinde kurulması gereken müzik teknolojileri
ibirliiyle
yeni kayıtların yapılıp,
ileri
ri ve müzikoloji bölümlerinin
bö
ibir
bi
back upları ile birlikte konservatuar arivine alınması gerekmektedir. Bu maksatla
teknolojiler
hakkında detaylı bilgiler
la kullanılması
kullan
ku ılması gereken
gere
tekno
verilecektir. u an istanbul teknik üniversitesi türk müzii devlet konservatuarı’nın
atuar
uarı’nın cihat akın
akın önderliinde
önderli
derli
inde balattıı usta sınıfları projesi gibi
projelerin tüm konservatuarlarda üniversite yönetimleri tarafından desteklenmesi
olacaktır. Ancak proje internet üzerinden de
enmesi de bu anlamda olumlu ola
olacak
interaktif olarak takip edilebilecek, tekrar dersi izlemek isteyen örencinin
ulaabilecek
nin
in web üzerinden derse ula
ula
abilecek
bilece ekilde gelitirilebilir.
Dier bir sorun ise notaya alınan geleneksel ezgilerin karakteristiini
oluturan
notların
kâıt
akteristi
eris ini olu
uturan notları
notlar
ın kâ
kâ
ı üzerine aktarılamamasıdır. Transkripsiyon
tekniklerinin kullanılması ve bu anlamda kullanılan teknolojilerden yararlanılması
düünülebilir.
ararlan
arlanılması dü
dü
ünülebilir. Söz konusu teknolojiler ve programlardan detaylı
bir biçimde bahsedilecektir.
Anahtar kelimeler: geleneksel müzik eitimi, müzik teknolojileri.
nolojileri.
olojile
Abstract
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Methods used in traditional music education
ducation
cation is an issue in the
th continuing struggle within the helix to find alternative solutions for the
tutorial. Due to the nature of master-apprentice
mek environment in the process of teaching of the traditional music
ntice relationship
elationship and transferred
transfer
today, this does not seem possible to speak
educator will give what they see as notes and interpretations. The transfer
k of the natural
natur environment.
environment. The edu
and continuity of this case in terms of music contains negativities. Solution ccan be the faculty and staff who served in music schools to support in the
hands of the university administration.
trainers and staff will provide financial support for the existence of
on. Consider an alternative
alternativ solution
lution because
b
the university administration which
ch is required.
requir
Solutions for problems
will be listed;
ms such as the following
fo
listed
First, the resourcee contacts from the personal
library within
the permit to be collected, are still living people of the resources and traditional
per
wi
performers, master of thee house
in the music technology and musicology department in collaboration with the
hous conservatories
conservatories should
shou be established
esta
new records to check,
needs to be taken. Should be used for this purpose which will be given detailed
k,, back ups with the conservatory's
conservatory library
l
information about the
university turkish music state conservatory is under the leadership of cihat akın project initiated
he technology. Istanbul
Ist
ttechnical
echnical
al univ
uni
as projects such
administrations all conservateries support is also positive in this sense. However, as a follow-up
h as master classes by university adm
project that can
an bee interactively used via the internet,
intern students who want to watch the course again through the class will have access to the web, this
matter can
n be improved. Another problem is taken
ta
tak to note that characteristics of traditional melodies make up the notes on paper transfer method. In
this sense, the use and transcription techniq
techniques take advantage of the technology used to be considered. These technologies and programs will be
mentioned in more ddetail.
Keywords: traditional
tional music education,
edducatio music technology.
education
GR
Çalımanın çıkı
noktası, geleneksel müziklerin eitim süreçleri boyunca ve uygulaması esnasında, aktarımında yaanılan sorunların
kı no
giderilmesi amacını taımaktadır. Bildiri içinde aktarım ifadesi eitim süreci ve arivleme ile ilgili kullanılmıtır.
Çalıma içinde geleneksel müzik kavramı, halk müzii ve sanat müziini ifade etmektedir. Söz konusu müziklerin günümüzde akademik
ortamlarda, bu müzik tarzlarının asıl öretim yöntemleri olan “usta-çırak” ve “mek” ortamlarının yerine, metodik eitim yöntemlerinin tercih
edilmesidir. Metoda dayalı eitim öretim biçiminde yaanan içerik ve nitelik farklılıından dolayı, müziin karakteristik özellikleri çou zaman
kaybedilmektedir. Bu durum hem öreten, hem de örenen açısından problemli bir durumdur ve problem örenim ve öretimin doru ekilde
tamamlanmasını engellemektedir. Aaıda problemler ve çözüm önerileri birlikte sunulmaktadır.
1-

“USTA-ÇIRAK” VE “MEK” ETM-ÖRETM YÖNTEMLERNN ÇAIMIZA UYARLANMASINDA GEREKL ALT
YAPI TEKNOLOJLER
Her iki yöntemde de gerekli olan “usta” öznesi ve performansına dair karakteristik özellikleri aktarmanın mümkün olamamasındaki
en balıca neden, bu gelenein youn biçimde yaanıldıı dönemde teknolojinin yetersizliidir. Bunun sonucunda, ustaların
performans anları ses ve görüntü olarak kayıt altına alınamamıtır. Aynı zamanda kayıt altına alınma ansı olan ses kayıt örneklerinin
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ise, uzun süre saklamaya elverili olmayan (Silindir Wax, Plak, makara bant,..) malzemeler olması bir dier problemdir. Ancak her
iki probleme çözüm bulmak teknolojik alt yapının salanması ile mümkündür;
a)
Usta kayıtlarının mevcut kiisel arivlerden kamu kurumları vasıtasıyla (Üniversiteler, Kültür Bakanlıı) toplanıp dijital
ortama aktarılması gerekir. Bu tip ariv kayıtlarının çok büyük oranda Analog kayıtlar olduu düünülürse, dijital ortama
yapılacak aktarımlarda kullanılacak çeviricilerin (convertor) yüksek kalitede olması gerekmektedir. Buradaki yüksek kalite
ifadesi sesin dijital veriye çevrildii esnada bit derinliinin (bit depth) ve çözünürlüünün (resolution) yüksek olmasıdır.
Bu tip çevirme ilemlerinde minimum 16 bitlik kalite (CD kalitesi) ve 44100 Hz lik çözünürlük (CD çözünürlüü)
kullanılmalıdır. Esasında arivleme, gelecee yönelik bir çalıma olduundan günümüzde yapılabilecek maksimum
deerlerde çevirmeler yapmak daha doru olacaktır. Günümüzde 32 bitlik kalitede ve 192000 Hz çözünürlükte örnekleme
yapmak mümkündür ki bu tarz bir örnekleme için profesyonel çeviricilere (Apogee, Lynx, Benchmark gibi..) ihtiyaç vardır.
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Günümüzde daha pratik aktarma aygıtları da kullanılmaktadır. Ancak aktarım sırasında sinyal kayıpları mevcut olduu
gibi, ses karakteristiini kaybetmi olan ses dosyaları üzerinde restore ilemleri yapılamamaktadır. Aaıda yer alan
aygıtlar aktarım amacıyla kullanılan aygıtlardır.

ekil 1: Plak ve kaset ortamından Cd ortamına
rtamına aktarım
aktar
arıım için kullanılan
kullan
kull
Vinly to CD Recorder

Aktarımdan sonraki süreçte,
te, ses dosyalarının
dosya
dosyala
“temizlenmesi”
enmesi”
mesi” ilemi
i
gerekmektedir. Burada bahsedilen temizleme, eski
kayıtlarda rastlanan karakteristik
akteristik
akt
eristik gür
gürültüler
gürültüler, çıtırtılar ve ben
be
benzeri ses kirliliklerinden arındırma ilemleridir. Temizleme
ileminde kullanılabilecek
sayıda
donanım
ve yazılımlar mevcuttur. Donanımlara örnek olarak verilebilecek en
ilecek
cek çok say
ıda donan
an
komplike ekipmanlar,
ürünler üreten Cedar firması gibi irketlerin ürettii donanımlardır.
nlar, sadece
ade bu tip aktarımlara
aktarımlara
mlara uygun
uy
Ürün ismi vermemizin
bu firmanında
memizin sebebi
seb
firmanında
da benzer
benz amaçla kurulmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü Cedar firması
ngiltere’deki
bünyesinde kurulan Ulusal Ses Arivi için, kullanılamayacak duruma gelen ses
kii Cambridge Üniversitesi bünyesi
bünyesind
örneklerinin
arivlenmesi
amacıyla
nin
in temizlenip
tem
ar
ivlenmesi amacı
amac
ıyla sinyal leme laboratuarı için modüller üretmi ve günümüzde bilgisayar
tabanlı programlar üretmesiyle önemli konum
konumda yer almaktadır.
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b)

ekil 2: Temizleme modülü

Söz konusu üür
ürünlerde, donanımın plak veya kaset çalar kısmına aktarılacak materyal konulur. Donanımda bulunan
restorasyon
estorasyon tiplerinden uygun olanı seçilir ve donanımın dier bölmesinden temizlenmi seslerin kaydedildii CD basılır.
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ekil 3: Cedar programının bilgisayar tabanlı olarak ses temizleme ilemindeki ara yüz görüntüsü.

10

Yukarıda bahsedildii üzere yazılımlar yoluyla da temizleme yapılabilmektedir. Bu alanda kullanırlıı ve ses ileme özellikleri
test edilmi yazılımlarda (Wavelab, Soundforge,v.b…) sesi temizleme ilemlerine uygun menüler bulunmaktadır ve bu yolla ses
dalgalarını daha anlaılır hale getirmek mümkündür.

20

ekil 4: Yazılım yoluyla ses dalgalarının
galarının temizleme
temi
ilemi
ilemi
mi

c) Kurumların ibirlii ile yapılacak yeni kayıtlar alan aratırması
ırmas
rması ve derleme kurallarına
kurallarına uygun
kural
uygu
uyg biçimde yapılmalıdır. Bunun için ise
konservatuarların müzikoloji, etnomüzikoloji ve müzik teknolojisi
ortaklaa projeler gerçekletirilmelidir.
nolojisi
ojisi bölümlerinin katkıda
katk
katkııda bulunacaı
bulunac
Alan kayıtlarında ise taınabilir sistemlerin (hard disk ortamına
kayıt
amına
na k
kay
ıt yapılabilen
yappılabilen ve kendi
kend üzerinde mikrofonu olan taınabilir ses kayıt
cihazları) yanı sıra alana uygun muhtelif mikrofonlar, ses kartı,
oluan sistemler de kullanılabilir. Kayıt edilen
art
rtıı, bilgisayar araçlarından
araçlarından
araçları
n
örneklerin DVD, hard disk gibi kalıcı medya araçlarına yedekleyerek
erek arivlenmeleri
vlenmeleri ve ders içi uygulamalarda kullanılması salanabilir.

“USTA SINIFLARI”NDAK
ETME
KATILIM
VE DERSN TEKRARI ÇN GEREKL
AK E
AK
T

TME UZAKTAN KATI
ATI
TEKNOLOJLER
“Usta sınıfı” tanımlaması geleneksel müziklerin
ses veya sazda“usta” olarak kabul edilen kiiden teknik ve uygulama
kler eeitim
itim ve öretiminde,
öretimin
retim
anlamında, planlanmı saatlerde ders
stanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzii Devlet Konservatuarı
ers alma söz konusudur. Yakın
Yak
Yakıın zamanda
zam
müdürü Prof. Dr. Cihat Akın ba
bakanlıında
balatılmı
“usta
sınıfları” projelerinin yaygınlatırılmasının yanı sıra, eitim sürecine
ba
kanl
ka ı
ında ba
latılmı olan
an “ust
“
uzaktan katılım salanması ve dersin tekrarının
alt yapının salanması ile mümkündür.
tekrarının gerçeklemesi
tekrarı
gerçeklemesi
ge
mesi teknolojik
tek
te
a)
Uzaktan eitim,
eitim, son yyıllarda
ıllardaa geleneksel eitim
ee
it uygulamalarındaki aksaklıkları giderici yeni seçeneklerden biri olarak,
basılı materyal, ses, görüntü, grafikk (Grager,
1990) gibi araçlar vasıtasıyla, geleneksel müzik aktarımında önemli
(G
olduunu
du
unu düündüümüz
düündü
ündü
ü
ümüz “usta ssınıfı”
ınıf projelerinde kullanılması mümkündür. Böylelikle yerinde katılım imkânı
üzerinden salanacak balantı vasıtasıyla, enteraktif olarak derse katılmaları mümkün
bulamayan öörencilerin,
bulam
rencilerin,
cilerin, web üzeri
izlemenin kesintisiz ve akıcı olabilmesi, ses-görüntü akıcılıını gerçekletirecek
olabilir. Ancak katılımın
olab
katıllımın ve dersi
de
yapının
salanması
teknolojik alt yap
ının sa
alanm ile mümkündür. Alt yapı tanımlaması, verilerin iletildii aları ve ülkedeki internet
etmektedir.
aının
n hızını
hızını ifade etmekted
hı
d Bu tür uygulamalar için kuruma ait aın oluturulması gerekmektedir.
sınıfı”
uygulamalarının örenci tarafından tekrar edilmek istenmesi ve arivlenmesi oluturulacak modüller ile
b)
“Usta
sta ssı
ınıfı
f ” uygulamala
mümkündür. Modül
Modüller video ve açıklama dosyalarından oluturulabilir.

IE
T

C

2-

3-

GELENEKSEL
ELENEKSEL EZG
EZG
EZ ÖRNEKLERNN NOTAYA AKTARILMASINDA KULLANILAN VE KULLANILMASI
ÖNERLEN TEKNOLOJLER

Günümüzde
ezgilerin notaya alınması ve yazılı hala getirilmesinde alternatif çözümler çoalmıtır. Mevcut nota yazım
ümüzde geleneksel
gelen
programları tampere
amper ses sistemi olarak adlandırdıımız 12 tam sese dayalı batı müzii ses sistemine göre oluturulmutur. Ancak
ampere
geleneksel müziklerin
içerdii her sesi batı müzii notasyon sistemi ve programlarıyla birebir aktarmak mümkün olmamaktadır. Bu
kl
nedenden dolayı çeitli notasyon ve bunun yanı sıra transkripsiyon teknikleri gelitirilmitir.(Grafik notası, hertz sistemi, kantometrix,…)
Söz konusu tekniklerin uygulanabilecei yazılım ve donanımlar da gelitirilmektedir.

Ancak konservatuarlarda çok fazla yaygınlamayan bu teknik ve teknolojilerin eksiklii, müziin yazılı hale getirilmesi sürecini
yanlılıklardan kurtaramamıtır. Kaynak kiiyi dinleme ansı olmayan örencilerin örenimleri ve aktarımları yazılan notanın sınırları
içinde olabilmektedir. Karakteri hızlı olan melodileri en doru biçimde notaya alabilmek için mevcut melodiyi bölümlere dayalı olarak
yavalatarak ve grafik içinde hangi seslere dediini harf sistemine göre görmek mümkün olabilmektedir.
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ekil 5: Stereo ses dalgalarında seçilen bölgedeki sesin ,harf sistemine göre
öre gösterimi.

20

10

Yukarıda yer alan örnekte bilgisayara aktarılan iki kanal ses dalgasında mavi ile iaretlenmi bölge, aaıda
aıda yer alan
al tu
tular
lar üzerind
üzerinde
zerin harf notasına
dee yeil
yyeil noktaa ile gösterilen seslerin
sesl
göre görülmekte, sa orta köede ise bemol-diyez deerleri görülebilmektedir. Ayrıca tular üzerinde
dalga boyu
estleti
t i veya tizle
tizle
ti
t i, hangi
ngi ara sese geldii
üzerine gelindiinde frekans deeri de kaydedilebilmektedir. Böylelikle aynı notanın kaç frekanss pestle
pestletii
tizletii,
ın yanlı
yanl
nlıı algılamasının
algıılamas
alg
l
ının
n önüne geçile
bilimsel olarak ortaya koyulabilmektedir. Seçilen bölgeler istenildii ölçüde yavalatılarak, kulaın
geçilebilmektedir.
SONUÇ VE ÖNERLER
Geleneksel müziklerin aktarımında, müziin orijinal icrasını doru biçimde yapılabilmesi
önerilen yöntem ve bazı
esi için kullanılması
kullan
öne
teknolojilerin incelenmesi sonucunda, ilgili kurumların bu anlamda yapacaı yatırımlara
düünülebilir.
mlara balı
balı olarak sorunların
ba
sorunlar
nlarıın giderilebilecei
gideri
g
Günümüzde ses ve notasyon üzerine hızla gelien teknoloji ekipmanları kullanmak kurumların
kurumlar
urum ın çaı
ça
çaı yakalama çabasıyla
çabasıyla mümkündür. Konu ile ilgili
çabası
olarak öretici kadrosuna hizmet içi eitim verilmesi, ders içi donanım kullanımlarının
kullanılmasını
salayacaktır.
rının
n zaman kaybetmeden
kaybetmed kullan
ılma
Genel olarak mevcut eitim-öretim sürecinde donanımların yetersiz
rsiz kalıı
kalıı ve
v kullanılmayıı
kullanılmay
mayııı müzikal
müzika icrayı yapaylatırmaktadır. Söz
konusu yapaylıın ise yukarıda bahsedilen teknoloji ve uygulama önerileri ile
lee giderilmesi müm
mümkündür.
KAYNAKÇA
AYNAKÇA
YNA
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C

IE
T
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Özet
Bu çalımada, teknik konularda eitim veren kurumların vazgeçilmezleri arasında yer alan laboratuar uygulamalarına
web üzerinden eriimin
amalarıına w
amalar
salandıı bir yaklaım sunulmutur. Bu amaç dorultusunda temel olarak dört deneyi kapsayan deney setleri
tleri
eri oluturulmutur.
olu
ol turulmu
rulmutu Bu deney setleri
pratik uygulamalarda taınabilirlii kolaylatırmak için veri iletimi olarak rf sinyalleri tercih edilmi ve deney setlerinin yer ba
baımlılıı
da ortadan
ba
ım
kaldırılmıtır. Fiziksel deney ortamı gelitirilen donanımsal ve yazılımsal gereçlerle web ortamına taınmı
oluturulan
mı ve olu
luturulan arayüzler ve deneylere ait
teorik bilgi animasyonlarla zenginletirilerek örenimin kalıcılıı arttırılmaya çalıılmıtır. Yapılan
çalıma
laboratuar
n bu çal
ıma ile bir
birlikte örencilerin
örencileri
enci
çalımaları için zaman ve mekân baımlılıının önüne geçilmitir.

Giri
Günümüz gelien teknolojisi ile artık internet, eitimin vazgeçilmezleri arasına
girmitir.
uygulamalarında kullanımına bir
sına
na g
girmi
tir.
tir. nternetin
nternetin eeitim
nte
itim uygu
örnek olarak uzaktan eitim gösterilebilinir. Uzaktan eitim, öretici ve örenenin
zorunda olmadıı ve eitime yer ve
nenin ayn
aynı ortamdaa bulu
bulunmak zorun
zamandan baımsızlık kazandıran bir eitim eklidir. Uzaktan eitim ile ilgili
ili akademik olarak birçok çalıma
çal
ça ıma yapılmı ve her geçen gün yenileri
yapılmaktadır.

20

1

Özellikle teknik konularda eitim veren öretim kurumlarının
rının
n baında
baında gelen mühendislik ve
b
v buna benzer uygulamaya yönelik teknik
alanlarda eitimin olmazsa olmaz dier bir artı da teorikte örenilmi konular
konuların
yapılmasıdır. Bu amaçla konulara ve
onula ın deneysel
neysel olarak uygulamasının
uygu
derslere uygun olarak laboratuarlar oluturulmakta ve bu laboratuarlar örencilerin
kullanımına
rencilerin
n ku
kullan
ımına ssunulmaktadır. Ancak, fiziki koulların yetersiz ve
örenci sayısının fazla olduu kurumlar göz önüne alındıında,
dıınd örenciler kısıtlıı zamanda bu laboratuarda çalıma fırsatı bulabileceklerdir. Bu
nedenle laboratuara eriimde zaman ve mekân kısıtlamasını
asıını ortadan
as
ortad kaldıracak bir
ir sisteme
isteme iihtiyaç duyulmaktadır.

C

Yapılan aratırmalar ve çalımalar göstermektedir
laboratuarların internet ortamına adapte edilerek laboratuarda bulunan deney ve ölçüm
ermektedir
mektedir ki, laboratuarl
laboratuarla
cihazlarına internet üzerinden eriim salanabilmekte
yapılabilmektedir. Literatürde internet eriimli laboratuar uygulamaları
bilmekte
ekte ve kontrol ve ölçümleri
ölçümler
ölçüm
üzerine oldukça youn çalımalar yapıldıı
ekipmanlarının web üzerinden eriimi ile ilgili bir çalıma olarak bir elektron
ı görülmektedir. Laboratuar eki
ekipma
mikroskobuna çevrimiçi eriim [1], online
yönelimlerin ele alındıı bir çalıma [2], uzaktan eriimli laboratuar tasarımında
nline laboratuarlar için yeni yönelim
yazılım etkilerinin incelendii bir çalıma[3].
oldukça yabancı çalımalar mevcuttur [4-6]
Görüldüü üzere bu
çalııma[3]. Literatürde bu ve buna benzer
çal
b
alanda uluslar arası oldukça çok
çalıma
yapılmı
baarılı
k çal
çalı
ıma yapı
yap
ılmı ve baarıl
lı sonuçla
sonuçlar elde edilmitir.

2

IE
T

Bu çalımada var olan bir fiziksel laboratuarın
aktarılması için gerekli olan hazırlıklar ve laboratuar ortamında bulunması
laborat
laboratuarın web ortamına
o
gereken dier donamlardan
ardan
rdan bahsedilerek, fiziksel laboratuarın
labor
laboratuar internet üzerinden eriimine ilikin bir model ortaya koyulmutur. Bu model ileride bu
konu üzerinde yapılacak
lacak
acak ara
aaratırmalar
tırmalar
alar kaynak olacaı
olacaı düünülmektedir.
dü

Sistemin
Yapısı:
emin Genel Yapı
Yap
ısı:

ekil 1: Sistemin genel mimarisi
ekil 1’ de sistemin genel yapısı gösterilmitir. Bu ekilden de anlaıldıı gibi sitemimiz 5 ana katmandan olumaktadır. Bu katmanlar;
1)
2)

Deneyin fiziksel olarak gerçekletirildii laboratuar ortamı
Gerekli kontrol sinyallerini fiziksel ortama ileten uygulama bilgisayarı
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3)
4)
5)

Sisteme yerel a üzerinden eriim salayan kullanıcılar.
Web ara yüzünün barındırıldıı web sunucu
Sisteme internet üzerinden eriim salayan kullanıcı bilgisayarlarıdır.

2.1

Laboratuar Ortamı:
Uygulamaların fiziksel olarak gerçekletirecei bölümdür. Bu bölümde deneyde gerekli olan devreler,
kumanda edilecek sistemler, ölçümlerin yapılması içim gerekli ölçüm cihazları ve ölçüm sonuçlarının uygulama
sunucusuna iletmek ve sunucudan gelen kontrol sinyallerini de sisteme iletecek olan ara elemanlar bulunur. Kontrol
sinyalleri tasarlanan bir RF alıcı ile uygulama sunucusundan kablosuz bir ekilde alınmıtır. Bu bölümde ayrıca
laboratuarın canlı görüntüsünün kullanıcılara aktarılmasını salayan birkaç kamera da bulunmaktadır.

ekil 2: Laboratuar Ortamı
Uygulama Sunucusu:

10

2.2

Laboratuarın internet ortamınaa aktar
aktarılmasını
bilgisayarı temsil eder.
tarıılmas
lm ını salayan
sa
layan bir bilgisaya
bilgisay
Bu sunucu aracılıı ile uygulamadan
alınır
sunucuya aktarılır.
madan gelen veri
veriler al
ınırr ve web su
Web sunucudan gelen verilere
sunucu içinde yer alan
ere göre de kontro
kontroll sin
sinyalleri bu sun
yazılım aracılıı ile oluturulur
urulur ve uygulama ortamına
ortamına aktarılır.
ortamı
aaktarılır Oluturulan bu kontrol
sinyalleri RS232 portuna
balanan
ilgili deney alıcısına kablosuz
una
na ba
ba
lanan bir RF verici ile ilg
ilgil
olarak iletilmektedir.
r.

2.3

20

ekil 3: Uygulama Sunucusu
Yerel A Eriimli Kullanıcılar:

Bu kullanıcı gurubu
üzerinden
deney laboratuarına yerel a üzerinden
urubu uygulama sunucusu üüzeri
zer
balanırlar. Bu kullanıcılar
sunucuya eriim salarlar. Bu kullanıcı
lannıcılar hiç internete çıkmadan
ççıkm
grubunun
n uygulama sunucusuna
una balantı
ba
ba
lant
lantıı kurması için ayrıca bir istemci programcıı
oluturulmu
sunucusundaki
rulmu ve uygulamaa sunucusundak
ucusunda yazılım ile haberlemesi bu program aracılıı ile
salanmıtır.
tır.

C

ekil
Sunucusu
ekil 4: Uygulama
ma S
2.4
2.

Web
W sunucusu:

IE
T

Bu su
sunucu,
arasında
sunucusu arası
aras
ında
n
sunucusundan
an
tabanının
veri
tabanın
nın
salanmı
sa
sa
lanm
l
ı olur.

hazırlanan web arayüzüne alan salar ve uzak kullanıcılar ile uygulama
veri iletiminin gerçeklemesine olanak tanır. Kullanıcıdan ve uygulama
gelen veriler bu web sunucusu içinde yer alan bir veri tabanına kaydedilir. Bu
ortak kullanımı ile uygulama sunucusu ve kullanıcılar arasında bir haberleme

ekil 5: Web sunucusu
unucu

2.5

nternet
Eriimli
Kullanıcılar:
ernet E
Eri
imli
mli Kul
Kullan
ıcılar:
ar:
Bu kullanıcı
k
grubu, hazırlanmı olan web arayüzü aracılıı ile uygulama sunucusuna mekândan baımsız olarak
balanan
ba
ba
lana ve laboratuar uygulamasını gerçekletiren bireyleri temsil eder. Web arayüzü sayesinde bu kullanıcı gurubu
herhangi ekstra bir program kurmadan bir internet tarayıcısı üzerinden web sunucuya balanırlar ve sisteme giri
herh
yyaptıktan sonra gerekli izinler dorultusunda uygulama sunucusu üzerinden deneyi gerçekletirebilirler.

ekil

6: nternet Eriimli Kullanıcılar

3
Uygulama:
Uygulamamızda dört adet temel deney üzerinde çalıtık, ancak gerekli görüldüü taktirde benzer uygulamalar içinde gelitirilebilir yapıdadır.
Bu dört uygulama;
123-

DC Motor Hız kontrol,
DC Motor Yön Kontrol,
Adım Motor Hız Kontrol,

Copyright © IETC

628

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

4-

Adım Motor Yön Kontrol Uygulamalarını kapsamaktadır.

Bu uygulamaların Web üzerinden kontrol edilmesini salamak için bazı donanımsal ve yazılımsal gereklilikler vardır. Üzerinde çalıtıımız
uygulama için kullanılan donanımsal ve yazılımsal ekipmanlar özetlenmitir:
Donanımsal;
x Uygulama deney seti,
x Uygulama sunucusu,
x Veri haberlemesi için gerekli altyapı,
x Görüntüleme için kamera.
Yazılımsal;

4

Uygulama sunucusu için (Uygulama yazılımı)
Data Base eriim için MySQL balantı programı
PIC programlama için gerekli yazılımlar

10

x
x
x

Tasarım Aaması

PIC:
Öncelikle üzerinde çalıtıımız deney gereçlerinin kontrolünü yapmak için birr PIC kullandık.
kullandık. Çalımamızda
kullan
Çalımam
mızda PIC tercih etmemizin nedeni
kaynaklarına en kolay ulaılabilen ve amatör ve profesyonel çalımalarda bile kullanılabilinecek
lan
nılabilinecek kadar güvenilir kod kkorumasına sahip olmasıdır.
Örnein,16F84 tipi bir PIC flash program hafızasına sahiptir ve 1 milyondan fazla
zla kez
ez silinip
s
tekrar
ar programlanabilir,
buna karın fiyatı sadece 4-5
prog
programlanabili
TL civarındadır. ekil 7’de çalımamızda kullanılan PIC’e ait bacak balantı eması verilmi
verilmitir
verilm
tir [7].

C

20

4.1

ekil 7:: PIC16F877A ‘e ait bacak balantı eması

IE
T

Bu PIC kontrolcüden
dört adet kullanıldı. Her deney için kullanılacak portlar seçildi ve de sistemde tek bir
n her deney için ayrı
ayr olmak üzere dö
verici olduu için gönderilen
etmek için gönderildiini tanımlamak amacıyla her uygulama PIC kontrolcüsüne bir ID
rilen sinyalin hangi PIC’i k
kontrol etm
(kimlik) verildi.
RF Alıcı-Verici
cıı-Verici
-Veri
Üzerinde
ebatlı ve kolay taınabilir olduu için, bu setlerin laboratuar içinde yer deitirebilir olarak
rinde çalıılan
çalı
çalıılan deney setleri küçük
küç
düünülmütür.
deiikli
uygulama sunucusunun da bu setler ile beraber hareket etme zorluunun önüne geçmek için deney cihazları
ütür. Setlerin bu yer de
iikli
li uygul
uygu
ve uygulamaa sunucusu arası
arasındaki
haberlemesinin kablosuz olarak yapılmasını kararlatırdık. Bu nedenle uygulama sunucusunun RS232 seri
aras
ındaki veri hab
portuna balanmak
programlanmı ve RF verici için KEYMARK TX C1 kullanılmıtır[8]. Deney uygulamaları PIC ile
mak üzere bir PIC kontrolcü
kont
kon
kontrol edilebilecekk bir yapıdadır,
ile programlanan bir PIC’e hazır modül olarak bulunan RF alıcı (KEYMARK RXA1) [9] entegre edilerek
yapıdaddır, dolayısı
ya
ddo
uygulama sunucusundan
Kontrol elemanı olan PIC’ iletilmi olmaktadır.
an gelen
gele sinyaller
sin
4.2

1
2
3
4

GND
DATA
VCC
ANT
ekil 8: KEYMARK RXA1: RF Alıcı modül [8]

1
2
3
4

ANT
GND
GND
VCC
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14
15
16
17

VCC
DATA
DATA
GND
ekil 9: KEYMARK TX C1: RF Verici Modül [9]

Kullanılan alıcı modülün DATA çıkıı, Deneye ait PIC’in seri giri olarak tanımlanan portuna, verici modülün DATA girii ise uygulama
bilgisayarına balı PIC’in seri çıkı olarak tanımlanan portuna balanarak birbirine elektriksel olarak balı olmayan iki PIC kontrolcü
haberletirilmitir.
Uygulama Yazılımı:
Uygulama sunucusunda çalıacak, RS232 üzerinden gerekli kontrol sinyallerini RF verici aracılıı ilee deney setine iletecek ve uzak
kullanıcıların sisteme erimesini salayacak, ayrıca yapılan ilemlerin kaydını tutarak gerektii zaman rapor olarak
sistemin en önemli
rak çı
ççıktı
ıkt
ktıı verecek
vere
olan bileenidir. Yazılım Visual Basic ortamında, soket programlama ve ADO Database nesnesi kullanılarak geli
gelitirilmitir[10].
litirilmi
tir
tir[10].
r[10].

20

10

4.3

ekil 10: Uygulama yazılımı
mı çalıma
ça
çalıma arayüzü görünümü
gör
görünü

ekil:10 da tarsımı yapılmı olan uygulama yazılımının
uygulama sunucusunda gelen balantı isteklerini
mının ara yüzü görülmektedir.
ülmektedir.
edir. Bu yazılım
yaz
cevaplamak için sürekli olarak çalımaktadır. Gelen ba
balantı
istekleri yerel ister
ister internet kullanıcılara ait olsun kullanıcı adı ve ifre
ba
lant
lantıı iste
is
ster yerel ist
is
dorulaması yapılmaktadır. Daha önceden veri tabanına
nına kaydı
kayd yapılmı
yap
ya ılm olan kullanıcılar
cıılar sisteme giri yapabilmektedirler.

C

Bu yazılım izinli kullanıcılara seçmi oldukları
olduklar
duk ı deneye ait kamera
kam
kamer görüntüsünü iletmek ve kullanıcılardan gelen parametreleri ileyerek
deney setine iletmekle görevlidir. Bunun için daha önceden de belirtildii
belirtildi ggibi RS 232 seri balantı portuna bala PIC aracılıı ile RF sinyalini
kullanmaktadır.

IE
T

Bir kullanıcı Bir deney setine ba
balı
baka
ba
lı olduu anda
da ba
ba
ka bir kullanıcı o an o deneye balanamaz ve balantı için bekletilmektedir. Bir
kullanıcıya bir deney setinde çal
çalımak
çalı
ımak için aza
azami olarak 20 dakika
dakik verilmitir bu süre dolduunda balantı otomatik olarak kesilir yapılan çalıma
verileri o kullanıcı adına ait bir “.txt” dosya formatında
Boaltılan deney setine 20 dakika için sıradaki kullanıcının balantısına izin
formatında kaydedilir.
form
kayd
verilir.
4.4

Kullanıcıı Ara yüzleri
y
Yapılan
kullanıcı
an çalımada
çal
çalıımada iki tip kkullan
ıcı g
grubu ttanımlanmıtır. Baka bir deile kullanıcılar yerel ve uzak kullanıcılar olarak iki farklı grupta ele
alınmıtır. Yerel kullanıcılar
balantısı
kullanıcılar internet
kullanı
in
balant
lantııs olmadan sunucu bilgisayara bir uzak kullanıcı programı aracılııyla balanırken, uzak kullanıcılar
web sunucusu
usu üzerinde barındı
barınd
barı
ndırılan bir
ir web arayüzü ile uygulama sunucusu ile iletiim kurarlar.
Yerel Kullanıcılar
Kullan
Yerel kullanıcılar
cılar bu grup için hazırlanmı olan bir uzak istemci programı aracılıı ile uygulama sunucusuna balanırlar. Öncelikle balantı
kurulacak olan sunucunun
nun IP aadresi ve balantı portu girilerek ön balantı salanır böylece iki program arasında veri haberlemesi balamı olur.
Bundan sonra kullanıcın yapması gereken sisteme kayıtlı kullanıcı adı ve parolasını girmektir. Eer parola ve kullanıcı adı kabul edilirse bu
kullanıcının sisteme eriimine onay verilir. Böylece kullanıcı deney seçim ekranına ulaarak balanmak istedii deney setini seçebilir. ekil 11’de
uzak istemci programında yer alan DC motor Hız kontrolü deneyine ait arayüz gösterilmitir
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ekil 11: Yerel Kullanıcı DC Motor Hız Kontrolü Arayüz Ekranı
alıırken “Animasyon”
“
Bu arayüzde bulunan “Teorik Bilgi” sekmesinde, uygulaması yapılacak deneye ait teorik bilgiler yer alırken
sekmesinde
deneye ait Flash animasyon yer almaktadır. Bu ekilde kullanıcı deney ile ilgili daha çok bilgi edinme ansına sahip
ahip
hip olmaktad
olmaktadı
olmaktadır.
ır

10

nternet Eriimli Kullanıcılar:
Bu kullanıcı grubu ise internet eriimi olan herhangi bir noktadan bir web browser üzerinden
hazırlanan
n haz
ırlanan
an web arayüzüne eriim
er
eriim salayarak
buradan sisteme giri yaparlar. Web sunucusu üzerindeki data base ile birbirine balı bulunan uygulama
aracılıı
ile deney
ulama
ma sunucusundaki data base ara
arac
ı
lantıssını gerçekletirmek
gerçe tirmek
gerçekle
mek için ayr
ayrıı bbir program olan
setine istenen bilgiler gönderilebilinir. Bunun için ise uygulama sunucusunda bu data base balantısını
“mysql connector” adlı program çalımaktadır. Data base ortak kullanımı ile web arayüzü ile uygulama
iletiim
salayabilmektedir.
ma sunucusu ileti
im sa
layab
l

Sonuç
Yaptıımız çalımada PIC ile kumada edilen dört farklı uygulamayı gerekli
yazılımsal
donanımsal
araçları kullanarak fiziksel laboratuar
erekli yaz
yazı
ılımsal ve donan
onanıımsal araçl
web üzerinden eriilebilir duruma getirilmitir. Bir laboratuarın web üzerinden
eriilebilir
olmasıı ö
örencilere
zaman ve yer kısıtlaması olmadan
nden eeri
ilebilir
lebilir olmas
rencilere
ren
deneyleri gerçekletirme fırsatı sunmaktadır. Simülasyondan programlarından
deneyler fiziksel ortamda
ından farklı
farklı olarak e-laboratuar uygulamalarında
uyg
uy
gerçekletirilirken deneyi yapan kii bunu uzaktan kontrol etmektedir.

20

5

Örenciler sisteme girerek deney uygulamalarını yapabilmektedirler,
bir kayıt dosyası tutularak hangi örencinin
dirler,
irle ayrıca
ayrıcaa her kullan
kullanıcı için
i
hangi deneyi ne zaman gerçekletirdii bilinebilmektedir.

IE
TC

ile ayrı bir
ı
ir avantaj
avan yakalanmı ve deney setlerine yakın çevrede hareket
Yaptıımız çalımada kontrol sinyallerinin RF olarak taınması
olanaı salanmıtır. Yapılan çalıma farklı kontrol
uygulamalarıı içind
içinde bir temel oluturmaktadır.
Program üzerinde gerekli deiiklikler yapılarak
oll uygulamalar
uygu
lu
lu
ygunn hale getirilebilinir.
baka amaçlar ve uygulamaların kullanımına uygun
u anki uygulamada her deney setinden
aynı
etinden bir ade
adet bulunduu
bulunduu için
çin ayn
a ı anda sadece bir kullanıcı uygulamayı gerçekletirmektedir. Ancak bu
set sayısı arttırılır ve programda da ona
yapıldıı
na uygu
uygun ekilde
de düzenleme yapı
yap
ıld
ldıı takdirde birden fazla kullanıcı aynı deneyi farklı deney setleri üzerinden
gerçekletirebileceklerdir.

6
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GETTING INTO REALITY: DESKTOP VIRTUAL REALITY (VR) LEARNING
Tuncay SARITA,
Balikesir University,
Department of Computer Education & Instructional Technology,
tuncaysaritas@gmail.com

Abstract:
Virtual reality technology has recently started to make its presence felt in education sector. Vr has become one of the most effective tools among
other educational technologies with its potentials and capabilities of offering the best real-life learning experiences. This technology that will form
the learning environments of future will become possible to be employed effectively in almost every field. In vr learning environments, students can
develop higher-order cognitive skills by entering the inside of experiential and scientific exploration activities. Many research studies have found
that learning is increased more when learners are able to take control of and shape their own personal learning environments (maule, 1993). Virtual
learning environments support these findings and have great value and benefit in situations where it is hard to understand
erstand ab
abstract concepts, and there
is need to visualize, process, and interact with the information (pantelidis, 1994; sulbaran & baker, 2000; winn ett al., 1997).

20
10

INTRODUCTION
The roots of virtual reality go back to the 1920s. Virtual Reality Technology (VRT) was first introduced
duced
ed by the Link Corporatio
Corpor
Corporationn as a si
simulated
device for pilot training. It basically designed for pilots who control a pneumatic platform through
1997). However, in
gh a directional
dir
irectional
ectional stick (Gladdis,
(Gladdis, 1997)
the literature, it is widely pointed out that virtual reality was first heard about in the late 1960ss as immersive
withh computer
generated
mersive experiences
exper
com
imagery via head-mounted displays (HMDs). Later in 1970s and 80s, VRT gained some interest
computer technology. The
nterest
erest depending on advan
advances in com
term “virtual reality” was first introduced by Jaron Lanier in the 1980s as an alternative,, modified name to the term “artificial
“artifici reality” by Myron
“art
Krueger in 1970 (Siddens, 1999). There is a general acceptance among scholars that “Virtual
substitutes for real
Virtual Reality
Reality is about creating acceptable
acc
ac
objects or environments, and is not really about constructing imaginary worlds that
the real world” (Vince, 1999, p.27).
at aree indistinguishable
in
indistinguishable
hable from
f
However, there is no generally agreed upon definition of virtual reality.
in information and communication
y. Along with rapid improvements
improvem
technologies, it has become to create more realistic applications, environments,
digital
onments,
nments, and experiences.
experience New
w dig
digit technologies have given rise Virtual
Reality to appear in various forms such as immersive reality, augmented
These different types of virtual reality provide
ented
ed reality, and telepresence. Thes
users with varying experiences concerning interaction with the real-like
created real contexts (Krueger, 1993;
l-like
ke objects and immersion in virtually
vi
vir
Pantelidis, 1993). Therefore, the definition of virtual reality could vary depending on the techno
technology, context, users’ interaction and immersion, and
technology
so on. Ausburn and Ausburn (2004) provided a broader definition of VR to
the need in the literature:
o fill the gap and meet tth
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VR can range from simple environments presented oon a desktop computer
mputer to fully immersive multisensory environments
experienced through complex headgear and bodysuits.
VR is basically a way of simulating or
bodysui In
I all its manifestations,
nifestat
festa
replicating an environment and giving
‘being there’, taking control, and personally interacting with that
g the user
u
a sense of ‘b
environment with his/her own body (p. 34).
Initially, VR was considered to be a powerful
werful tool and aimed to train
n so
soldie
soldiers and pilots in a safe simulated environment by the military and the
pplications in different domains such
ssu as architecture design, manufacturing industries and medicine are
aviation industry. Nowadays, VR applications
extensively being employed (Chenn et al.,
al 2007). For
or example, medical
medi
medic disciplines use VR for simulations and visualisation of complex data
structures (Ryan et al., 2004) and
(Manseur, 2005). In fact, we are not foreign to virtual reality technologies. The
nd in particular as a teaching aid (M
virtual reality technologies have
avee already entered our daily life with multimedia applications especially with popular computer/video games as well as
mobile handheld technologies,
players, gaming platforms, and smart cellular phones. With innovative computer hardware,
gies, such
su as portable
table music
m
software, and network, itt is now possible to create
eate our own vvirtual reality applications.
VIRTUAL REALITY & EDUCATION
V

Virtual Reality
ality
lity Technology has recently starte
started
sta
to make its presence felt in education sector. VR allows educators to create new learning
experiences,
es, and thus has crucial potential in
i the education domain. VR has become one of the most effective tools among other educational
technologiess with its potential and capabili
capabilit
capabilities of offering the best real-life learning experiences. Many researchers point out that virtual reality is a
powerful instructional
uctional and learning tool which can provide a rich, interactive, engaging educational context, and supporting experimental learning’’
(Mantovani, 2003;
2003; Selwood, Mikropoulos & Whitlock, 2000; Watson, 2000). In VR learning environments, students
3; Pantelidis, 1993; Riva,
R
can develop higher-order
order cognitive skills by entering the inside of experiential and scientific exploration activities. Many research studies have found
that learning is increased
learners are able to take control of and shape their own personal learning environments (Maule, 1993). Virtual
ed more
mor when
w
learning environments support
ppo these findings and have great value and benefit in situations where it is hard to understand abstract concepts, and there
ppor
is need to visualize, process, and interact with the information (Pantelidis, 1994; Sulbaran & Baker, 2000; Winn et al., 1997).
Virtual Reality applications have been widely accepted as effective tools since they put the learner in the center of learning experience by providing
real learning contexts, encourage learners to do research and get in problem-solving processes, contribute to the development of critical thinking
skills, and foster meaningful knowledge construction. Moreover, VR can promote learners’ metacognitive skills such as reflecting, thinking,
questioning, analyzing, evaluating, and decision-making. Besides, the most critical feature of VR - that is, to present a real and interactive learning
environment which is seen as a lack of many other educational technologies - supports first-person experiential learning. Burner (1996) expresses
that VR can enhance the learning procedure where learners learn by doing, through first-person experience. First-person experiences play a central
role in learners’ interaction with the environment and their construction of knowledge through interpretation of perceptual experiences (Limniou,
Roberts, & Papadopoulos, 2008). In other words, VR provides immersive environments (i.e., you feel as if it is real but you know that it is not) that
allow reflecting and getting a deeper understanding and constructing knowledge from “direct experience by giving the participants the ‘perceptual
illusion of no mediation’ between them and the virtual world” (Limniou, Roberts, & Papadopoulos, 2008, p. 586).
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The potential use of VR is increasingly being recognized as an educational tool in many subject areas especially after having the results of many
research studies in that VR applications produce positive learning outcomes. VR applications in various studies have been documented that they
facilitate the formation of conceptual models since they include applications addressing higher-order cognitive skills. According to Trindade,
Fiolhais and Almeida (2002), there are three main factors of Virtual Reality contributing to that:
1. Immersion—virtual environments may represent, in visible and manipulable forms, concepts which are intangible in real
world. These activities enable students to experience phenomena themselves rather than through the eyes of a teacher or a
textbook writer; 2. Interaction—educators have always asserted that a student must interact with an environment in order to
learn. When interactive systems are used in learning, students move from passive observers to active thinkers. Interactions with
objects of a virtual environment provide an effective and meaningful response; 3. Engagement—the experience and the
empowerment brought to students by virtual environments is unique. Learners can control the computer to do their bidding in
sophisticated ways, and may be intrigued by well designed virtual environments (p. 474).
DESKTOP VIRTUAL REALITY

10

Many research studies have found out that Virtual Reality (VR) technology has a great potential in enhancing learning
rning perform
performance. However, due to
the limited resources about VR technology, technical complexity, and very high associated costs, educators
orss have rarely taken
tak its advantage of
instructional and learning success. On the other hand, recently developed new desktop Virtual Reality
make it possible for
y applications
plications now mak
ma
educators to integrate this powerful high-impact technology into their either traditional or online classrooms,
ooms, and
nd by students to hav
have a realistic and
unique learning experience in the field. Therefore, the emergence of desktop VR with recent breakthroughs
now
hroughs in technical and costt accessibility
ac
acces
permit instructors and students to be equipped with off-the-shelf computing hardware and realistic
desktop
tic technology skills. So,
So what is exactly
ex
virtual reality?
Desktop VR was first seen in entertainment industry, video arcade games. As sophisticated
technologies have been
d computerr graphics and animation
a
te
developed, it has become possible to produce screen-based environments that were realistic,
interactive,
controlled by users
realistic, flexible,
fle
interactive, and
a easily
ea
(Shneiderman, 1993). Today, the world of virtual reality with wide-spread availability
software and graphics (ex. open
ability
bility of advanced computer softwa
softw
sources) at a reasonable price and with relative technical ease can find a place on everyone's
yone's desktop.
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Desktop VR technologies have two types in general: 1) Virtual Worlds, 2) Virtua
worlds can be created by VRML (virtual
Virtuall Reality Movies. Virtual world
reality modeling language) programming. Using this technology, instructors
ctors
tors can create virtual
virtual environmen
environments for their students to participate in this
environment to interact with virtual objects, other students (especially
called CVEs), have different roles in
ly in collaborative virtual environments
environme
learning tasks by means of avatars-computer generated characterr bodies
within the virtual environment. These virtual
odies representing the user wit
environments can be a hospital for medical students, a court for law stude
students,
construction site and so others. In addition, with recent
udents,
nts, an airport, a con
construc
improvements in VRML, flashbuilder programming languages, augmented
can be created and presented to students through a
ed reality
t applications ca
webcam on desktop screens (see figures 1, 2). These environments
can be presented
ironm
ed either
either in a classroom with provided laptops, or in a computer
lab, or over the Internet through a hosting server.

Figure
ree 1. Dr. SARITA
SARITA holding a 3D vir
virt
virtual object
created by augmented reality technology:
te
Ann Atom Molecule-NH3

Figure 2. Desktop Virtual Reality Technology through
webcam and VRML

Some famous systems
virtual
worlds are currently available on-line at Active Worlds (Riedl et al., 2001) and Virtual European School (VES)
ms for vi
rtual
al w
project (Bouras et al., 2001). This
Th kind of VR systems allow users to build their own virtual communities in which they can gather together, chat,
discuss, share, teach and learn.
ear For instance, in Active Worlds, there is a list of schools, universities, and virtual learning environments created with
the template-based 3D Classroom Creator. One of the biggest advantages of virtual worlds is that they provide safe environments especially for
training and learning activities which carry a high risk for human health. Take pilot training in the air, or experimenting in a real chemistry
laboratory as examples; learners can be at high-risk in their training or learning processes. Thus, learners have the opportunity to experience realistic
learning tasks through applications including no-risk skill training or learning environment as well as visualizations of complex concepts and objects.
Users can manipulate the virtual objects by repeating practices and simulation as many as possible. They have the control and freedom in interacting
with the virtual objects, testing and understanding the relationships of different concepts and parameters.
Virtual Reality Movie is another type of Desktop VR. This kind of technology consists of 3 types: a) Panorama Movies (see figure 3), b) Object
Movies (see figure 4), and c) Mixed-Mode Movies (Ausburn & Ausburn, 2003a). In panorama movies, users seem to be inside 3D 360 degree
physical environment, in other words, users navigate a replica of a real place which is made of various photographs taken with camera that has a
high-resolution and special lens at different angles standing stable in the center of the environment. Users can move around within the environment
as if walking through it. Virtual museums created by this technology allow users to browse exhibitions or phenomena, walk through the virtual
environment to explore paints, statues, and historical artifacts. In object movies, users see 3D photographed object, as if they are standing in front of
it, they can move it, examine it, turn it, zoom in/out it. In mixed mode movies, users encounter the combination of panorama movies and object
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movies. There can be more than one panorama movies and/or objects which are hyperlinked to each other via hotspots. Users move around within
the virtual environment and interact with a 3D object, after examining it user can move into the next room and examine there along with the objects
in it. Thus, users can travel from one virtual environment to another and manipulate objects within the environment.

Figure 4. Object
ect movie

10

Figure 3. Panorama Movie

The main distinction between VR movies and standard movies in the market is that user can take control
trol of the environm
environment and tthe
he object.
obje User can
o
manipulate it and decide what to do with the virtual environment or object, for instance when and where to move and what action
actio
actions to take. For
educators who wish to take their students into a realistic learning environment, VR moviess provide
example, complex
proviide new opportunities. For ex
hardware, abstract concepts, hard-to-reach places, dangerous contexts can become more accessible
(Ausburn ve
ccessible and meaningful with VR movies
m
Ausburn, 2004). Like in real life, user can take the control in these virtual environments.
exploring, examining, and
nts. Users learn by realistic
realistically expl
having experience without unwanted physical and/or financial risks.

20

Desktop virtual reality technology, as an instructional and learning tool, provides
des unique
nique and effective opportunities
opportunitie especially in terms of visual,
experiential, and self-directed learning across the educational domain (Dickey,
2006;
Smedley & Higgins, 2005).
ey, 2005;
5; Neel, 2006; Revenaugh,
Reven
2
Wang & Yeung (2001) developed some examples of 3D Virtual Reality learning objects sp
specifically
training science teachers that include: A
spec
ifically for train
Problem on Uniform Motion and Acceleration, Basic Optics in 3D, Virtual
Earth and the Moon around the Sun, and
rtua
tuall Reality Crystal Lattices, The E
Human Skull and interactive 3D molecules of some common chemical
these examples, Yeung (2004)
hemic
mical
al or biological substances. Following
F
summarized the advantages of incorporating VR and 3D technologiess in science education
domain as below:
educat
education into the learning
learn
l
In the learning domain, students (a) can developp their visual and psychomotor
skills to conduct experiments or
homotor (hands-on)
(han
manipulate apparatus through the computer-mediated
those learning resources; (b) will be provided
ediated interactivity provided
ded by tho
with profound visual impact and attraction to
will have their scientific curiosity and learning
o grab and kkeep their attention;
ention;
on; (c) w
interest/motivation enhanced through the enjoyable and
an funny
fun virtual learning
arning
rning objects; and (d) will be gradually equipped with
the ability of self-controlled learning and
nd
d the attitude
attitude of life-long
life-lon independent learning (p. 2).

C

In the study “Using desktop virtual environments
landmarks” by Petra Jansen-Osmann (2002), desktop virtual environment
nm
ments to investigate the role of lan
was utilized to design realistic experimental
ntal settings to investigate the role of landmarks when acquiring route knowledge in a system of paths. It was
reported that desktop virtual environment
nment
ment could be used aas an effective
ective tool to investigate the cognitive components of the processing of spatial
information.

IE
T

According to Meredith Bricken
Technology is a very powerful educational tool for constructivist pedagogy. William Bricken
kenn (1991), Virtual
Virttual Reality
R
Technolog
(1990) pointed out that virtual
learning
support
the theoretical foundations of learning by Jean Piaget, Vygotsky ve John Dewey
rtual
tual reality
r
learning
ng environments
envir
sup
in that they foster active
construction
and efficient way. Based on constructivist learning theory, learning is a result of
ve knowledge
know
constrruction
ion in an effective
effe
cumulative experiences
(Fosnot, 1996). Virtual reality environments may be the best educational tool which
ces through cognitive and social interactions
inter
int
provides rich experiential
These VR environments could also easily be designed concerning individual differences,
eriential and perceptual learning settings.
setti
sett
and different learning
earning
rning styles (Winn, 1993).
CONCLUSION

Virtual Reality Technology that will form
fo the learning environments of future will become possible to be employed effectively in almost every field.
New digital technologies
logies make it ppossible for humans to create, explore, and interact increasingly with the realistic worlds. This new tool has been
proved by empirical studies
tudies tto be an effective instructional and learning tool. However, research on the effectiveness of VRT is currently in the
embryonic stage. This makes
ke a challenging issue for educators and researchers who are interested in this field. There is a need to develop theoretical
frameworks and models regarding VR applications in education. Current literature lacks of exemplary and empirical studies on VR relating to
instructional use and in-class use of VRT. Many studies have mainly focused on technical details of VR. Why do we need this technology in
education? When and where does this technology be effective? These are some questions that need to be taken into consideration.
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Abstract:
The purpose of the study is to investigate graduates’ perceptions about the impact of online information technologies certificate program (itcp) on
their following job, career development and personal plans. The sample consisted of 54 participants who graduated from the program in 2004 and
later. The data was collected through online questionnaire. The results of the study indicated that the major impacts off pprogram completion were the
increase in graduates’ personal confidence, job autonomy, respect from coworkers and leadership capabilities. In their
eir perso
ppersonal plans, they wanted to
continue to improve your selves in information technology field and monitor technology developments.
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Keywords: alumni, career development, online certificate program
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Alumni studies have been recognized as an important focus recently. For example, Cabrera et al. (2005) highlighted benefits of alumni surveys
focused on three approaches: measuring alumni outcomes, engagement and competencies, and alumni
Alumni
outcomes approach seeks to
mni giving. A
Alum
ni outcome
measure institutional quality and accountability by monitoring alumni performance in the
Engagement and competencies
hee labor force and society. Engagem
approach seeks to institutional success based on effective engagement and instructional
al practices and acquisition of relevant
relevan competencies. Also, as
rel
alumni giving approach, alumni surveys have a market-based purpose to identify alumni
umni who possess the capacity and inclination to support their
alma mater (p.14). Similarly, Fahy, Spencer and Halinski, (2008) analyzed the literature
terature
ture review of follow up surveys related to graduate studies and
they grouped them into relevance of alumni feedback, career impact, criticism
alumni can give both cognitive and
m and suggestions.
ggestions. They st
stated
ate that al
affective feedback on education and programs, and also they sometimes criticized their programs. Also, Krau
Kraus (2007) mentioned that alumni can
contribute to the assessment of student outcomes, program goals, policy, management, an
and
d instruction withi
within graduate programs.
The two major concerns are quality and accountability for online program
among providers in the field of online education.
rogram
ram regarding competition amo
Over the past few years, there has been significant growth of accountability
untability
ntability and quality assurance
assu
as ran activities aimed towards improving higher
education on institutional, national, regional, and global levels (Belawati & Zuhairi,
i, 2007). Alumni
Alum surveys and graduate studies play an important
role in ensuring the quality and accountability of a program.
alumni as primary stakeholders in the European
gram. For example, Thunee (1998) stated
st
sta
systems of quality assurance. Also, Fahy, Spencer and Halinski, (2
(2008) mentioned
ned that the fundamental form of institutional accountability depends
on gathering and analyzing information about the careers
graduates.
areers
reers of grad
graduates
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In the literature, graduate studies also analyzee alumni
competencies in work area and the career impacts of program on graduates.
umni engagement and com
co
Teichler (2002, p.199) analyzed relationships
ps between education and the world
worl of work with 30,000 graduates from ten countries. He described two
w
principles about relationships, which aree closely linked. The first one is the
of a professional society in which graduates are expected to
th acceptance
a
acquire knowledge, skills and competencies
work. The second one is related to being part of an educational meritocracy
encies relevant for employment and w
by means of the higher educationall level at the end of pre-career education,
the more the person is likely to be successful in employment and work,
educat
in terms of income, status, power
wer
er and social
social influence. Also, Teichler
Teichl (2002) stated that only a minority of 10–20% of graduates face substantial
Teich
problems on the labour market
not commensurate
with their level of education.
et or end up in positions
posi
commens
Alumni studies also provide
identifying
ovide a means of iden
tifying
ifying aalumni satisfaction with their education and their alma mater. Morgan and Shim (1990) stated
that alumni who are satisfied with their institution are mo
more likely to consider further study in that institution and recommend it to others. Similarly,
m
Hartman and Schmidt
midt (l995) pointed out that satisfied alumni are likely to mention about institutions and programs positively, help them financially
and provide jobs
bs to subsequent graduates.
gradu
To summarize,
surveys can offer valuable feedback regarding effectiveness of the online programs. The purpose of this
arize, graduate studie
studies and alumni
umni su
study is to investigate
perceptions about the impact of online certificate program.
nvestigate graduates’ perception
METHOD
Subject of the Studyy
The study included 54 participants
who graduated from online Information Technologies Certificate Program (ITCP) in 2004 and later (39.7 % of all
particip
participan
graduates). Originally, 136
6 sstudents have graduated from the online ITCP between 2004 and 2008 years. However data is collected from the
graduates who were volunteers to participate in the study.
Description of Online Information Technologies Certificate Program (ITCP)
Online Information Technologies Certificate Program (ITCP) is based on synchronous and asynchronous communication methods over the Internet
offered by cooperation of Computer Engineering Department and Continuing Education Center in Middle East Technical University (METU),
Ankara, Turkey. The program includes eight fundamental courses of the computer engineering and is comprised of four semesters lasting a total of
nine months. The main aim of the online ITCP is to train the participants in the IT field to meet the demands in the field of computer technologies in
Turkey. University students and people who graduated from 2 or 4 year university programs have been accepted to the programs (Isler, 1998).
Data Collection Instruments and Process
An online questionnaire was used to collect quantitative data about online certificate program completion on the jobs, careers and plans of graduates.
The instrument is adapted the questionnaire used by Fahy, Spencer and Halinski (2008). It consists of 19 items and two parts (program impacts on
professional career and impacts on personal plans). Few items were revised to ensure the applicability to all graduates of the online certificate
program. Two experts in the field and each course instructor reviewed to adapted questionnaire to evaluate clarity and relavance of items.
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RESULTS
The Impacts of Graduation on Job, Career and Personal Development
The aim of the study was to examine the impacts of graduation on job, career and personal development. Table 1 presents graduates’ perceptions
about the impact of online certificate program on their following job and career development. The findings were ranked from most to least impact on
the 10-point Lickert scale. Graduates rated the most impact of graduation on four items: more confidence at his/her work (mean = 7.6); more job
autonomy (mean = 6.9); respect from coworkers (mean = 6.8); and leadership capability (mean = 6.8). Lowest ratings were observed on two items:
salary increase (mean = 3.1), and promotion or advancement (3.7).

Mean
6.4
7.5
5.8
4.8
6.1

SD
2.6
2.9
4.1
3.4
3.4

2.4
4.1
4.
4.4
1.2
.2
3.1
3.4
5.5
5.
4.2
1.88
3.7
3
5.9
6.0
6.3
5.5
5.9
6.0
6.0
5.6
6.0
5.9
6.4
7.6
6.1
5.2
6.3
7.4
8.0
7.7
7.5
7.6
6.9
7.3
6.4
7.1
6.9
6.1
7.0
7.3
6.5
6.8
6.3
6.9
6.9
6.9
6.8

2.9
3.11
3.4
0.66
3.0
3.5
3
3.6
3.6
1.7
3.4
2.7
3.5
3.2
2.9
3.0
2.8
3.2
3.3
3.2
3.1
2.3
2.1
3.1
3.2
2.9
2.5
2.3
2.5
2.0
2.3
3.0
3.5
3.7
2.5
3.2
1.9
3.2
3.2
3.4
3.0
2.3
3.3
3.3
3.0
3.0
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Table 1. Impact of graduation on perceived job and career impact
Graduate Year
n
%
New responsibilities at his/her job
11
34.4
2005
12
36.4
2006
16
41.0
2007
15
46.9
2008
54
40
Total
Salary increase
2005
11
34.4
4.4
2006
12
36.4
2007
16
41.0
4
2008
13
40.6
Total
52
38
Promotion or advancement
2005
11
34.44
2006
12
36.4
2007
16
41.0
07
7
2008
08
14
43.8
Total
533
39
al
Leadership capability
2
34
2005
11
34.4
2006
200
12
36
36.4
2007
16
41.0
4
41
2008
008
14
43.8
Total
53
39
otal
Number of supervisees
2005
11
34.4
005
2006
12
006
36.4
2007
16
41.0
007
2008
14
008
43.8
Total
53
39
Project direction/management
mentt duties
du
2005
11
34.4
2006
12
36.4
2007
16
41.0
2008
13
40.6
Total
52
38
More confidence
ence at his/her work
2005
11
34.4
2006
12
36.4
2007
16
41.0
2008
14
43.8
Total
53
39
More job autonom
autonomy
34.4
11
2005
36.4
12
2006
41.0
16
2007
43.8
14
2008
39
53
Total
Respect from coworkers
cowo
11
2005
34.4
12
2006
36.4
16
2007
41.0
14
2008
43.8
53
Total
39
Credibility in eyes of coworkers
34.4
11
2005
36.4
12
2006
41.0
16
2007
43.8
14
2008
39
53
Total

In addition, Table 2 shows how graduation was perceived to have impacted the personal plans by graduates. Graduates rated the most impact of
graduation on three items: continue to improve yourselves in information technology field (mean = 8.2); monitor technology developments (mean =
8.0); and considering another certificate programs (mean = 7.0). Lowest ratings were observed on two items: remain connected to ITCP classmates
(mean = 4.2), and remain connected to university (METU) (mean = 4.3).
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%
34.4
36.4
41.0
46.9
40
34.4
36.4
41.0
46.9
40
34.4
36.4
41.0
43.8
39
34.4
36.4
41.0
41
46.9
40
34.4
36.4
41.0
46.9
40
4
34
34.4
36.4
36
4
41.0
46.9
40
34.4
36.4
41.0
46.9
40
34.4
36.4
41.0
46.9
40
34.4
36.4
41.0
46.9
40

Mean
6.0
7.1
7.3
5.1
6.4
7.5
8.3
6.5
6.1
7.0
6.3
.9
5.9
5.9
5.4
54
5.9
3.5
3
3.2
4.9
4.77
4.2
4
4.0
3.5
4.9
4.5
4.
4.3
8.2
8.7
8.3
8.0
8.2
8.3
9.2
7.1
7.8
8.0
6.4
6.4
7.1
4.5
6.1
6.1
6.6
7.5
5.5
6.4

SD
3.8
3.9
3.4
3.5
3.6
3.1
2.7
3.7
3.2
3.3
3.8
3.7
3.9
3.0
3
3.5
3.1
.1
3.2
3.4
2.7
3.1
31
3.1
4.0
3.5
3.4
3.4
2.4
2.3
2.1
1.6
2.0
2.1
1.3
3.0
2.3
2.4
3.3
3.4
2.9
2.7
3.2
3.4
3.6
3.0
3.8
3.4
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Table 2. Impact of graduation on personal plans
Graduate Year
n
Considering graduate studies (MS or PhD)
2005
11
2006
12
2007
16
2008
15
Total
54
Considering another certificate programs
2005
11
2006
12
2007
16
2008
15
Total
54
Considering changing jobs
2005
11
2006
12
2007
16
2008
14
Total
53
Remain connected to ITCP classmates
2005
11
2006
12
2007
166
2008
15
Total
54
Remain connected to University (METU)
2005
11
2006
12
1
2007
007
07
16
2008
15
08
Total
54
al
Continue to improve yourselves in Information
11
200
2005
Technology(IT) field
12
2006
16
2007
007
15
2008
008
54
Total
ota
Monitor technology developments
11
2005
005
12
2006
006
16
007
2007
15
2008
008
08
54
Total
Attend conferences, events
ts related
ated to IT field
11
2005
12
2006
16
2007
15
2008
54
Total
Consider similar
imilar
milar program at
a another institutio
institution or
2005
11
ty
university
2006
12
2007
16
2008
15
Total
54
CONCLUSION

University administrators, educators, and ev
eevaluators have increased their demands on higher education to be more accountable, efficient, and aligned
with public needs.
internal and external demands for assessment, accountability, and market-driven research are quite widespread in
eds. In other words, intern
higher education (Cabrera et al., 2005;
2005 Peak & Berge, 2006). For meeting these demands, alumni surveys and graduate studies play an important role
to provide valuable information about
the impacts of academic program completion on graduates (i.e. Fahy, Spencer & Halinski, 2008; Kendall &
aab
Pogue, 2006; Kraus, 2007).
Similarly, this study analyzed graduate perceptions about the impact of online certificate program on their following job,
07). S
Sim
career and personal development.
opm
According to the results of the study, graduates reported that there were several impacts of online certificate program completion on their jobs,
careers development and personal plans. Related to jobs and careers impact, changes were mainly perceived in personal confidence, job autonomy,
leadership capability, and respect from coworkers. Also, regarding personal life, graduates wanted to continue to improve themselves in IT field,
monitor technology developments and consider another certificate programs as following major personal plans after graduation.
Eventually, the graduates from the online certificate program believed that this program have contributed to their job, career and personal
development. The results of the study provided important evidence for those involved in evaluating higher education programs about the quality and
accountability of online program. The results allowed higher education institutions to demonstrate successes of program, and to focus on their
weaknesses of program. The results also encouraged new learners to attend online degree and certificate programs. Last of all, this type of study
should be regularly conducted for evaluating effectiveness of online education to improve teaching and learning in courses and programs.
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HACETTEPE ÜNVERSTESNN KÜTÜPHANE WEB STES
KULLANILABLRLK ÇALIMASI
USABILITY TESTING OF HACETTEPE UNIVERSITY LIBRARY WEB SITE
Ferhat Kadir PALA, Tuba ALTAN, Hale ILGAZ, Murat ÇINAR, Hakan TÜZÜN
Özet
Kullanılabilirlik çalımaları yazılım tasarımı ve yazılım gelitirme çalımalarında oldukça önemlidir. Böylece web sitelerini deerlendirme süreçleri
de daha etkili bir hale gelmitir. Bu çalımada hacettepe üniversitesi kütüphane web sitesinin kullanılabilirlik sorunlarının ortaya çıkarılması
amaçlanmıtır. Nitel aratırma yöntemlerinden durum çalıması olarak desenlenen çalımada lisans, lisansüstü örencileri ve akademik personelden
oluan 9 katılımcı yer almıtır. Katılımcılarla kütüphane web sitesinde gerçekletirmeleri gereken 9 adet görevden oluan kullanılabilirlik testi
yapılmıtır. Kullanılabilirlik testi sonunda katılımcılarla yapılan görümede kütüphane web sitesi ile ilgili görüleri alınmıtır. Ayrıca katılımcıların
demografik bilgileri de toplanmıtır. Veriler analiz edilerek kullanılabilirlik sorunları ortaya koyulmu ve bu sorunlara
runlara çözüm
çözü önerileri üretilmitir.
irilmesi
ilmesi için site tasarımından
t
Çalıma sonucunun var olan kütüphane web sitesinin ve benzer üniversite kütüphaneleri web sitelerinin gelitirilmesi
sorumlu
olan kiilere yol göstermesi ve yeni bir kullanılabilirlik çalıması yapılması açısından önemli olabilecei söylenebilir.
ylenebilir.
ebil

20

10

Abstract
Usability studies are important for design and development of software. Evaluation of web sites can
an be implemented by using usability
usaabil tests. In this
study, the usability test of hacettepe university’s library web site is undertaken. The research method
thod of this study was quali
qualitative
tative cas
case study. For this
purpose, the user group consisted of 9 participants including undergraduate students, graduate
personnel. 9 tasks were
duate students
tudents and academic person
prepared to provide effective use of the library web site. After the usability testing, the participants
rticipants were interviewed
interview aboutt their
the thoughts related to
the library web site. Also, demographic information of participants was taken. By analyzing
yzing data, usability problems w
were ddetermined and solutions
were developed to these problems.
The results may be useful for two aspects: in terms of improving the library web sitee and in terms of making a new usability
test for the improved
u
version of the site.
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Kullanılabilirlik çalımaları yazılım tasarımı ve yazılım gelitirme
çalımalarında
önemlidir. Hazırlanan ortamın kullanıcılar
litirm
tirme çal
ımalar
ma ında
da oldukça öne
ön
tarafından benimsenip benimsenmeyeceinin test edilmesi tasarım
var
ım sürecinde sistemde
sist
ar olan hataların fark edilmesini salayacaından
oluabilecek problemlerin hızlı bir ekilde önlenmesini salar.
nsan hatası, etkileim kaybı ve karııklıa neden olabilecek kullanıcı
anıcı ara yüzündeki
üzündeki büyük
büyü boyuttaki problemleri belirlemek kullanılabilirlik
testlerinin hedefleri arasındadır. Ayrıca, eitim zamanını azaltma,
memnuniyetini arttırma da bu testlerin hedefleri
zaltm performansı,
nsı, etkililii
etkilili
lili
i ve kullanıcı
kulla
kull
arasındadır (Norman & Panizzi, 2006).
Web sitelerinin etkililiini test etmek için çevrimiçi tarama,
tar
taram odak grup,, personel
person analizi ve kullanılabilirlik testleri gibi birçok yöntem
kullanılabilir (Augustine ve Greene, 2002). Göz takip
analizleri de bunlardan
biridir.
akip
kip (e
(eye tracking) an
nla
Göz izleme bireylerin göz hareketlerinii takip
kullanılabilirlik
test tekniidir. Böylece aratırmacı kullanıcının bir yerden baka bir
kip eden bir kullan
ılab
lab
yere geçerken hangi sırada ve hangi anda nereye
ulaabilir.
ereye bakt
baktıı bilgisine ula
abilir.
abil Kullanıcıların göz hareketlerini takip etmek nsan-Bilgisayar Etkileimi
(BE) aratırmacılarına görsel ve görüntü
ü temelli bilg
bilgi iileme
leme süreçlerini
erin ve sistem ara yüzünün kullanılabilirliini etkileyen faktörleri anlamada
yardımcı olmaktadır. Bu yolla alınan göz
kaydıı nesnel bir ara
öz hareketlerinin ka
kayd
ar yüz deerlendirme kaynaı sunmaktadır (Poole & Ball, 2005).
Kullanılabilirlik testleri sayesinde
daha etkili bir hale gelmitir. Rubin (1994) kullanılabilirlik testini
esinde web sitelerini deerlendirme
deerlendirme süreçleri
de
s
bir ürünün, özel bir kullanım ölçütünün
kadarını
karıladıını
için hedef kitleyi temsil edebilen katılımcıları ie koan bir
lçütünün ne
n kadar
ını kar
kar
ılad
ladııını deerlendirmek
d
süreç/ilemler bütünü olarak tanımlamaktadır.
anıımlamaktad
an
mlamaktadıır. Böylece web sitesinin
sitesin kullanım problemleri belirlenerek, site tasarımının kullanıcı merkezli olarak
düzenlenmesi yapılabilmektedir
1994). Bu da kullanıcıların
web sitesini daha kolay benimsemelerini ve web sitesinden daha fazla
ktedir (Rubin,
(
kullan
yararlanmalarını, memnun
un kalmalarını
kalmalarını salamak
kalm
mak adına
adın
adı
na önemlidir
önemli (Rubin, 1994).
Günümüzde artık
rtıık ins
rt
insanlar günlük iilerini
lerinii internet
intern üzerinden yürütebilme ansına sahiptirler. Bu kiiler dier tüm ilerini internet sayesinde
yürütebildikleri için
performansı beklemektedirler. Bu durum da kütüphane web sitelerinin kullanılabilir
inn kütüphane
kütüpha
kütü ne web sitelerinden de aynı
a
olmasını beraberinde
aratırmanın
amacı Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi web sitesinin kullanılabilirlik çalımasının
erinde
rinde getirmektedir
getirmektedir. Bu ara
tırma
yapılmasıdır.
Aratırma Problemi
Probl
Aratırmada
kapsamında 4 problem belirlenmitir:
rmada kullanılabilirlik
kullanılabilirlik çalıması
kullanı
çalı
çalı
1. Kütüphane
kullanıcıların tasarım açısından karılatıkları sorunlar nelerdir?
hane web sitesinde ku
kul
2. Kütüphane
ne web sitesinde kkullanıcıların menüler açısından karılatıkları sorunlar nelerdir?
3. Kütüphane web site
sitesinde kullanıcıların içerik balantıları açısından karılatıkları sorunlar nelerdir?
sitesind
4. Kullanıcıların kütüphane
web sitesini kullanım amaçları nelerdir?
kütüp
YÖNTEM
Bu çalımada nitel aratırma yöntemlerinden durum çalıması kullanılmıtır. Katılımcılardan Hacettepe Üniversitesi Kütüphane web sitesini
kullanarak çeitli görevleri yerine getirmeleri istenmi ve bu süreçte elde edilen veriler analiz edilmitir.
Katılımcılar
Katılımcı grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaılabilir durum örneklemesi yöntemi benimsenmitir. Hacettepe
Üniversitesi Kütüphane web sitesi sorumlusu ile yapılan görüme sonucunda siteyi en fazla kullanan fakülteler belirlenmitir.
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Tablo 1: Katılımcıların demografik bilgileri
Katlmclar

Cinsiyet

Ya

EitimDüzeyi

Meslei

Bölümü

Katlmc1
Katlmc2
Katlmc3

Kadn
Kadn
Erkek

27
23
27

Lisansüstü
Lisansüstü
Lisansüstü

Akademisyen
Akademisyen
Akademisyen

Katlmc4

Kadn

23

Lisansüstü

Ö renci

Katlmc5
Katlmc6
Katlmc7

Erkek
Erkek
Erkek

44
28
25

Lisansüstü
Lisansüstü
Lisans

Akademisyen
Doktor
Ö renci

Katlmc8

Erkek

20

Lisans

Ö renci

Katlmc9

Kadn

23

Lisansüstü

Akademisyen

FenFakültesi
E itimFakültesi
FenFakültesi
Mühendislik
Fakültesi
FenFakültesi
TpFakültesi
TpFakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar
Kullanm
Çok
Çok
Çok
Çok
Çok
Çok
Orta
Orta
ta
Çok
Çok

20

10

Veri Toplama
Kütüphane web sitesinin kullanılabilirlik sorunlarını belirlemek için 9 tane görev hazırlanmıtır.
rlanmıtır. Görevler kütüphane w
rlanm
web sitesinde
yapılabilecek ilemlerden seçilmitir. Site içerisinde olabildiince farklı menü kullanımını salaması
ması için birbirinden ba
ba
baımsız
ımsız görevler
görev
göre
olmalarına
dikkat edilmitir.
Katılımcılardan 6’sı kendi kullandıkları bilgisayarlarında verilen görevleri gerçekletirirken;
esasına
dayanarak 2 katılımcı ODTÜ
tirirken; gönüllülük es
esas
ına dayanara
nsan-Bilgisayar Etkileimi (BE) Laboratuvarında ve 1 katılımcı da akıllı telefonu ile uygulamaları
gerçekletirmilerdir.
Her katılımcıya öncelikle
ygulam
ygulamalar
ı gerçekle
ge
tirmi
tirmilerdir. He
ortamı ve aratırmanın amacını anlatan bir oryantasyon metni okunmutur. Bu sürece
laboratuarındaki
katılımcılara göz takip
rece ek olarak
olara BE laboratuar
atuarıındak
n
cihazının veri toplayabilmesi için kalibrasyon ilemi yapılmıtır. Ardından görev listesindeki
katılımcılara
farklı sıralarda okunarak bunları
stesindeki
esindeki görevler kat
ılımcılara fark
gerçekletirmeleri istenmitir. Bu süre zarfında katılımcılardan sesli düünmeleri
ya da ses kayıt cihazlarıyla takip
leri istenmi
iste
istenmi ve süreç kamera
k
edilmitir. Ses kayıt cihazının kullanıldıı durumlarda katılımcıların gerçekletirdikleri
kletirdikleri
leri eylemler gözlenerek
gözlene
not alınmıtır. Katılımcıların verilen
görevleri tamamladıklarını belirtmelerinin ardından demografik bilgiler anketi ve yarı
formu aratırmacılar tarafından
yarı yapılandırılmı
yapılandırılm
yap
mı görüme
görü
uygulanmıtır.
Katılımcıların web sitesi üzerindeki görevleri tamamlamalarının
ardından,
bilgilerini belirlemek için ya, cinsiyet, bilgisayar
rınıın aard
ından,, demografik bilgilerin
kullanım süreleri, eitimleri, bölümleri ve kütüphane web sitelerinii kullanma/kullanmama
durumlarına
ilikin anket uygulanmıtır. Demografik
kullan
kullanma/kullanmama
lanmama durumlar
durum
bilgilerin alınmasından sonra katılımcılara 6 tane yarı-yapılandırılmı görüme
aratırmacılar
rü
üme sorusu
su aara
tırmac
macılar tarafından yönlendirilmitir. Görümeler kamera
ya da ses kayıt cihazları ile kayıt altına alınmıtır.
ODTÜ BE laboratuarında gerçekletirilen uygulamalarda
katılımcıların
görevleri gerçekletirirken yaptıkları tüm ilemlerin, göz
ulamala
arın verilen gör
göre
hareketleri, göz sıçramaları, bakı süreleri ve ortamdaki
kayıtları elde edilmitir.
ki kamera k
kay
lmiitir.

IE
TC

Veri Analizi
BE laboratuarlarında yapılan uygulamalarda
Tobii Studio 2.5 programında incelenmitir. Bu uygulamalara ait sayısal
amalarda
arda elde edilen veriler T
veriler tablolatırılmı ve ekran görüntülerinin
nin ççıktıları
ıkttılar
larıı alınmıtır.
Demografik bilgi anketi ve görüme
sorularından
üme soruları
sorular
ından elde edilen veri
veriler tasnif edilerek analiz edilmitir. Kamera ve ses kayıt cihazlarıyla elde
edilen veriler analiz edilmek için ilk olarak yazılı
yazılı metne
y
etne dönütürülmütür.
dönü
dö türülmü
mütür.
tür Sonrasında tablolatırılarak yorumlamalar yapılmıtır.
Katılımcılardan gerçekletirmelerini
tirmelerini
tirmelerini beklediimiz
beklediimiz görevlerin
bekledi
görevleri tamamlanma süreleri ile katılımcıların gerçekletirdikleri eylemler
tablolatırılmıtır.
BULGULAR
Görev Analizleri
Tablo 2: Katılımcıların
çalıma
süreleri (sn)
arıın görevler üzerinde
ar
ü
çalıma
ma sü
süre
Katılımcıla
Kat
G01 G02 G03 G04 G05
r
Katılımcı
Katılımc
mcıı 1
71 131
90
40
27
Katılımcı
Katı
ılımc
mcıı 2
30 149
239
15
12
Katılımcı
Katı
Kat
ılım 3
77
50
70
30
25
Katılımcı
K
Ka
a
4
58
55
83
39
26
Katılımcı 5
25
30
67
20
115
Katılımcı 6
56 203
261
54
131
Katılımcı 7
72 210
168
83
134
Katılımcı 8
12
64
88
107
80
Katılımcı 9
20
30
72
48
30
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G06

G07

G08

G09

60
15
90
16
30
195
154
38
25

14
24
30
14
40
133
112
18
91

180
75
76
158
33
182
178
72
135

120
54
110
40
7
56
211
8
119
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Tablo 3: Katılımcıların görevleri tamamlayıp tamamlamama durumu
Katılımcıla
G01 G02 G03 G04
r
Katılımcı 1
E
E
H
E
Katılımcı 2
E
E
H
E
Katılımcı 3
E
E
H
E
Katılımcı 4
E
E
H
E
Katılımcı 5
E
E
H
E
Katılımcı 6
E
E
H
E
Katılımcı 7
E
E
H
E
Katılımcı 8
E
E
H
H
Katılımcı 9
E
E
H
E

G05

G06

G07

G08

G09

E
E
E
E
H
E
E
E
E

E
E
E
E
H
E
E
E
E

H
E
E
E
E
E
E
E
H

H
E
E
H
H
H
H
H
H

E
E
E
E
E
E
E
E
E

10

Görev analizine göre katılımcıların tamamı üç görevi baarıyla tamamlamıtır. Bu görevler kütüphane çalıma
çal
alııma saatlerini
saatlerin örenme, kütüphane
web sitesi üzerinden e-veri tabanlarına eriim ve kütüphane web sitesinden engelli kullanıcılar için verilen hizmete
zme eriimle
eriimle
mle ilgilidir.
ilgil
Görev 3’ü ise
katılımcıların hiç biri tamamlayamamıtır. Bu görev kütüphane tanıtım broürüne ulama ile ilgilidir. Katılımcılar
sn bu görev
lımcılar
lar ortalama olarak 126,4
12
1
üzerinde çalımı ve baaramamılardır. Bu görevle ilgili olarak en çok dikkat çeken unsur; tüm katılımcıların
tılımcıların
n ilk ad
adımda
ımda ve ıısrarla
sra “Kütüphane
srarla
Hakkında” bölümlerinde tanıtım broürünü aramaları olmutur. “Belge salama Formu” nun bulunması
katılımcıların
biri
nmas
masıı ile ilgili olan görev 4’te ka
kat
ılı
görevi tamamlayamamıtır. Katılımcılardan dördü bu görevi ilk denemelerinde baarı ile tamamlamıtır.
mamlam
mlamııtır. Atıf ndekslerde
ndekslerde (W
(We
(Web of Science)
Hacettepe Üniversitesi’nin yayınlarının sayısal verilerine kütüphane web sitesinden ulama
ama ile
le ilgili görev 5’i yine ka
katılımcılardan biri
tamamlayamamıtır. Kütüphane web sitesinde katalog tarama ile ilgili görev 6’yı bir katılımcı
mcı tamamlayamazken,
mlayamazken, kütüphane yyerlekesi dıından ekaynaklara erimek için yapılması gerekenlerin istendii görev 7’yi iki katılımcı tamamlayamamıtır.
sitesinden kitap ödünç verme
mlayamam
layamamıtır. Kütüphane web sitesin
ile ilgili görev 8’i katılımcılardan sadece ikisi tamamlayabilirken, dier 7 katılımcı bu görevi tamamlayamayacakları
tamamlayamayacaklarını
tamamlayamayacaklar
ını beli
bbelirtmilerdir.

20

Görümelerden Elde Edilen Veriler

C

Tasarım Boyutu
Katılımcılar kütüphane web sitesinin tasarımında kullanılan yazı
olduunu,
ekranda bilgilerin dar bir alana sıdırılmı
yaz
azıı boyutunun küçük oldu
oldu
unu,
nu, ekr
ek
olduunu ve ana sayfanın bo kaldıını vurgulamılardır.
Katılımcı 5, tasarımla ilgili yöneltilen soruya “Özellikle yazılar
ar çok küçük ve sıkıık
sı
sıkıık onlar biraz
bira ey yapılabilir büyütebilir daha çarpıcı hale
gelebilir. Farklı renkler kullanılıp odaklanma kolaylatırılabilir.” ifadesiyle
görülerini
Katılımcı 1 ise görüünü “Ana sayfa çok bo.
esiyle
i
görülerini belirtirken
belirtirke
belirtir
Biraz daha direk ulaılması gereken eyleri oraya yerletirip
çekici öeler
verebilirler.”
ile belirtmitir.
p dikkat
d
eler verebilirler
rebilirler.”
.” sözleri
ssö
Bunlara ek olarak, katılımcılar sitede hızlı ulaılması
ılması ggereken yerlerin
rin ana
na sayfada bulunmasının eriilebilirlik açısından yararlı olacaına
inandıklarını, ana sayfa ve dier sayfalar arasında gezinmeye
balantıların
ezinmeye yardımcı
yard
ya
larıın sayfada
sayfa kullanıcı açısından alıılagelmi yerde olursa sayfada
sayf
gezinmenin daha rahat olacaını belirtmilerdir. Örnein;
“Alıılagelmi
link sıralaması biraz karıık olmu. Görsel, renkler vs
ne
ne
in; Katılımcı
Katıllımcı 2 görüünü
g
ıılag
la
de çok sıkıntı yok.” sözleriyle ifade ederken Katı
Katılımcı
ılımc
m ı 3 ise “Öncelikle
ikl bence kütüphanede yapılacak uygulamaların direk ana sayfa üzerinden
belirtilmesi lazım…” ifadeleriyle görüünü belirtmitir.
elirtmi
mitir.
ti
Bunlardan farklı olarak iki katılımcı
bir sorun olmadıını düünmektedir. Ayrıca katılımcıların tamamı
ımc
mcı kütüphane
tüphane web sitesi tasarımında
tasarımın
tasar
Kütüphane web sitesinin görsel tasarım unsurlar
unsurlarından
unsurla
ından
dan renk uyumu ile ilgil
ilgili bbir sıkıntı olmadıını vurgulamılardır.
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Menü Yerleimi ve Menü-çerik
nüü-
-çerik Uyumu
U
3 katılımcı menülerdee bir sıkıntı
olmasına ramen 6 katılımcı kütüphane web sitesinde aradıkları bilgileri bulmada
s kınt
sık
ntıı olmadıı
ol
olmad
ıı görüünde
d olm
menülerin yeterince yardımcı
olmadıını
kullanıcıyı yönlendirmede zayıf kaldıını düünmektedir. Bu 6 katılımcıdan
cı olmad
olma
ıını ve bu nedenle web sitesinin
site
3’ü menü ve alt menülerin
olmadıını,
menüler yardımıyla ulatıkları sayfalarda var olan içeriklerin menüleri yansıtmadıı
erin
rin birbiriyle uyumlu olmad
olm
ıını, m
görüündedirler.
Katılımcı 1 görüünü
yani olabileceini düündüüm balıklar altında bulamadım. O balık altında olacaını
görüünü “Aradıım
gör
“Arad
A dıım eyleri
eri ya
düünüyordum ama
altında
ma o ba
bbalık
alık alt
tında her eyi kontrol ettiimde bulamadım.” eklinde ifade etmitir. Yine aynı katılımcı “Mesela broür! Tanıtım
broürünü söylemitiniz
taraftaki menülerde sadece kütüphane hakkında olan bölümde olması gerekiyordu ve orda yoktu. Broür
ylemi
mi
itiniz bana oradaki sol ta
taraftak
ile ilgili bir
balık
yaadıı sıkıntıyı dile getirmitir. Katılımcının göz izleme analizleri de görülerini dorular
ir alt ba
ba
lık yoktu menüde.” eklinde
eklin
ekl
niteliktedir.
r. Katılımcı
Katılımcı “Kütüphane Hakkında”
Katı
Hakkı
Hakkında”
nda bölümündeki tüm alt menü bileenlerini tek tek incelemesine ramen görevini tamamlayamamıtır.
Üç kat
katılımcı
menüler hakkında ipucu vermede ve kullanıcıyı yönlendirmede zayıf olduunu belirtmitir. Bu katılımcılardan
katı
ılımc
m ı menülerin
enülerin alt menü
Katılımcı 4 verilen
sıkıntıyı “Menüler yeterince açık deildi.” eklinde belirtirken Katılımcı 6 ise “Neyi nerde bulacaımı
ilen görevlerde yaadıkları
yaad
ya
adııkl
k
bilemiyorum. Yönlendirmeler
sözleriyle vurgulamıtır.
endirmeler çok yetersiz.”
yet
ye
Görüme verileri,
çounun menüler ve alt menülerin kullanılı olmadıı görüüne sahip olduunu göstermektedir.
erileri, katılımcıların
kat
k ılı
çerik Balantıları
Tüm katılımcılar ana sayfaya dönüte problem yaadıklarını belirtmilerdir. Yapılan görümeler sonucunda katılımcıların tamamı ana
sayfaya dönmek amacıyla sol üstte bulunan “Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri” logosuna tıkladıklarını ancak kütüphane yerine üniversitenin ana
sayfasına yönlendirildiklerini belirtmilerdir. Ana sayfaya dönü balantısı sa tarafta renkli bar üzerinde ve küçük puntolarla yazıldıı için birçou
orada bir ana sayfaya dönü balantısını görmediklerini belirtmilerdir.
“Danıma Hizmeti” balantısını menüde bulunduu konumdan dolayı ana sayfa balantısı olarak algılayan Katılımcı 4 bu durumu “Menüler
yeterince açık deildi. Ben sürekli ana sayfaya döndüümü sanıyordum ama ana sayfaya dönmüyormuum.” diyerek anlatmıtır.
Kullanım Amaçları
Katılımcılarla yapılan görümelerden kütüphane web sitesini Hacettepe Üniversitesi kütüphanesindeki kaynaklara erimek için arama
yapmak amaçlı kullandıkları; bunun dıında veri tabanlarına erimede tercih etmedikleri belirlenmitir. Katılımcı 9 bu durumu “Yani htiyaç katalog
tarama ve o kataloga nasıl ulaacaımı bana gösterme konusunda gayet iyi, baarılı buluyorum. Yerini, ite hangi kütüphanede olduunu gösteriyor
ama elektronik kaynaklara ulaım konusunda hala zorluk çekiyorum. Yani o kaynaklara nasıl ulaabileceimi ve o kaynaklarla ilgili alt bilgilere
ulamakta biraz zorlanıyorum. Elektronik kaynaklar kısmı zor ama katalog tarama kısmı ve belge salama kısmı gayet iyi. Dier elektronik
kaynaklar kısmı oldukça zayıf” diyerek aktarmıtır.
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Katılımcı 1 “Onu öyle söyleyeyim ben daha önce kütüphane web sitesini çok sık olarak kullanmıyordum. Baka tarama motorları üzerinden
ya da direk kaynaklara eriimle karılıyordum. Kullanmadıım için belki de imdiye kadar farkında deildim” diyerek genel durumu özetlemitir.
Göz Takip (Eye-Tracking) Programından Elde Edilen Veriler
Göz takip programından ilgi alanları, ilgi alanlarına ilk odaklanma süreleri ve ısı haritaları ile ilgili veriler elde edilmitir. Bu verilere göre
katılımcılar ana sayfada menüler ve sayfa içeriine daha çok odaklanmılardır.
lgi alanlarına ilk odaklanma sürelerine göre katılımcıların içerik bölümündeki alt bölümlerden E-kaynaklar ve Güncel bölümlerindeki ilk
odaklanma süreleri dier alt bölümlerden daha uzundur. Ayrıca Menü ve Hızlı Arama bölümlerine ilk odaklanma süreleri de ortalama odaklanma
süresinin üzerindedir. Menü bölümüne ilk odaklanma süresinin ilk göreve ilikin alt menü seçeneinin aranmasının etkiledii düünülmektedir. Alt
bölümlerdeki ilk odaklanma süreleri bu bölümlerde sunulan bilgi birimiyle paralellik göstermektedir.
Isı haritasına göre ise katılımcılar aırlıklı olarak “Menü”, “Hızlı Arama” ve “çerik” bölümlerinden özellikle e-kaynaklar ve güncel alt
bölümlerine odaklanmılardır. Katılımcılar, “Kısayollar” bölümündeki arama balantısına nerdeyse hiç odaklanmadan, hızlı arama bölümüne
younlamılardır. “Hızlı Arama” seçenei ile “Arama” balantısının aynı bölgede olması katılımcıların “Hızlı Arama” seçeneini kullanımını
azaltmıtır.
Belge Salama bölümündeki ısı haritasındaki verilere göre belge salama formu balantısı sayfanın üst kısmında
olmasına ramen
kı
katılımcıların kaydırma çubuu ile sayfanın altlarına indikleri anlaılmaktadır. Bunun nedeninin ise formaa ilikin
balantının çok belirgin
ilikin b
ili
ba
olmamasından kaynaklandıı düünülmektedir.
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SONUÇ
Bu bölümde aratırma sürecinde elde edilen veriler kapsamında ortaya çıkan bulgular yorumlanmıtır.
yor
yorumlanm
ıtır. Bulgulara gör
göre kkatılımcıların
kütüphane web sitesinde tasarım açısından karılatıkları sorunlar;
x
Site genelinde kullanılan yazı boyutunun küçük olması,
x
Ana sayfa tasarımında bilgilerin dar bir alana sıdırılmı olmasının ana sayfanın
olması,
fanın bo görünmesine sebep olması
olmas
x
Site tasarımında dikkat çekici unsurların eksiklii,
x
Hızlı bir ekilde ulaılması gereken yerlerin ana sayfa ile balantısınınn olmaması,
olmaması,
olmaması
x
Sayfada gezinmeye yardımcı balantıların kullanıcı açısından alıılagelmi
olmamasıdır.
lagelmi
agelm  yerde
rde olm
olmamas
ıdır.
Katılımcıların menüler açısından karılatıkları sorunlar ise menü ve alt men
menülerin
menül
erin birbiriyle
rbiriyle uyumsuz olması ve menü sıralamasının
kullanıcıyı yeterince yönlendirmemesidir. Menüler yardımıyla ulaılan sayfalarda
bu da hem menü ve alt
arda var olan içerikler menüleri
menül yansıtmamakta
yans
menüleri hem de web sitesini kullanılılık açısından olumsuz etkilemektedir.
r.
Kütüphane web sitesinde içerik balantıları açısından saptanan sorunlar;
orunlar; ana sayfa ile dier
di
dier sayfalar
yfala arasındaki geçii salayan balantıların
kullanıcılar tarafından fark edilememesi ve kullanıcıların ana sayfaya dönü
dönüte
zorlanmasıdır.
nüte zorlanmas
nma ıdır.
Son olarak kullanıcıların kütüphane web sitesini kullanım amaçları
maçlar
çlarıı daha çok
ok katalog tarama ve e-kaynaklara ulama için yapılan ilemler
içindir. Kullanım amaçları açısından karılatıkları sorunlar “Elektronik Kaynaklar” bölümüyle il
ilgilidir.
ilgili
Genel olarak katılımcıların çou kütüphane web sitesini kullanılılık
açısından
zayıf
lılık açıs
sından zayı
zay
ıf bbulmulardır. Katılımcılar karılatıkları sorunların
giderilmesi için çeitli öneriler getirmilerdir.
Bu çalımadan elde edilen bulgular Hacettepe
Kütüphanesi
kullanılabilirlik sorunlarını ortaya koymaktadır.
pe Üniversitesi
Ünivers
Üniversit
nesi web sitesinin
ssi
Aratırmacılar bu sorunları ve sorunların sebeplerinii inceleyerek kütüphane
web sitesinin
kütü
esinin
sinin kullanılabilirlik açısından iyiletirilmesi için çeitli öneriler
üretmilerdir. Bu önerilerin gerek ilgili üniversitenin
web sitesinin
gerekse benzer üniversite kütüphaneleri web sitelerinin tasarımından
tenin
nin kütüphane
k
sit
sorumlu olan kiilere yol göstermesi açısından önemli
söylenebilir.
emli olabilecei
olabilecei söylenebi
leneb
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Kullanılabilirlik Sorunlarına Çözüm Önerileri
Öneril
x
Kullanıcıların kütüphane ilee ilgili bilgilere daha hızlı
ulaması
h
ulamas
masıı için
iç
i “Kütüphane Hakkında” bölümü menü yerleiminde daha üst sırada yer
alabilir.
x
Kütüphane hakkında sayfas
sayfasında
nda ye
yer alan alt balık
ballıkk ya da
d bölümler daha anlamlı bir ekilde isimlendirilerek kullanıcıyı yönlendirmeye
yardımcı olabilir.
x
Kütüphane ile ilgili
lgili
gili tanıtıcı
tan
ta ıtıcı bilgiler (tanıtım
(tanı
(tanıtım broürü vs.)
v “Kütüphane Hakkında” bölümünde bir alt bölüm olarak sunulabilir.
x
stenilen bilgiye
ulaılabilmesi
ve böylece kullanıcı dostu bir arayüz oluturmak için menülerin üzerine gelindiinde
giye daha
da kolay ve hhızlı
ızlı ula
ula
ılabilme
lab
içeriini gösteren alt menü
men açılabilir.
açılabilir. Bunun
unun dıında menü isimleri kullanıcıyı yönlendirecek ekilde; kullanıcıya o menünün hangi alt
bölümleri
olabilecei
hakkında
vermelidir.
eri olab
olabilece
i hakkı
hakk
ında bilgi vermeli
x
Kütüphanenin
kullanımı ve e-kaynaklara kampüs dıından eriim ile ilgili bilgiler ayrı balıklar altında ve birbirine
üphanenin
hanenin kampüs ddıından kullanı
karıtırılmayacak
düzenlenebilir. Bu bilgiler için ayrı bir menü düzenlenebilir ya da “Kütüphane Hakkında”
arııtırılmayacak
ar
mayacak ekilde
ekilde sunulmasıyla
sunulmas
sunulmasıy
bölümüne bu bilgileri içeren bir alt bölüm eklenebilir.
x
Kullanılabilirlik
llanıılabilirlik testinden elde elden bulgulara göre “Belge Salama” menüsü kullanıcının dikkatini çekecek bir ekilde ana menüye
llan
yerletirilmelidir.
Salama” bölümünde sayfa tasarımı daha sade ve kullanıcıyı yönlendirecek ekilde olabilir. Sayfadaki
tirilmelidir. Ayrıca
Ayrıca “Belge
Ayrı
“Be
“B
farklı bölümlerdeki
lümlerdeki bilgiler
bilgile parçalara ayrılıp farklı sayfalarda verilebilir. Sayfadaki bilgi kalabalıı azaltılarak ve yazı boyutu büyütülerek
kullanıcının daha rahat etmesi salanabilir. Belge salama formu balantısı yazı içerisinde verilmek yerine daha dikkat çekici bir ekilde
yerletirilebilir.
r
x
“E-kaynaklar” sayfasında bulunan alt bölümlerin kullanıcıyı yönlendirecek ve içeriklerinin ne olduu konusunda ipucu verecek ekilde
tasarlanabilir. Ayrıca, E-veritabanlarını alfabetik liste halinde vermek yerine alfa nümerik olarak sayfalara ayrılabilir böylece kullanıcı
aradıı veritabanını ilk harfine göre tıklayarak daha kolay ulaabilir.
x
Kütüphane web sayfasında engelli kullanıcılar için verilen hizmet ile ilgili bilgi anlamlı bir ekilde bir menü altına yerletirilebilir.
ÖNERLER
Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi web sitesinin kullanılabilirlik sorunlarının ortaya çıkarıldıı bu çalımada, kullanılabilirlik sorunlarının
giderilmesi için çeitli öneriler üretilmitir. Bundan sonraki yapılacak çalıma kütüphane web sitesinin, yapılan çalımadan elde edilen sonuçlardan
yararlanılarak iyiletirilmesi ve iyiletirme sonucu ortaya çıkan web sitesinin kullanılabilirlik çalımasını yapmak olabilir. Yapılacak yeni
kullanılabilirlik çalıması sayesinde sitede karılaılabilecek sorunlar en aza indirilebilir. Ayrıca üniversitede yer alan dier birimlere ait web
sitelerinin kullanılabilirlik çalımaları da yapılarak üniversite web sitesinin kullanılabilirlik açısından durumu belirlenebilir.
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Abstract:
Learning management systems (lms) are essential tool for teaching different disciplines, such as hadeeth of islamic studies. There are general features in
any lms. However, hadeeth have special features that can be implemented in lms. Hadeeth is composed of two sections, na
namely sanad and matn. Sanad is
the name of the person as the reference of the hadeeth. Matn is the text of the words of the prohibit mohammad, peace
ce be uupon him. Hadeeth cannot be
changed. The text is the usually cited as is. This paper presents two tools to support hadeeth lms, which aree referencing tool and teaching tool.
Referencing tool is used in the developed of teaching material and to reference and include any hadeeth into a text.
ext. Teaching tool
too
too is the lms function to
help the student to follow the material and the scholar to develop courses material and watch his student progress.
ress.
Keywords: lms, islamic teaching, hadeeth teaching, automatic referencing, islamic information systems.
1 Introduction

LMS is popular tool for different kind of audience. LMS is a growing application in different organizations,
and universities.
tions, such as academic instit
iinstitutes
nsti
There are some subjects with audience from Universities, institutes, hospitals. Furthermore,, there are subjects that become
be
and
d are of an interest for all
the community. For instance information technology, personal development and Islamic studies including topics related to holy
ho Quran and Hadeeth are
examples of subjects required by the communities.

20

LMS is a system that mainly composed of several features useful for any discipline.
ne. However,
wever some discipline
ciplin requires
require specific features. Features that can
be integrated in and working with LMS. It is very important to use already available
vailable developed LMS either open source or commercially available with
specific setup. The LMS should be generally available to support different kind of courses
and one source learning environment.
courses to form a complete an
Hadeeth studies are one of the subjects that have some specific featuress can
n be developed or integrated in LMS to increase the users experience. The user
is either a scholar or a student. It is very useful to use the LMS as coursee development tool rathe
rather than just a material presenter. It is becoming more of
interest to configure LMS and become subject oriented rather than teaching oriented (Muhsin,2008)
(Muhsin,
Muhsin,2008)
2008) (Ding and Li, 2010)(Caspo etal,2010) (ISMAIL at al,
2010).
Hadeeth is composed of two sections, namely sanad and
nd matn. San
Sanad is the name off the pe
pperson as the reference of the Hadeeth. Matn is the text of the
speech of the prohibit Mohammad peace be upon him.
m.

C

The required features for any subject such as Hadeethh can
As another option, the developer of open source provides some support.
ca be developed
developed in house.
house
ho
Also, the local technical support of the institute
features.
itute
tute or
or a third
hird party may provide the
t required
r
This study considers developing and teaching
teachin methods for Hadeeth. Some of the features can be extended to support the information accuracy in email
messages. As will be detailed later, a proposed tool help solve th
problem of errors in Hadeeth writing in text, e-mail or other forms.
thee proble

IE
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In the context of this paper Hadeeth is some time refereed
to the
r
th group of sayings of the prophet Mohammad peace be upon him. Also, Hadeeth is
referred to the general.
This paper is organized
firstt part iss th
the Introduction that explains the Hadeeth and the LMS features in general and explains the
nized
ized as follows. The
Th firs
integration between
details the development and teaching of Hadeeth courses using LMS. The following sections
enn Hadeeth and LMS.
LMS The Second section
sec
summarize the model
el proposed. The last sections
section of the paper are the conclusion and future work and references.
2 Development and Teaching of Hadeeth using LMS

This section present
required for Hadeeth course. As mentioned earlier, any LMS contains features useful for teaching Hadeeth or related
nt the features requir
require
courses. Developing and
Hadeeth
materials and courses through LMS requires some more features. The development and teaching are the two
nd teaching
teac
Ha
main section of this research.
rch.
LMS is useful for the accuracy of developing courses of the Hadeeth. For instance, the scholar will need to include one or more Hadeeth in any specific
text of the material of the course. One of the features that could help is an information retrievals system. The information retrievals tool is used to search
for a Hadeeth and have the option to include the Hadeeth from the source in the material. The details of this tool are explained in later section.
Furthermore, the Hadeeth can be used in different subjects according to the scholar. For instance, the scholar may find it useful to include some Hadeeth
in a topic talking about the ethics of computing or management and include a Hadeeth to support the topics. This is common practice to include the
saying of the prophet, peace be upon him, to support a point in the article or a topic in a material.
The teaching part of Hadeeth using LMS includes different sides of interests. As in the earlier section of courses development which uses information
retrievals to include Hadeeth in the material of different subjects. This teaching section is developed according to the features of Hadeeth that can be
used in information retrieval and information and communication technology.
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LMS for Hadeeth consists of the course development and course learning. The course development is used by the scholar of the course and includes
different functions. Course learning is used by the students and the scholar and includes several functions.
2.1 Development
The content of a topic is usually developed by an author of a book or a teacher of a course. There are parts of the material that must be identical of the
source reference, such as citation from different kind of references such as book, journal paper or any text source. Also, some courses material is cited
from the Holy Book of Quran and the different books of Hadeeth.
The citation and referencing of information from the holy books of Quran and Hadeeth must be identical. The text of Quran and Hadeeth cannot change
for religious reasons. The development of a course in Hadeeth requires accurate referencing.It is common practice for authors to cite a phrase of the
Quran or a Hadeeth. The proposed tool is helpful to past a Hadeeth in the text. The tool search for keywords, return a group
roup of Hadeeth, past the selected
Hadeeth in the text.

10

In brief the proposed tool inserts the required Hadeeth while writing to help the development of text. The scholar
holar
lar does not need
need to write the Hadeeth.
However, the scholar needs only to write the course material. Whenever, the scholar would like to mention a Hadeeth,
to search using
eth, the tool can be used
u
the tool and a group of results will show, then the selected Hadeeth will be inserted in the text.
The same tool can be applied into Quran. It is highly expected that such tool will decrease the error in writing
riting a phrase of the
the Quran or Hadeeth.
Ha
H
The development of such tool implies the development of organized repositories of Quran and Hadeeth.
Hadeet
eeth.
h. The too
tool will include information retrievals
systems to store, search and retrieve information. The most cited group of Hadeeth books are
retrieval systems are not
ree well known.
n. However, Information
Inf
available for such tool embedded in LMS.

20

One of the methodologies to develop the information retrievals systems is to save
repository. One of the examples of
ave Hadeeth in a database
databas as the rep
Hadeeth books is Saheeh Muslim (Almonthery,2003). In an earlier study, a database
se is developed for Saheeh Muslim resulting in 2179 records
(Aloufi,2010). Each record is composed of matn, sanad, hadeeth and serial number.
mber.
The LMS is assumed to be web based application. The presented tool need
eedd to be integrated in the LMS and iin the same time become web based. The web
programming language of the information retrievals systems is recommended
ended
ded to be similar
similar to the web pro
pprogramming language of the LMS.
The development of a course material is assumed to be as follows. The scholar
ar is expected
ected to login tto the LMS. The LMS provide a tool for the scholar to
open the course page, where the scholar can enter new teaching
material for the students.
is writing the text and in some point an insertion of
hing m
nts. The scholar
sch
sc
hadeeth is required. The scholar has a button as executionn link functionality.
The LMS
functio
funct
MS
S respond
respon by opening another window. The scholar has the option to
search the Hadeeth repository.

C

The tool returns a list of results as records from the database. The scholar ch
checks the results and clicks the selected hadeeth. The tool closes automatically.
che
The selected hadeeth is inserted inside the textt in the LMS window. The text is inserted
from the tool in the LMS windows in the location of the cursor.
in
The required parts of any Hadeeth teaching
hing
ing are
are dependent on the topic. The ssame methodologies can be applied for the different books of Hadeeth and the
holy Quran. The next section discusses
Hadeeth using LMS.
es the teaching
teaching methodologies of Had

IE
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2.2 Teaching

Hadeeth books are organized
books, chapters are referred to as Ketab and sections are referred to as Bab. Each Bab
ized
zed in chapters and sections.
ions. In Hadeeth
Had
consists of one or moree Hadeeth. The schol
scholar
design a course. The scholar can select a group of Ketab or a group of Bab from different
ar can dynamically
dynamica
ynamic
Ketab as a completee course.
course
Teaching Hadeeth
universities topics. Muslims and non Muslim are also interested in Hadeeth studies either for university
deeth
eeth is one of the community aand
nd un
degree for cultural
personal interest.
ultural and religion studies
ssttudies orr for per
pe
Some LMS studies
es assume the scholar to bbe as facilitator and controller rather than just a teacher (Muhsin, 2010). LMS for Hadeeth should be controlled
according to user's interests
nterests in topics by personalization. Also, the integration with gadgets, email and RSS feeds is highly useful. The material is on from
of the user. No lecture iss missi
missing.
The process for activating such
ch
h features is as follows. The scholar includes the Hadeeth repository in the LMS. The students are subscribing to the course.
Students have the option of learning through e-mail messages, gadgets or the web based application through logging in the LMS.
The scholar can check the student learning by include a questions, where the answer can be one or more Hadeeth as options. The LMS should include a
function to check and mark the student answers. A competition between students can be integrated feature by showing the student his rank among other
students.
A string matching algorithm is used to match the student entry with the possible answers. If there is a match then considered a correct answer, otherwise
false. The tool should be exactly matching as the student is expected to make mistake in memorization or the spelling in some words. The marking should
be done in relative matching. The other alternative is the manual check of student answers. However, the proposed tool assumes the LMS to get full
advantages of the Hadeeth repository. The student completes a course in Hadeeth when a group of questions are answered correctly.
Learning of Hadeeth is also delivered through the traditional method by explaining the sections of Hadeeth. Each section of Hadeeth requires specific
details. For instance, sanad require the explanation of the name and family tree and general information about the person, such as date of birth and death
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date and any extra information. The other part of Hadeeth is the matn where the meaning explanation is required.
The above information is mainly supplied by the scholar of the material. However, information processing is required to enhance the learner experience
by either a search engine or other form of information retrievals. Search engine is essential tool for LMS. Hadeeth E-learning requires the development of
Information retrieval system that is dedicated for Hadeeth.
The user has the options to use the LMS to learn according to:
1. a specific Sanad
2. A specific subject.
3. The order of information in the content
4. specific category
3 Model design and development

20
10

The LMS require the ready repository, information retrievals tool and teaching tool. The repository is the database of Hadeeth. The
T information retrievals
tool is the tool that helps the scholar to include a Hadeeth in the text while writing. Teaching tool is the tool thatt helps
select
elps se
lect specific
specifi record to compound
a course.
The details of the teaching tool are summarized here as the LMS includes a database with all the courses
section
ourses
urses and scholars details. The presented
pre
should be a part of the LMS large database which comes with several tables.Table 1 and figure1 represent
2 shows the
resent the hadeeth
eeth database. Figure
Fi
Fig
information retrieval tool to include text while writing. Table 2 , table 3 and figure 3 shows the teaching
eaching database.
Column name

Data type

SN

Integer, PK

hadeeth

Vary Character

bab

Vary Character

ketab

Vary Character

sanad

Vary Character

matn

Vary Character

Table 1 :Hadeeth table

Comments

Serial Number

Complete records
cords hadeeth
had
Section

Chapter
pter
Sanad
ad
Matn
tn

61

IE
TC

NHWDE

+DGHHWK

Hadeeth

VDQDG

EDE

Figure 1: hadeeth tablee entity relationship diagram

,QIRUPDWL
RUPDWL
RQ
UHSRVLWRU

,QIRUPDWLRQ
RUPD
UHWULHYDOZLQGRZ
HWUL

7H[WDUHDRI
WKH/06

Figure 2: the information retrieval tool
Column name

Data type

Comments

SN

Integer, PK

Serial Number

Coursename

Vary Character

Course name

Table 2: Course table
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Column name

Data type

Comments

CourseSN

Integer, PK

Serial Number

HadeethSN

Integer, PK

Serial Number

Table 3: CH table

Course Name

SN

SN

Course
Hadeeth


Includes

Q

HadeethSN

Includes



CH

CourseSN

Figure3: Course database entity relationship diagram.

Hadeethh

20
10



bab

ketab

ssanad

4 Conclusion
and Future
Conclu
Conc
uree Work

C

This paper presented the Hadeeth LMS. There are some features required by different kind of topics. Hadeeth features are explained and the detailed
requirements are presented. This research has a focus
us in the development
development
nt and
an teaching of Hadeeth course. It is essential assumption that there are other
methods of teaching Hadeeth.
Future studies will include a design and
retrievals tool and the integration of the teaching design with a running LMS.
ndd development of the information
information ret
retr

IE
T

Hadeeth is usually shared in e-mail
mail
ail messages, so
social networks, blog and other forms. However, the sources of Hadeeth in these cases are either written
from the user memory or from
om
m a source. The tool presented in this
th study can be used to publish Hadeeth accurately while writing. The same can be
applied in Quran citation.
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Özet

Anahtar kelimeler: mpeg, uzaktan eitimde hareketli görüntü, video konferans, h.264
Abstract

10

Uzaktan eitimde, hareketli görüntülerin kullanılması televizyon ve video konferans ile balamıtır. 1934 yılında
lınd ıowa state universitesi ilk
televizyon üzerinden ders yayınlayan kurum olmutur. Telefon hatlarından ses ve görüntünün iletimi 1920’lerde bell labora
laboratuvarlarında düünülmü
ve 1960’lı yılların baında at&t ilk baarılı örnekleri sunmutur. nternet öncesi uzaktan eitimde videonun kullanımı
salanmıtır.
lanıımı bu teknolojilerle
lan
tekno
1990’larda internet yaygınlaması uzaktan eitimde de internet ve sayısal video kullanımının yolunu açmıtır.
Aynıı zamanda
tır.
r. A
Ayn
manda sses ve görüntü için
farklı alternatifler de üretilmitir. 2003 yılında etkileimli sınıfların kurulması ile uzaktan eitim talepleri giderek
artmı
balamda
ek ar
artm
ı bu ba
lamd
lam artan kullanıcı
sayısına hizmet etmek için farklı teknolojilerin ele alınması gündeme gelmitir. Bant geniliini verimli
kitlelere
erimli kullanmak ve çok daha geni
g
ulamak için sayısal video iletiminde de kullanılan yeni teknolojilerden birisi mpeg-4’tür. Etkin sıkıtırma
sııkıtırma kabiliyeti,
kabiliye
biliyeti,
ti esneklii
esneklii v
ve iiçerdii yeni
teknolojiler sayesinde uzaktan eitimde de mpeg-4 artık sıklıkla karılaılmaktadır. Bu çalımada
uzaktan eitimde
alımada
ada hareketli görüntülerin uza
uz
kullanılmasının tarihçesinden ve günümüzdeki sayısal video uygulamalarından bahsedilecektir.

20

Usage of the moving pictures in distance learning began with television
on andd video conferencing.
conferencing In 1934 ıowa state university became the
first educational institution to broadcast courses via television. At bell laboratories
concept of simultaneous transmission of
oratories
ratories began discussing the conce
video and voice over telephone lines in the 1920's and at&t presented firstt successful models in beginnings of 1960’s. Before internet, video usage in
distance learning was supported through this technology. In 1990’s widespread
idespread
espread usage of internet
ternet make a way
w for usage of internet and digital video
in distance learning. At the same time alternatives were produced for audio and video.
vide In 20033 by eestablishing interactive classes, requests from
distance learning are increased and for servicing large number of users
ers
rs different technologies
technologie are
ar studied. For using bandwidth effectively and
reaching wide number of users, technology that used in digital
Because of effective compression ability, flexibility
gi video transmission
smission
n is mpeg-4. B
and obtaining new technologies, mpeg-4 is frequently used
distance learning.
ed in dis
g. In this
his work, hhistory of usage of moving pictures in distance learning
and actual digital video applications are studied.
Keywords: mpeg, moving pictures in distance learning,
conferencing, h.264
rning,
ning, video conferen

1.

GR:

Geçmii iki asır öncesine dayanan,
dayana örenci
örenci
nci ve eitmenin
eitmenin
in fiziksel
fizik
fiz
olarak aynı mekanı paylamak zorunda olmadıı örencinin kendi
örenme sorumluluunu üstlendiii uzaktan
bireylerinin eitim ihtiyacını karılamada alternatif çözümler sunabilecek bir sistem
uzakt eeitim
itim günümüz
ünümüz bireyleri
olarak karımıza çıkmaktadır. Uzaktan
en belirgin fark, bireylerin okula gitmeden ilerini ve özel yaamlarını terk
zaktan e
eeitim
itim ile klasik eitim
eitim
itim arasındaki
aras
arasın
etmeden eitimlerini (ilköretim,
ortaöretim,
lisans,
etim,
m, or
ortaöretim,
retim, ö
ön lisans, lisan
s, yyüksek lisans, doktora ve mesleki geliim kursları) tamamlayabilmeleridir (man,
2004). Uzak mekanların ulaım
olması,
eitimde fırsat eitlii salaması, özürlülere ve çeitli sebeplerle eitim yapamamı veya
ula
laım sorununa çözüm o
olmas
ı, eitim
yarıda bırakmı olanlara
bozmadan ekonomik zaman kullanımı yaratması, örencilerin tek baına eitimi
ara
ra ans
aans tanıması,
tanıması, yaam
yaam seyrini
se
gerçekletirmesine yardımcı
ve cazibesini artırmaktadır (Kaya, Önder, 2004).
yard
ardıımc
mcı olması, uzaktan eitimin
min geliimini
ge
geli

2.

UZAKTAN
TAN
NE
E
ETM
TM TEK
TEKNOLOJ
TEKNOLOJLER
LER


Uzaktan eitimde
eitimde
mde yararlanılan
yararlan
ya
ılan
lan te
tek
teknolojiler genel olarak aaıda belirtilen dört kategoride ele alınmaktadır. Söz konusu teknolojilerden
yararlanarak derslerin eezamanlı
zamanl
amanlıı ya da ezamansız
e
e
sunumuna dayalı eitim modelleri oluturulabilmektedir (www.ii.metu.edu.tr/EMK/ilkeler.htm).
Basılı Materyal:
ateryal Uzaktan
ateryal:
Uzakta
akta eitim uygulamalarının temel eitim malzemesi olup, ders kitabı, yardımcı kitap, alıtırmalar, ders sunum
çizelgesi ve dier basılı
lı materyaller
mater
materyal
posta yoluyla örencilere ulatırılmaktadır.
Ses: Sese dayalı kaydedilmi derslerin yayın yoluyla örencilere ulatırılmasını ve tam etkileimli ses konferans tekniklerinin tümünü
kapsamaktadır.
Görüntü: Görüntüye dayalı kaydedilmi derslerin, TV yayını eklinde sunumuna dayalı tekniklerin tümünü kapsamaktadır.
Bilgisayar: Derslerin iletiim aına balı bilgisayarlar üzerinden tam veya sınırlı etkileimli ya da etkileimsiz olarak sunumunu salayan
tekniklerin tümünü kapsamaktadır.

3.

VDEO KONFERANS SSTEMLER

1930’lu yılların ortalarından itibaren tek yönlü uzaktan eitim televizyonlar üzerinden verilmeye balanmıtır. 1960’ların sonlarından
itibaren telefon teknolojisindeki gelimeler sadece sesin deil görüntünün de iletilebildiini göstermi ve 1970’lerin balarından itibaren ticari olarak
sunulmaya balanmıtır. Televizyonun aksine çift yönlü etkileime izin veren video konferans, uzaktan eitimde de dikkat çekmitir.
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Uzun bir geçmie sahip olan video konferans, son yıllarda popülaritesini daha çok arttırmaktadır. Bunun sebebi hızlı iletiim, ucuz balantı
ve daha iyi teknolojilerdir. Modern video konferans sistemleri daha verimli sıkıtırma nedeniyle gelimi ses ve video kalitesi salar. Cihazların
ucuza temini ve farklı seçenek alternatifleri ile kolaylıkla sahip olunabilmektedir. Kiisel bilgisayarlar ile ekstra donanıma gerek kalmadan da video
konferans kullanılabilmektedir. Kısaca kalitenin artması, fiyatların dümesi ve farklı teknolojilerin çıkması son 10 yılda video konferans
sistemlerinin insanlar ve kurumlar tarafından kullanımı büyük bir artı göstermitir.
Video konferans, canlı bir resimle (video) desteklenmi bir ses iletiimidir. Video telekonferans (VTC) olarak da adlandırılır. Bir video
konferans internet üzerinden yapılabilecei gibi ISDN telefon hatları, uydu balantıları, kablosuz alar ve hatta cep telefonu ebekesinden de
gerçekletirilebilir (Andberg, 2008).

4.

HAREKETL VDEO GÖRÜNTÜLERN SIKITIRMA HTYACI

Ülkemizde ve çou Avrupa ülkesinde TV yayınları PAL video standardı kullanarak yapılmaktadır. PAL TV standardını destekleyen
ere kayıt edilen hareketli video
hareketli video görüntüsünü oluturan resim çerçeveleri 768 x 576 piksel boyutundadır. TV yayında kullanılmak üzere
görüntüleri, saniye de 25 ya da 29,97 resim çerçevesi içermektedir. Bu noktadan hareketle, bir dakikalık renkli
kli hareketli
harek
video görüntüsünün
bilgisayar ortamında sıkıtırılmadan depolanması durumunda ihtiyaç duyulan depolama alanı hesaplanmak istenirse;
rse;
PAL standardı kullanıldıında, her bir resim çerçevesi

10

768 * 576 = 442.368

pikselden olumaktadır. Her bir resim çerçevesinin renk deerini bilgisayar ortamında saklayabilmek
gerekmektedir.
abilmek
ek için 24 bit ge
rekmektedir. Bu
B yüzden, PAL
standardını destekleyen video görüntüsüne ait bir resim çerçevesini oluturan piksellerin renk
ortamında
için;
k deerlerini
rini bilgisaya
bilgisayar ortam
ında
da depolamak
dep
442,386 * 3 =1.327.104 Byte = 1296 KB  1,265 MB

25 * 1,265 = 31,625 MB

20

alana ihtiyaç duyulmaktadır. Hareketli video görüntüsünün saniyede 25 resim çerçevesi
içerdii
düünülürse
sn’lik hareketli video görüntüsünü
erçevesi
ves içerdi
i dü
dü
ün
ünülürse 1 sn’li
bilgisayar ortamında sıkıtırmadan depolamayabilmek için;

alana ihtiyaç duyulmaktadır. 1 dakikalık hareketli video görüntüsü için
in ise;
se;
60 * 31,625MB = 1897,5 MB

alana ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıdaki hesaplamalardan
gibi,
görüntüsünün bilgisayar ortamında sıkıtırılmadan
dan
an da anlaılacaı
an
i, hareketli
areketli video
vvi
depolanması oldukça yüksek maliyet getirmektedir. Bu sebeple,
ortamında
saklanan hareketli video görüntüsünün hem iletim hem de
sebeple bilgisayar
b
mında
nda ssa
depolama maliyetini azaltmak için sıkıtırılarak depolanmaktadır.
epolanmaktad
polanm
ır.



VDEO KONFERANS STANDARTLARI
TLARI

C

5.

Video konferans sistemlerinde
rinde
inde birçok standarttan
standarttan bahsetmek mümkündür. Uluslararası Telekomünikasyon Birlii Telekomünikasyon
eklinde is
Standartlatırma Birimi (ITU-T) buu konuda G.xxx ve H.yyy eklinde
isimlendirmeleri olan bazı standartlar tanımlamıtır.

IE
T

Sinyalizasyon, video
arasındaki
iletiimi kontrol etmek için kullanılan farklı türdeki standartların bütünüdür. Temel
deo konferans sistemleri
sisteml aras
ındaki il
olarak video konferansı sadece
adece aynı
aynı standardı kullanan
kullan sistemler
sistemle arasında yapmak mümkündür. Ortak bazı sinyalizasyon standartları unlardır:
H.320: ITU
standardıı ISDN aları üzerin
üzerinde video konferansı balantısını tanımlamaktadır.
U H.320 standar
standard
üzer
H.323:
standardıı H.320 standa
standardına benzer bir standart olup internet üzerinden balantı kurmayı salamaktadır.
3: ITU H.323 standa
standard
H.324:
H.324 ITU H.324 normal telefon hhatları (PSTN) üzerinden video konferans yapmayı salayan standarttır.
SIP: H.323 standardından
standardından pek çok bakımdan farklıdır. Metin temelli basit sinyalleme kullanır ve uygulamalarda esneklik salar.
standardı

5.1.

VDEO KONFERANSTA
KULLANILAN VDEO SIKITIRMA TEKNKLER
NFERA
NFERANST

Video kodlayıcıları, video konferans için gereklidir. Video sinyallerinin sıkıtırılarak a üzerinden iletilmesini ve tekrar açılarak video
görüntüsüne çevrilmesini salar. Popüler video sıkıtırma kodlayıcıları unlardır:
H.261: ITU H.261 eski bir video kodlayıcısıdır ve hemen hemen tüm video konferans sistemlerinde uygulanmıtır. 1988 yılında
duyurulmu olan standart, çok iyi bir resim kalitesine sahip deildir, renk bilgisi azaltılmıtır ve yeni video kodlayıcılarına göre çok yüksek bant
geniliine ihtiyaç duymaktadır.
H.263: ITU H.263 daha gelimi bir video kodlayıcısıdır, eski H.261 ile karılatırıldıında daha güçlü sıkıtırma verimliliine ve daha iyi
renk kalitesine sahiptir.
H.264: ITU H.264 (aynı zamanda ISO MPEG-4 AVC olarak da bilinir) verimli bir görüntü sıkıtırma standardıdır. Yeni ve karmaık olan
bu yöntem, çok fazla ilem gücü gerektirir. H.264 çok verimli bir sıkıtırma olduundan bant genilii gereksinimini azaltır ve yüksek video
çözünürlüklerini makul balantı hızlarında aktarılmasına izin verir.
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Video kodlayıcılar ile birlikte ses kodlayıcıları da video konferans sistemlerinde oldukça önemlidir. En çok kullanılan ses kodlama
standartlarından bazıları da G.711, G.722 ve MPEG-4 AAC’dir.
Video konferans sistemlerinde kullanılan dier yardımcı standartlardan bazıları da unlardır;
H.239: ITU H.239 bir video konferansı standardı deildir fakat H.320 ve H.323 ile birlikte ikinci bir video akımı iletimini salamaktadır.
Tek bir video konferans balantısı ile aynı anda farklı görüntü transferleri yapılmasına olanak tanır.
H.233, H.234, H.235: H.323, H.320 standartları için güvenlik ve ifreleme salayan standartlardır.
H.245: H.323 için çoklu ortam kontrol standardıdır.
H.450: H.323 için genel amaçlı eklenmi çarı transferi ve çarı yönlendirme gibi fonksiyonlardır.
H.460.18/19: H.323 sinyalizasyon ya da medya için güvenlik duvarından iletim standartları.

20
10

Çizelge.1’de verilen çözünürlüklerden QCIF ve CIF biçimleri H.261 içinde; SQCIF ve 4CIF ise H.263
VGA ve
263
63 içersinde tanımlanmıtır.
tan
QVGA çözünürlükleri bilgisayar temelli birçok iletiim çözümünde farklı kodlayıcılar tarafından kullanılmaktadır.
tanımları
ise H.264 ile
ılmaktad
makt ır. HD
D tan
tanı
ım
kullanılmaktadır. (Andberg, 2008)

Çizelge.1 Video konferans sistemlerinde kullanılan popüler video çözünürlükleri
Standart Adı
SQCIF
QCIF
QVGA
CIF
VGA
4CIF (“Televizyon”)
720p (“HD hazır”)
1080p (“Tam HD”)

Çözünürlük
(Piksel)
128x96
176x144
320x240
352x288
640x480
704x576
76
6
1280x720
x720
20
1920x1080
080
0

Sayısal
al Görüntü
tü Olarak
(Mega piksel)
0,012
0,025
025
0,076
0,1
0.3
0,4
1
2

IE
TC

Bir medya yüksek çözünürlükte ne kadar az yer kaplarsa,
kaplarsa ya da boyutu
kaplars
tu nee kadar küçük
k
ise istemcinin o medyaya ulaımı daha kolay olur.
aydedilen vid
videol
Bu hem canlı yayınların akı kalitesini hem de kaydedilen
videoların sunucudaa kapla
kapladıı alanın boyutunu etkiler. Çizelge 2. de balıca video
ni ve verilen
v
çözünürlü
k
formatları, bunların kullandıı sıkıtırma türlerini
çözünürlüe göre 1 dakikalık
sürede disk üzerinde kapladıı alana ait kıyaslamaları
göstermektedir (Gezer, Koçer, 2008).

Çizelge.2 Video formatları, sıkıtırma
ma türleri ve verilen çözünürlüe
çözünürlüe göre 1 dakikada disk üzerinde kapladıı alan
çözünürlü

DVD

HDDVD
HDTV
(WMVHD)

AVI
DivX
XviD
WMV

MOV
QuickTime

RM
RealMedia

Format

VCD

SVCD
D

AVI
DV

Çözünürlük
k
NTSC/PAL
AL

40
352x240
352x288

480x480
480x576
x5

720x480
720x576

720x480
720x576

1920x1080
1280x720

640x480

640x480

320x240

Video
Sıkıtırma

MPEG1
PEG1

M
MPEG2

DV

MPEG2,
MPEG1

MPEG2
(WMVMPEG4)

MPEG4

Sorenson,
Cinepak,
MPEG4 ...

RM

Video Bit Hızı

1150kbps
1150k
1150kbp

~2000kbps

25Mbps

~5000kbps

~20Mbps
(~8Mbps)

~1000kbps

~1000kbps

~350kbps

MP1, MP2,
AC3, DTS,
PCM

MP3,
WMA,
OGG, AAC,
AC3

QDesign
Music, MP3
...

RM

Ses
Sıkıtırması

MP1

MP1

DV

MP1, MP2,
AC3, DTS,
PCM

Ses Bit Hızı

224kbps

~224kbps

~1500kbps

~448kbps

~448kbps

~128kbps

~128kbps

~64kbps

Boyut/Dakika

10
MB/dk

10-20
MB/dk

216MB/dk

30-70
MB/dk

~150MB/dk
(~60MB/dk)

4-10
MB/dk

4-20
MB/dk

2-5
MB/dk

Copyright © IETC

651

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

6.

MPEG-4 ÇERÇEVELER

MPEG sıkıtırma yöntemi, etkin bir sıkıtırma yöntemi olması ile birlikte dosya deseni bakımından da esnek bir yapıya sahiptir. Bir video
bütününden kopartılan video parçacıı kendi baına izlenebilir, video parçacıkları birletirilerek daha büyük video parçacıkları oluturulabilir ve
birletirilmi video parçalarının izlenebilmesi için ana video bütününe ihtiyaç duyulmaz.
MPEG-4, önceki MPEG standartlarına göre daha yüksek sıkıtırma olanakları ve yeni kodlama araçları sunmaktadır. Yapısı ise dier
MPEG standartlarında olduu gibi çerçevelerden olumaktadır. Önceki standartlarda bulunan I, P ve B çerçevelerine ek olarak akımlarda yardımcı
olarak kullanılan SI ve SP çerçevelerini içeren MPEG-4 çerçeveleri unlardır:
I çerçevesi, gösterilebilmesi için baka bir resme ihtiyaç duyulmayan tam bir video resmidir. Bu yüzden en çok veriyi kapsamaktadır. Dier
çerçevelerden baımsız olduu için ayrı bir resim gibi düünülebilir. I çerçevesi bir önceki çerçeve ile çok fazla farklılıkların olduu durumlarda
kullanılmaktadır.
P çerçevesi, bir önceki çerçevedeki farklılıkların tespit edildii ve aradaki farklılıkların kodlandıı bir çerçevedir. Gösteril
Gösterilebilmesi için bir önceki I
Göster
çerçevesine ihtiyaç duymaktadır.

10

B çerçevesi, önceki ya da sonraki çerçevelerdeki farklılıkları kodlayabilen çerçeve çeididir. (ekil 1)
SI çerçevesi, kodlanmı akımlar arasında geçilerde yardımcı olarak kullanılır. I çerçevelerin özel birr türü olan SI makro bloklar
bloklarıı içerir.
2)
içer (ekil
(

20

SP çerçevesi, kodlanmı akımlar arasında geçilerde yardımcı olarak kullanılır. P ve/veya I makro
kro bloklar
klar içerir.
içerir (ekil
(ekil 2)

C

ekil 1. Standart
ndart çerçevele
çerçeveler

ekil

ekil 2. SI ve
v SP çerçeveleri

UZAKTAN ETMDE
ÖRNEK
MDE
DE MPEG-4 KULLANIMINA
KU
ÖR

IE
T

6.1.

GURU projesi,
çatısı
esi, bir MPEG-4 uygulama çatı
çat
ısı kull
kkullanan ve uzaktan eitim ortamı için gerekli etkileimli özellikleri barındıran bir prototiptir.
Video akımları MPEG-4
içerik denetimi
PEG-4
EG-4 formatında
fformatında
nda olup,
o
denetim JAVA ile gelitirilmitir (ekil 4) (Balasubramanian, Venkatasubramanian, 2004).

ekil 4. GURU Projesi Ekran Görüntüsü

7.
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Özet

20

Bilisel süreçler, en basit anlatımıyla çevreden bilgi alımı ve bu bilginin yorumlanmasıdır.
yorumlanmas
orumlanmasııdır. Aldıımız bilginin
bilgin ya da uyarının nitelii ve
doruluu çevreye vereceimiz tepkiyi dorudan etkilemektedir. Bilginin hatalı
alı ya da eksik alınması
alı
alınması kiinin
n hhatalı eylemde ve söylemde
bulunmasına neden olabilir. Havacılık sektörünü incelediimizde bu güne kadarr meydana
dana gelen
gelen kazalarda
zalarda pilotaj hatası
hat bir numaralı etken olarak ön
plana çıkmaktadır. Pilotaj hatası da genellikle algılamada meydana gelen aksaklıklardan
sonuçlara dayanarak aratırmacılar iki
ksaklıklardan
dan beslenmektedir. Bu son
farklı yaklaıma yönelmilerdir: (1) insan kaynaklı hataların azaltılmasında
duyularımız
aracılııyla
niteliinin ve doruluunun
nda duyularımı
duyular
ız ara
arac
ılııyla alınan
al
alıın
nan bilgilerin
b
arttırılması için yeni teknolojiler gelitirilmesi ve (2) insan faktörünü
insansız uçak teknolojisi. lk
nü
ü tamamen ortadan kaldırmayı
kaldırmay
kald mayıı amaçlayan
a
am
yaklaımda, teknolojik yenilikler kullanılarak insan hatalarının nasıll azaltılabilecei
Durum muhakemesi kaybını önlemeye
azalt
zaltılabilece
i üzerinde durulmutur.
durulmu
durulmu
yönelik gelitirilmi olan sanal gerçeklik balıkları ve benzer tasarımlar,
anlamasını kolaylatıracak bululardır.
lar,, pilotların
pilo
pilotların içinde
çin bulunduu
bulunduu durumu
d
Bununla birlikte ses ile kontrol edilebilen ve sesli olarak yanıt verebilen kokpit tasarı
tasarımı
tasar
ımı düüncesi
ünce de ön plana çıkmaktadır. Bu noktada doru sesin
algılanması ve uygulanması akla gelen ilk zorluk olmutur. A
Ancak bu tasarım
baarılı
ım baar
rılı bir ekilde
ekild hayata geçirilirse havacılık bilimine yeni bir soluk
ekilde
getirecektir. Son olarak insansız uçak teknolojisi ele alınmıtır.
keif
gözlem amacıyla kullanılmaya balanan insansız uçaklar,
mıtır. Askeri havacılıkta
ıkta ke
ke
if ve gö
tarımda zirai ilaçlama amacıyla da kullanılmaktadır. Buna
nokta henüz
uygulanmaya müsait deildir.
una karın
karın gelinen
kar
ge
enüz
üz sivil havacılıkta
h

C

1.GR
1.GR
1.G
Hayatı farklı bir bakıla incelersek,
tepki verirken ve daha birçok hareket noktasında kendimizi
ersek,
rsek, düünürken,
düünürken,
ünürken, karar verirken, konuurken,
ko
buluruz. Bu hareket noktalarındaki davranılarımız
kalanı için belirleyici olurken, bu aratırmada bu hareket noktalarına erimenin
avran
vranıılarımız hayatımızın
hayat
hayatıımızın gerii kalan
balangıç adımları olan bilisel süreçler incelenmi
incelenmi olup, havacılıkta
havacılık meydana gelen bilisel hataların insan-bilgisayar etkileimiyle nasıl
havacı
çözülebilecei üzerinde durulmutur.
utur.

IE
T

Bili, insanın çevresindeki
ve yorumlamaya
yönelik yaptıı ilemlerdir (endurur - Akgül Barı, 2002). Dı çevreden
vresindeki
resindeki olayları
olayları anlamaya
anla
yorum
gelen uyarıların algılanması
masıı ve sezilmesi, hafızadaki
mas
haffızadak
hafı
zadaki geçmi
geçmi bilgilerle karılatırılıp hatırlanması ya da yeni bilgi olarak kaydedilmesi ve mantık
süzgecinden geçirilip deerlendirilmesi
de
de
erle
erlendirilmesi bilisel
bilisel faaliyetlerdir.
faaliyetlerd
aaliyetl

2. BLSEL SÜREÇLER

2.1. Dikkat
at

Dikkat,
bilinçli ya da bilinçsiz olarak uyanık ve tetikte olma durumudur. Bu noktada dikkatin kendiliinden ya da seçici
at, zihnin bir hedefe bilin
olabileceini vurgulamakta
Bazı güçlü uyarılar bireyin o hedefe younlamasını salarken, bazı durumlarda da birey younlaacaı
gulamakta fayda vardır.
var
va
hedefi kendisi seçer.
Dikkatsizlik günlük
ünlük hayatta çokça ikâyet edilen bir durumdur. Bir hedefe yeterince younlaamamayı temsil eder. Bununla birlikte aırı
dikkatlilik de problemlere yol açabilecek bir durumdur. Bir hedefe aırı younlamanın sonucunda dier önemli hedefler dikkatimizden kaçabilir.
2.1.1. Uçuta Dikkat Aksamaları
Aynı anda birden fazla güçlü uyarıcıya maruz kalma durumunda dikkate deer bir hedef bulmak zorlaacaktır. Bu durum kiide stres,
gerginlik, korku ve panik gibi duygulara yol açabilir. Havacılık alanında bu konuyu ele aldıımızda, pilotlar tehlike anında farklı formlarda güçlü
uyarıcılara (sesli uyarı, görüntülü uyarı, titreim v.b.) maruz kalırlar ki burada amaç zaten pilotun dikkatini ve ilgisini çekmektir. Ancak bazı
durumlarda bu güçlü uyarılar, pilotun dikkatini toplamasından çok panie ve strese kapılmasına, ne yapacaına karar verememesine yol açabilir. Bu
noktada uyarıların tonu, rengi, uyarma ekli v.b. bileenlerin birçok testten geçirilip, uygunluk ölçütlerinin belirlenmesi önemlidir.
2.2. Algı
Algılama, duyularımız ya da hislerimiz yoluyla aldıımız bilginin anlamlandırılmasıdır. Bir anlamda bilgi elde etme sürecinin balangıç
kapısıdır. Bireyin o an içinde bulunduu ruhsal durumu, düünce yapısı, kültürü ve inancı algılayı biçimine etki edecektir. Deiik zamanlarda aynı
uyarıya farklı tepkiler verebilmemiz bu durumun bir sonucudur.
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Bununla birlikte zihnimiz çevreden gelen uyarıların tamamını deil seçmi olduklarını algılar. Buna algıda seçicilik denir. Yabancı ya da
farklı uyarılar dikkat çekicidir ve öncelikli olarak algılanırlar.
2.2.1. Havacılıkta Algı Hataları
2.2.1.1. Uyarıların Yanlı Tanımlanması
Geni pistin dar olana göre daha yukarıda olduu izlenimi vermesi görme ile ilgili bir yanılma iken sabit ııın hareket ediyormu izlenimi
vermesi oto kinetik yanılma olarak deerlendirilmektedir. Bununla birlikte illüzyonlar ve halüsinasyonlar da bu balık altında ele alınmaktadır.
Dıarıdan gelen uyarıların hatalı ya da eksik alınması, karar verme sürecini olumsuz yönde etkileyecektir. Özetle hatalı girdi, hatalı çıktıya
yol açacaktır.
2.2.1.2. Durum Muhakemesi Kaybı
Pilotun uçaın durumunu, bilgi akıını ve çevreyi doru algılayamaması, zamanın ve olayların tam farkında olamamasıdır. 2003 yılındaki
Diyarbakır kazası için Ulatırma Bakanlıı tarafından “pilotun pozisyonu hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadıı”” yo
yorumu yapılmıtır. Buna ek
olarak pilotun sis içinde görü referansı olmadan uçtuu, belki de sis arasından yeri görebilecei bir boluk aramakta
kta iken ge
ggereinden fazla alçaldıı,
ini takımı lambalarının sisteki yansımasının görüü daha da bozmu olabilecei belirtilmitir. Bu süreçtee kule ve uçu
uçu ekibi ile iletiimini
sürdürmeye çalıan, çok kısa bir zaman diliminde karar vermek zorunda kalan pilot durum muhakemesini yitirmi
yitirmi,
uçaa
yanlı kumanda vermi
tirm , uça
a yanl
olabilir (Çetingüç, 2003).
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Vertigo, durum muhakemesi kaybına yol açan en önemli etmenlerden biridir. Tıpta ba dönmesi
M.önmesi anlamına
anlamına gelen Vertigo (Halmàgyı
anlamı
(H
Akdal G., 2005), havacılıkta özellikle pilotların aırı süratte manevra yapmaktan yön ve yer hissini kaybetmesi
ybetmesi durumudur.
Durum muhakemesi kaybına yol açan faktörler ise dalgınlık, dikkatsizlik, bir noktaya
doygunluu,
oktaya odaklanma, görev doygunlu
doygunlu
 yanlı bilgiler,
alıkanlıklar, ön yargılar ve zaman algısının bozulmasıdır (Lee C. A., 1998).
Durum muhakemesi kaybı yaanmaması için göstergelerden alınan bilgiler doru
bilgilere güvenilmelidir. Bunun
do
do
ru yorumlanmalıdır
yorumlanmalıdır vee bu bil
yorum
bilgile
dıında pilotun içinde bulunulan durum ile ilgili daha ayrıntılı ve aydınlatıcı bilgiler
çeitli
teknolojiler gelitirilmekte olup
iler
er elde edebilmesi
edebilme için çe
itli tekn
ilerleyen bölümlerde bu teknolojilere yer verilmitir.

20

2.3. Bellek

Bellek, örenilmi bir bilginin ya da yaanmı bir olayın zihnimizde
nimizde
imizde saklanmasıdır.
saklanması
saklanmasıdır. Kiilerin
Kiilerin
K
in bellek
be
bell güçleri birbirinden faklıyken, birden
çok duyu yoluyla algılanan bilginin anımsanmasının daha kolay olduu
u söylenmektedir
söylenmektedir.
2.3.1. Bellek Türleri

Dıarıdan aldıımız bilgi zihnimizde 3 farklı ekilde
(2) kısa süreli bellek ve (3) uzun süreli bellek.
de saklanabilmektedir
ektedir : (1) Duyusal kayıt,
k
Dıarıdan gelen uyarılar duyu organlarını etkiler
duyusal kayıt yoluyla
sistemine girer. Alınan bilgi ya da uyarının izi yaklaık 1-3
iler ve duy
duyu
uyla sinir sist
sis
saniye kadar duyusal kayıtta saklanır. Duyusal kayıt,
kritik bir öneme
t,, örenme
öö
renme sürecinde
süreci
sü
önem sahiptir. Duyusal kayıtta saklanan bilgi anında ilenmezse
anında kaybolabilir.

C

Duyusal kayıtta dikkat çeken ya daa seçilen
len bilgi kısa
kısa süreli bellee
belle
bell  geçer. Kısa süreli bellein hem kapasitesi hem de bilgi saklama süresi
sınırlıdır. Aratırmalara göre bu kapasitenin
olduu sonucu ortaya çıkmıtır. Ancak her bilgi biriminin büyüklüü
enin
nin yaklaık
yakla
yaklaık 7±2 birimlik bilgi
bilg ol
arttırılarak bu kapasite geniletilebilir. Örnein
eklinde
olan 8 birimlik bir sayı dizisi 35-64-18-97 olarak gruplanırsa 4 birimlik bir
Örne
Örne
in 3-5-6-3-1-8-9-7
3-5-6-3nde o
ola
sayı dizisi haline gelecektir.
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Kısa süreli bellekteki bilgi tekrar edildii,
edildii, bir iz bıraktıı
ed
bırakt
raktııı ya
y da farklı ekillerde anlamlandırıldıı takdirde uzun süreli bellee geçer. Uzun
süreli bellein kapasitesi sınırsızdır
dek saklandıı düünülmektedir. Unutulduu düünen bilgi ise aslında uzun süreli
ırssızd
zdıır ve bazı
bazı bilgilerin
bil
sonsuza de
bellekten silinmemitir. O bilgi hala belle
belleimizdedir,
imizdedir,
mizdedi ancak o bbilgiye bizi taıyan yollar deimi ya da hatalı kodlanmı olabilir. Örenme sürecinde
örencilere önerilen bir
irr yönteme göre bellekte saklanılmak
saklan
sakl ılma istenen bilgi ile ilgili duyusal bir referans belirlendii takdirde o bilgi kolaylıkla
örenilebilecektir.
2.3.2. Bellek Hataları
atalar
talarıı

Bellek
sorunları dıında olaandıı görevlerde veya durumlarda, aynı anda birden fazla göreve maruz
ellek hataları
hataları travma ve benzeri salık
sa
sal
kalındıında,
alııldık
da, bilindik ve alı
al
ııldık görevlerin
vlerin ssırasının deimesi durumunda ve göreve/hedefe odaklanan kiinin kesintiye ya da engellemeye maruz
kalması durumunda
umunda gerçekleebilir.
gerçekleebilir.
gerçekle
eb
1994 yılında
York-LaGuardia seferini gerçekletirmek için havalanan uçak, pilotun pitot tüpü ısıtıcı sistemini çalıtırmayı unutması
lında New York-LaG
sonucu donma uyarısı
vermi.
Pilot normal olmayan uyarılar nedeniyle panie kapılmı ve kalkıı iptal etmek istemi ve bunun sonucunda uçak
ısı vermi
ver
. Pilo
yoldan çıkmı ve parçalanmı.
üzere pilotun kontrol listesinde yer alan bir prosedürü yerine getirmeyi unutması sonucunda kaza meydana
alanmıı. Anlaıldıı
alanm
A
gelmitir.

3. KAZA ARATIRMALARI
Yapılan aratırmalara göre insan hatasından kaynaklanan uçak kazalarının oranı 1988–1997 yılları arasında %70 civarındayken,
günümüzde %55-%60 seviyesine kadar gerilemitir. Ancak yapılan onca aratırmalara ve gelitirilen teknolojilere ramen insan faktörü, kazalarda
hala bir numaralı etken olarak karımıza çıkmaktadır.
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3.1. Bilisel Süreçlerin Etken Olduu Kazalar
Aaıdaki tabloda bilisel süreçlerde meydana gelen hatalardan kaynaklanan kazalara bazı örnekler verilmitir.

Olay

Kazanın Neden(ler)i

8 Ocak1989

Fan kanatçıının sol motoru parçalamasına ramen pilotların sa
motoru kapatması

- Kegworth
06 ubat 1996

Uçu ekibinin lövye sarsıntı sisteminin verdii alarmı, aerodinamik
karakteristiklerin kaybına bir iaret olarak görmemesi ve dengekararlılıı yeniden salama konusunda gerekli tedbirleri almaması.
ması.

-Frankfurt / Atlas Okyanusu

14 Austos 2005

Pilotların uçu öncesinde kabin basınç anahtarını
htarın
nı otomatie
otomatie
almamasından dolayı oksijen yetersizliinden bilinç
inç kaybı ya
ya
yaamaları
amalar
a
ı

20
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- Helios Airways Flight 522

3 Mayıs 2006

Pilotların dönü ve tırmanı sırasında uzay algıs
algısını
sını yitirmeleri
itirmel

- Armavia Flight 967
1 Ocak 2007

Eylemsizlik referans sisteminde
eminde
nde hata olu
olu
oluması,
mas
ması, pilotların hataya
asıı
odaklanıp dikkatlerinin daılmas
daılması

- Adam Air Flight 574

Tablo 1: Bilisel süreçlerin
lerin
rin etken olduu
oldu
oldu
u bazı
bazzı kazalar
kazal

4. NSAN-BLGSAYAR
ETKLEM
AYAR ETK
KLEM

Günümüzde bilgisayarlar hayatımızın önemli
gelmitir.
Teknolojinin gelimesi ve ucuzlaması bu birliktelii
li bir pparçası halinee gelmi
mitir. T
Te
hızlandırmıtır. Bilgi teknolojileri, zaman ve maliyet tasarrufu sal
salama, insan etkisini
aza indirerek hataları önleme, iletiim becerisini yükseltme
sa
kisini
ini en aaz
gibi önemli görevler üstlenmitir. Dokunmatik ekranlar,
ranlar, parmak
ranlar
parm izi okuma sistemleri,
mler kablosuz teknolojiler, sanal gerçeklik balıkları, gerçekçi
mleri
simülatörler bilgisayar teknolojisinin bize sunduu
bazılarıdır.
u son ürünlerden baz
ılaa

4.1. nsan Faktörleri

C

nsan-bilgisayar etkileimi bir görevin
amacıyla
revin
evin yeri
yerine
ne getirilmesi amacı
amac
ıyla
y insanın ve teknolojinin bir araya gelmesi olarak tanımlanabilir (Tüzün,
2008). Bu etkileim ara yüzler ile gerçekletirilir.
vasıtasıyla
erçekle
rçekl tirilir.
rilir. Ara yüzler vas
vası
ıtas
ta ıyl kullanıcıdan alınan bilgiler sisteme aktarılır ve gerekli ilemler
gerçekletirilir.
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Bilgisayarla ilgili insan
incelenebilir: (1) Donanım tasarımı, (2) yazılımın ilevi ve (3) yazılım tasarımı.
san faktörleri üç balık
balık altında inc
Bilgisayar sistemlerine geçi
balamaktadır.
aamasında hedefler, görevler ve donanımsal ihtiyaçlar belirlenir, kullanıcıların
çi süreci analiz ile ba
çi
ba
lamaktad
la
ır. Analiz
A
özellikleri, bilgi düzeyleri,
kültürleri aratırılır
geçilir. Tasarım sürecinde taslak ve model hazırlanır, yazılımın ilkeleri, ilevleri
eri, kül
aratırılır ve tasarım
tasa
tasarım aamasına
a
ve ana hatları belirlenir,
enir, kullanıcı
kullan
ku ıcı ara yüzü oluturulur
turulur ve
v bir prototip elde edilir. Genelde istenen hedefe ilk seferinde ulamak zordur. Test ve
deerlendirmeler ile prototip
gelitirilerek
hedeflenen
ürüne ulaılır.
prot
daha
ha da geli
tirilerek hede
ed

4.2. Evrensel
Tasarım
nsel T
Tasar
ım
m

Evrensel
insanın olası birçok durumda kullanabilecekleri ürünleri tasarlama sürecidir. Evrensel bir tasarım
ensel tasarım,
tasarım,
m, birçok in
ins
gerçekletirebilmek
bazı ilkeler mevcuttur. Öncelikle tasarlanan sistem her kullanıcıya hitap edebilmelidir. Bilgi düzeyi,
mek için uyulması
uyulması gereken
ge
ger
kültür, fizyolojik yapı
apıı gibi kkıstaslar
ap
ıstasla
asla göz önünde bulundurulmalıdır. Tasarlanacak olan sistem esnek olmalı ve kullanıcının istekleri ve beklentileri
dorultusunda ayarlanabilir
abilir olm
oolmalıdır. Dier önemli bir ilke de sistemin hata toleransı salamasıdır. Örnein bilgisayar kullanırken bir dosyayı
silmek istediimizde “silmek
mek istediinize emin misiniz?” sorusuyla karı karıya kalmamız sistemin hata toleransını hesaba kattıını göstermektedir.
4.3. Kullanıcı Destei Tasarımı
Kullanıcı destei, ihtiyaç duyulan anda kullanıcılara gerek çevrimdıı gerek çevrimiçi olarak yardım salayan bir yapıdır. Farklı bilgi
düzeyine sahip kullanıcılar göz önüne alındıında bu yardım geni bir yelpazede olmalı, sistem ile ilgili her türlü bilgiyi içermelidir. Bununla birlikte
güncellenebilir olması ve soru sorulabilir olması da kullanıcı destei tasarımını üst seviyeye çıkaran etmenlerdir.

5. HAVACILIKTA TEKNOLOJK GELMELER
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Teknolojinin geliimiyle beraber özellikle üretim sektöründe verimlilik, hız, kalite ve kapasite artmı, insan faktörünün en aza
indirilmesiyle hatalar büyük ölçüde azalmı, gerçekleen hataların bilgisayar ortamında analiz edilmesi ve çözümlenmesi sonucunda hatalardan
kaynaklanan zararlar büyük ölçüde azalmıtır. nsan faktörünün ve insan hatalarının çok büyük önem taıdıı havacılık sektöründe de teknolojik
gelimeler insan faktörünü en aza indirme amacını taımaktadır. Bu konuda yapılan aratırmaların ortak hedefi insan hatasını azaltmak iken, bu
hedefe eriim yolları çeitlilik göstermektedir. Burada iki türlü yaklaım söz konusudur. Birinci yaklaım, insan kaynaklı hataların azaltılmasında
duyularımız aracılııyla alınan bilgilerin niteliinin ve doruluunun arttırılması için yeni teknolojiler gelitirilmesini temel alırken, ikinci yaklaım
insan faktörünü tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan insansız uçak teknolojisini temel almaktadır.
5.1 Bilisel Süreçlerin nsan-Bilgisayar Etkileimiyle Desteklenmesi
Bugüne kadar meydana gelmi olan uçak kazalarının büyük bir kısmına pilotaj hatasının neden olduunu söylemitik. Pilotaj hatası da
kendi içinde birden fazla faktörden beslenmekte olup bunlardan en yaygın olanı durum muhakemesi kaybıdır. Durum muhakemesi kaybını “pilotun
uçaın durumunu, bilgi akıını ve çevreyi doru algılayamaması, zamanın ve olayların tam farkında olamaması” olarak tanımlamıtık. Özetle bilisel
süreçlerde meydana gelen hatalar pilotun durum muhakemesini yitirmesine neden olabilmektedir. Bu hataların engellenmesi ya da azaltılması
yönündeki çalımalar insan-bilgisayar etkileimini temel almaktadır ve teknolojinin sunduu olanaklar dorultusunda çal
çalımalar sürdürülmektedir.
5.1.1. Algısal Hataların Engellenmesi
Uçu sırasında pilotların en çok kullandıkları duyular görme, dokunma ve iitmedir. Bu duyularaa binen
inen yük özellikle
özellikl ini sırasında çok
artmaktadır. Pilotların daha güvenli bir ini yapabilmeleri için, doru ve ayrıntılı bilgiyi pilotlara sunabilecek
gelitirilmektedir.
ek sistemler
stem geli
tirilmekt
rilmek

10

Algısal hataların engellenmesinde çeitli yaklaımlar mevcuttur. Örnein, uçu sırasındaa görme ve dokunma duyuları
duyular yyoun olarak
kullanılırken, iitme duyusunun sadece kuleyle ve mürettebatla iletiim kurmak amacıyla kullanılması,
duyularına
massı, görme ve dokunma duyuları
duyular
ına binen yükün
bir kısmını iitme kanalına aktarma düüncesini dourmutur. Farklı bir aratırma da pistin durumunu
aktarabilen sanal
munu gr
grafiksel olarak pilota aak
gerçeklik balıkları ve elektronik pist haritası ekranı gibi teknolojiler üzerine younlamaktadır.
r.

5.1.1.1. Sese Duyarlı Kokpit

20

Kazaların büyük bir kısmında pilotaj hatasının öne çıktıını belirtmi olsak da, hava trafik yönetimindek
aksaklıklar sonucunda oluan
yönetimindeki aksakl
kazalar da tarihte mevcuttur. Buradan yola çıkarak hava trafik kontrolörünün havalimanındaki
trafii
balıkları ile takip edebilmeleri
anıındaki trafi
an
trafi
i sanal gerçeklik
klik balık
ba
mümkün bir teknolojidir.

Ses tanıma teknolojisi farklı alanlarda kullanılmaya balanan,
komutların
bilgisayar tarafından algılanması, uygulanması ve
an,, verilen sesli komutlar
komutları
ın bilgisay
gerektiinde yine sesli olarak tepki alınması esasına dayanmaktadır.
Uçu sırasında pilotların görme ve dokunma duyularına binen
n yükün fazla olduundan
olduundan
und bahsetmitik. Sese duyarlı kokpit düüncesi de,
kokpitin verilen sesli komutları algılaması ve gerekli tepkiyi
iyi yyaratması ya da pilotaa sesli mesaj vererek yapılması gereken rutin ya da acil görevleri
hatırlatması temeline dayanmaktadır. Bu sistem sayesinde,
duyusunun
deimeden, merak edilen bilgi kokpite sorularak
sinde,
nde, görme
gö
g
un odak
dak noktası
nokta
nokt
örenilebilir (örnein kalan yakıt miktarı), Uçu Yönetimi
salanabilir,
esnek kokpit tasarımı gerçekletirilebilir (örnein
etimi Sistemine
Sistem (FMS) veri girii
giriii sa
sa
l
pilot adını söylediinde kokpit konfigürasyonununn ilgili
ayarlara dönmesi) ve kontrol listesi denetimi salanabilir
ilgili pilotun önceden
öncede belirlemi olduu
old
oldu
(Pearson, 2006). Bu aamada iki türlü uygulama
(1)) Pilot
ma müm
mümkündür: (1
lot sesli komut vererek kontrol listesindeki görevleri sisteme yaptırtabilir, (2)
sistem sesli olarak kontrol listesindeki maddeleri
gelen sesli
tepkiye göre hareket edebilir (Pearson, 2006).
eleri pilota okuyup ondan gele
s
Bunlara ek olarak pilotların hareket etme yetilerini kaybetm
kaybetmeleri (felç geçirme, yaralanma gibi) halinde konuarak kokpite komut
kaybetmele
verebilmeleri az rastlanacak ama olasıı bir felaketi önleyebilecek bir ayrıntıdır.
Daha aır salık problemleri meydana geldiinde, telsiz aracılııyla
ayrın
ayrı
kokpitin kuleye sesli uyarı göndermesi
yanıtlara
göre hareket etmesi imdilik pek mümkün olmasa da ileride denenmeye deer
rmesi
mesi ve kuleden gelecek yan
yanı
ıtlara gö
bir yaklaımdır.
Sese duyarlı kokpit
yararlıı görünse
pit her ne kadar cazip v
ve yararl
görün de uygulama aamasında aılması güç zorlukları da bünyesinde barındırmaktadır.
Öncelikle doru sesin algılanması
gerekmektedir. Bu noktada pilotların ses tonlarını algılayan bir sistem hedeflenirken,
lggılanmas
lanm ı ve dı seslerin
erin engellenmesi
engellenme
eng
pilotların ses tonununn hastalık,
önemli bir sorun olarak karımıza çıkmaktadır. Bundan baka, pilotların gerekli
hasta
hastalık, basınç gibi nedenlerle
enlerle deimesi
de
komutları tümüyle bilip, ilgili komutu yavaça
yavaça ve telaffuz
telaffu
laff hatası yapmadan söylemesi bu sistemdeki zorluklardan birkaçıdır.
5.1.1.2. NASA
Aratırma
A - nsan
nsan Faktörleri
Faktörlerini Ara
tırma ve Gelitirme Ekibi
NASA’da insan faktörlerini ara
aratırmak
ara
tırma
rm ve insan-bilgisayar etkileimiyle gelitirmek amacıyla kurulmu olan ekip özellikle havacılıkla ilgili
önemli aratırmalar
yapmı
tasarımlar
tırmalar yapmı
yapm
ı ve örnek tasarı
tasar
ım sunmutur.
Bu ekibin
da ana hedefi durum muhakemesi kaybının yaanmaması üzerinedir. Bu hedefe dayanarak, park yolu
kibin yaptıı
yaptıı çalımaların
ya
çal
çalıımalar
mala
navigasyonu ve durumsal
farkındalık
urumsal fark
ındal
ndal sistemi gelitirmilerdir. Kokpite yerletirilen ekranlar sayesinde, pilot ini yapacaı pistin trafik durumunu
takip edebilmekte, kötü
söz konusuyken initen sonraki park aamasında takip etmesi gereken yolu elektronik pist haritasından
ötü hava
hav koulları
ko
görebilmektedir.
Dier bir tasarım da hava trafik yönetimini gelitirmeyi hedef almıtır. Bu tasarım sayesinde hava trafik kontrolörü havalimanı trafiini
sanal gerçeklik balıı ile takip edebilecek ve trafik hakkında daha net ve doru bilgilere sahip olabilecektir. Yine bu sistem rotadaki deiimleri,
uçu planlarını, iptal olan uçuları v.b. bilgileri bünyesinde barındırmakta olup, kontrolörün i yükünü azaltacaktır.
5.2. nsansız Uçak Teknolojisi
Yapılan onca çalımalar ve akıl almaz bir hızda gelien teknoloji insan faktörünün kazalardaki en önemli etmen olduu gerçeini
deitirmeye yetmemitir. 80’li yıllarda kazaların insan hatasından kaynaklanma oranı %70 iken, günümüzde bu deer ancak %60 civarına inmitir.
Bu sonuçlardan yola çıkarak insan faktörünü gelitirmek yerine ortadan kaldırmak yönünde bir eilim ortaya çıkmıtır. Sadece otomatik
pilot ile uçuu tamamlayabilen hava araçları tasarlanmı ve çeitli alanlarda kullanılmaya balanmıtır.
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nsansız uçak teknolojisi büyük bir kesimi heyecanlandırırken beraberinde bir takım soru iaretleri de getirmitir.
5.2.1. Askeri Havacılıkta nsansız Uçak Teknolojisi
nsansız uçak teknolojisinin askeri havacılıa önemli yararlar salayacaı düünülmektedir. Gerek maliyet gerek can güvenlii açısından
insansız uçak teknolojisi cazip görünmektedir. Bununla birlikte insanın maruz kaldıı ve direnç gösteremedii fizyolojik sınırlar ortadan kalkacaktır
(Uyar,2009). Böylelikle manevra kabiliyeti yüksek, daha süratli ve daha küçük askeri uçakların önü açılacaktır.
Askeri havacılıkta uçaın ebatlarını etkileyen en önemli etmen insandır. Kokpitte pilotun olmayacaı düünüldüünde sadece bir
kameranın sıabilecei alan yeterli olup uçaın ebatlarında önemli bir küçülme salanacaktır. Bu getiriler insansız keif uçaı üretilmesine ilham
vermi olup ülkemizde de bu yönde çalımalar gerçekletirilmektedir.
5.2.2.

Sivil Havacılıkta nsansız Uçak Teknolojisi

Askeri havacılıkta insansız uçak teknolojisinin olumlu karılandıından ve uygulanmaya balandıından bahsetmitik. Ancak sivil
havacılıkta durum biraz daha farklı görünüyor. Maliyetler göz önüne alındıında her ne kadar personel maaının ortadan kalkması olumlu
karılanırken bu sistemin bakım, onarım, test ve güncelleme masrafları yeni maliyet kalemleri olarak karımıza çıkmaktadır.
Bununla birlikte pilotu
makta
kaldırmı olmakla beraber insani sınırlar askeri havacılıktaki gibi ortadan kalmıyor (Uyar,2009). Büyük bir yolcu uçaında
uça
uça
ında pilot
pi kabininden salanan
ebat tasarrufu da önemli bir paya sahip deil.

10

Baka bir önemli konu da yolcuların bu teknolojiye verecekleri tepkinin nasıl olacaıdır. Yolcuların
alıma
problemi yaayacaı
arın güven
güve ve al
ıma
ma pro
prob
açıktır. Bununla birlikte uçaklar teröre açık hale gelecek, bu da yolcuların endielerini arttıracaktır.
Yukarıda bahsi geçen nedenlerden ötürü imdilik ticari uçaklarda insansız teknoloji uygulamalarının
buna
gulamalar
malarının çokk fazla kabul görmeyeceini
görmey
görm
karın kargo uçaklarında bu teknolojinin denenebileceini söyleyebiliriz.

6. SONUÇ

KAYNAKLAR

20

Bu aratırmada, havacılıkta insan faktörünün etkileri öncelikle bilisel süreçler
geçmite algı hatalarından
üreçler
çler penceresinden ele alınmı
alınmı olup,
olu
l
kaynaklanan kazalar aratırılmıtır. Bunun sonucunda durum muhakemesi kaybı,
ybı, kazalarda
zalar öne ççıkan
ıkan
kan ön
önemli bir eetken olarak tespit edilmi ve bu
konuda yürütülen çalımalar incelenmitir. Son bölümde ise farklı yaklaım
edilmitir.
m ve tasarımlardan
tasarımlardan söz edilmi
tasarı
edilm tir. Teknolojik gelimelerin bizi hangi
noktaya getirecei henüz bilinmemekle beraber insansız uçaklar ya da konuabilen
gelecein
havacılık
nuabilen kokpitler gelece
nu
gel
in havac
ava ıl teknolojileri olmaya adaydır.
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10

Nearly 3.5 million children need a special education in turkey (ergin et al, 2007). In the modern world we have many tools to assist
children with disabilities. The application of new technologies is producing positive results for people with special needs (vera et al, 2007).
Computers provide a lot of possibilities for disabled students (tezer & kanbul, 2009). Although computers are used
d in sspecial education in turkey,
there is a limited research about the perspective of teachers for the use of computers. This study investigated the perspective
erspective of
o teachers about the use
of computers in special education using the qualitative research methodology. Data obtained from semi-structured
interviews with six teachers,
uctured
uctu
red interview
observation notes and documents analysis are used to produce codes and themes. Benefits, barriers and current
ent use of computers in special education
are presented from special education teachers’ point of view.

20

INTRODUCTION
The importance of services provided to the mentally retarded students for education is increasing and the ga
gap is narrowed with
opportunities provided to other students that are not mentally retarded (Arabacı, 2009).
such as goal,
009). Each elements of secondary
secondary education
secon
e
curriculum, materials, schools and family responsibilities is important for students
parents, teachers and society
nts in special education, their pa
pare
(Ulutademir, 2007). Special education should gain more importance to respond to
special education (Çiftçi, 2009).
o thee changing needs of students in sp
Turan (2006) stated that students in special education like other students in formal
rmal education
ducation are born w
with skills nnecessary to initiate creativity so
education that will be given to these students should be designed to permit
When given opportunity to express
mit them to demonstrate this sskill. W
themselves, students in special education are made progress in their development
skills of the students with special needs
velopmentt (Turan, 2006). Verbal ski
velopmen
develop similar to the students in formal education but depending on their level of handicap,
differences in demonstrating such
handicap, they show
s
development (Gençay, 2007). Diagnosing individuals as handicappedd earlier
arlier is curial to
t initiate
te programs
program rapidly and to make progress to close the
gap between students with not handicapped in terms of cognitive and
nd psychomotor skills.
s
Parallel to the changes made in legislation for special
education, the importance given to the special education is increasing each
and programs are developed to be used in
ach day. Instructional materials
ma
m
special education (Demirkıran, 2005). Considering the part
particular needs of students
special education, instructional technologies are often
dents in spec
spe
requested. Instructional technology that is used in special
is usuallyy called
ial
a education
educ
educat
ed assistive
assistiv
assisti technology in the literature (Çatak,2008). Especially
computers as a mean to deliver instruction are multifunctional
which provide
features than other means used in instructional
ultifunctional tools
ultifunctiona
t
ovide different
d
technology (Yalın, 2003).
Computers in special education are used
sed
d for different purposes since the needs of students vary. Computers have the potential to be used
effectively in special education for studentss including
uding (but not limited to) hyperactive students, students with learning difficulty, students with
physical handicap and mentally retarded students
Although limited numbers of studies are found in the literature, findings
tudents (Tezer & Kanbul, 2009).
2009) Al
indicate that using computers in speciall education provide many benefits
(Çatak & Tekinarslan, 2008; Çiftçi, 2009; Demirhan, 2008; Özak, 2008).
benefits ((Ça
A study conducted with hearing impaired students indicated that utilizing computer assisted instruction enhanced with audio-visual
elements, helped students understand
tand what they see, explain
plain the order of events and summarize the story of what they see on computer with short
but meaningful sentences better
with mentally retarded students revealed that simultaneously presented hints
err (Çiftçi,
(Çiftç 2009). Another study conducted
condu
provided with computers improved
(Özak, 2008). Instructional materials developed with Power Point containing visually
mproved learning skills
skills of students (Ö
appealing elements when
retardation were showed to improve reading comprehension of students (Çatak &
n used with students with low level mental
m
Tekinarslan, 2008). A study conducted with students
udents with
w hearing difficulty used instructional technologies including computers, LCD projector,
interactive whiteboard,
oard,
ard, touchpad screen, sound system and face reorganization camera in the class indicated that students’ comprehension level
increased and consequently
was completed
earlier than planned (Demirhan, 2008).
onsequently
nsequently course
course content
co
compl
Although
hough
gh studies mainly conducted
conducte using
usi quantitative research methodology in special education revealed results favoring the use of
computers,, little is know about the perspective
perspectiv of teachers for the use of computers in special education. This study investigated the perspective of
teachers for
computerss in special
or the use of comput
computer
pecial eeducation using the qualitative research methodology.
METHOD
Participants
Using the convenience
venien sampling method, six teachers working in three different private special education centers located in Bartın city of
Turkey were selected and they participated in the study. Each participant received their degree from different departments ranging from early child
education to special education. Teachers not having degree from special education attended an in-service program organized by the Ministry of
National Education and received a certificate to teach in special education centers. Participants’ experiences ranged from two to five years.
Data Collection Procedure
Interview, observation and document analysis were used to collect data for the study. Semi-structured interviews were conducted with each
participant. All the interviews were digitally recorded. Besides interviews, observation data were also collected when participants were using
computers in special education for students with different handicaps. Field notes and pictures were collected as observation data.
ANALYSIS
The first step in the data collection was to transcribe the interviews. Then using the open coding procedure, two types of data were coded.
Then, transcripts were reviewed to generate codes. Frequently repeated codes were identified as themes. The codes and themes obtained from data
were presented in the Table 1.
Table1: Themes and Codes
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Theme
The
Characteristi
cs of Teachers

Code
Background

Definition
Program graduated

Sample
“I gradated from Teacher Training of
the Hearing Impaired Program”
“I attended seminar for Guidance and
Counseling in Ankara”

In-service training

Training received after graduation

Computer
Programs
Used in
Special
Education

Individually
developed
Purchased
programs

“I develop my own material”

Opinion
about
Computers

Biases
Computer
education

Instructional materials executing
on computers and developed by
teachers
Computer programs available on
the market to be used in special
education
Biases for computers
Computer education received

Learning
from
Computers

Programmed
Instruction
Feedback

The way that instructional
materials organized on computer
program
Feedback given after each
exercise

“Teacherss choice level according to
the students”
dent
dents”
“Student
udent
nt receive feedback for
exercises”
es”

Type of
Handicap and
Computer
Use

Type of Handicap
and Computer Use

Type of handicap that students
nts
ts
have in special education

“I use computers for stude
students with
studen
low and m
medium level mental
m
retardation…
tion… ”

“Programs are available on the
market.”

20

10

“Don’t touch! You may break it”
“I am not satisfied from
m my computer
education that I received
eived at the
university.”

FINDINGS
NDI

C

The Characteristics
ristics
istics of Teac
Teachers
Teachers working in special education come from different backgrounds
grounds ranging graduates
gradua from Teacher Training of the Hearing Impaired
gradu
program to Guidance and Psychological Counseling program.
department, teachers’ training after graduation shaped the
ogram. Besides the graduated
uated depar
characteristics of teachers. The characteristics of teacher
major determining
her are the m
ningg factor to choose which type of handicapped students will work
with the specific teacher. While working with students
dents
ents whose ttype oof handicap matches
matche
atche teacher’s area of expertise, facilities including computers
and instructional materials provided by administration
education center affect the teaching process. The teacher working with hearing
ration
tion of the special edu
impaired students said that
“We have CDs containing sound files when we use computers. I ha
have
v had hearing impaired students listed animal and vehicle sounds and
then asked them to identify the sound (See Picture-1).
Picture-1). Usuallyy I use
Pict
u computers for such purposes.” Another participant indicated that

IE
T

“Mostly teaching concepts
epts
pts for pre-school students, reading exercises for primary school level students are taught with computers.
Especially for sound recognition
ecognition and for teaching the hand movements to write letters I use computers. Besides the teaching activity, if the
student shows outstanding
tanding
nding performance,
performanc I let students
students watch
wa cartoons on a computer as a reward”

Picture 1: Hearing Impaired Student Working With Computer
The characteristic differences of teachers influence the type of program used in computers for students with specific type of handicap.
Using the computers also affects the teaching methods which are also affected by the facilities provided in the special education centers. As
observed, teaching method used not only improves motivation of students but also reduces the time for teaching.
Opinion about Computers
Teachers indicated that they are not satisfied from their computer education. Although it can be learned individually by trial and error, they
stated that established norms in the culture towards the technology and computers influence learning computers. They stated that
“Don’t touch. You may break it. Don’t touch. Something can happen. As you know people with low education level sees computers as an
object that can be broken down when you touch it.”
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These beliefs are changing as the cost of technology is reducing and technology becomes a routine part of our lives. It is a big proud to see
individuals with handicap when they use computers. When handicapped students use computers and complete simple tasks, they gain confidence.
Especially their parents look to the future with hope when they see their children using computers. One participant said that
“Parents become happy when they see their children using computers. Parents say that look my son/daughter is handicapped but s/he can
use computers. Even seeing their child sitting in front of the computer makes them happy.”
Breaking our biases should be the first step to improve computer use in special education. When computers and associated programs are
provided to the teachers and students according to the special needs of handicapped students, they will be used more often and consequently selfconfidence of students with handicapped will be increased.
Computer Programs Used in Special Education
Although teachers indicated that they are not satisfied from their computer education, it was observed that they can develop their own
instructional materials using Office applications. Pictures, figures, graphs and other objects found on the internet are used to develop instructional
materials on Office programs such as on the Power Point. Teachers mostly consider the learner characteristics of students, especially their type of
handicap. One participant indicated that
“… I develop my own materials. Usually I use internet to find pictures and then I copy and paste them…I
m…I mean I can do that.” Another
teacher said that
“I select programs found on CDs while ensuring that it matches students’ level and their type of handicap.”
andicap.”
icap

10

While individually developed materials are used in special education, teachers also use programs
as the
ograms developed for special eeducation
educ
first choice since often it saves time. One participant said that
“Certain type of programs that already developed by vendors is available on the market.. These programs are intended
intende to be used for
teaching reading, colors and for sound recognition.”

20

Besides teaching, office programs and other programs are also used for managerial purposes to monitor
students’ progress. It was
monit stu
understood that teachers in special education pay attention to make certain that used
d programs match the learning needs
need of students and especially
their type of handicap. Programs available on the market are the first choice of teachers
eachers but teachers
teacher also develop their own materials. As the
diversity of programs and technologies available increases, teachers will have more options to choose instructional
material responding to the needs
inst
of students in special education. As a consequence, the achievement of students
management of special education centers
udents
dents will increase. Therefore mana
should provide more technology and instructional materials to their teachers.
ers.

C

Learningg from
Computers
rom Computer
Three trends are listed in the history of using computer in education.
computers was the first trend and ended in the mid 80s.
ucation.
catio Learning
rning the compute
com
Learning from computers was the second trend and its roots came from Skinner’ teaching
machine. Learning with computer was the last trend and
eaching mach
machin
researchers still investigate its effectiveness. In special education
ducati it was observed
erved that developed
develop programs and programs obtained from the market
reflect the second trend. Immediate feedbacks containing
messages and sound
after the completion of exercises are found to be useful for
ng text me
und given afte
aft
students with different handicap. One participant indicated
icated that
“As you know in order to make learning
instructional materials
should require the use of individuals’ five senses. Using
ing
ng su
sustainable, instru
rii
computers, we can have such privilege.
Instruction has visual and sounds and these make learning sustainable.”
ge. Co
Computer-based
mputer-based Instruc
Instruct

IE
T

Similar to the Paivio’s dual coding
ding
ing theory, this participant indicated
indica that use of computers in special education provides benefits for storing
and retrieving information from the memory.
immediately after activities. Programmed instruction used on
memory Students
dents can see and hear feedbacks
f
computers is not only preferred but also de
students
Picture-2). One participant said that
desired by st
tudents (See Picture“Rather than using cards
Students enjoy it more.”
rds
ds with pictures, I prefer using
using computers.
compu
comp

Picture 2: Student and Teacher Use Programmed Instruction
Students in special education have different types of handicap. Programmed instruction executing on computers seems to be preferred by
teachers. As a matter of the fact, the use of computers is an advantage for students since they respond to the leaning needs of students better. Students
in special education have different types of handicap. Computers have the capability to provide instruction that match students’ leaning needs. The
trend seeing computers as a teaching machine seems to be still dominant in special education and it appears that it is preferred and also effective to
increase student motivation and achievement in special education.
Type of Handicap and Computer Use
Students with different handicap require special instruction aligned with their type of handicap. Education that is given to students is
mainly influenced from students’ type of handicap. One participant, for instance, said that
“Students with low and medium level mental retardation when receive education for reading and writing, I have programs teaching
students how to move the pencil for specific letter in the alphabet.”(See Picture-3)
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Picture 3: Sample Screen View Teaching Writing Letters
Similarly another participant said that
“For instance two years old hearing impaired students if recently started to study sound, I use programs
grams
ms teaching basic aanimal sounds and
pronunciation of basic words. If the hearing impaired level of student is high, we have modules teaching
ing the discrimination
discriminatio of fundamental
sounds.”

C

20

Students’ type of handicap is the major factor for the choice of computer programs in special
All participants found
computers
ial education.
educ
ffo
as an effective mean in special education to improve student learning. Participants also indicated
should be chosen to
ndicated that computer programs sho
respond students’ type of handicap.
CONCLUSION AND RECOMMENDATION
MENDA
MENDATION
Quantitative data categories and factors affecting these categories were presented
ented at the Figure
Figu 1.

IE
T

Figure1: Sum
Summary of Qualitative Findings

The use of computers
omputers in education increases
increase tremendously.
trem
Especially in education as a mean to deliver instruction that responds to the
various needs of handicapped
ndicapped
dicapped students. Students’ type of
o handicap is found as a major determining factor for the choice of computer programs used
in special education.
ion.
on. Other themes, characteristics of tteachers, opinion about computers, computer programs used in special education and learning
from computers,
rs, influence computer
compute programs used
use for specific students with handicapped. Type of computer programs, managerial support and
facilities provided
affect the selection of instructional strategies. It was observed and concluded that when these
ovided by the special education centers
ccent
factors support
motivation and achievement not only increase but educators also save time in teaching. Future
pport each other and are combined,
combined students’
s
research should
investigate
ould inv
investig
ate this relationship using quantitative data.
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Aratırma, tanımlayıcı ve metodolojik aratırma yöntemine göre planlanarak, 2005-2006 öretim
Aratırmanın
m yyılında
ılında uygulanmıtır.
uygulanm
gulanm
evrenini; istanbul üniversitesi bünyesinde bulunan i.ü florence nightingale hemirelik yüksekokulu ve i.ü bakırköy
salık
yüksekokulu’nda
4. Sınıfta
köy ssa
lık yüksekoku
sekoku
örenimlerini sürdüren ve aratırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 167 örenci oluturmutur. Aratırman
Aratırmanın
formu ı”, “web
manıın verileri, “bilgi fo
tabanlı olarak hazırlanan hasta eitimi dersi örnei” ve “bilgi formu ıı” ile elde edilmitir. Elde edilen
programında,
enn veriler spss 11.0 paket program
progra
ın frekansyüzdeleme, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi yöntemleri kullanılarak analiz edilmitir.
Örencilerin
tir. Ö
rencilerin %94,6’sının
%94,6’s
kend
kendi kendine ders
çalıabilme alıkanlıına sahip olduunu, %92,8’inin bazı dersleri okul dıında da örenmek istediini,
hemirelik
bazı ders
stediini,
ni, %59,3’ünün hem
hem
irelik e
eeitiminde
i
ya da uygulamaların web tabanlı uzaktan eitim yöntemi ile etkili ve verimli bir ekilde uygulanabileceini
belirlenmitir. Örencilerin
ulanabilece
ce
ini ifade ettikleri
e
belirlen
bilgi formu ıı’den aldıkları genel ortalama ve standart sapma deerlerinin (117,02±8,04)
04) olduu,
olduu, bölümlerinden aldıkları
old
aldıklar aritmetik ortalama ve
standart sapma deerlerinin; “hasta eitimi dersinin tasarımına ilikin görüleri”nin (65,19±3,33)
eitimi
dersine ilikin görüleri”nin
65,19±3,33) puan, “hasta ee
itimi de
(24,71±2,57) puan, “eitimi aldıktan sonra web tabanlı uzaktan eitim yöntemine
ne ilikin
ili
ilikin görüleri”nin
görü
görüleri”nin (27,19±3,86)
(27,19±3,86 puan olduu belirlenmitir.
Örencilerin kendi kendine ders çalıabilme alıkanlıına sahip olma durumlarıı ile bilg
aldıkları
puan ortalamaları arasında
bilgi formu ıı’den
’den ald
ıkları toplam
top
istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark olduu, bu farkın kendi kendine ders çalıabilen
belirlenmitir (p<0,05).
çalıabil
abilen örencilerin
örencilerin
erin lehine olduu
o
Anahtar kelimeler: uzaktan eitim, web tabanlı eitim, web tasarımı, hasta
hemirelik
sta e
eeitimi,
itimi, he
hem
irelik

IMPLEMENTATION OF WEB-BASED
ASED
SED DI
DISTANCE
STANCE EDUCATION
STANC
E
IN NURSING
EDUCATION: A SAMPLE
EDUCATION
PL LESSON
SON IN PATIENT
PATIE
PATI
Abstract

IE
TC

The research was carried out in 2005-20066 on a descriptive
descrip
and
an methodological.
ica It also aimed to obtain students' feedback and to serve as a
ical
source for relevant studies. The setting of the study
udy was comprised
comprised of all the students continuing their education at istanbul university florence
nightingale nursing college and at istanbul university
and the sample of the study included 167 voluntary students who
ersit bakırköy
bakırköy health
lth college
coll
co
accepted to participate in the study. The data of the study were obtained using
usin an “ınformation form ı”, “patient education” that was prepared as a
sample of web-based distance education
data were analyzed on the spss 11.0 package software, using frequencyon
n and ““ınformation
ınformation
ormati form ıı”. The da
percentage, arithmetical mean and standard
were discussed in the light of the literature. It was found that 94.6% of
tandard
andard deviation,
n, t-test, and the findings
findi
find
the students had the habit of studying
ying their lessons by themselves,
themselves, 92.8%
92.8 wanted to learn some lessons out of the school, and 59.3% mentioned that
some lessons or practices in nursing education
education could be efficaci
effic
efficaciously implemented using a web-enabled remote education model. Web-based
students are prepared as "patient
atient education"
e
n" courses
cour
related to their views to determine whether the developed information form ii'den their overall
average and standard deviation
iation values (117.02 ± 8.04
8.04) where, they receive part of the arithmetic mean and standard deviation values were examined,
"patient education courses
rses relating to the design of opinion
opi
"(65.19 ± 3.33) scores," patient education relating to courses of opinion "(24.71 ± 2.57)
scores," education after al web-based distance education
catio relating to methods of opinion "(27, 19 ± 3.86) scores were determined to be. The opinion
of the students about the lesson of “p
education” was generally positive. There was a significant difference with respect to the scores of the
“patient education
questionnaire between
without the ability of learning by themselves, the scores being higher in the former (p<0.05).
ween the students with and withou
Key words:
s: distance education, web-based
web-based eeducation, web design, patient education, nursing
GR

Çada dünyada
nyada yaanan
yaanan
nan gelimeler, deimeler, dönüümler, küreselleme, bilgi ve iletiim teknolojilerindeki gelimeler, eitim
ortamlarının çeitlenmesi
yaam boyu eitimin zorunlu hale gelmesi, eitimde, örenme-öretme süreçlerinde verim ve etkililik tartımalarını
mesi ve ya
gündeme getirirken, eitim
teknolojisi kavramını öne çıkarmıtır. Eitim teknolojisi kavramıyla birlikte günümüzde yaanan sanayileme, hızlı nüfus
m te
tek
artıı ve ekonomik sorunlar eitime olan talebi arttırmı, eitimde verimliliin ve etkililiin arttırılması için, bilgi ve iletiim teknolojilerinin eitim
alanında etkin olarak kullanılması zorunlu hale gelmitir. Bu durum örgün eitimin yanında bireyin eitim programlarına her zaman ve her yerden
ulaarak katılabilmesine olanak salayan uzaktan eitime de gereksinim duyulmasına neden olmutur (Adams & Timmis, 2006; Billings, 1999;
Blakeley & Smith, 1998; Taocak, 2000). Eitimle ilgili kaynaklar incelendiinde, çada bilgi ve iletiim teknolojilerinin eitimde etkin ve verimli
olarak kullanılmasının; fırsat eitsizliine çözüm getiren, yaam boyu eitimi destekleyen, eitim teknolojilerinden yararlanmaya ve daha çok
bireysel örenmeye dayalı olan “uzaktan eitim” ile mümkün olduu vurgulanmaktadır (Aydın, 2002; man, 2005; Kaya, 2002; Kaya ve ark.,
2004).
1970’li yıllara kadar çounlukla basılı materyallere dayalı olarak gerçekletiren uzaktan eitim, 1980’li yılların ilk yıllarından balayarak
televizyona, 1990’lı yılların sonlarından itibaren ise bilgisayar alarının eitimde kullanılması ile birlikte internete/web’e dayalı olarak
gerçekletirilmeye balanmıtır. Web tabanlı teknolojilerin gelimesiyle birlikte aırlıklı olarak kabul gören Web Tabanlı Uzaktan Eitim,
örencilerin bakalarıyla kolaylıkla iletiimde bulunmalarına, kendi kendine örenmelerine, sorumluluk üstlenmelerine ve zamanlarını
yönetmelerine olanak tanımıtır/tanımaktadır (Atack & Rankin, 2002; Aydın, 2002; Blakeley & Smith, 1998; Christianson, Teine & Luft, 2002;
Harrison, 2006; Hawatson, 2004; Merisotis & Phipps, 1999; Rovai & Barnum, 2003).
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Ülkemizde sınırlı sayıda gerçekletirilen ancak her geçen gün sayıları hızla artan uzaktan eitime ilikin uygulamaların, özellikle ve öncelikle
ekonomik, politik, fiziksel olanaklar, öretim elemanı yetersizlii vb. sorunlar nedeniyle eitimlerinde sorunlar yaanan mesleklerin eitimlerinde
kullanılması da bir zorunluluk haline gelmitir/gelmektedir. Bu mesleklerden birisi de hemireliktir. Günümüz dünyasında hızla deien, gelien ve
giderek karmaık bir hal alan salık bakım hizmetleri, hemirelik eitimi veren kurumlardan, gelimi insan ve gelimi meslek üyesi özellikleri
taıyan ve yaamboyu gelimeyi benimsemi hemirelerin mezun olmasını zorunlu kılmaktadır. Kaynaklar bu dorultuda incelendiinde; 1990’lı
yıllardan itibaren Amerika Birleik Devletleri, ngiltere, Almanya ve dier gelimi ülkelerde hemirelik eitimine ilikin uzaktan eitim
uygulamalarının, hemirelerin mezuniyet sonrası çeitli mesleki kurslar, sertifika programları kadar, lisans tamamlama ve lisansüstü (yüksek lisans,
doktora) eitimlerinin sürdürülmesinde de baarılı sonuçlar verdiini göstermektedir (Adams & Timmis, 2006; Atack & Rankin, 2002; Carr &
Farley, 2003; Yu & Yang, 2006). Ülkemizde ise hemirelik alanındaki ilk uzaktan eitim uygulamaları 1982 yılında Salık Eitimi Genel
Müdürlüü'nün görüleri ve YÖK' ün 21.08.1990 tarih ve 90, 30, 1074 sayılı kararıyla Açıköretim Fakültesi bünyesinde "Salık daresi ve Salık
Personeli Önlisans Bölümü" kurulması ile balamıtır. Buna paralel olarak 18.08.1993 tarihli ve 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Salık
Bakanlıı ile anlamaya gidilerek, salık meslek lisesi mezunu çalıan hemirelerin önlisans tamamlamaları için Açıköretim
Fakültesi bünyesinde
kö
"Hemirelikte Önlisans Programı" açılmıtır. Program bir yıl sonra Ebe ve Salık Teknisyenlerini de kapsar ekilde
geniletilmitir. 2006-2007
ekilde
kilde ge
öretim yılı da dahil hemirelik bölümünden 39.913 hemire, ebelik bölümünden ise 16.916 eb
ebe mezun olmutur
Karar
ile 02.05.2007
(http://ogrsayi.anadolu.edu.tr/pdetay.htm., 05.06.2007). Günümüzde de, 25.04.2007 tarih ve 5634 sayılı Kanunn Hükmünde Kararname
tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Hemirelik Kanunu”nun I. Maddesi ve günümüz dünyasında
gelimeler
ünyassında yaanan
yaanan deimeler,
de
de
i
önlisans mezunu hemirelere yönelik lisans tamamlama programlarının uzaktan eitim yoluyla
uyla düzenlenmesini
zenlenmesini gündeme
günde
gündem getirmitir
(http://rega.basbakanlik.gov.tr/#., 14.05.2007; http://saglik.gov.tr/TR/Genel., 17.02.2010). Bu zorunluluk
yılında
luluk
uluk dorultusunda
dorultusunda
usunda 2009–2010 ööretim
r
uzaktan eitim yoluyla ebelik, hemirelik ve salık eitimi lisans tamamlama programlarına balanmıtır.
lanm
mıtır. Bu program sonunda or
orta
ortalama önlisans
mezunu 23000 hemire, 14000 ebe ve 1000 salık memurunun programı tamamlayarak
mlayarak mezun olması
olması beklenmektedir
(http://saglik.gov.tr/TR/Genel., 17.02.2010).

20

Özetle; ülkemizde uzaktan eitim uygulamaları, özellikle hemirelik alanında
aratırma-gelitirme
ında yetersiz olup, yeterli düzeyde
düzey
yapılmamaktadır. Gerekli deiikliklerin yapılabilmesi için mevcut mevzuat deiikliklerinin
bir zorunluluktur.
Bu nedenle uzaktan
ikliklerinin
ikliklerinin yapılması
yap
zorunlulu
orunlu
eitim, hemirelik eitiminin üniversite düzeyine yükseltilmesini hızlandıracaı,
hemirelik
eitiminde
aı,, h
hem
irelikk ee
iti
itiminde yaanan
yaanan nitelik-nicelik sorunlarının
çözümüne, hemirelik eitiminin sürekliliine ve profesyonellemesine katkılar salayacaı,
salayaca
yacaı, büyük bir gruba
gru eitim
eitim fırsatı verecei dikkate alınarak
deerlendirilmeli ve gerekli çalımalar, düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca,
eitimden
yararlanılması durumunda
a,, hemirelik
hem lik eitiminde
e
eitiminde uzaktan
uzak
e
“teknolojinin sürükleyip biçimlendirdii günümüz dünyasında, hemireliin
özünü, deerlerini nasıl koruyup, nasıl
ireli
reli
in hümanist ve bütüncü ö
özü
zenginletireceinin” üzerinde önemle durulması gerektii de unutulmamalıdır
2000; Blakeley & Smith, 1998; Carr
amal
malııdır (Armstrong,
rmstrong, Gessner & Cooper,
Co
Coo
& Farley, 2003; Christianson, Teine & Luft, 2002; Hoeksel & Moore,
et al., 2005; Mallow & Fredricka, 1999;
e, 1994;
994; Kaya & Akçin,
Akçi
A n, 2005;
05; Mahoney
Maho
McGrel et al., 2006; Taocak, 2007).
ARATIRMANIN
ANIN AMACI
MAC

Aratırma, hemirelik müfredatında yer alan “Hasta
Eitimi”
dersini “Karma
Hasta E
E
it
ma Tasarım
Tasa
Tasar Modeli” dorultusunda web tabanlı uzaktan eitim
yöntemine dayalı bir örnek olarak hazırlamak/gelitirmek,
uygulamak, örenci görüleri
rmek, uygula
uygulama
rüleri ddorultusunda deerlendirmek ve ilgili aratırmalara kaynak
oluturmak amacıyla planlanmıtır.

C

GEREÇ
EÇ ve YÖNTEM
Y
Aratırmanın Tipi : Aratırma, tanımlayıcı
aratırma
modelindedir.
yıcı ve metodolojik
metodol
ara
tırma modelin
mod
Aratırmanın Evreni ve Örneklemi:
Aratırmanın
mi: Ara
Ar
tırmanın
n evrenini;
evren
stanbul
stanbu Üniversitesi bünyesinde bulunan .Ü. Florence Nightingale Hemirelik
Yüksekokulu ve .Ü.Bakırköy Salık
a
lık Yüksekokulu’nda 2005-2006 ööretim yılında 4. sınıfta örenimlerini sürdüren 176 örenci oluturmutur.
Aratırmada evrenin tamamına ula
ulaılması
hedeflenmi olup, aratırmaya
gönüllü olarak katılmayı kabul eden 167 örenciye ulaılmıtır.
ula
ılmas
lmasıı hedeflenmi
hede
aratırm

IE
T

Veri Toplama Araçları: Ara
Aratırmada
“Bilgi Formu I”, “Web Tabanlı Olarak Hazırlanan Hasta Eitimi Dersi Örnei”
Ara
tırmada veri toplama araçları
araçları olarak;
ola
ve “Bilgi Formu II” kullanılmıtır.
llan
lanıılm
lmıtır.
 Bilgi Formu
ya,
olunan ortaöretim kurumu, örenimini sürdürdüü hemirelik yüksekokulu, örenim
rmu
mu I; hemirelik
hhemirelik
ik örencilerinin
ö
ya
ya mezun
m
döneminde kalınan
sahip olm
olma durumu, bilgisayara sahip olmayanların nerelerden yararlandıı, internet kullanma durumu,
nan yer,
yer kiisel
kiisell bilgisayara
bilgis
interneti öncelikle
kendine ders çalıabilme alıkanlıına sahip olma durumu, uygun materyaller (ders notları, video
eliklee hangi amaçla kulland
kkullandıı,
ıı,, kendi
k
kasetleri, disketler ve CD’ler v
salandıında
vb.) sa
land
ndııınd
n kendi kendine ders çalıabilecek donanımda olma durumu, bazı dersleri okul dıında da (iyeri, ev
vb.) takip etmeyi isteme durumu, hem
hemirelik
hem
irelik eitiminde bazı ders ya da uygulamaların uzaktan eitim yöntemi ile etkili ve verimli bir ekilde verilme
durumu ve hemirelik
mirelik temel eitimindeki
eitimindeki tüm derslerin web tabanlı uzaktan eitim yöntemiyle verilme durumu ile ilgili soruları içermektedir (Atack
e
& Rankin, 2002; Bonnel et al., 2005; Christianson,
Teine & Luft, 2002; Farrell et al., 2006; Halter, Kleiner & Hess, 2006; Harrison, 2006; Hawatson,
C
2004; McGreal et al.,
l., 2006; Seiler & Billings, 2004; Wilkinson et al., 2004; Yu & Yang 2006).
 Web Tabanlı
Hazırlanan “Hasta Eitimi” Dersi Örnei; Passerini&Granger (2000) tarafından gelitirilen “Karma Tasarım
lı Olarak
Olar
Modeli”nin; Analiz/Çözümleme,
ümlem Tasarım, Gelitirme, Deerlendirme, Yürütme aamaları dorultusunda hazırlanmı ve gelitirilmitir (Passerini &
Granger; 2000).
Analiz/Çözümleme aamasında; Bilgi Formu I ile hemirelik örencilerinin sosyo-demografik özelikleri ve eitime ilikin görüleri
belirlenmitir. Hemirelik örencilerinin özellikleri ve görüleri belirlendikten sonra elde edilen veriler ııında, “Hasta Eitimi” dersinin genel amaç
ve hedefleri, içerik düzeyinin ne olacaı, deerlendirme ölçütleri, dersin daıtım biçimi, eitimin ne zaman ve nerede gerçekletirilecei, katılımın
nasıl salanacaı, yazılım gelitirme-multimedya araçlarının neler olacaı ve tüm bunların maliyetinin ne olacaı belirlenmitir.
Tasarım aamasında; “Hasta Eitimi” dersinin gerçekletirilmesine yönelik örenme stratejileri seçilmi ve bilginin asenkron örenme
yaklaımı yoluyla örencilere sunulmasına karar verilmitir. Örenme yaklaımına karar verildikten sonra “Hasta Eitimi” dersini oluturan temel
öeler ve bu öeler arasındaki ilikiler belirlenmi, öelere ilikin uzman görüleri alınarak gereken düzenlemeler yapılmı ve dersin kavram (site)
haritasına son ekli verilmitir. Haritada giri sayfası, derse/ünitelere giri sayfası, ders sayfaları, ödev sayfası ve iletiim sayfası yer almaktadır. Ders
sayfalarında her bir ünitenin amaç-hedefleri, içerik planı, içerii, içerikle ilgili resimler, animasyonlar vb. deerlendirme soruları, düünme
egzersizleri ve ünite özetleri yer almaktadır.
Ders/ünite içeriklerinin hazırlanmasında ve sunumunda u eitsel ilkeler göz önünde bulundurulmutur:
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- Her ünitenin baında amaç-hedefleri, sonunda ünite özetleri yer almaktadır.
- Hasta Eitimi” dersinin içeriinin oluturulmasında Prof.Dr.Gülsün Taocak tarafından yazılan “Hasta Eitimi” kitabından, ilgili kaynaklardan ve
uzman görülerinden yararlanılmıtır (Cahil, 1989; Canobbio, 1999; Loring, 1992; Patyk, Gaynor & Verdin, 2000; Rankin & Stallings, 2001;
Tahoma, 1994). çerik, örencilerin yararlanabilecekleri kaynaklarının/ders kitaplarının olması dikkate alınarak, ders kitaplarında olduu gibi
aktarılmamıtır. Uygun kapsam ve uzunlukta olacak ekilde sunulmu, örencilerin dikkatinin çekilmesi amacıyla tablolarla, ekillerle, resimlerle,
animasyonlarla, sayfa içine gömülü uygulamalarla zenginletirilmitir.
- Ders sayfaları arasına örencilerin içerik ile ilgili edindikleri bilgileri deerlendirmelerini, anlaılamayan ya da eksik kalan konuları fark etmelerini
salamak amacıyla sistemde hemen deerlendirilip sonuçlandırılabilecek ekilde hazırlanmı deerlendirme soruları, düünmelerini, yorum
yapmalarını desteklemek amacıyla düünme egzersizleri ve okuma parçaları yerletirilmitir.
Gelitirme aamasında; tasarım aamasında belirlenen dersle/ünitelerle ilgili planlar uygulamaya hazır hale getirilmitir. Bu aamada
öncelikle bilgisayar ekranında görülmesi planlanan “Hasta Eitimi” dersinin her bir sayfası ve bu sayfalarda olmas
olması istenilen bilgiler kaıda
dökülerek, her sayfada olması istenilen aktif tular (ileri-geri-çıkı butonları ....), ünitenin amaç ve hedefleri, içerik planı,
planı, içerii, içerik ile ilgili
planı
resimler, animasyonlar, deerlendirme soruları, düünme egzersizleri, okuma parçaları, ünite özetleri ve di
dier
adreslere-kaynaklara balantılar
ier adreslere-ka
gösterilmitir.

10

“Hasta Eitimi” dersinin web sayfalarının arayüz tasarımında “Üniversitelerarası letiim
Dayalı Uzaktan
m ve Bilgi Teknolojilerine D
Day
Yükseköretim Yönetmelii” kapsamındaki ders ve programlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek
amacıyla
5. maddesi
rlemek
emek amac
ıyla
yla ilgili yönetmeliin
yönetmeli
gereince Enformatik Milli Komitesi tarafından hazırlanan “Uzaktan Yükseköretim Kapsamında
ında Açılacak
Aç
Açıılacak Dersler/Programlara
Dersler/Programlar likin Genel
lkeler”in
”Web
Tabanlı
Asenkron
Sunum”
ilkeleri
dikkate
alınmıtır
(http://euclid.ii.metu.edu.tr/EMK/.,
21.11.2006;
(http://euclid.ii.metu.edu.tr/EMK/
p://euclid.ii.metu.edu.tr/EMK/
http://yok.gov.tr/yasa/yonet/yonet60.html, 05.09.2006).

20

Hazırlanan sayfalar, MS Frontpage 2000, Adobe Golive, Macromedia Dreamviewer, Macromedia Flash
yazılım programlarıyla
F
bütünletirilerek kullanılabilir hale getirilmitir.

IE
T

C

ekil
il 1. Ders Sayfası
Sayfası (Ünitenin
(Üniteni
Ünite
Kapsamı ve Hedefleri)


ekil
ekil
il 2. De
Ders Sayfası (çerik)

ekil 3. Ders Sayfası (Deerlendirme Sorusu)

Deerlendirme
rme aamasında;
aaamasıında;
nda öncelikle web tabanlı olarak hazırlanan “Hasta Eitimi” dersinin ön deerlendirmesi yapılmıtır. Ön
deerlendirmede dersin;
tasarımı, dersin/ünitelerin içeriinin sunumu ve anlaılırlıı, balantı linkleri, örenmenin etkililii 5 örenci, 1 alan
in; ekr
ekran tas
uzmanı ve 3 eitimcinin
görüleri dorultusunda deerlendirilmi ve gelitirilmesi gereken noktalar belirlenmitir. “Hasta Eitimi” dersi, bu ön
n gör
görü
deerlendirmeden sonra gerekli düzeltmeler yapılarak tüm 4. sınıf örencilerine izlettirilmi/uygulanmı, Bilgi Formu II dorultusunda örencilerin
görüleri alınmıtır.
Yürütme aamasında; deerlendirmelerin ve düzeltmelerin ardından son ekli verilen “Hasta Eitimi” dersi, internet/web üzerinden
sunulmutur.
 Bilgi Formu II; örencilerin, hazırlanan “Hasta Eitimi” dersine ilikin görülerini belirlemek amacıyla 3’lü likert tipi 43 ifade ve 1 açık
uçlu sorudan ve üç bölümden olumaktadır. Birinci bölümde; örencilerin web tabanlı olarak hazırlanan “Hasta Eitimi” dersinin tasarımına (23
ifade), ikinci bölümde; web tabanlı olarak hazırlanan “Hasta Eitimi” dersine (9 ifade), üçüncü bölümde ise, eitimi aldıktan sonra web tabanlı
uzaktan eitim yöntemine (11 ifade ve 1 açık uçlu soru) ilikin görülerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. fadeler; Katılıyorum (3
puan), Kararsızım (2 puan) ve Katılmıyorum (1 puan) eklinde sıralanmıtır. 7,8, 23, 32, 35, 36, 37 no’lu ifadeler ters, geri kalan ifadeler ise düz
puanlanmıtır. (Atack & Rankin, 2002; Avery et al., 2003; Carr & Farley, 2003; Christianson, Tiene & Luft, 2002; Farrell et al., 2006; Hall, 1999;
Harrison, 2006; Hawatson, 2004; Karadeniz, Karata, & Kılıç, 2004; McGreal et al., 2006; Sigulem et al., 2001).
ç geçerlilii yapılan Bilgi Formu II’nin; Toplam Cronbach Alpha Deeri: ,8580

Copyright © IETC

666

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

 “Hasta Eitimi dersinin tasarımına ilikin görüler” bölümünün Cronbach Alpha Deeri: ,7015
 “Hasta Eitimi dersine ilikin görüler” bölümünün Cronbach Alpha Deeri: ,7195
 “Eitimi aldıktan sonra web tabanlı uzaktan eitim yöntemine ilikin görüler” bölümünün Cronbach Alpha Deeri: ,7741 olarak
hesaplanmıtır.
Verilerin Toplanması: Yüksekokul müdürlüklerine bavurularak gerekli izin ve onaylar alındıktan sonra, Bilgi Formu I, Web Tabanlı Olarak
Hazırlanan Hasta Eitimi Dersi Örnei ve Bilgi Formu II kullanılarak veriler toplanmıtır.
 Bilgi Formu I; örencilerle yapılan yüzyüze görümelerle toplanmıtır.
 Web Tabanlı Hasta Eitimi Dersi Örnei ve Bilgi Formu II; örencilere aratırmanın konusu, kapsamı, önemi ve web tabanlı olarak
hazırlanan “Hasta Eitimi” dersinin çalıması hakkında açıklamalar yapılmı, aratırmaya katılmayı kabul eden öörencilerin, bireysel olarak
bilgisayar baında web tabanlı olarak hazırlanan “Hasta Eitimi” dersini izlemeleri ve uygulamaları salanmıtır.
Dersi izleyen ve uygulayan
tır. D
Der
örencilerin Bilgi Formu II ile görüleri alınmıtır.

10

Verilerin Analizi/Deerlendirilmesi: Aratırma verileri, bilgisayar ortamında SPSS 11.0 paket programında
edilmi,
verilerin analizinde;
ndaa analiz edilmi
edilmi
, ve
frekans, yüzdeleme testleri, aitmetik ortalama, standart sapma, gruplar arasındaki farkın belirlenmesinde t testi kullan
kullanılmıtır.
kulla
ılmıtır.
BULGULAR ve TARTIMA

Örencilerin bazı sosyo-demografik özellikleri incelendiinde; %46,6’sının 22 yaında, %91,0’inin
Lisesi, Süper Lise
0’inin Klasik Lise, Anadolu L
Li
vb., %7,8’inin Salık Meslek Lisesi, %1,2’sinin önlisans mezunu olduu, %61,7’sinin .Ü.
Ü. Florence
ence Nightingale Hemirelik
Hem irelik Yüksekokulu’nda,
%38,3’ünün .Ü Bakırköy Salık Yüksekokulu’nda örenimlerini sürdürdükleri, %38,3’ünün
%36,5’inin yurtta kaldıı
nün örenim
m döneminde ailesi
ai
ile, %3
belirlenmitir.

20

Örencilerin kiisel bilgisayara sahip olma durumları incelendiinde; %37,1’inin
37,1’inin
1’in kiisel
kiisel
el bilgisayara sahip oolduunu, %62,9’unun sahip
olmadıını, kiisel bilgisayara sahip olmayan örencilerin %79,0’unun internet
bilgisayar
odasından, %41,0’inin
et kafeden,
kafede
feden,
n, %62,9’unun okuldaki
o
b
arkadaının bilgisayarından yararlandıını ifade ettikleri belirlenmitir. Bu
tarafından
u bulgular, Koç (2006) tara
taraf
fından yapılan aratırmada, örencilerin
%26,6’sının bilgisayarının olduunu, Akkoyunlu, Salam & Atav’ın (2004) ara
aratırmalarında
çounluunun internet kafedeki ve
ara
tırmalar
malarıın
nda öörencilerin
rencilerin
ncil
okuldaki bilgisayarlardan yararlandıını, Aksu & rgil’in (2003), Karahan
aratırmasında
han
an & zci’nin
nin (2001) ara
ara
tırmas
asıında
nd da, örencilerin çounluunun internete
internet kafede ve okulda/kütüphane ortamında balandıklarını/eritiklerini
benzerlik göstermektedir. Bu durum, örencilerin
iklerini
erini gösteren bulgularıyla
bulgular
b
ıyla
yla benzer
büyük çounluunun eitim alanında bilgisayardan yararlandıı/yararlanabilecei
lanabilece
nabile i eklinde
eklin deerlendirilmitir.
deerlendir

IE
TC

Örencilerin internet kullanma durumları incelendiinde; %100’ünün
interneti kullanan örencilerin %98,2’sinin
ünün interneti
erneti kullandıını,
kulland
öncelikle bilgiye ulamak, %37,1’inin e-posta almak-atmak,
sohbet etmek için interneti kullandıklarını ifade ettikleri
mak, hhaberlemek..., %30,7’sinin
7’sinin soh
belirlenmitir. Bu bulgular, Adams & Timmis’in (2006),
ark.’nın
6), Koç’un ((2006), man ve ark.’n
ark.’nı
ın (2002), Akkoyunlu, Salam & Atav’ın (2004), Aslım’ın
(2004), Aksu & rgil’in (2003) aratırmalarındaki
bulgularıyla
paralellik göstermektedir.
Örencilerin büyük çounluunun bilgiye ulamak
ki bulguları
bulgular
ıyl
yla pa
ermekt
rmek
amacıyla interneti kullandıklarını gösteren bu bulgular,
aratırma
kapsamına alınan örencilerin eitim etkinliklerinde internetten etkin ve verimli bir
lgular,
ular, ara
tırma kapsam
ekilde yararlanmalarının giderek yaygınlık kazanmasına,
kadar internetle ilgili becerilerini gelitirme fırsatlarının artmasına ve
zanmas
masına, örencilerin
n 4. sınıfa
s
son sınıfta proje ve ödevlerinin younluuna
balanmıtır/balanabilir.
bu bulgular, web tabanlı uzaktan eitimde, internet kullanmanın
una ba
lanm
lan ıtır/balanabilir.
lir. Ayrıca
Ay
temel becerilerden biri olduunu vurgulayan
olumlu bir sonuç olarak deerlendirilmitir.
ayan
yan kaynaklar dorultusunda
do
d rultusunda düünüldüünde
dü
düünül
ü
Tablo 1. Örencilerin
Çalıabilme Durumları le lgili Görüleri (N:167)
rencilerin Kendi Kendine Ders Ça
Ç

KEND KENDNE
KEN
KENDNE
E DERS
DER ÇALIABLME
ÇALIABLM ALIKANLIINA

n

%

Sahibim
hibim
Sahip d
de
deilim
ilim

158
9

94,6
5,4

UYGUN MATERYALLERLE
MATERYALLERL KEND KENDNE DERS ÇALIABLECEK
MAT
Yeterlie
Yeterli
Yeterli
e sah
sahibim
Yeterlie
deilim
Yeterli
Yeterli
e sahip de
ilim

139
28

83,2
16,8

Örencilerin
ncilerin %94,6’sı
%94,6’s
%94,6’sının
ının kendi kendine ders çalıabilme alıkanlıına sahip olduunu, %5,4’ünün sahip olmadıını ifade ettikleri
belirlenmitir (Tablo
Tablo 1)
1).
Örencilerin %83,2’sinin uygun materyaller (ders notları, video kasetleri, disketler, CD’ler vb.) salandıında kendi kendine ders
çalıabilecek yeterlie sahip olduunu, %16,8’inin sahip olmadıını ifade ettikleri belirlenmitir (Tablo 1). Kandili ve ark.’nın (2005)
aratırmalarındaki bulgularla
arla paralellik gösteren bu bulgu, örencilerin bazı dersleri okul dıından da takip etmek istediklerini (%92,8) gösteren
bulguyla birlikte ele alındıında, dersin tekrar izlenmesini ve dinlenmesini, bireysel çalımayı, sorumluluk üstlenmeyi gerektiren ve destekleyen web
tabanlı uzaktan eitime, örencilerin hazır olduklarını gösteren bir bulgu olarak deerlendirilmitir.
Örencilerin bazı dersleri okul dıında da (iyeri, ev vb.) takip etmek isteme durumları incelendiinde; %92,8’inin bazı dersleri okul dıında
da takip etmek istediini, %7,2’sinin takip etmek istemediini ifade ettikleri belirlenmitir. Bu bulgu, Sit ve ark.’nın (2005), Atack ve ark.’nın
(2004), Daugherty & Funke’nin (1998) aratırmalarındaki bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Ayrıca bu bulgu, Tablo 1’deki bulgularla birlikte
ele alındıında, örencilerin web tabanlı uzaktan eitime hazır olduklarını gösteren bir dier bulgu olarak deerlendirilmitir.

Tablo 2. Örencilerin Hemirelik Temel Eitimindeki Derslerin Web Tabanlı Uzaktan Eitim Yöntemiyle
Verilebileceine likin Görüleri (N:167)
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HEMRELK TEMEL ETMNDEK TÜM DERSLER WEB TABANLI
UZAKTAN ETM YÖNTEMYLE
Verilebilir
Verilemez

n

%

22
145

13,2
86,8

HEMRELK TEMEL ETMNDEK BAZI DERSLER WEB TABANLI
UZAKTAN ETM YÖNTEMYLE
Verilebilir
Verilemez

%59,3
%40,7

99
68

Örencilerin %13,2’sinin hemirelik temel eitimindeki tüm derslerin web tabanlı uzaktan eitim yöntemiyle verilebileceini, %86,8’inin
verilemeyeceini ifade ettikleri belirlenmitir (Tablo 2). Bu bulgu, ilgili aratırmalar ile paralellik göstermekte olup,
örencilerin hemirelik temel
p, ö
eitimindeki tüm derslerin uzaktan eitim yöntemiyle verilemeyeceini ifade etmeleri, hemireliin uygulamalı birr disiplin olmasından kaynaklanan
yapısını yansıtan gerçekçi bir bulgu olarak deerlendirilmitir (Daugherty & Funke, 1998; Halter, Kleiner &Hess,
McGreal et al., 2006; Yu &
ss, 2006; McGr
Yang 2006).

10

Hemirelik temel eitimindeki tüm derslerin verilemeyeceini ifade eden örencilerin yazılı görülerinden
bazıları
lerinden
en ba
baz
ıları öyledir;
dir;
“Teorik derslerin ilenmesinde web tabanlı eitimden yararlanılabilir. Ama uygulama
olmayacaı
ma
a derslerinin bunun için uygun
uyg
kanaatindeyim. Hemireliin hümanistik ve bütüncül yaklaımı göz ardı edilir.”
“Çünkü hemirelik sadece kuramsal olarak ilenmesi gereken bir eitim deildir. Hemireliin
alanlarıdır. Bu
mireli
iin asıl
asıll örenildii
a
öö
renildi
ren ii yer uygulama
uygul
nedenle tüm dersler bu yöntemle verilemez. Herey kuramsalda/teorikte kalır, pratik zayıflar.”
flar.”

20

Örencilerin %59,3’ünün hemirelik eitiminde bazı ders ya da uygulamaların
yöntemi ile etkili ve verimli bir
ın
n web tabanlı
tabanlı uzaktan eitim
eitim
m yönte
yön
ekilde verilebileceini, %40,7’sinin verilemeyeceini ifade ettikleri belirlenmitir
(2003) aratırmalarında,
ir (Tablo
Tablo 2). Bu bulgu, Avery ve ark.’nın
ark
hemirelik-ebelik ve kadın salıı lisansüstü eitimlerine girileri arttırmak amacıyla,
yla, geleneksel yüzyüze
yüzy
eeitimin
itim yanı sıra seminer ve klinik
laboratuvar çalımalarının web tabanlı olarak verilebileceini, Carr & Farley’in
profesyonellerinin eitiminde,
arley’in (2003) aratırmalarında,
aratırmalar
arıın
nda, salık
sa
kampüs temelli bazı geleneksel derslerin web tabanlı olarak yeniden düzenlenmesinin
Farrell ve ark.’nın (2006) aratırmalarında,
enlenmesinin
en
lenmesinin önemli olduunu,
olduunu,
u, Farre
F
örencilerin sürekli eitim etkinliklerinde, klinik uygulamalarda interneti
rneti
eti yaygın
yyaygın olarak kullandıklarını,
kulland
kullandııklar
klarıını, bu
b nedenle bazı geleneksel derslerin web
tabanlı olarak yeniden düzenlenmesinin önemli olduunu gösteren bulgularıyla
göstermektedir. Bu bulgu, hemirelik eitiminde bazı ders
ulgular
ularıyla paralellik
alellik göstermektedi
ya da uygulamaların uzaktan eitim yöntemi ile uygulanabileceini ifade
yazılı
görüleri ile birlikte ele alındıında; örencilerin
fade
de eden
ed örencilerin
örencilerin
encilerin yaz
ya
ılı gö
uygulama dıında kalan kuramsal ve seçimlik derslerin uzaktan eitim
verimli bir ekilde verilebilecei/uygulanabilecei
m yöntemiyle
yle etkili ve ve
görüünde oldukları izlenimini vermitir.
Hemirelik temel eitimindeki bazı derslerin verilebileceini
erilebilece
rilebilece
in ifade eden bir
ir örencinin
örencin yazılı görüü öyledir;
“Seçimlik derslerin ve kuramsal aırlıklı derslerin
ve verimli bir ekilde verilebileceini düünüyorum.”
erslerin
rsler uzaktan eeitim
itim yöntemiyle etkili
et

IE
TC

Hemirelik temel eitimindeki bazı derslerin
erslerin
in verilemeyeceini
verilemeyece
v
inii ifade
ifad eden örencilerin yazılı görülerinden bazıları öyledir;
“Hemirelik bilisel, duyusal vee devimsel becerilerin
kiilerarası ilikiler hemireliin odak noktası olduundan
bec
becerilerin tümünüü kapsadıından,
kapsa
ka
hemirelik hatayı kabul edemez. Bu nedenle
edenle uzaktan eitim
eitim hiç uygun deil.
e
de Uzaktan eitimde kii kendini denetim altına almakta zorlanır, sınav
d
zamanı çalıır sadece.”
“Hemirelik meslei dier
fazla
bireysel iletiimi ve empati becerisini gerektirir. Bu nedenle uzaktan eitimin uygun
ii
er mesleklerde
mesleklerden daha fa
azla bireys
olmadıını düünüyorum.”
Tablo
3. Örencilerin
II’nin Bölümlerinden Aldıkları Aritmetik OrtalamaT
Örencilerin
rin Bilgi
Bilg Formu
Fo
Standart
Sapma Deerleri (N: 167)
S

BLG FORMU
FORM II BÖLÜMLER

Hasta Eitimi
E
Dersinin Tasarımına likin
Görüler
Görü
Hasta Eitimi Dersine likin Görüler
Eitimi Aldıktan Sonra Web Tabanlı Uzaktan
Eitim Yöntemine likin Görüler

Madde
Sayısı

± SS

65,13
23
9

3,33
24,71

2,57

27,19
11
43

Genel Ortalama

X

3,86
117,02

8,04

Örencilerin Bilgi Formu II’den aldıkları genel ortalama ve standart sapma deerlerinin (117,02±8,04) olduu, bölümlerinden aldıkları
aritmetik ortalama ve standart sapma deerleri incelendiinde (Tablo 3); “Hasta Eitimi Dersinin Tasarımına likin Görüleri”nin (65,19±3,33)
puan, “Hasta Eitimi Dersine likin Görüleri”nin (24,71±2,57) puan, “Eitimi Aldıktan Sonra Web Tabanlı Uzaktan Eitim Yöntemine likin
Görüleri”nin (27,19±3,86) puan olduu belirlenmitir (Tablo 3). Bu bulgular, örencilerin web tabanlı olarak hazırlanan “Hasta Eitimi” dersine
ilikin görülerinin genel olarak çok olumlu olduunu gösteren sevindirici bir bulgu olarak deerlendirilmitir.
Örencilerin web tabanlı olarak hazırlanan “Hasta Eitimi” dersine katıldıktan sonra web tabanlı uzaktan eitim yöntemi ile verilen
derslere katılmak isteme durumları ile ilgili görüleri incelendiinde; %90,4’ünün web tabanlı uzaktan eitim yöntemi ile verilen derslere katılmak
istediklerini, %9,6’sının katılmak istemediklerini ifade ettikleri belirlenmitir.
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Web tabanlı uzaktan eitim yöntemi ile verilen derslere katılmak istediklerini ifade eden örencilerin yazılı görülerinden bazıları öyledir;
“Eitimde zaman ve mekan sınırını kaldırır. Sabah trafik olduu için dersi kaçırdım gibi sorunum olmaz. Anlamadıım bir konuyu her
istediim zaman tekrar edebilirim. Konudan koptuumda ara verebilirim. Anladıım yerleri bakaları anlamamı diye defalarca dinlemek zorunda
kalmam. Örenmenin sorumluluu tamamen bana ait olur. Olumsuz fizik ortamdan etkilenmem.”
“sterim. Belli bir yatan sonra okula gitmeye zaman yok. Deien dünya para gücü, sermaye ve en önemlisi hızlı bilginin elde edilmesidir.
Bu da bu yöntemle salanabilir, istediin her yerde ve her zaman.”
Örencilerin kendi kendine ders çalıabilme alıkanlıına sahip olma durumları ile Bilgi Formu II’den aldıkları toplam puan ortalamaları
incelendiinde; kendi kendine ders çalıabilme alıkanlıına sahip olma durumlarına göre Bilgi Formu II’den aldıkları toplam puan ortalamaları
arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark olduu ve bu farkın kendi kendine ders çalıabilen örencilerin lehine olduu belirlenmitir
(p<0,05). Bu bulgu, kendi kendine ders çalıabilen örencilerin web tabanlı olarak hazırlanan “Hasta Eitimi” dersine ilikin görülerinin olumlu
yönde olduunu gösteren gerçekçi bir bulgu olarak deerlendirilmitir.

SONUÇ ve ÖNERLER

10

Örencilerin; kiisel bilgisayara sahip olma, bazı dersleri okul dıında da örenmek isteme durumları, uygun
(ders notları, video
ygun materyaller
materya
kasetleri, disketler, CD’ler vb.) salandıında kendi kendine ders çalıabilecek yeterlie sahip olmalarına,
a, hemirelik
hem elik temel
tem eitimindeki tüm
derslerin web tabanlı uzaktan eitim yöntemiyle verilebileceine, hemirelik temel eitiminde bazı ders ya da uygulamaların
uzaktan eitim yöntemi
uygulamalar
ygu
ın
n uzakt
ile etkili ve verimli bir ekilde uygulanabileceine ilikin görüleri ve web tabanlı uzaktan eitim yöntemi
öntemi ile verilen derslere kkatılmak isteme
durumları ile Bilgi Formu II’den aldıkları toplam puan ortalamaları incelendiinde; bu veriler ile Bilgii Formu II’den aldıkları
toplam
ortalaması
ald
am puan
pua
p
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıtır (p>0,05). Bu bulgular, örencilerin web tabanlı
hazırlanan
dersine
abanl
anlıı olarak hazı
haz
ırlanan “Hasta Eitimi”
E
Ei
ilikin görüleri üzerinde etkisi olmayan birer deiken olarak deerlendirilmitir.

Bulgular genel olarak deerlendirildiinde, örencilerin internet-bilgisayar kullanma
ve hemirelik
llanma becerileri
becer
hemirelik
irelik eeitimi
itim açısından web tabanlı
eitime olan yaklaımları/tutumları, onların web tabanlı eitime hazır olduklarını göstermektedir.
stermektedir.
ermektedir.

20

Bu sonuçlar dorultusunda u öneriler sunulabilir;

- Hemirelik eitimi veren yüksekokullar, çada bir gereklilik olan uzaktan
yapılanma, kurumlararası etkileim ve
tan e
eeitim
itim etkinliklerini üst düzey
düz ya
çok disiplinli bir yaklaımla hızla organize etmeli ve yaama geçirmelidir.
ir.
r.
- Yüksekokullarda uzaktan eitim için gerekli olan ileri teknolojik donanım
salanmalı
yetitirilmelidir.
onannım sa
lanmal
malıı ve insangücü yeti
- Web tabanlı uzaktan eitim yöntemi dorultusunda hazırlanan dersler,
iletiim, etkileim ve hümanistik yaklaımı
ers
öörenciler
renciler
renciler arasında
aras
destekleyecek unsurları/materyalleri salayabilecek özelliktee olmalıdır.
- Hemirelik eitiminde web tabanlı uzaktan eitim ile ilgili
aratırmalar
süreklilik
lgili ara
ara
tı
lik kazanmalı
kazanmal ve sonuçlar yaama/uygulamaya geçirilmelidir.
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Özet

10

Aratırmanın amacı, hizmet içi eitim hemirelerinin salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumları ile bilgisayar kaygıları
arasındaki ilikiyi belirlemektir. Aratırmanın evren ve örneklemini, istanbul il salık müdürlüü eitim ubesi’nde ve istanbul il salık
müdürlüü’ne balı birinci, ikinci ve üçüncü basamak salık kurumlarında çalıan hizmet içi eitim hemireleri oluturmaktadır.
Veri toplama aracı
turm
olarak, “kiisel bilgi formu”, “salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutum ölçei” ve “bilgisayar
kaygısı
yar kaygı
kayg
ıs ölçei” kullanılmıtır.
Aratırmanın verileri, spss (sürüm:17.0) paket programında frekans-yüzdeleme, aritmetik ortalama, standart
gruplar arasındaki farkın
art
rt sapma, grupl
grup
belirlenmesinde t testi, tek yönlü varyans analizi (one-way anova), farkın kaynaının belirlenmesinde tukey
arasındaki
ukey
y hsd testi ve deikenler
de
dei
ilikinin belirlenmesi amacıyla korelasyon analizi istatistiksel yöntemleri kullanılarak analiz edilmi ve önem
nem düzeyi
üzeyi .05 olarak alınmıtır.
al
alıınm
Aratırmanın sonuçları, hizmet içi eitim hemirelerinin salık bakımında bilgisayar kullanımına
sahip olduunu,
ımına yönelik
elik olumlu tutuma ssah
bilgisayar kaygılarının düük olduunu göstermitir. Hizmet içi eitim hemirelerinin salık bakımında
ında
nda bilgisayar kullanımına
kullan
yönelik
öne tutumları ile
bilgisayar kaygıları arasında orta derecede negatif anlamlı bir iliki bulunmutur.
Anahtar kelimeler: bilgisayar, hemirelik, hizmet içi eitim hemiresi, bilgisayar kaygısı

The relatıonshıp between ın-servıce traınıng nurses’ attıtudes toward
usıng
d us
sıng computer ın
ın health care and
an computer anxıety

20

Abstract

The purpose of this research is determining the relationship between
toward using computer in health
tween in-service training
training nurses’ attitudes
attit
care and computer anxiety. The universe and sample of research is included
nurses
cluded all in-service training nurse
nurs who work at education department of
istanbul local health authority and primary, secondary and third level
local health authority. The data was
vel health institution subordinate
subordinate istanbul
is
collected with “personal information form”, “attitudes toward computer
and “computer anxiety scale”. Research
uter
er in health care
car assessment scale”
s
data were analyzed with spss (version:17.0) package program by frequency-percentage,
standard deviation, t-test, one-way anova for
equency-percentage,
quency-percentage, mean,
mean
me
comparing groups, tukey hsd for identifying difference and cor
correlation analysis
variables and significance level was set as .05.
ysis for relations between
betw
The results of the research showed that in-service
nurses have
vice
ce ttraining
train
a
ave a positive attitude toward using computer in health care and have
low computer anxiety. There is moderate negative significantt relationship
between
training nurses’ attitudes toward using computer in
re
relat
eenn in-service
in-se
health care and computer anxiety.

C

Key words: computer, nursing, in-service training
ainingg nurse, computer anxiety
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GR
Bilim ve teknolojideki
aırtıcı
gelimeler mesleki yaamı derinden etkileyerek sunulan hizmetin daha etkili ve
olojideki
lojide hızlı
hızlı ve aynı
ayn
nı zamanda
zam
aı
verimli hale gelmesinde
Meral ve Çolak, 2002; Meral ve ark., 1999). Bu gelimeler, bilgisayarların salık ve
de önem
önemli rol oynamaktadır
oynamaktadırr (Alkan,
(Alka 1998;
1
eitim alanında kullanılmasını
hale getirmektedir
(Erdemir ve ark., 2005; Karaman ve Kurtolu, 2009). Bilgisayarlar, bilginin
ullanıılmas
ullan
lm ını kaçınılmaz
kaç
getirm
getir
üretilmesini, ilenmesini,
daıtılmasını ve kullanılmasını salamakla birlikte; çok sayıda duyu organına aynı anda hitap ederek
enmesini, saklanmasını,
saklanmas
daıtılmasın
örenme düzeyini
arttırmakta,
örenmeler
eyini
ni artt
arttı
ırmakta, kalıcı
kal izli ö
renme oluturmakta, zaman, mekân ve örenme hızından kazanç salamakta ve yaam boyu eitimi
desteklemektedir.
ektedir. Bu özellikleri ile bilgisayarlar,
bilgisayarl hemirelerin/hizmetiçi eitim hemirelerinin rol, ilev ve sorumluluklarını etkin biçimde yerine
bilgisayar
getirmelerini
bakımının
ini destekleyerek, salık
sa
bak
kımının niteliini arttırmaktadır (Kaya ve ark., 2008). Bu balamda günümüzde, hizmetiçi eitim hemiresinin,
deien/gelien
sistemlerine ilikin bilgi, beceri ve tutuma sahip olması, ilgili eitim etkinliklerini öretme-örenme süreci
en bilgisayar ve bilgisayar ssi
dorultusunda gerçekletirmesinde
erçekletirmesinde
erçekle
esinde önem
ön
öne taımaktadır (Gül ve ark., 2003; Kaya ve Atı, 2008). Bu dorultuda hemirelik kuruluları teknolojiyi ve
dolayısıyla bilgisayar
yar ve bilgisayar sistemlerini etkili olarak kullanabilmeye yönelik bilgi, beceri ve tutuma sahip olmayı hemirelikte aranan bir
nitelik olarak vurgulamaktadır.
amaktadır. ngiltere Merkez Konseyi (United Kingdom Central Council-UKCC), bilgisayar kullanma gibi bazı teknolojik
amaktad
becerileri, hemirenin sahip
olması gereken anahtar bir beceri olarak tanımlamaktadır. ngiltere Ulusal Salık Hizmeti Bilgi Otoritesi (UK National
hip o
ol
Health Service Information Authority), hemireler için temel yeterlilik olarak Avrupa Bilgisayar Kullanım Lisansı aranmasını önermektedir (Wishart
ve Ward, 2002). Amerikan Hemireleri Dernei de (ANA) (2001), hemirelerin, bilgisayar okur-yazarı olmalarının ve detaylı biliim yeterliliklerine
sahip olmalarının gerekliliini vurgulamaktadır (Mcneil et al., 2003).
Konu ile ilgili literatür incelendiinde; Bryson’ın (1991), bilgisayar okuryazarı olan hemirelerin mutlaka temel bilgisayar bilgisine sahip
olması gerektiini; mesleki becerilerin bilgisayar ile nasıl gelitirilebileceini ve hemirelik uygulamalarında bilgisayardan bir araç olarak nasıl
yararlanabileceini bilmesi gerektiini vurguladıı; Grobe’un, (1988a, 1988b) hemirelerin bilgisayarı, mesleklerinin bir parçası gibi görmesi
gerektiini ifade ettikleri görülmektedir (Akt.: Saranto ve Leino-Kilpi, 1997). Ayrıca literatürde, hemirelerin mesleki uygulamalarında bu denli
önemli olan bilgisayarı kullanmasında, bilgisayara ilikin tutumlarının ve kaygılarının etkili olduu vurgulanmaktadır. Bu yaklaımla kaygı tanımları
incelendiinde; "üzüntü, endie duyulan düünce, tasa" olarak ifade edildii (TDK, 2006); "anksiyete, bunaltı, ho olmayan özellikleri ile dier
duygulanım ekillerinden ayrılan bir duygulanım ekli" olarak tanımlandıı görülmektedir (Arkonaç, 1999). Bilgisayar kaygısı ise; literatürde
bilgisayara ilikin tutumları oluturan faktörlerden biri olarak ele alınmakta; bilgisayarla etkileime girme veya kullanmaya isteksizlik olarak
tanımlanmaktadır (Ceyhan ve Namlu Gürcan, 2000; Namlu Gürcan ve Ceyhan, 2003).
Salık bakımının niteliinin yükseltilmesinde anahtar bir role sahip olan hizmet içi eitim hemirelerinin, eitim etkinliklerini etkin ve
verimli biçimde gerçekletirmesinde önemli bir yer tutan bilgisayara yönelik bilgi, beceri ve olumlu tutuma sahip olması bir zorunluluktur. Bu
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niteliin kazanılmasında da bilgisayar kaygısının etkili olduu gerçei unutulmamalıdır. Bu açıklamalar ııında, hizmet içi eitim hemirelerinin
salık bakımında bilgisayara yönelik tutumlarının ve bilgisayar kaygılarının ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenerek, hizmet içi eitim
hemirelerine yönelik sürekli eitim programlarının bu dorultuda yapılandırılması önemlidir.
ARATIRMANIN AMACI
Aratırma, hizmet içi eitim hemirelerinin salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumları ile bilgisayar kaygıları arasındaki
ilikiyi belirlemek amacıyla planlanmıtır. Bu amaç dorultusunda aaıdaki sorulara cevap aranmıtır:
1. Hizmet içi eitim hemirelerinin salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumları nasıldır?
2. Hizmet içi eitim hemirelerinin bilgisayar kaygıları nasıldır?
3. Hizmet içi eitim hemirelerinin salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumları ve bilgisayar kaygıları arasında iliki var
mıdır?
4. Hizmet içi eitim hemirelerinin salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumları ve bilgisayar kaygıları, hizmet içi eitim
hemirelerinin bazı sosyo-demografik özellikleri açısından farklılık göstermekte midir?

IE
TC

20

10

YÖNTEM
Aratırmanın Evreni ve Örneklemi: Aratırmanın evrenini, stanbul l Salık Müdürlüü Eitim ubesi’nde
Müdürlüü’ne
dee ve stanbul
stanbul
nbul l
l Salık
S
balı birinci, ikinci ve üçüncü basamak salık kurumlarında çalıan 137 hizmet içi eitim hemiresi oluturmutur.
Aratırmada
urmuutu
tur. Ara
tırmada
rmada evrenin tamamına
ulaılması hedeflenmi olup, 117 hizmet içi eitim hemiresine ulaılmıtır. Ancak, 1 anket formu hatalı doldurulduu
dolduruldu
dold
u için de
ddeerlendirmeye
alınmamı ve aratırma 116 hizmet içi eitim hemiresi ile gerçekletirilmitir.
Verilerin Toplanması: Aratırmada veri toplama aracı olarak, “Kiisel Bilgi Formu”, “Salık Bakımında
Kullanımına
Yönelik Tutum
akım
mında Bilgisayar Ku
Kullan
ımıına Yö
Ölçei” ve “Bilgisayar Kaygısı Ölçei” kullanılmıtır. Kiisel bilgi formu, hizmet içi eitim
hemirelerinin
sosyo-demografik özelliklerini
itim hem
hem
irelerinin sosyo-demogra
belirlemek amacıyla ya, cinsiyet, medeni durum, mezun olunan eitim programı, hizmet içi eitim
hemiresi
çalıma yılı, kendine
m hem
hem
iresi olarak toplam ça
ait bilgisayara sahip olma durumu, bilgisayar kullanma durumu, bilgisayar kullanma
durumu, eitim
ma konusunda
unda kendini deerlendirme
deerlendi
etkinliklerinde bilgisayar kullanma durumu, bilgisayar ile ilgili bir eitim programına kat
katılıp
“Salık Bakımında
katı
ılıp katılmama
katılmama durumunu içermektedir.
katı
içermek
içe
Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ölçei”, hizmet içi eitim hemirelerinin
salık
bakımında
kullanımına yönelik tutumlarını
n sa
sa
lık bakı
bak
ımında bilgisayar kull
kulla
belirlemek amacıyla kullanılmıtır. Ölçek, Kaminski tarafından 1996 yılında gelitirilmi
sürümü yayınlanmı, Kaya ve Atı
elitirilmi
irilm  ve 2007
007 yı
yyılında
ılında 2. sürüm
tarafından 2008 yılında geçerlik güvenirlii yapılarak, cronbach alpha deeri
ri .90, çalımamızda
çal
çalıımamızda cronbach
cronba alpha deeri .94 bulunmutur. Ölçek,
“kesinlikle katılıyorum”’dan balayıp, “kesinlikle katılmıyorum”’a kadar
yanıt
ar giden yanı
yan
ıt seçenekleri ile beli
bel likert tipinde olup, 40 sorudan
olumaktadır. Ölçein potansiyel puan daılımı -40 ile 40 arasında deimektedir.
olumlu yönde artmaktadır (Kaya ve
mektedir. Puan, 40’a yaklatıkça
yaklatıkça
y
ça tutum
tutu
t
Atı, 2008). “Bilgisayar Kaygısı Ölçei”, hizmet içi eitim hemirelerinin
rinin
nin bilgisayar kayg
kkaygılarını
ılar
larıını belirlemek
belirleme amacıyla kullanılmıtır. Ölçek, Ceyhan
ve Namlu tarafından 2000 yılında gelitirilmi ve geçerlik güvenirlii
yapılarak
deeri
i yapı
yap
ılarak cronbach alpha de
de
eri .94, çalımamızda cronbach alpha deeri .92
bulunmutur. Ölçek, “hiçbir zaman” (1), “bazen” (2), “sık sık” (3), “her
yanıt
seçenekleri
ile dörtlü likert tipinde olup, 28 maddeden
her
er zaman” (4) yan
ıt seçenekl
eç
olumaktadır. Ölçein puan aralıı 28-112 arasındadır. Ölçekteki 4 madde
ters puanlanmıtır. Ölçekten alınan puanın artması
adde ( 17, 21, 26, 27) te
bilgisayar kaygısının arttıını göstermektedir (Ceyhan ve Namlu
Naml Gürcan, 2000).
00).
Veriler, stanbul l Salık Müdürlüü’nden yazılı izin alındıktan
gönüllü katılım
toplanmıtır.
ınd
ndııktan sonra,
s
katıllım esas alınarak
a
Verilerin Analizi: Elde edilen veriler, SPSS (Sürüm:17.0)
aritmetik ortalama, standart sapma, gruplar
üm:17.0) pa
paket programında frekans-yüzdeleme,
frekan
arasındaki farkın belirlenmesinde t testi, tek yönlü
analizi (One-Way ANOVA),
farkın kaynaının belirlenmesinde Tukey HSD ve
önl
nlü
ü varyans
v
AN
deikenler arasındaki ilikinin belirlenmesi amacıyla
analizi istatistiksel yöntemleri kullanılarak analiz edilmi ve önem düzeyi .05
maccıyla korelasyon anali
analiz
olarak alınmıtır (Akgül, 2005; Bahar, 2004;; Özdamar,
amar 2001).
Aratırmanın Sınırlılıkları: Aratırma sonuçları,
onuçl ı, stanbul
onuçlar
stanbul ilindeki hizmet içi eitim hemireleri ve ölçeklerde yer alan ifadelerle sınırlıdır.
BULGULAR
AR VE
V TARTIMA
Bölüm I. Hizmet içi Eitim Hemirelerinin
irelerinin
relerinin Sosyo-demografik Özellikleri
Özellik
Tablo 1: Hizmet içi Eitim Hemirelerinin
likin Bulguların Daılımı (N: 116)
mirelerinin Sosyo-demografik
Sosyo-demografik Özelliklerine
Özel
SOSYO-DEMOGRAFK
ÖZELLKLER
DEMOGRAF
EMO
K
K ÖZEL
ÖZELL
KLER
YA
20-29
9
30-39
0-39
t40
t
40
CNSYET
C
NS
NSYET
Kadın
n
Er
Erkek
MEDEN DURUM
MED
MEDEN
Evli
vli
Bekar
ar
MEZUN
N OL
OLU
OLUNAN ETM PROGRAMI
Salık Meslek Lisesi
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
ÇALIMA YILI
0-23 ay
24-59 ay
60-119 ay
120 ay ve üstü
KENDNE AT BLGSAYARA SAHP OLMA DURUMU
Evet
Hayır
BLGSAYAR KULLANMA DURUMU
Evet
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n

%

29
64
23

25,0
55,2
19,8

112
4

96,6
3,4

89
27

76,7
23,3

7
45
37
27

6,0
38,8
31,9
23,3

50
29
20
17

43,1
25,0
17,2
14,7

112
4

96,6
3,4

116

100,0
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20
10

Hayır
0
0
BLGSAYAR KULLANMA KONUSUNDA KENDN DEERLENDRME
DURUMU
Mükemmel
12
10,3
yi
99
85,3
Kötü
5
4,4
ETM ETKNLKLERNDE BLGSAYAR KULLANMA DURUMU
Evet
116
100,0
Hayır
0
0
BLGSAYAR LE LGL ETM PROGRAMINA KATILMA DURUMU*
Evet
88
80,7
Hayır
21
19,3
BLGSAYAR LE LGL BR ETM PROGRAMINA KATILANLARIN
ETM PROGRAMININ SÜRESN VE KALTESN YETERL BULMA
DURUMU
Evet
42
47,7
47
Hayır
46
4
52,3
BLGSAYAR LE LGL BR ETM PROGRAMINA KATILMAYANLARIN
N
BLGSAYAR KULLANIMI KONUSUNDA ETM ALMAYI STEME
E
EME
DURUMU
Evet
15
71,4
Hayır
6
28,6
28 6
* Bu soruya 7 kii cevap vermemitir.
Tablo 1’de görüldüü gibi aratırma grubunu oluturan hizmet içi eitim hem
hemirelerinin
hem
irelerinin %55,2’sinin 30
30-39 yya, %96,6’sının kadın,
%76,7’sinin evli, %38,8’inin önlisans mezunu, %31,9’unun lisans mezunu olduu, % 43,1’inin 0-23
0-2 ay çalıma
çalıma yyılına
ılına
n sahip olduu, %96,6’sının
kendine ait bilgisayarı olduu, %100’ünün bilgisayar kullandıı, %85,3’ünün bilgisayar
kendini iyi olarak deerlendirdii
isayar kullanma konusunda kend
ken
saptanmıtır.
Hizmet içi eitim hemirelerinin %100’ünün eitim etkinliklerinde
kullandıı,
bilgisayar ile ilgili bir eitim
inde
nde bilgisayar kulland
ıı,, %80,7’sinin
%8
%80,7’si
programına katıldıı ve katılanların %52,3’ünün eitim programının süresini
bulmadıı,
esini
sini ve kalitesini yeterli bulmadı
bulmad
ıı, bilgisayar ile ilgili herhangi bir eitim
programına katılmayanların %71,4’ünün bilgisayar kullanımı konusunda
almayıı istedikleri belirlenmitir.
Bu bulgular, Koç (2003) ile
unda
nda eeitim
itim
m almay
alm
bel
beli
Erdemir ve ark.’nın (2005) aratırma sonuçları ile paralellik göstermektedir.
termektedir.
mektedir. Bu sonuç, hizmet içi eitim hemirelerinin eitim etkinliklerini
gerçekletirirken bilgisayardan yararlandıklarını ve bu konuda geliimee açık
aç
açıık olduklarını
olduklarını göstermitir.
oldukları
Tablo 2: Hizmet içi Eitim Hemirelerinin Eitim Süreci Aamalarında
da Bilgisayar
yar Kullanma
Kullanm Durumlarının Daılımı (N: 116)
AAMALAR**
EVET
EVE
H AYIR
YIR
n
%
n
%

IE
TC

Eitim gereksinimlerine yönelik
94
86,2
15
13,8
nelik
ik vveri toplama*
Eitim programını planlama*
lama*
106
97,2
3
2,8
Eitim programını uygulama*
101
92,6
8
7,4
ygulam
ygulama*
Eitim programını deerlendirme*
94
86,2
15
13,8
de
deerlendirme*
Eitim programını
102
93,6
7
6,4
mıını kay
kayıt etme/rapor
or tutma*
Dier
19
16,4
97
83,6
* Bu soruya 7 kii cevap vermemi
vermemitir.
ermem tir.
r
** Birden fazla seçenek
ek
k iaretlenmitir.
i
iaretlenmi
a
tir.
Tablo 2’de görüldüü
eitim süreci aamalarında %86,2’sinin eitim gereksinimlerine yönelik veri
örüldü
örüldü
ü gibi hizmet içii eitim
ee
itim hemirelerinin
hem
toplama, %97,2’sinin
eitim programını uygulama, %86,2’sinin eitim programını deerlendirme,
in eitim
eitim programını
e
programını planlama,
prog
ma, %92,6’sının
%
%9
%93,6’sının eitim
kayıt
tutma, %16,4’ünün ise aratırma yapma, kalite çalımalarını yürütme, meslektalarla iletiim kurma
m programını
prog
programını kay
kayı
ıt etme/rapor tutma
gibi etkinliklerde
saptanmıtır. Bu bulgular, Atay ve ark.(2009) ile Baar ve ark.’nın (2008) çalıma sonuçları ile paralellik
rdee bilgisayar kullandıkları
kulland
saptanmı
göstermektedir.
edir.
dir. Bu sonuçlar, hizmet
hiz
içi eeitim
itim hhemirelerinin, eitim sürecinde planlama aaması bata olmak üzere tüm aamalarda bilgisayardan
yararlandıklarını
klarıını göstermektedir.
klar
ermekted
Bölüm II. Hizmet içi Eitim
Salık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik
Eitim Hemirelerinin
Hemirelerin
H
ireleri
Tutumları ve Bilgisayar Kaygı
Kaygıları
Kayg
ılar
larıı
Tablo 3: Hizmet içi Eitim
Salık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ve Bilgisayar Kaygıları Aritmetik
Eitim Hemirelerinin
E
Hem
Hemir
Ortalamaları ve Standart
(N: 116)
andart Sapmaları
Sapma
Sapm
_
X
SS
Salık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum
20,07
11,91
39,31
9,52
Bilgisayar Kaygısı
Tablo 3’de görüldüü gibi hizmet içi eitim hemirelerinin salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutum ölçei genel
ortalamasının 20,07±11,91 olduu belirlenmitir. Ölçein puan deerlendirmesine göre, hizmet içi eitim hemirelerinin, çeitli bilgisayar
programlarını kullanma yetenei konusunda kendilerinden emin oldukları, toplumsal geliimde bilgisayarın yararına inandıkları, salık bakımında
bilgisayar kullanımına istekli bir bakı açıları olduu belirlenmitir. Bu bulgu, Çalık ve ark.’nın (2007) çalıma sonuçları ile paralellik
göstermektedir. Salık Bakanlıı’nın 15296 sayılı Hizmet içi Eitim Yönetmelii’nin 16. maddesi c bendinde hizmet içi eitim hemirelerinin,
eitim konularını ilerken etkili, yararlı ve modern eitim tekniklerini/teknolojilerini kullanmaları gerektii belirtilmektedir. Yönetmelik
dorultusunda bu sonuç, hizmet içi eitim hemirelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını gerçekletirmeleri açısından olumlu olarak
deerlendirilebilir (www.saglik.gov.tr/TR/Yonlendir.aspx?, 11.12.2009).
Tablo 3’de görüldüü gibi hizmet içi eitim hemirelerinin bilgisayar kaygı ölçei genel ortalamasının 39,31±9,52 olduu belirlenmitir.
Bu sonuç, hizmet içi eitim hemirelerinin, bilgisayar kullanımı konusunda kaygılarının düük olduunu göstermektedir. Literatürde, kaygı
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düzeyinin düük olmasının örenme isteini arttırdıı, örenmeyi kolaylatırdıı, örenmeye hazırbulunuluu ve dolayısıyla tutumu etkiledii
vurgulanmaktadır. Hizmet içi eitim hemirelerinin kaygılarının düük olması; bilgisayar kullanımına yönelik olumlu tutuma sahip olma, bilgisayarı
kullanma ve bu konuda kendilerini gelitirme açısından olumlu bir sonuç olarak düünülebilir (Babacan, 2009; Ceyhan ve Namlu Gürcan, 2000;
Namlu Gürcan ve Ceyhan, 2003; Kurt, 2000; Taocak, 2007).
Tablo 4: Hizmet içi Eitim Hemirelerinin Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Salık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik
Tutumları ile Bilgisayar Kaygılarının Karılatırılması
Sosyo-Demografik Özellikler

Bilgisayar Kaygısı

Salık Bakımında Bilgisayar
Kullanımına Yönelik Tutum

_
X±SS

_
X±SS

n

Ya

20-29

29

38,72±7,30

23,68±9,90

30-39

64

39,45±10,49

20,69±11,47

t40

23

39,65±9,48
F: 0,076

Salık Meslek Lisesi
Önlisans
Lisans
Lisansüstü

Çalıma Yılı

0-23 ay
24-59 ay
60-119 ay
120 ay

Bilgisayar Kullanma Konusunda
Kendini Deerlendirme Durumu

Mükemmel
yi
Kötü

Bilgisayar le lgili Eitim
Programına Katılma Durumu*

Evet
Hayır

7
45

39,71±8,59
40,95±11,47

19,10±11,70
±11,70

38,64±8,41

18,74±13,60

37

27

37,37±7,31

2
23,38±10,20

50

F: 0,883
p: 0,453
39,60±8,31

F: 1,407
p: 0,245
19,96±11
19,96±11,48

29

41,89± 11,31

19,82±11,73
2±11,73

20

36,45±8,00
,00
00

19,95±15,29
29

17

37,41±10,63
41±10,63
0,63
F: 1,579
579 p: 0,1
0,198

18,20±14,28
0,966
F: 0,089
p: 0,9

12

30,33±2,10

29,70±7
29,70±7,88

99

39,63±8,90

18,9
18,97±12,56

5

54,40±11,14

9,30±5,79

F: 14,389
p:
p: 0,000*
1-2, 1-3,
-3, 2
2-3

F: 6,228
p: 0,003**
1-2, 1-3

88

38,96±9,05
6±9,05

20,62±11,61

2
21

40,23±11,84
23±11,84
±11,84

16,71±16,97

t: 0,544
Evet
Hayır

42
46

IE
TC

Bilgisayar le lgili Eitim
Programına Katılanların
Programın Süresini ve Kalitesini
Yeterli Bulma Durumu

11,73±15,15
,001*
F: 9,960 p: 0,001*
1-3, 2-3
-3
13,85±18,36
5±18,36
±18,36

20
10

Mezun Olunan Eitim Programı

p: 0,927

p: 0,588

35,92±6,24
41,73±10,31
t: 3,228

p: 0,002 **

t: 1,001

p: 0,326

23,54±10,15
17,95±12,30
t: 2,312

p: 0,023***

* Bu soruya 7 kii cevap vermemitir.
tir.
tir.
p 0,05
* p0,001
** p 0,01 ***p
Tablo 4’de görüldüü
hemirelerinin, yalarına göre bilgisayar kaygısı puan ortalamaları incelendiinde, en düük
ü
ü gibi, hizmet iç
içi eeitim
itim hemirelerin
ortalamanın 20-29 ya grubunda
40 ya ve üstü ya grubunda (39,65±9,48) olduu belirlenmitir. Hizmet içi
bunda
unda (38,72±7,30), en yüksek ortalamanın
ortala
eitim hemirelerinin yalarına
kaygısı
alar
larıına göre bilgisayar kay
kayg
ısı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıtır (p0,05).
Hizmet içi eitim hemirelerinin,
bilgisayar kullanımına yönelik tutum puan ortalamaları incelendiinde, en düük
mireler
irelerinin, yalarına
yalarına göre salık
sa
salık bakımında
bak
ortalamanın 40 ya ve üstü
ya grubunda
(11,73±15,15), en yüksek ortalamanın 20-29 ya grubunda (23,68±9,90) olduu belirlenmitir. Hizmet içi
üst ya
rubunda (11,73±15,15)
(11,73±15,15
eitim hemirelerinin
salık
erinin yalarına
yalarınaa göre sa
y
lık bakımında
bakımınd bilgisayar kullanımına yönelik tutum puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak çok ileri
derecede anlamlı
Bu farkın, 20-29 ve 30-39 ya gruplarının lehine olduu belirlenmitir. Bu bulgu, Koç’un (2003)
mlı bir fark bulunmu
bulunmutur (p 0,001).
0,
aratırma sonuçları
sonu ı ile paralellik göstermektedir.
sonuçlar
göstermekte
göstermekted Bu sonuçlar, 40 ya altındaki hizmet içi eitim hemirelerinin kaygılarının daha düük, salık
bakımında bilgisayar kullanımına
tutumlarının daha olumlu olduunu göstermektedir. Genç grupların bilgisayar kullanmaya yönelik daha
kullanımına yönelik
kullanı
nelik tu
istekli olduklarını
kaygılarının
arıını dolayısıyla
ar
do ısıyla
dolay
yla kayg
kay
ılar
larıının da düük olduunu vurgulayan literatürle tutarlıdır (Çevik ve Balolu, 2007).
Hizmett içi eitim
hemirelerinin,
mezun oldukları eitim programına göre bilgisayar kaygısı puan ortalamaları incelendiinde, en düük
eitim hem
e
hem
ireler
ortalamanın lisansüstü
olanlarda (37,37±7,31), en yüksek ortalamanın önlisans mezunu olanlarda (40,95±11,47) olduu bulunmutur.
üstü mezunu ola
Hizmet içi eitim hemirelerinin
mezun oldukları eitim programına göre bilgisayar kaygısı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
ireler
irelerinin m
fark bulunmamıtır (p0,05).
,05). Hizmet içi eitim hemirelerinin, mezun oldukları eitim programına göre salık bakımında bilgisayar kullanımına
yönelik tutum puan ortalamaları incelendiinde, en düük ortalamanın salık meslek lisesi mezunu olanlarda (13,85±18,36), en yüksek ortalamanın
lisansüstü mezunu olanlarda (23,38±10,20) olduu bulunmutur. Hizmet içi eitim hemirelerinin, mezun oldukları eitim programına göre salık
bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutum toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıtır (p0,05). Bu
sonuç mezun olunan eitim programının, bilgisayar kaygısını ve salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumu etkilemediini
düündürmütür.
Hizmet içi eitim hemirelerinin, çalıma yılına göre bilgisayar kaygısı puan ortalamaları incelendiinde, en düük ortalamanın 60-119 ay
çalıma yılına sahip olanlarda (36,45±8,00), en yüksek ortalamanın 24-59 ay çalıma yılına sahip olanlarda (41,89±11,31) olduu belirlenmitir.
Hizmet içi eitim hemirelerinin çalıma yılına göre bilgisayar kaygısı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıtır
(p0,05). Hizmet içi eitim hemirelerinin, çalıma yılına göre salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutum puan ortalamaları
incelendiinde, en düük ortalamanın 120 ay ve üstü çalıma yılına sahip olanlarda (18,20±14,28), en yüksek ortalamanın 0-23 ay çalıma yılına
sahip olanlarda (19,96±11,48) olduu belirlenmitir. Hizmet içi eitim hemirelerinin, çalıma yılına göre salık bakımında bilgisayar kullanımına
yönelik tutum puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıtır (p0,05). Bu sonuç çalıma yılının, bilgisayar kaygısını
ve salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumu etkilemediini düündürmütür.
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Hizmet içi eitim hemirelerinin, bilgisayar kullanma konusunda kendini deerlendirme durumuna göre bilgisayar kaygısı puan
ortalamaları incelendiinde, en düük ortalamanın, kendini mükemmel olarak görenlerde (30,33±2,10), en yüksek ortalamanın, kendini kötü olarak
görenlerde (54,40±11,14) olduu belirlenmitir. Hizmet içi eitim hemirelerinin bilgisayar kullanma konusunda kendini deerlendirme durumuna
göre bilgisayar kaygısı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak çok ileri derecede anlamlı bir fark bulunmutur (p 0,001). Bu farkın kendini
mükemmel ve iyi görenler lehine olduu saptanmıtır. Hizmet içi eitim hemirelerinin, bilgisayar kullanma konusunda kendini deerlendirme
durumuna göre salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutum puan ortalamaları incelendiinde, en düük ortalamanın kendini kötü olarak
görenlerde (9,30±5,79), en yüksek ortalamanın kendini mükemmel olarak görenlerde (29,70±7,88) olduu belirlenmitir. Hizmet içi eitim
hemirelerinin bilgisayar kullanma konusunda kendini deerlendirme durumuna göre salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutum puan
ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bir fark bulunmutur (p 0,01). Bu farkın, kendini mükemmel olarak görenler lehine
olduu saptanmıtır. Bu sonuçlar, Anandra (1998) ve Namlu Gürcan ve Ceyhan (2003) tarafından yapılan çalıma sonuçları ile paralellik
göstermektedir. Bu durum, kendini bilgisayar konusunda donanımlı bulan hemirelerin hem kaygılarının hem de tutumlarının olumlu yönde
etkilendiini düündürmütür.
Hizmet içi eitim hemirelerinin, bilgisayar ile ilgili eitim programına katılma durumuna göre bilgisayar kaygısı puan ortalamaları
incelendiinde, en düük ortalamanın katılanlarda (38,96±9,05), en yüksek ortalamanın katılmayanlarda (40,23±11,84) olduu belirlenmitir. Hizmet
içi eitim hemirelerinin, bilgisayar ile ilgili eitim programına katılma durumuna göre bilgisayar kaygısı puan ortalam
ortalamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmamıtır (p0,05). Hizmet içi eitim hemirelerinin, bilgisayar ile ilgili eitim program
programına
programı
ına katılma durumuna göre
salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutum puan ortalamaları incelendiinde, en düük ortalamanın
katılmayanlarda
nın
n ka
kat
ılmayanlard
ayanlard (16,71±16,97), en
yüksek ortalamanın katılanlarda (20,62±11,61) olduu belirlenmitir. Hizmet içi eitim hemirelerinin bilgisayar
katılma
isayar
ar ile
il ilgili eeitim
itim
itim programına
pr
durumuna göre salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutum puan ortalamaları arasında istatistiksel
anlamlıı bir
fark bulunmamıtır
tiksel olarak anlaml
ir far
(p0,05). Bu sonuç bilgisayar ile ilgili eitim programına katılma durumunun, bilgisayar kaygısını
nı ve salık
salık
k bakımında
bakımında bilgisayar
bakı
gisay kullanımına
yönelik tutumu etkilemediini düündürmütür.
Hizmet içi eitim hemirelerinin, bilgisayar ile ilgili eitim programına katılanların eitimin
itimin
n süresini ve kalitesini yeterli bbulma durumuna
göre bilgisayar kaygısı puan ortalamaları incelendiinde, en düük ortalamanın eitimin süresini
bulanlarda (35,92±6,24), en
üresini vee kalitesini yeterli bulanlard
yüksek ortalamanın eitimin süresini ve kalitesini yeterli bulmayanlarda (41,73±10,31) olduu belirlenmitir.
Hizmet içi eitim
hemirelerinin,
belirlenmi
elirlenmitir. H
e
eitimin süresini ve kalitesini yeterli bulma durumuna göre bilgisayar kaygısı puan ortalamaları
arasında
derecede anlamlı bir
lamalarıı aras
lamalar
ar
ında istatistiksel
iksel oolarak ileri
i
fark bulunmutur (p 0,01). Hizmet içi eitim hemirelerinin, bilgisayar ile ilgili eitim
programına
katılanların
tim
m program
programı
ına k
kat
ılanların eitimin
itimin süresini ve kalitesini yeterli
bulma durumuna göre salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutum puan
incelendiinde,
n ortalamaları
ortalamaları incelendi
inc
inde, een düük ortalamanın eitimin
süresini ve kalitesini yeterli bulmayanlarda (17,95±12,30), en yüksek ortalamanın
manın eitimin
e
itimin süresini ve kalitesini yeterli bulanlarda (23,54±10,15)
olduu belirlenmitir. Hizmet içi eitim hemirelerinin, eitimin süresini ve kalitesini yeterli bulma durumuna
durumun göre salık bakımında bilgisayar
dur
kullanımına yönelik tutum puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak
ak anlamlı
anlamlı bir fark bulunmutur
bulunmu
bu
tur
tur (p 0,05). Bu sonuç, bilgisayar ile ilgili
gereksinimlere cevap veren nitelikli eitim programlarının bilgisayarr kaygısını
azalttıı,
salık
bakımında
kayg
azaltt
zalttıı, sa
alık bakı
bak
ımınd
n bilgisayar kullanımına yönelik tutumu
olumlu yönde etkilediini göstermektedir.
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Tablo 5: Hizmet içi Eitim Hemirelerinin Salık Bakımında Bilgisayar
Kullanımına
ar Kullan
nımına Yönel
Yönelik Tutumları ile Bilgisayar Kaygıları Arasındaki
liki
Bilgisayar
Salık
Bilgisay Kaygı sı
Bilgisaya
Sa
Sa
lık Bakımında
Bilgisayar
Kullanımına
Bilgis
Bilgisa
Yönelik Tutum
Bilgisayar
r
1,000
-0,502*
Kaygısı
p
0,000
Salık
r
-0,502*
2*
1,000
Bakımında
p
0 000
0,000
Bilgisayar
arr
Kullanımına
ım
mına
Yönelik
nelik
elik Tutum
* p0,001
p0,001
0,00
Tablo 5 incelendiinde,
celend inde, hizmet
celendi
hi
içi eeitim
itim
m hem
hemirelerinin salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumları ile bilgisayar kaygıları
arasında orta derecede
(r: -0,502
p 0,01). Bu bulgu, Koç’un (2003) yaptıı aratırma sonucu ile paralellik
recede
ecede negatif anlamlı
anlaml
anlam ı bir iliki vardır
var
göstermektedir.
hemirelerinin bilgisayar kaygıları arttıkça salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik olumlu
r. Bu sonuç, hizmet içi eeitim
itim hem
tutumlarının
azaldıını
kaygıları azaldıkça salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik olumlu tutumlarının arttıını
n azaldı
ını ya da bilgisayar ka
kayg
göstermektedir.
ktedir.
tedir. Literatürde, kaygının
kayg
k ının tutum üzerinde etkisinin olduu vurgulanmaktadır. Bu sonuç literatüre uygunluk göstermektedir (Babacan,
2009; Ceyhan
Namlu Gürcan ve Ceyhan, 2003; Kurt, 2000; Taocak, 2007).
an ve Namlu Gürcan, 2000; Na
SONUÇ VE ÖNERLER
Hizmet içi eitim
salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarını ve bilgisayar kaygılarını belirlemek amacıyla
eitim hemirelerinin
hemir
yapılan bu çalımada, hizmet
izmet içi
iç eitim hemirelerinin salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik olumlu tutum içinde oldukları ve bilgisayar
kaygılarının düük olduu saptanmıtır. Hizmet içi eitim hemirelerinin salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarının; yaa,
bilgisayar kullanma konusunda kendini deerlendirme durumuna ve bilgisayar ile ilgili eitim programına katılanların eitim programının süresini
ve kalitesini yeterli bulma durumuna göre farklılatıı, mezun olunan eitim programı, çalıma yılı ve bilgisayar ile ilgili bir eitim programına
katılma durumuna göre farklılamadıı saptanmıtır. Bilgisayar kaygılarının; bilgisayar kullanma konusunda kendini deerlendirme durumuna ve
bilgisayar ile ilgili eitim programına katılanların eitim programının süresini ve kalitesini yeterli bulma durumuna göre farklılatıı, ya, mezun
olunan eitim programı, çalıma yılı ve bilgisayar ile ilgili bir eitim programına katılma durumuna göre farklılamadıı saptanmıtır. Ayrıca,
hizmet içi eitim hemirelerinin salık bakımında bilgisayar kullanmaya yönelik tutumları ile bilgisayar kaygıları arasında orta derecede negatif
anlamlı bir iliki bulunmutur. Bu sonuçlar dorultusunda;

Hizmet içi eitim hemirelerinin, salık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarının daha da gelitirilmesi için bilgisayar/bilgisayar
teknolojileri konusunda gereksinimler dorultusunda sürekli eitim programlarının düzenlenmesi,

Benzer çalımaların farklı alanlarda çalıan hemire grupları (youn bakım, diyaliz, ameliyathane vb.) ile yapılması önerilmektedir.
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Özet
Hızla deien küresel ekonomide, öretmen adaylarının bilgi ve becerileri geleceimiz için en deerli varlık haline
ne gelmitir. Nitekim geleneksel sınıf
dıında örenme ve sürekli eitim giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu nedenle, bilgi toplumunun beklenti vee ihtiyaçlarını karılayabilecek
ka
yenilikçi
araçlara ihtiyaç duymaktayız. Toplumun yönlendirilmesinde ve ekillenmesinde deiim ajanları olan öretmenlerin
menlerin hizmet ön
öncesi ve hizmet içi
yetitirme sürecinde elektronik mentörlük, bu balamda yenilikçi bir geliim aracı olabilir. Hizmet öncesinde öretmenlerin akadem
akademik hayatlarını ve
kariyerlerini daha baarılı kılmak üzere örgün eitim yanında e-mentörlük sistemini bir araç olarak entegre
gre edebiliriz.
Bu çalımanın amacı, hizmet öncesi öretmen eitiminde yaygın/okul dıı (non-formal) eitim yoluyla
la öretmen adaylarının becer
beceri ve deneyimlerini
desteklemenin yanında, fırsatları tevik etmek için yenilikçi bir metodoloji önermek ve e-mentörlük sisteminin
isteminin çerçevesini çizmek
çizmektir. Ayrıca türkiye'de
hizmet öncesi öretmenler için uygun bir e-mentörlük modelinin yapısını tartımaktır.
Anahtar kelimeler: mentörlük, e-mentörlük, hizmet öncesi öretmen yetitirmede e-mentörlük.
ntörl
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In a rapidly changing global economy, student teachers'
cher skills and knowledge
owle
become our most valuable assets for improvement of our future. Thus
ongoing training and learning outside of traditional
ional classrooms become incre
increasingly important. For this reason, we need innovative tools to adapt to fulfill
the needs and meet the expectations of information
ormation society.
In this respect, electronic mentoring
ng can be an innovative developmen
development tool during pre-service an in-service training period of teachers who are the
change agents in shaping and directing
ecting the society.
society Beside formal education of pre-service teachers, we can integrate an e-mentoring system as a medium
to thrive their academic life and
nd career.
car
In this study, our aim
m is to propose an innovative methodology
metho
to support the skills and experiences, and opportunities to foster pre-service teacher
training through non-formal
on-formal education and outline an e-mentoring system. Moreover, discuss a structure of a suitable model of e-mentoring for preservice teachers in Turkey.
Key words: Mentoring, E-mentoring,
E-mento
E-mentoring
E-ment
for pre-service teacher training.

Giri

Yüzyıllar boyunca, örenme ve öretme sürecinde bilgi ve tecrübenin genç nesillere aktarılmasında üniversiteler, merkezi konumda olmutur (Babürolu
ve Dicleli 2003). Özellikle son dönemde öreten (öretme) merkezli yaklaımlardan, örenen (örenme) merkezli yaklaımlara doru deien paradigma
hayatın her alanına yansımaktadır; örnein i yaamında, seri üretimden müteri odaklı üretime geçi devam etmektedir. Aslında bu dönemde bireyin her
eyin merkezinde olduu ve sistemin buna göre yapılandıı gözlemlenmektedir. Bu süreçte bilgi ve iletiim teknolojilerinin temel dönütürücü unsur
olduu söylenebilir. Sürekli deien ve gelien günümüz üniversite sistemi yenilikçi olmayı zorunlu kılmakta ve yaam boyu örenme stratejileri
gelitirmeyi gerektirmektedir.
Yaadıımız (dijital) çaın artlarına uyum salamak üzere, örenenlerin kapasite ve ilgilerine uygun, çaın gerektirdii teknik ve yöntemleri kullanan
eitim yaklaımları gelitirmek ya da mevcut yaklaımları uyarlamak kaçınılmaz bir zorunluluktur. Sadece kuru bilgi transferinin (ezberin)
anlamsızlatıı günümüzde bilginin yanında tecrübenin (bilginin nasıl kullanılacaının) örenilmesinde tarih boyunca kullanılmı yaklaımlardan birisi
mentörlüktür (Clutterbuck 1991, Miller 2002, Muray 2001, Rhodes 2004, Sanders 2009 Zachary 2005). Mentörlük eitim sürecinde bütün paydaların
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geliimine olumlu katkı salamakla birlikte, paydaların arasındaki etkileimi de kolaylatırmakta ve iyiletirmektedir (nelmen, 2004). Özellikle son
yıllarda teknoloji, biliimin deitirici ve dönütürücü gücü ile inanılmaz noktalara gelmitir. Geçmite olduu gibi günümüzde de bu deiimin eitim
dünyasına yansımaları olmaktadır. Eitim dünyasının en temelinde yer alan öretmeni iyiletirmek bir anlamda gelecei ekillendirmektir.
Her öretmen adayı kendi akademik ve sosyal potansiyeline tam olarak ulaamama riskini fazlasıyla taımaktadır. Dolayısıyla hızlı bir teknolojik deiim
ve dönüüm yaayan toplumumuzda öretmen adaylarının gerçek potansiyellerini hayata tam olarak yansıtamadıı düünülmektedir. Bu soruna
günümüzün rekabetçi, deiken, teknolojik ortamında yaratıcı yenilikçi çözümler beklenmektedir. Bu balamda mentörlük örgün eitim çemberi
dıında/yanında öretmen adaylarına yeni fırsat ve kaynaklar sunan bir örenme yaklaımı olarak görülmektedir (Bland ve arkadaları 2009, Boreen ve
arkadaları 2001, Moir ve arkadaları 2009, Pitton 2006, Podsen 2007, Strong 2008, Villiani 2009).
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Üniversite mezunlarının aldıkları eitimin mezuniyet sonrası duruma ne derece cevap verebildii tartıılmaktadır ki alan eitiminin

sınırlarını ve içeriini
eitim kurumu içinde deitirmek çok esnek deildir, bunun yanında i hayatında ya da gerçek hayatta ihtiyaç duyulan
yulan bilgi ve beceriler çok çeitlenmi
ve öretmenlerden beklentiler daha da artmıtır. Bu beklentileri karılamada ve öretmenlerin bilgi ve becerilerini
ni kkendi belirledikleri
elirledi
hedef ve istekler
dorultusunda gelitirmelerinde mentörlük önemli bir araç olabilir. Öretmen adaylarına yönelik elektronik mentörlük (e-mentörlük)
(e-ment
uygulaması
ile verimlilik ve etkililikleri artırılırken, sosyal aları, kiilerarası iletiim becerileri, farklı bakı açılarınıı anlamaları ve özgüvenlerini ggelitirmelerine de
olanak salanabilir.
Mentörlük

Mentörlüün tarihi insanlık tarihi kadar eskidir ve günümüz gelimilik düzeyine erimede
de mentörlüün
mentörlü önemli rolü
lü olduu
oldu kabul edilmektedir (Murray
1991). Mentörlük ile ilgili ilk yazılı kayıt Yunan mitolojisine dayandırılmaktadır; Itaca
ca kralı
k
olann Odeyysus Truva sav
savaına gidecektir ve bahsi geçen
dönemde Odeysus'un en yakın dostlarından biri Mentor'dur. Savaa giderken olu Telamakus'u yetitirm
yetitirmek ve ona hamilik yapmak üzere Mentor'e
emanet eder. Bazı kaynaklar Mentor’ün bu süreçte zayıf ve yetersiz kaldıı içinn tanrıça Athena’nın
Athena
Mentor
or kı
kılıında Telemakus’un yetimesine destek ve
yardım ettii belirtilmektedir. Mentör özel ismi tarihe bu ekilde geçmitir (Miller
Miller 2002).
Eitim sürecinin özünde deneyim edinme vardır, deneyim edinme ve bu den
deneyimlerden
rden elde edilen tecrüb
tecrübeyi paylama süreci ile ilgili olarak çıraklık,
kılavuzluk, danımanlık, rehberlik vb. çok farklı terimler karımıza çıkmaktadır
ktad (Stonee 2007). Tarih bo
boyunca modası hiç geçmeyen, ancak deien çevre
artları ile birlikte dönüen önemli bilgi ve tecrübe paylaım yaklaımlarından
an biri mentörlüktür.

IE
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Mentörlük kavramı ile ilgili alanyazında farklı terim ve tanım
tanımlarla karılamakla birlikte, genel anlamda bir kiinin (mentör) bilgi ve deneyimini
paylaarak dierinin (menti) geliimine destek olduu
u bir geli
geliim süreci olarak iifade
fad edilebilir. Temel amaç bireyin kiisel geliim hedefleri
dorultusunda bilgi ve yeteneklerini gelitirmesine olanak
olana salamaktır. Bu süreçte mentör birikim ve tecrübelerini menti/protege ile paylaarak hem
kiisel tatmin hissini güçlendirir, hem de kendi geliim
im süreçlerini gözden geçirme
ge
fırsatı bulur (Crisp ve Cruz 2009).
Shea (1994) mentörlüü hiyerarik kanalla
kanallar dıında,
ıında, herhangi bir statü gözetmeden bireyler arası bilgi ve birikim paylaımı olarak
tanımlanmaktadır. Dier bir ifade ile mentörlük daha deneyimli bir kii ile (mentör) daha az
tanımlanmaktadır
deneyimli
eneyimli bir kkii (menti/protege) arasındaki etkileim ile bir anlamda tecrübenin paylaımından
yola
çıkarak bilgelie ulama sürecidir (Jacobi 1991).

Mentörlük
ük (Mentoring)
(Me

Tutorluk
torluk (Tutoring)
(Tutorin

Koçluk (Coaching)

Perchiazzi (2009) mentörlük sürecinin tutorluk, koçluk ve danımanlık süreçleri ile ilikili
olduunu ve bu kavramları kapsayan bir ifade olduunu açıklamak üzere ekil 1’deki hiyerariyi
o
sunmaktadır. Mentörlük Türkçede rehber, danıman, akıl hocası, guru, yol gösterici, lider, hami,
kılavuz, yönder vb. isimler ile ifade edilmeye çalıılmakla birlikte tam bir karılıı olduu
söylenemez. Bu nedenle sürece dahil olan bireylere menti ve mentör, sürecin kendisi de
mentörlük olarak ifade edilebilir. Bu ifadeler ııında mentörlüün karılıklı güven ve
gönüllülük esasına dayalı olarak rehberlik ve koçluk süreçlerini kapsayan kiisel ve mesleki
bilgi, beceri ve tecrübe paylaımı ile bir örenme ve geliim süreci olduu söylenebilir. Sonuç
olarak mentörlük küçük deiikliklerle farklı alanlara ve ortamlara kolaylıkla uygulanabilecek
bir örenme yaklaımı olarak görülmelidir.

Danımanlık (Counselling)

Mentörlük Süreci
Aslında hepimiz yaamımızın belli evrelerinde, özellikle geçi dönemlerinde, mentörlük
sürecine dahil olmuuzdur. Bu nedenle Clutterbuck (1991) mentörlüün temelde
yapılandırılmamı (informal) ve yapılandırılmı (formal) iki farklı yaklaım olarak karımıza
çıktıını belirtmektedir. Herhangi bir planlamanın olmadıı kendiliinden gelien mentörlük yapılandırılmamı (informal) mentörlük olarak ifade
edilmektedir. Yapılandırılmı (formal) mentörlük ile yapılandırılmamı (informal) mentörlük arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Yapılandırılmı
mentörlük belli bir organizasyon/örgüt tarafından belli bir amaç ve süre için düzenlenmektedir. Bazı programlarda hazırlık ve oryantasyon mevcuttur.
Programlara katılım gönüllülük esasına dayalıdır.

ekil 1. Mentörlüün Kapsamı
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Yapılandırlmı (formal) mentörlük uygulama sürecinin genelde hazırlık, eletirme, etkileim ve sonlandırma olarak dört ana aamadan oluacak ekilde
düzenlenmesi önerilmektedir. Bu süreç düzenlenirken ve uygulanırken ya, kültür, cinsiyet, sınıf (toplumdaki yer) eitim düzeyi, i tecrübesi,
katılımcıların karakterleri vb konuların önemli deikenler olduu görülmektedir (Kochan ve Pascarelli 2005).
Hazırlık aamasında mentörlük sürecinde baarılı sonuçlar salanabilmesi için, mentör ve mentilerin ön eitime tabi tutulması beklenir. Bu aamada
öncelikle mentilerin hazırlıı ile ilgi bilgilinendirme, hedeflerinin belirlenmesi vb. süreçler yer alır. Mentörlerin bilgi, beceri ve tecrübesini menti ile
paylamaya açık, gerektiinde mentiye psikolojik olarak destek olan onu motive eden, mentinin performasını gözden geçiren ve olumlu-olumsuz yönleri
ile yorumlayan fırsat ve tehditler konusunda öneriler getiren, mentinin her zaman rahat eriebilecei ve her konuda danıabilecei, gerektiinde rol model
olabilecek daha önemlisi mentinin yeti ve yeteneklerini nasıl daha iyi kullanabilecei konusunda yönlendiren kiiler olması gerekir. Ayrıca mentörler
öretme ve sosyal becerilere sahip olmalı ve karılaılan problemlere profesyonel çözümler üretebilmelidir.

20
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Eletirme Aaması mentörlüün en temel aamasıdır. Bu eletirme ne kadar uygun ve uyumlu olursa mentörlüün
üün yararı ve çık
çıktıları o derece yüksek
olur. Eer eletirme uygun olmazsa süreç ilemez ve balamadan biter. Eletirmede öne çıkan unsurlar mentör
ntör ve mentilerin kkiilik özellikleri ile
örenme stilleridir. Mentinin iyiletirmek istedii bir çok konusu/sorunu olabilir. Hami ya da akıl hocası olarakta ifade edilen mentör ile eletirme öncesi
öncelikle mentinin hedefini belirlenmesi gerekir.
Etkileim tecrübe paylaımı aamasıdır; örenme ve geliim mentörlük programlarının iki temel amacıdır. Mentörlük bir tür çıraklık olarak ta
nitelendirilebilir. Etkileim sürecinde görümelerin sıklıı ve aralıı önemlidir. Bilgi ve tecrübenin
crübenin kaza
kazanlımasının
nın ya
yanında, menti bu süreçte özgüven,
özsaygı, içdisplin ve benzeri davranılar kazanır.
Sonlandırma aaması mentör ve mentinin ayrılma aamasıdır. Mentörlük süreci baında
nda taraflar resmi olarak
ol
sürecin ne zaman biteceini bilmelidir.
Ancak yapılandırılmı mentörlük sonrası taraflar isterlerse mentörlük sürecini
ecini informal
in rmal olarak devam ettirebilirler. Mentörlüün formal olarak
sonlandırılmasından sonra menti mentör ve organizsayon açısından deerlendirmeler
ndirmeler yap
yapılır.
Yapılandırılmı mentörlük sürecinde organizasyona da (kurum) önemli görevler
revle düer.. M
Mentörlük sürecinde pozitif ortam oluturmak, salıklı bir iletiim
ortamı ile sürecin iyi planlanması kurumun temel rolleridir. Süreç sonundaa mentör ve menti bu ilikiyi esiz bir deneyim olarak algılaması kurumun
süreci baarılı olarak planladıını gösterir.
Mentörlük Modelleri ve E-Mentörlük
Mentö
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Her ne kadar yeni ve farklı anlamlarda kullanılsa da mentörlük
me
bir örenme
nme yaklaımı ve etkinliidir. Alanyazında sosyal oluturmacı örenme kuramına
dayandırılmakta ve çok farklı modelleri bulunmaktadır
nmaktadır (Ragins ve Kram 2007).
2
Birebir mentörlük (One to One Mentoring), akran mentörlüü (Peer
Mentoring), grup/takım mentörlüü (Group-Team
oup-Team Mentoring), ters yönde
yönd mentörlük (Reverse Mentoring), kendine mentörlük (Self Mentoring)
alanyazında karımıza çıkan farklı modellerdir.
dellerdir. Birebir mentörlük klasikk ve
v en temel mentörlük modelidir; yalı bir kiinin (mentör) bilgi ve tecrübesini
genç bir kii (menti) ile paylamasıdır.
dır. Akran mentörlüü benzer artla
artlara sahip akranların örenme sürecinde birbirine destek olmasını kapsar. Takım
veya grup mentörlüü farklı özelliklere
liklere sahip en az
a 3-4 kiinin etkileimde bulunduu süreçtir. Ters yönde mentörlükte tecrübe sahibi yalı deil gençtir,
özellikle son dönemde yeni nesil
nes (nternet nesli) bilgiye
b
daha kolay ulaabilmekte ve bilgisayar ve teknolojinin kullanımında yalılardan tecrübeli
olabilmektedirler. Kendinee men
mentörlük ise kiinin
n belli hedefler dorultusunda bireysel olarak süreci yürütmesidir. Alanyazında en yaygın kullanılan
mentörlük modelleri birebir
irebir mentörlük, grup mentörlüü ve
v akran mentörlüüdür.
Mentörlük programlarında
larında karılaılan
karılaı
problemlerin
lem
baında uygun olmayan eletirme, görümelerin uygun zamanlanmaması, corafi engel, mentör
tarafından mentinin ihmali ve beklentileri karılamama,
karı
mentörlük yapanlarda da kendini yetersizlik hissi ve az sayıda mentör ve mentinin bulunması
olarak sıralanmaktadır
maktad (Single
ngle ve Single 2005).
20
Gelien teknolojilere dayalı olarak; özellikle yer, zaman ve ortamdan baımsız olarak mentörlüün
gerçekletirilmesi mümkündür.
Geleneksel yüz-yüze gerçekle
gerçekleen mentörlük yeni teknolojilerin entegrasyonu sonucunda elektronik mentörlük (e-montörlük) olarak karımıza
çıkmaktadır. Sanal toplum
m oluturma
olu
ve yürütme ile e-mentörlük; zaman ve corafi yerleime balı olmadan bilgi, tecrübe paylaımına olanak
salamaktadır. Ayrıca sosyal önyargılardan baımsız, kolay ve farklı etkileim yöntemleri sunması nedeniyle önerilmektedir. Çevrimiçi mentörlük,
mentör-menti iletiimi açısından önemli araçlar sunmaktadır. E-mentörlük, telementoring, cybermentoring, online mentoring veya virtual mentoring
olarak ta isimlendirilmektedir. Yüz-yüze mentörlük programlarına esnek bir alternatiftir (Berg 2009). E-mentörlük sürecinin statü farkını ortadan daha
kolay kaldırdıı söylenebilir. Ayrıca yüz-yüze mentörlüe göre cevaplama süresinde esneklik olmasının yanında bu metod ile daha fazla kiiye
ulaılabilme imkanı bulunmaktadır. O'Neil (2005) online mentörlük için bir yazılım gelitirmi ve etkileim süreci ile ilgili içeriin veritabanında
tutularak incelenmesinin önemini vurgulamıtır.
nternet çevrimiçi tartıma, e-posta benzeri araçlar ile zaman ve mekan sınırlılıını kaldırdıı için çok tercih edilir olmutur. Dolayısıyla elektronik
mentörlük ile eriilebilirlik sorununu çözülmektedir. E-mentörlük yüz-yüze mentörlükte bulunmayan bazı özellikleri sunmakta, çevrimiçi ortamlarda
yürütülen e-mentörlük bireylere eriilebilir olması nedeniyle yeni alternatifler salamaktadır. Ancak e-mentörlük programına dahil olanların belli bir
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düzeyde kullanılan teknoloji ile ilgili beceriye sahip olmaları gereklidir. E-mentörlük uygulamalarında etkili stratejiler gelitirilerek çevrimiçi ortama
uygun düzenlemeler yapılmalıdır.
Öretmen Yetitirme Sürecinde E-mentörlük
Geçmiten günümüze öretmenlik eitimi deiik formlarda ve formatlarda insanlık tarihi boyunca süre gelmi ve geliimini devam ettirmektedir.
Öretmenlik eitimi ve meslei kiinin bilgisi, tecrübesi, kiilii, toplumun kültürü ve yaam felsefesi ile bütünletii oranda baarılı olmutur (Celep
2004). Öretmenlik mesleini üniversite mezunu herkesin yapamayacaı bilinen bir gerçek olmakla birlikte bu noktada en önemli görevin öretmen
yetitiren kurumlara dütüü söylenebilir.
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Mentörlük özellikle Amerika Birleik Devletleri (ABD) bata olmak üzere birçok ülkede eitim kurumları dahil bir çok kuruluta uzun zamandır
uygulanmaktadır. Günümüzde önemli ABD firmaların hepsinde mentörlük programı bulunmaktadır (Stone, 2007).
07). Seksenl
Seksenli yıllardan sonra Avrupa
kıtasında da dikkat çekici çalımalar gözlenmektedir. Ülkemizde son yıllarda deiik isimler adı altında (yaam koçluu,
koçlu
yönderlik gibi) popüler olduu
söylenebilir. Ancak Türkiye’de akademik düzeyde bu alanda çalımaların balangıç düzeyinde olduu bilinmektedir.
mektedir. Yüksek Öretim
Ö
Kurumunun
(YÖK) tez merkezinde yapılan taramada mentör, mentörlük mentor, mentoring, mentorship benzeri kelimelerin geçti
geçtii çok az çalı
çalıma gözlemlenmi,
ancak bunların hiçbirinin öretmen eitimi üzerine odaklanmadıı görülmütür (Ulusal Tez Merkezi, 2009).
09).

TC

Crisp ve Cruz mentörlük uygulamalarını; duygusal ve psikolojik destek, kariyer planlaması, akademik
k bilgi deste
destei ile rol modell
modellik olarak dört alanda
gruplandırmıtır (Crisp ve Cruz 2009). Ayrıca Allen ve arkadaları mentörlük ile ilgili uygulamaların
rın i yeri
eri mentörlüü,
men
psikolojik destek amaçlı
mentörlük ve eitim alanında yapılan mentörlük olmak üzere üç ayrı alanda incelenebileceini
bileceini be
belirtmilerdir. Bu al
alandaki aratırmaların balangıç
aamasında olduunu belirterek, yapılan çalımalarda düük maliyetli yöntemlerin tercih edildiini bu yaklaımın
mın imdilik normal karılanması
gerektiini ancak mentörlük ile ilgili daha ileri düzey (kompleks) çalımaların yapılmasına
sına basamak tekil etmesini umduklarını ifade etmilerdir (Allen
ve arkadaları 2008). Popüler mentörlük çalımaları eski olsada bu alandakı ar
aratırmalar
 malar son yıllaraa da
dayanmaktadır; özellikle e-mentörlük ile ilgi
akademik uygulamalar 1990 sonrasında gerçekletirilmitir (Single ve Singlee 2005).
E-mentörlük bireylerin hayatına çok önemli pozitif etki salamakla birlikte,
e, e-mentörlük çalımalarında
malarında potansiyel
pota
zorluklar bulunmaktadır. E-mentörlük
uygulamalarının nasıl tasarlanacaı ile ilgili çok fazla popüler kaynak olmasına
asın ramen
n bbunların çou
 ddeneysel aratırmalara dayanmamaktadır. Buradan
yola çıkarak Avrupa Birlii Eitim ve Gençlik programları Leonardo da Vinci
nci Mesleki E
Eitim kapsamında
kaps
2010 teklif çarısı döneminde e-mentörlük ile
ilgili Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Bölümü tarafından bir
ir yenilik tran
transferi projesi hazırlanmıtır. Proje öretmen eitimine,
özelde BÖTE örencilerine yönelik bir çalımadır. Proje ile öretmen adaylarının
nın gelecekteki
gelec
mesleki kariyerlerine hazırlanmasında yenilikçi
yaklaımlardan biri olan e-mentörlük uygulamasından
an yararlanmak
yararlanm amaçlanmıtır.. Bu süreç planlanırken son dönemde öne çıkan harmanlanmı
(blended) mentörlük göz önüne alınmıtır. E-Mentörlük
lük uy
uygulama modülü çevrimiçi ve çevrimdıı etkileim araçları ile donatıktır. Mentör ve mentilerin
bata e-posta olmak üzere, forum ve sesli-görüntülü
ü so
sohbet yazılımı ile ggerçekletirilen etkileimleri e-mentörlük uygulama modülünde bulunan veri
tabanında toplanacaktır.

(Telementoring Orchestrator (O’Neill, Weiler ve Sha, 2005)’dan uyarlanmıtır)

E-mentörlük
Uygulama
Modülü

I

Mentör

Menti
Koordinatör
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ekil 2. E-Mentörlük Modeli
O’Neill, Weiler ve Sha (2005)’dan uyarlanmıtır.
Proje kapsamında BÖTE bölümünden yeni mezun olacak son sınıf örencileri (menti) ile BÖTE bölümünden mezun olmu öretmen ve akademisyenler
(mentör) eletirilecek ve mentilerin öretmenlik sürecine hazırlanmalarına destek salayacak bir e-mentörlük uygulaması gerçekletirilecektir.
Uygulama öncesinde çalımaya gönüllü olarak katılacak olan mentör ve mentiler ile toplantı düzenlenecek ve e-mentörlük sürecinin ileyiine yönelik
eitim verilecektir. Eitim sonunda koordinatörlerin gözetiminde menti ve mentörlerin eletirilmesi yapılacaktır. Proje sürecinde Avrupa Birlii destekli
e-mentörlük çalımalarından (ngiltere’de gerçekletirilen Peermentor 2010) yararlanılacaktır. E-mentörlük modelinde ekil 2’de görüldüü gibi
merkezde e-mentörlük modülü yer almaktadır. Mentör ve mentilerin hazırlıı, eletirmenin yapılması ile tüm etkileim sürecinin koordine edilmesi bu
modül aracılıı ile gerçekletirilecektir. Projenin sonunda menti ve mentörlerden elde edilecek verilerin analizinden elde edilecek çıktılar, kendi
kültürümüze uygun salıklı bir e-mentörlük modeli gelitirmesini olanaklı kılacaktır.
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Sonuç ve Öneriler
Dünyada yaanan hızlı teknolojik deiimler, iletiim ve ulaımdaki gelimeler, artan uluslararası rekabet
abet ve özellikle ekonomik de
deerlerin gündemin
birinci sırasını oluturması, eitim sürecinin ve bu süreçte bireylerle etkileimin merkezinde olan öretmenlerin geliiminin iyiletirmesini
iyile
gerekli
kılmaktadır. Deiim ajanı olan öretmenlerin eitiminde e-mentörlük yenilikçi bir yaklaımdır. Öretmen
retmen ada
adaylarının eitimind
eitiminde nitelik ve etkililik
sorunu ülkemizde Avrupa Birlii süreci ile birlikle daha çok gündeme gelmeye balamıtır. Deien artlarda, eitim
eit dünyasının ihtiyacı olan nitelikli
öretmen gücünü yetitirme zorluu ve zorunluluu ortadadır. Bu noktada gerçekletirilecek
ecek proje kapsamında
kaps
e-men
e-mentörlük uygulamasının önemli bir
katkı salayacaı öngrülmektedir. E-mentörlük geleneksel sınıf ortamı dıında örenme
enme sürecini destekleyecek ve bilgi toplumunun beklenti ve
ihtiyaçlarına yenilikçi bir yaklaım salayacaktır. Bu balamda elektronik mentörlüün
n ö
öretmenlerin
lerin hhizmet öncesi ve hizmet içi yetitirme sürecinde
katkı salayacaı düünülmektedir. Öretmenlerin akademik hayatlarını ve kariyerlerini
ni ddaha baarılı
lı kılm
kılmak üzere bir non-formal örenme yaklaımı
olan e-mentörlük sistemi formal eitime destek veren bir yaam boyu örenme ortamı olarak
arak entegre edilecek
edilecektir.
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HOMOGENEITY, A NEW METRIC FOR WEB APPLICATIONS ASSESSMENT
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Abstract
Earlier studies have suggested that higher education institutions could harness the data power of learning management systems (lmss) by generating
reporting tools that identify student's tracking data. The timely assessment of courses usage allows educational interventions to the course material.
This paper introduces a new metric named homogeneity and extends the use of an older one, named enrichment. Using these metrics proposes a new
algorithm that analyses student online activities. Analysis of lms tracking data from e-university lms log file afforded interest insights. Three metrics
identified in the 12 courses analysis contributing to the overall evaluation.
This study affirms that educationally meaningful information can be extracted from lms-generated student tracking
data and discusses how these
g dat
findings are assisting to the development of a plug-in reporting tool for educators that will extract and visualize data on sstudent engagement. This
tool will run periodically both on-line and off-line.

20
10

Keywords: web applications, e-learning, metrics, algorithms, assessment.
1. INTRODUCTION
Learning Management Systems (LMS) offer a lot of methods for distribution of information and communication between the participants
pa
p
in a
course. Some of the most well known commercial LMS are (Romero et al., 2008a) Blackboard,
oard, Virtual-U,
irtual-U, WebCT and TopClass
TopCla while Moodle,
Ilias, Claroline and aTutor are free distributed. In Greece, the Greek University Network (GUNet) uses the platform
platfo Open eC
eClass (GUNet, 2009),
which is an evolution of Claroline (Claroline, 2009). Data mining techniques have been used to discover the sequences
sequence patterns
patter of students from log
files (Romero et al, 2007). Server log files store information containing the page requests
After the pre-processing this
equests of each individual user. A
Af
information can be seen as a per-user ordered set of web page requests from whichh itt is possible to infer user navigatio
navigation sessions. The extraction of
navigati
sequential patterns has been proven to be particularly useful and has been applied
d to many different educat
educational tasks (Romero et al, 2008b).
In this work, an algorithm is proposed for the creation of a software tool which
e-learning platforms for analyzing students’
hich
ch will be incorporated in e-l
e-learnin
usage in order to motivate instructors to increase the use of platform for the
he needs of their courses. Instruct
Instructors shall be benefited from the evaluation
resulting from the proposed algorithm, trying to get a good place in thee ranking of courses’ usage and to improve
their courses according to the tool
im
indications at the relative units of the content. The improvement off thee educational content, will allow students to profit from the asynchronously
study of courses by using actualized and optimal educational material.
Section 2 describes the related work.
ial.. The paper is organized
organized as follows.
f
Section 3 describes the proposed approach. Results of an experimental
all evaluation are reported
reporte in Section 4. Section 5 presents discussion and
conclusions together with directions in the future.

ET
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2. RELATED WORK
There are several specialized web usage mining tools that are
ar used in the e-learning
rnin platforms. CourseVis (Mazza and Dimitrova, 2007) is a
visualization tool that tracks web log data from an
n LM
LMS. By tr
transforming
ansforming
min this data, it generates graphical representations that keep instructors wellinformed about what precisely is happening
g in dista
distance learning classes.
asses GISMO (Mazza and Milani, 2004) is a tool similar to CourseVis, but
providing to instructors different information,
the course material. Sinergo/ColAT (Avouris et al,2005) is a tool that
on, such as student’s details in using
u
acts as an interpreter of the students’ activity
et al,2007)
tivity in a LMS. (Mostow
(
l,200 Provides a tool which uses log files in order to represent the instructorstudent interaction in hierarchical structure.
Alvarez,
ruct
ucture.
ture. MATEP (Zorrilla and Alva
r 2008) is tool acting in two levels. First, makes a mixture of data from
different sources suitably processed
integrated.
originate from e-learning platform log files, virtual courses, academic and
ssed and inte
grated. These data or
demographic data. Second, it feeds
eeds them to a data web house which
whic provides static and dynamic reports.
Previous works have constituted
application of data mining in the e-learning (Romero and Ventura, 2007). We propose an
tuted
ed the motivation
motivation in the applicati
algorithm for the evaluation
ion
on of e-learning platforms bbased on llearners’ usage analysis with the aid of new educational metrics.
3. APPROACH
Our approach consists
ists
sts of three steps, namely i) logging step, ii) pre-processing and iii) application of the proposed algorithm. The first two steps of
the approach aree based on the framework
described in detail in [14] and facilitate the extraction of useful information from the data logged by a web
framew
server runningg ann LMS, while the third
thir
t d step applies the proposed algorithm.
Second step
detection through statistical methods. After the data refinement, the new metrics are being
epp involves outlier and missing va
vvalues
l
calculated.
The last step incorporates the application of
o an algorithm that will enable an automated system to send appropriate suggestions to the authors for the
course improvement
of the proposed metrics by the previous step.
ment according to the values
va
v
3.1. Logging data and procedures
More specifically the first step
involves the logging of specific data from e-learning platforms with the use of a data recording module, which is
st in
embedded in the web server
rver o
of the e-learning platform, and records specific e-learning platform fields. In order this data to be recorded, a module in
Perl programming language was developed.
3.2 Pre-processing, indexes and metrics
In pre-processing step the aforementioned items are used in order to calculate per course metric values. Existing and proposed course metrics are
proposed in Table 1 in order to adequately facilitate the evaluation of course usage.
Table 1. Indexes name and description
Index name
Sessions
Pages
Unique pages
Enrichment
Homogeneity
UPCS

Description of the index
The number of sessions per course viewed by users.
The number of pages per course viewed by users.
The number of unique pages per course viewed by users.
The enrichment of courses (Unique pages /Pages)
The homogeneity of unique pages per session (Unique Pages/Sessions)
The number of unique pages per course viewed by users per session
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At first the number of the sessions and the number of the pages were counted in order to calculate course activity. The unique pages metric tries to
measure the total number of pages per course. Enrichment is another metric which is proposed in order to express the “enrichment” of each course
defined as the number of unique pages divided by the number of pages.
Since users may visit just few pages of each course, sessions alone may lead to unreliable results. Similarly, visited pages as a metric alone is not
reliable enough to confirm course activity. Thus, a new metric was invented, named homogeneity that combines sessions and pages viewed by users
allowing us to evaluate course activity. Finally, UPCS metric expresses the unique user visits per course and per session in order to calculate activity
in a more objective manner. For example, some novice users may navigate in a course visiting a page more than once. UPCS eliminates duplicate
page visits, considering the visits of the same user in a session only once that could not be clarified by enrichment metric.

10

3.3 Proposed algorithm
We describe a new classification algorithm based on enrichment, homogeneity and UPCS.
1. We use Enrichment metric to identify courses with poor or rich educational content (poor equals to small enrichment value while rich to high
enrichment value). We place to an N-ordered table a set of N lessons based on Enrichment, where N<=Total LMS platform courses, the courses
with the highest Enrichment metric values.
2. Based on the previous set of N courses, we classify those using Enrichment and Homogeneity metric values.
LMS lessons classification is
es. LM
performed using four clusters as shown in table 1. The highest the Homogeneity value the more frequent the course updates
updat or the more dynamic
the course content, depending on Enrichment value. The lowest the Homogeneity value then the LMS is more
ore
re of static content
conte or of poor content
updates. The classification depends on the average Enrichment value of the N LMS lessons and the average
eragee Homogeneity value
valu of the high and
low Enrichment clusters accordingly.
3. Finally we order each cluster’s lessons based on UPCS metric value. With this ordering we try to identify whether rrich or po
poor,
or frequent
or, static
st
or dymamic content of each LMS lesson is approved by the LMS course students.
This algorithm, called CCA (Course Classification Algorithm), complies with the following skepticism:
LMS courses based
kepticism:
ism: First it tries to classify LM
on poor or rich quantity of course information material. Then based on LMS courses with adequate information material, it tries
trie to spot how often
course information is added-updated by tutors (or users based on homogeneity classification)
ion) or followed
lowed by users (the updated
update information as it is
discovered by users). Finally, with the use of the UPCS metric it tries to identify whether
increases student’s interest
her updates of course informati
information in
for the specific course. CCA algorithm discovery schema is depicted in Fig. 1.
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Figure 1: CCA
Figu
CC algorithm course discovery schema.

4. RESULTS
In order to evaluate
and assess
uate
ate the proposed algorithm
algo
asses its usefulness as a data mining tool for LMS systems we used a dataset from a real e-learning
environment.
4.1 Study population and context
con
In detail thee dataset was collected from the Technological
Education institute (TEI) of Kavala that uses the Open eClass e-learning platform (GUNet,
T
2009). The data
semester of 2009 from the Department of Information management and involve 1199 students and 39 different
ata are from the spring sem
seme
courses.
4.2 Logging data
The produced log file, from tthe previous
step, is filtered, so it includes only the fields: (i) courseID, (ii) sessionID, and (iii) page Uniform Resource
p
Locator (URL), as described
bed in
i detail in the approach section.
4.3 Application of the CCA
The results for 20 courses, the first 10 courses, 5 courses from the middle and the last 5, by ranking through the Total metric, are presented in Table
2. We wanted to test our metrics, in best, average and worst cases from usage point of view.
Table 2. Processed data for 12 Courses with Average Enrichment value of 0.899
Course ID
IMD132
IMD35
IMD125
IMD129
IMD105
IMD41
IMD36

Sessions
152
87
93
75
91
98
72

Pages
230
338
164
209
297
185
217

Unique pages
5
9
6
8
12
8
10
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UPCS
184
179
134
131
216
129
134

Enrichment
0.978
0.973
0.963
0.962
0.960
0.957
0.954

Homogeneity
0.033
0.103
0.065
0.107
0.132
0.082
0.139
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IMD17
IMD66
IMD8
IMD122
IMD112

53
56
45
33
30

206
144
135
71
62

21
16
18
21
20

89
107
82
45
46

0.396
0.286
0.400
0.636
0.667

0.898
0.889
0.867
0.704
0.677

Based on the previous order by Enrichment Table 2 of 12 LMS courses we apply the CC Algorithm using as Average Enrichment value of 0.899 and
Average Homogeneity value for the High Enrichment cluster of 0.094 and for the low enrichment cluster 0.477. Based on CCA classification the
following four clusters are produced, as presented in the following table.
Table 3. Clustering of the 12 courses based on CCA classification algorithm
Course
Unique
Enrichme
Homogeneity
Sessions Pages
UPCS
ID
pages
nt
IMD10
91
297
12
216
0.960
Dynamic
5
Content or
IMD35
87
338
9
179
0.973
973
3
Frequently
IMD36
72
217
10
134
0.954
4
Updated
IMD12
cluster
75
209
8
131
0.962
9
IMD13
152
230
5
184
0.978
Static Content 2
with frequent
IMD12
93
164
6
134
0.9633
1
updates
5
cluster
IMD41
98
185
8
129
0.957
IMD11
Dynamic
30
62
20
46
0.677
2
Content with
less updates
IMD12
33
71
21
2
45
0.704
0
cluster
2
IMD66
56
144
16
1
107
0.889
Static Content
IMD17
53
206
2
21
2
89
0.898
cluster
IMD8
45
135
18
1
82
0.867

Homogenei
ty
0.132
0
0.103
0.1399

20
10

Low

High

Enrichme
nt

0.107

0.033
0.065
0.0

0.082
0.667
0.636
0.286

0.396

0.400

IE
TC

As shown in table 3, for each one of the four classes the LMS cours
co
courses are ordered based
based oon the UPCS metric value. So lessons IMD105 and IMD36
are the representatives of high and low UPCS values
and IMD41
ues
es for cluster 1, IMD132
IMD
4 for cluster 2, IMD112 and IMD122 for cluster 3 and IMD66
41
and IMD8 for cluster 4 accordingly. In table 4 we present these lessons an
and CCA evaluation feedback for each one of those lessons.
Cluster ID
1

Course
rse
se ID
IMD105
MD105
D105

CCA Evaluation
High Activity LMS wi
with updates followed by users

1

IMD36

High Activity LMS with frequent tutor updates poorly followed by users

2

IMD132
32

2

IMD41

3

IMD112
IM

High Activity LMS with Static content, frequently updated and followed by
users
High Act
Hig
Activity LMS with static content, frequently updated but poorly followed
by users
use
us
Ga
Garbage lesson or Forum with updates- Need for further evaluation

3

IMD122
22

Abandoned lesson of dynamic content left to open view

4

IMD66
MD66

4

IMD8
IM

Lesson of poor static content that still contains information followed by users
(or forced to follow)
Abandoned lesson of poor static content occasionally followed by curious
users

5. DISCUSSION AND CON
CONCLUSIONS
The ranking of the courses was based on the aforementioned metrics. In the first stage we computed the metrices: Sessions, Pages, Unique pages,
Unique Pages per CourseID per Session. In the second stage we calculated Enrichment and Homogeneity. In the third stage we calculated the UPCS
metric. Finally, we applied the proposed algorithm.
The enrichment metric shows how much information included in each course is handed over to the end user-student. It offers a measure of how many
unique pages were viewed by the users representing rich educational material in the course. If enrichment is less than the average of all courses, they
suggest enrichment of the existing pages with more material.
Based on homogeneity values we might classify LMS courses as:
Static homogenous LMS courses (0.05<=Hg<0.15]: These homogenous metric values characterize courses with static content information updated
by LMS instructors with the use of upload mechanisms (file up loaders, editors). Course information does not interact dynamically with the user nor
the users may edit the information but it is presented to them as is in a static manner.
Dynamic heterogeneous LMS courses (0.15<Hg<=0.5]: These Hg values characterize LMS courses with medium content information update. That
is, course information added by instructors is classified based on different user patters and updated regularly both by instructors and users (blog
information, news or announcements fed from regularly updated sources, information divided into groups and presented accordingly.
Volatile heterogeneous LMS courses (0.5<Hg<=0.7]: These Hg values characterize courses that contain information which is frequently updated and
altered over time. That is, information that existed a few weeks ago is considered outdated and is not viewed by LMS users or it is removed
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completely. In such course environments users usually have access rights to add, delete and update information at will, without any existing control
mechanism. Such schema examples are forum based or wiki based LMS courses.
Homogeneity factor values over 0.7 should be examined with skepticism and such LMS courses must be checked for erroneous conditions.
Moreover, we make the following assumption: We only compare LMS courses that belong to the same homogeneity class. That is, they have close
homogeneity factor values.
Some future work is needed, in order to automate data pre-processing. To overcome such limitation we are developing a plug-in tool to automate the
data pre-processing step. This tool will run in periodically (each month) and will e-mail to the instructors its suggestions. Similar policy was first
applied (Feng et al, 2005), where after long term vision, the instructors were informed automatically by email about the quality of the content of their
courses.
The application of the proposed algorithm and tool will assist the instructors to improve the quality of their courses with the use of appropriate
wizard GUI.
The proposed algorithm would perform platform usage analysis in a manner that could pinpoint specific ways-actions to instructors in order to
improve their course content, course usability and adapt the needs of their courses in accordance to student capabilities. Furthermore, instructors
would also benefit from course evaluation metrics that would be incorporated in the proposed methodology and would use data mining techniques in
order to deliver course ranking. Such ranking would lead instructors to improve their course content towards
efficiency, following
rds course
cou
suggestions derived from comparison with other instructors' courses. Efficiency of educational content, would give to students
the opportunity of
stud
asynchronous study of courses with actualized and optimal educational material.
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Abstract:
This study analyzed students’ cognitive processing and investigated how peer feedback improved students’
peer
udents’’ learning during networked
netw
net
assessment. The participants in this study were twelve graduate students enrolling in this course,, education and psychology statistics,
of a
sta
statis
university in northern taiwan. Case study method was used in this study, and the study was last for
the
students had
or ten weeks. In the course,
c
the sstud
to learn the concept and application of education and psychology statistics in the first, and then completed their assignme
assignment through
assignm
networked peer assessment activities. The data collected from questionnaire, peer feedback,
reflective journal
back, assignment,
signment, interview, and refl
were analyzed. The result of the questionnaire showed that the students had positive response on the cognitive
cognitiv effect of tthe peer feedback
from networked peer assessment. After analyzing the content of the peer feedback
assignment,
result showed that the
ck and as
assignmen
t, although
hough the res
increasing number of round of networked peer assessment did not increase the number
umber
mber of advanced peer feedback, fro
ffrom the analysis of each
peer feedback, it was found that the quality of students’ feedback gradually
of interview and
ly got better and better.
bett From thee analysis
a
reflective journal, this study also found that the self-regulating mechanism
m would
uld affect students’ perception on received peer feedback.
Students would not just accept the peer feedback totally, but chose usefull and correct peer feedback to help
them to make a modification.
h the
Keywords: networked peer assessment, peer feedback, education and
nd
d psychology
psy
psychology
ogy statistics, function off peer feedback, case study
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Abstract

10

People no matter how old they are, may come together to learn something useful in every period of their lives. Students’ being together with
different people in different classes has, in fact, the same meaning. When such a review has been done, individuals wa
want to socialize when they get
together with other group members, no matter it is a part of compulsory education or only a temporary purpose. Regard
Regardless
of what purpose they
g
have, in such a training environment, which is purposeful or ad hoc, it is very important for the individuals know
w each other even for a short period
of time, in terms of socializing. In this study, we will review our applications to provide a more stringent social
the results we
iall cohesion an
and
d analyze
an
obtained in one or two-week short-term training period under the erasmus intensive training programs andd through
rough our experiences.
experienc
experience Together with
the underlying theoretical basis for the applications in a comprehensive literature review, we will give
ve detailed
led information about
abou each different
classroom activity, which are egg drop and gotcha games. Our study can be used as a guide, that can easily be app
teachers that will
applied by all
ll te
teach
participate in these kinds of activities.
Keywords: ad hoc classrooms, socialization, intensive training programs, team building
INTRODUCTION

20

Environments can be described as Ad Hoc that Individuals, who have to work together
limited time period, come together
gether
er and know each o
other in a limi
in unscheduled times to create groups with a common purpose. Although the term
Hoc”
literature of mankind with wireless
m “A
“Ad Ho
c” entered
ntered the lite
networks technologies, being done with different people via various training
created a suitable opportunity to use it.
g in different environments, hav
have cre
Groups of students who will take this type of training generally can be appointed or designated
class or department. So that, each
esignated from the same
s
member of the group knows that other members in the group, at leas
least
with them. This situation can be used as
eastt have the same background w
conveniently by the teachers in favor of the group without causing any
ny discrimination
discri
iscrimination
n among the students.
student
studen

C

We can conceptualize a group, in this sense, as a collection of individuals
share some emotional involvement in this
als of the same social ccategory,
ca
common definition, and achieve some degree of social consensus
about the evolution
onsen
tion of their
thei group and of their membership. Team, on the other
hand, is made up of communities of two or more persons th
that are connected
tha
ted to each other and move together. Members of the team have
predetermined objectives in order to realize the common
integrated to perform
mmon goals aand in
erform
rform the work together as a top-level event. Team is dominated
by a sense of “We” (Balcı, 2005; Demirta ve Güne,
are goals oriented
üne
ne, 2002). Teams ar
t and established to realize predetermined goals. Having the
team spirit coordinated work purposes is required
red in a team.

IE
T

Short term courses are adaptable to different
on different areas, such as intensive or specialized programs of any
erent institutional
institution requests
requests andd focus
fo
academic interest. Each program provides
learning
experience for their academic and experiential needs. They are
ovides
vides students with an intensive lea
le
typically designed for 10-20 days and at a group size of 30 or more
more sstudents. Apart from the physical activities within the group, the simplest
activity which is writing report sometimes ccan be a problem
this number of students in different groups. It should be very well coordinated
blem for thi
among the members. Adler (2000)
writing is a complex and difficult process in such team-based designs. He
2000)
000) suggested th
that collaborative technical
tec
also used a qualitative methodology
thodology
hodolo to examine
mine how
ho socialization
socializatio processes affect the development of technical requirements required to produce a
good report. So, he emphasized
persuasion skills on the group members would dominate in common projects.
phasized
hasized that social integration and individual
ind
Badrinarayanan and
nd Arnett, (2008) tried to develop an integrative framework of key factors influencing the effectiveness of teams. They combined
different perspectives
development, knowledge management, communication and finally being a team. Their work offered
ectives
ctives such as relationship,
relati
develop
testable propositions
understanding and improving the functioning of businesses. El-Tayeh et al (2008) developed a
positions
ons and a framework for und
methodology
geographically dispersed teams. Socialization converts individual into group tacit knowledge to
ogy to evaluate the socialization within
wit
with
enhance thee collaborative work.
which is an Internet type of application supports socialization for four-people teams. Ozbesler
work. Their methodology
meth
and Duyan (2009)
professional role and practices of social work discipline, which can contribute to the work of educational team in
009) introduced the profes
profess
dealing with somee individual and sociological
problems of students in school settings.
soci
Since our expertise is on Info
Information Technologies, we focused on technology related socialization issues. Social interactions of youthful users
Inform
using computers, similar to tth
the case study we will review in section 4, were examined by Orleans and Laney (2000) whether computers tended to
isolate them. Their experiment was about observational data regarding the variety of interactional networks of different participants. They found
that heavy computer users experienced social isolation and explained the gender-based differentiated styles. Instead, Hagiwara et al (2007) proposed
that peoples' activities are more social and collaborative using rich media such as verbal and non-verbal communication in the face-to face
environment. They proposed a research plan of extending the concept of personal computing to more social media that matches collaboration in the
face-to face environment.
Taormina and Gao (2009) identified a valid performance appraisal (PA) criteria that they indicated as Work dedication, Work efficiency and team
work in order to determine whether organizational socialization related to the acceptance of these three important factors on the organizational
performance. They also examined them in relation to the four organizational socialization dimensions of Training, Understanding, Co-worker
support, and Future prospects. The results confirmed that it is possible to identify PA criteria that are generally acceptable to employees from a
variety of industries, and that organizational socialization can influence the acceptance of PA criteria. Regardless of what purpose they have, in the
short term training environment that is purposeful or ad hoc, it is very important for the individuals that have come together even for a short period
to know each other for being more social. In this study, we will describe our activities for how to provide a more stringent working environment and
analyze the results that we obtained in the ERASMUS intensive training programs for a common work efficiency.
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This paper is organized as follows. The following section explains the meanings of the “socialization” and “team building” terms under the concept
of ad hoc environment. Section 3 describes our experienced applications in the intensive training programs; by focusing on two different teambuilding games namely “egg drop” and “assassin (gotcha)”. Section 4 gives the details of the studies in a detailed methodology that can be used as
an applicable guide by the teachers that will participate in these kinds of activities and section 5 concludes.
SOCIALIZATION AND TEAM BUILDING IN AD HOC ENVIRONMENT
Almost everyone has an idea that can be considered as true for what the socialization is. Human beings have to be social and share their life with the
people around as the nature of their creation. Socialization of people can be a natural way of coming together without any conflict of interest or can
play a more serious role to work together as the colleagues with the requirements of the institution. However, the socialization we will mention in
this study is different from these two approaches. It is a process that certain people only come together for a limited time and receive the necessary
training with the groups of different objectives.

10

One of the best ways to get people know each other in a group, is to try some simple team building activities. No matter how old they are, students
will finally know other members in the groups. Even though social categorization and intergroup differences have the
th main effects in group
conflicts, the development of competition between groups in a 10-20 day training program is not influenced by them.
we applied this into the
hem. When w
early stages of Ad Hoc intergroup categorization, no matter we applied an explicit random classification into groups, interperso
interpersonal
similarities and
interpers
o
dissimilarities can be successfully forwarded into group favoritism. Socialization eliminates misconceptions
of
tions in a successful implementation
im
knowledge management program in different groups having cultural differences. Al-Hawamdeh (2003) reported
eported on a formulation of ccommunication
strategy to be used as a tool by the management and staff in the organization. He used group discussions,
ions, interviews and observation
observations to formulate
the strategy and evaluated its usefulness.

20

According to Mezare and Truskovska (2008), teenagers may not able to socialize successfully
They may
lly due too their having unfavorable families.
fa
often be involved in conflicts with other teenagers and adults. Social teachers deal with these problems in order
to facilitate
children's and
or
faci
youngsters' socialization. Social teachers organize and implement preventive measures and activities. The benefits of w
working in a group are clear:
worki
students develop domain expertise, gain an understanding and appreciation off the working
practice and acquire team,
working process and its p
pr
communication, problem-solving, and higher-level thinking skills. Students with thiss experience are be
better equipped to make informed judgments
about technical matters and communicate and work in teams to solve complex
However,
x problems.
ems. Ho
wever, it is difficult
d
to provide a quality experience to
large numbers of students, particularly to students with different abilities. Bernat
model and report how the model meets
ernat
rnat et al (2000) introduced th
the mod
independently developed Best Practice guidelines for student research experiences
xperiences and
and provided indicators
indicator of
o success for use by other groups and
projects. Rink and Ellemers (2009) discussed the question under what conditions
onditions newcomers may contribute
contribu to the innovation potential of teams in
a positive way. The research on this subject showed that newcomers
rs inn a team tended to assimilate
milate to the existing work norms and did not share
their ideas and valuable insights with the team. They studied on a series
temporary or permanent position in the
ess of experiments about newcomers’
nnewco
team and their influence on team innovation.
Team Building and Competition

IE
T

C

Team building activities are designed to help group
and problem-solving skills, develop their capacity to
up
p mem
members develop eeffective communication
mu
work effectively together. Some of them are like
ike children games, others aare difficult tasks designed for specific needs (Team Building Activities,
2010). They are often used in meetings, workshops,
rkshops,
ps, and education programs
program and can easily be adapted for different settings (young/old, large/small
groups, different cultures). To work in the
together. The phase of team’s creation is to bring it practically and
he same
same place does not mean to work
w
psychologically. Normally, when creating
stage,
ating
ting a team through this stag
e,, if it ccan not give itself a group of team spirit, it will remain at this stage for
years. This is a very ideal situation
n to give the team a personality and help it adopt the importance of all members of the team. Teamwork is a
requirement for organizational learning.
earning. According to Willard (1994),
(1994 a culture of teamwork needs to be created in the organization to provide
organizational learning.
People have a sense of competition
ompetition as a natural attitude.
attitud This sense of racing takes people to success. Members of the teams have a sense of both for
their tasks and for thee group itself, because they committe
committed themselves to the group goals they contributed. Members contribute to the success of
comm
the organization byy using their personal skills and information
for the team goals. During the period of training, teachers and students should be in
infor
info
rehearsals with the
he different sections of life rather than
tha the traditional teacher and student hierarchy within the lessons. Indeed, the training by living
and making the applications
pplications is mo
more effective
ive and not denied by anybody. This is very important for the development of personality, solidarity and
ripening the
he consciousness, and socialization.
PROPOSED CLASSROOM ACTIVITIES

The purpose of suchh a study is that
tha we, the teachers, can be assigned as the responsible teachers of special educations or courses mentioned above
rather than traditional and regulated
classroom activities at any time of our professional life. It is very important to keep in mind for students that
regula
reg
such short-term and special
ial eeducational trainings must be practical to obtain more efficiency. Our intent from Ad Hoc classroom environment, in
such a learning environment, we are also responsible for team-building efforts as much as possible among the students in the classroom, apart from
teaching. Our experience in this regard, are based on a joint intensive training program carried out for the last 3-5 years under the ERASMUS
agreement among Turkey, Belgium, Spain, Portugal, Austria and Poland on the themes of Network security and Computer Forensics. There have
been 7-8 teachers and 42-45 students from these countries to participate. This program has a two-week period and about 3-5 ECTS credits and it
also covers approximately 120-140 hours of social and cultural activities together with the regular training and education period. It is really a great
experience for students in the second or third grades in their universities, between 20-23 years old, and in different groups/teams of different
countries to fulfill the objectives of education. In the following paragraphs, there is some information of two activities that can be considered as an
example of team building efforts successfully handled by the teachers in this program.
Great Egg Drop
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This is a team building exercise in which groups build really very novel designs with the goal of preventing an egg from breaking. It can be run as a
competition among teams. All structures designed by different groups are left down from a high elevation (3-5 meters) at the end (Figure 1). Raw
egg, 4 straws, ropes, tape, newspaper, plastic bag, scissor, and some other materials for each team are required for building. Groups try to build an
egg package in 45 minutes to save an egg from breaking when dropped. They also prepare a 30 second jingle to advertise their package which
increases the complexity of the activity.
Figure 1. A snapshot from Egg Drop

Gotcha (assassin)

o is someone el
else in the ggam
Assassin is a game where everyone in the game is assigned a target, who
game. You then find your target and eliminate him.
After eliminating your target, you go after his target. The ggame ends when
en only one person
son has
ha not been eliminated, or on certain time (Sassins,
2010). This is a game that we applied during the intensive
programs and itt provides maximum socialization among students. The rules of
ve training
train
this game are specified by Belgian and Spanish teachers.
throughout the program. At the end of the game,
rs. Students'
Student desire and enthusiasm
Students
thusiasm
siasm continue
cco
winning student is given a reward which is “most favorite
vorite one”
one” ccertificate.
certifi

IE
TC

Population and Sample
The total number of students and teachers from the participating countries
countries is sshown in Table 1. Numbers slightly change in every year according to
the administrative scope of the schools.

Table 1. Demographic
mographic Characteristics of the Participants

Participant Countries
Countrie

Turkey
Tur
S
Spain
Portugal
ugal
Belgium
elgium
Belgiu
Belgium
Aust
Austria
Poland

Institutions

Ya
Yaar University
Universidad Del Pais Vasco
Setubal Polytehcnic Institute
Xıos Hogeschool Limburg
Katholieke Hogeschool Leuven
Fachhochschule St.Pölten GmbH
Wyzsza Szkola Zarzadzania

# of
Lecturers
1
1
1
1
1
2
1

# of
Students
5
5
6
6
6
6
5

Method
Before the training program
starts, all of the participating students are asked to fill out the forms consisting of 30 questions regarding their own
ogram ssta
personality and cultural characteristics.
hara
These forms are kept by responsible teachers and students never see each others’ forms. A small paper with
a feature that belongs to someone else is given to all students as a hint for the beginning of the game. Every student tries to find the person of this
feature by talking to other classmates or share with other foreign friends in the group unbeknownst to them. If the owner of the features written in
the paper is found, it means that this person is killed. Our player who finds the first person takes the second paper in that player and tries to find the
person in it. Until a single person remains or after completing a certain amount of time, the game continues. The person who succeeds to find as
many people as wins the game.
Analysis & Findings
That so many people know each other or at least talk to each other is targeted at the end of the game. Similarly, that many students as much as
possible have found one other student is the main target. But, any scientific evaluation of the game has not done so far. If we admit the target is that
the students recognize each other as much as possible and become socialized, only the measurement of complexity on the student number will be
enough to us. The way how to play the game is based on the linked list structure (Figure 2). It is in a simple circle form, thus the tail of the list
points to the head. (x, y and z can be any feature of the students)


A has to "kill" B by X
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B has to "kill" C by Y
C has to "kill" A by Z

10

Figure 2. Analysis of the game “Gotcha”
The complexity of a linked list is O(n), because the algorithm will only take “n” steps to do its workk (it is like stepping through
tthrough the
he "n"
" elements
e
of
the list to find a given element). In our case, social engineering (as one of the topics in the training)
ng) will help finding outt the students with the right
meaning the half of
n “n/2” is the game target,
target, me
mea
features. (B doesn’t know A has to kill him, only A knows this and the game goes on). In this situation
the students has found out at least one other student.
CONCLUSION

20

We do our best to provide the necessary training on a specific subject namelyy “Network
etwo Security
ity and Computer Forensics” out of the regular
curriculum of the partner schools. This typical ad hoc classroom environment
experience some of the team building
ent givess us an opportunity tto exper
activities. The performance acquired is evaluated by both teachers and students
tudents at the end. Every year, teach
tteachers gain more experience with new
students. The benefits of working as different teams are synergistic effect, increasing mutual respect and
a trust, and fast, easy and effective
communication, softening and improving of the social atmosphere. Students
Sttudents learn to work as a team bby just attending games as part the team
building activities. These activities are meant to take people away from
m their current environment
environmen and
an put them in an unfamiliar place. At these
occasions, positions and regular tasks are forgotten and the true self thus
hus
us appears. Team building
buildi events will therefore be more successful when
there is a structured program which will allow specific objectives
to be met. Finally,
j
nally, a team building event that allows students’ attitudes and
must promote
ss. Teachers
Tea
omotee interaction
interactio in the classroom among students to learn how each
behavior to surface creates better relationships in the class.
member thinks and works.

C

The primary skills in this process are about raising
sing
ng self awareness about
abo individual behavior and the way it positively or negatively impacts on
others. Incompatible group interests can be gradually
well-planned team activities that will stimulate the students’ curiosity. In other
ually tailored by well-plan
well-pl
words, being the awareness of presence in-group will
sufficient
motivate competitive responses against the members of other groups.
w be suffic
ientt to mo
age for us to practice team works in
i a highly motivated ad hoc classroom.
Therefore, Forensics theme is an advantage

IE
T
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TEACHERS’ OPINIONS ABOUT HOW TO USE DYNED IN AN EFFECTIVE WAY
Ozgan, Habib. University of Gaziantep, ozgan@gantep.edu.tr ;
Yiit, Celal. University of Gaziantep, celalyigit@gmail.com
Abstract
As in many other fields, computers have been a part of language teaching programs and there are various english language learning
programs. Nevertheless, dyned (dynamic education) which began to be used in state primary schools nationwide as well as some private ones in
turkey in 2006 stands out to the most commonly-used one in turkey. The aim of the study is to guide teachers of english about how to use dyned in
an effective way and display a model for its use. Survey and qualitative methods are used. As a conclusion, dyned is said to have positive results
about students’ attitude towards english and their achievement levels and blended learning, regular use of repeat, headphone and microphone buttons
and regularly study of dyned are suggested most.
Key words: call, elt, dyned,
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INTRODUCTION
Language can be described as “a means of communication” (Bakan 1969), “a social system
ystem enabling
enabling individuals to ccommunicate”
(Dilaçar 1968), “a set of principles setting up a relationship with the meaning and sounds” (Langacker,
Langa
angacker,
cker, 1968). As a result o
of gglobalization,
communication among nations and learning foreign languages has become inevitable. Up to now,
w, several
veral methods have been used to teach foreign
languages, which can be classified as Grammar-Translation Method, Direct Method, Audio-Lingual
Approach, Natural
-Lingual
al Method, Cognitive-Code A
Method, Communicative Approach and Eclectic Method. According to Demirel (2003), the other foreign
can be listed as
eign language teaching methods
met
Suggestopedia, Community Language Learning, the Silent Way and Total Physical Response.
foreign
language teaching
Respon
Onn the other hand,
ha
fore
techniques can be divided into two groups as those carried out in groups and the individual
language learning (CALL) is
dividual ones.
ones. Computer-assisted llan
one of the ones in the latter category.
The North Central Regional Educational Laboratory's (NCREL) "enGauge",
states
Gauge",, a Web-based framework,
frame
stat functional, technological, and
information literacy among the 21st Century skills (Lemke, 2002) and the rapid growth off computers has arous
aroused interest in the area of education
(Acikalin, 2006; Baturay, 2007).
Computer technology can be regarded as an educational tool
ol supporting English La
Language
nguage (Liang
(Lian and Bonk, 2000) and CALL (Computer
Assisted Language Learning) is the term most commonly used by teachers
achers
ers and students to describe
be the uuse of computers as part of a language course
(Kocak, 1997). CALL originates from CAI (Computer-Assisted Instruction),
viewed
as an aid for teachers. The emergence of
ction),
tion), a term that
th t was first
f
v
the concept Computer-Assisted Language Learning dates back to the 1960s
60s and this
his techniqu
techniquee started to be used in American universities in the
1970s. The philosophy of CALL puts a strong emphasis on student-centered
lessonss that allow learners to learn on their own using structured and/or
stud
unstructured interactive lessons. CALL can be used to reinforce what has been
n learned
arned in the classrooms. It can also be used as remedial to help
learners with limited language proficiency (Chapelle,
le, 1990; Chapelle
Chapell and Jamieson,
Ch
on,
n, 1986).
19
198 This bears significance as students have more time to
study individually than the class hours.
CALL has gone through different process
rocess
ss up to now. According to
t Culhane (2003), questions of whether it was possible to use computers
in language learning during the 1980’s became
came
ame why to do so in the 1990
1990’s and
an how to do so at present and this study aims at finding solutions for
effective use of DynEd, a means of CALL.
LL.
The reasons for using Computer-Assisted
include: (a) experiential learning, (b) motivation, (c) enhancement of student
mputer-Assisted Language
Language Learning iin
achievement, (d) authentic materials
interaction,
rials
ials for study, (e) greater interaction
in
teraction (f) individualization, (g) independence from a single source of information,
and (h) global understanding. On the other hand, the barriers inhibiting
the practice of Computer-assisted Language Learning can be classified in the
inhibit
inhi
following common categories:
financial
availability of computer hardware and software, (c) technical and theoretical knowledge, and
es: (a) fi
nanciall barriers,
barrie (b) availabil
(d) acceptance of the technology.
hnolog
hnology.
There are several
in foreign language learning. First, fluency, described as “speed and ease of word
everal factors having great importance
importa
impor
recognition and recall”
ecall” and automaticity, defined as “the economical re-structuring of underlying processing mechanisms” are among these
(Segalowitz andd Gatbonton, 1995). Then,
in order to develop lexical skills, there should be close connection between new vocabulary items and prior
T
knowledge. Finally,
to gain automaticity. The neuro-linguist Pinker (1997) says that competence comes from
ly, there should be consistent
sten repetition
re
practice, and
nd automaticity comes
com with copious
copiou practice. Knowles (2004b) maintains that long-term learning generally requires frequent repetition
over an extended
ended period of tim
time.
Then,, CALL offers some othe
other benefits for the students and teachers. For instance, while studying on their own on computer, students do
not have the anxiety
ety to be humiliated
humiliated when they make mistakes as in a classroom environment. Moreover, it can be thought that a student becomes
more successful as the
is adjusted accordingly (Demirel, 2003).
he pace of learning
lear
Brain-based Learning
Learning process should be arranged according to how brain works and (Hebb, 1949) expresses this as the following: “Neurons that fire
together, wire together”. As Knowles (2008) states, in the traditional way of teaching, that the teacher is in the center of teaching process, that there
are course-books, that the focus is on grammar and vocabulary and it is knowledge-based. However, according to brain-based learning – recursive
hierarchical learning (RHL), as mentioned above, there is a need to gain automaticity for which words should not be isolated. Then, in Recursive
Hierarchical Recognition (RHR), situational inputs apart from the textual ones should be made use of for better learning. Teaching grammatical
structures is not suitable. Moreover, as for speaking, the use of text in the process of learning should be avoided as it will interfere and draw the
attention of the learner (Knowles, 2008). Here, multimedia computers help multimodal learning by providing visual, auditory, conceptual,
phonological, etc. systems. In this situation, the learner is active and switch from one program to the other without getting bored. Next, RHR makes
use of icons which are visual objects. An icon can be image but not generally a text.
The use of texts should be avoided while improving listening because reading and listening skills use different pathways in the brain and as
Deacon suggests, “any slight tendency to perseverate would entirely derail the process.” As another neuroscientist, Restack (1994) says,
“Competition between sensory channels can also prove disruptive.” When students are studying a lesson, they should, therefore, be coached not to
rely on text until they have developed their ability to understand and repeat the key sentences.
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Language models need to be at a suitable level of comprehensibility, and this is where placement and on-going testing are essential and
DynEd has two different placement tests entitled ‘kids’ and ‘general’ thanks to which the students start learning English at their real level.
However, it is said that CALL has certain drawbacks. To illustrate, pair or group work activities cannot be implemented on a computer
environment. Computer scientists never think of replacing teachers with computers and have the opinion that the place of a teacher cannot be filled
with a computer. It should be regarded just as a tool to promote and contribute to learning (Demirel, 2003). There should be a blend of individualized
practice with relevant and interactive classroom activities which motivate students. CALL is now moving toward a blended model where the
multimedia computer provides the necessary optimal input and practice activities, and the classroom provides the human element where the language
models come to life and are extended in a social context. (Knowles, 2004a)
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Dynamic Education (DynEd)
DynEd, developed based on brain-based learning was developed by DynEd Co., founded in 1987 by the former director of the Language
Institute of Japan (LIOJ), Lance Knowles, and a team of engineers. DynEd created the world’s first interactive multimedia language learning CDROM in 1988 and received a U.S. patent for this invention in 1991. Dynamic Education (DynEd) is an interactive program
developed to facilitate
ro
language learning and entered Turkish schools in 2001, when Private Sanko Schools in Gaziantep started using
Moreover, since 2006, the
ng
g it. M
program has been used in all state primary schools all over the country after a protocol signed by Turkish Ministry
National Education, Sanko
nistry of Nati
Holding and Future Prints in 2006 (http://mebides.meb.gov.tr).
DynEd has access to and actively utilizes the real-time study records of thousands of students
nts from
om around the world.
wor It is used by
)
individual users, private and state schools, universities, state and private institutions in over 40 countriess (www.dyned.com
(www.dyned.com)
dyned.
DynEd includes a variety of programs addressing kids to adults such as A Christmas Carol,
Wonderland,
arool, Advanced Listening, Alice in W
Clear Speech Works, Dynamic Business English, English by the Numbers, English for Success,, Firstt English, Functioning in Business,
Hospitality
Busin
English, Let’s Go, New Dynamic English, Robin Hood, Round the World in 80 Days, Test Mountain
most striking
in and The Lost Secret. DynEd’s
DynE
qualities can be listed as such: (1) Its design is in line with the human brain. (2) Studies are followed
wed up step by step through
throu Records Manager;
Study score is determined and study reports are prepared, (3) The user takes a Placement
appropriate DynEd software,
nt test and starts using the mos
most appro
(4) Users’ progress is measured and evaluated through Mastery tests, (5) It has been
National Education such as
n aapproved
pproved by various Ministries of N
Turkey, France and China (http://www.dyned.com)
One of the most useful features of NDE is the Records Manager, which
ich enables
bles to track student progress, including time spent, percentage
complete, and scores on the exercises and tests. The Records Manager is an assessment tool
students (Campbell et al,
too and a means
mean of motivating
m
n.d.)
About using DynEd, it is suggested that students go through
stages: “(1) Preview; (2) Comprehension, (3)
oughh each lesson in the those stages
)
Language Focus, (4) Language Practice, (6) Intermittent Review”
” (http://mebides.meb.gov.tr)
(http://mebid
ttp://
es.meb.gov.tr
s.m
Moreover, the producers of DynEd suggest the following about
utt how to use DynEd: study
stu for 20-45 minutes preferably on different days;
use Records Manager to check how you study; study each le
lesson until your
ur completion
etion level re
rreaches 2,5 or higher. (Completion percentage shows
how effectively the student has studied. The Completion Percentage
Percen
sets study
y goals
ls based oon sentence repetitions, voice recording attempts, speech
recognition activity, use of the glossary, shuffler level,
vel, and the number
n
of questions
estions
ions answered
an
correctly.); move on to the next lesson; Use the
microphone, then compare what you said with thatt of the native speak
speaker, compare your
our speed, stress and intonation, and pronunciation, which helps
automaticity and long-term memory; do not use the
he text
tex button; Practice;
ce; Study regularly and frequently as this will reduce total study time; the best
study is a mix of activities and lessons; follow
extend the language by reading and writing; transfer it to your own
w suchh an order
order : listening,
g, speaking,
sp
spea
life. (Classroom activities may help the personalization.)
rsonalization.) ((http://mebides.meb.gov.tr)
rsonalization
http://mebides.meb.g
es.m
METHOD
METHODS AND PROCEDURES
Purpose of the Studyy
The aim of this study
teachers
udy is to guide English teache
rs about how to use DynEd in an effective way.

Importance
ce of the study
DynEdd has been in use in state
primary schools
since 2006 all over Turkey and it seems that DynEd offers good solutions for language
s
sch
learning and suggests
use. This study bears importance in terms of shedding light upon how to use DynEd in an effective
gests several things for its bbest us
way and checking
suggestions comply with those suggested by the teachers using it for a couple of years, which may lead to
hecking whether theoretical sugges
suggestio
enlightenment
state
English teachers nationwide and get better results.
ment of the primary st
ate school
hool Eng
En
Problem
blem Statements
The responses
ponses to the following
followi questions will be searched to achieve the goal state herein above:
follow
x

Is what the teachers
who have been using DynEd for several years suggest for its effective use in compliance with what is
te
suggested
gested ttheoretically?

x

What are the most important suggestions about “how to use DynEd in an effective way” put forward?

Method and Scope of the Study
This is a qualitative study and its working group is 17 teachers at a private school who have been using DynEd interactive language
learning program for 6,5 years on average according to conditional sampling method. That is, a school where English teachers have been using
DynEd for a long time was chosen as the working group. The percentage of the male teachers in the sample group is 23,53 % while that of the
female teachers is 76,47 %. Then, the experience of the teachers to use DynEd is as follows: 9 years (17,65%), 8 years (29,41%), 7 years (23,53%),
6 years (5,88%), 5 years (5,88%), 2 years (11,76%) and 1 year (5,88%), which means that the teachers are very experienced in using DynEd.
The teachers have been asked an open-ended question about what they recommend to use Dynamic Education in an effective way and then
the frequency of the answers has been calculated.
Next, a survey about CALL and DynEd has been made and the teachers’ suggestions have been compared with the literature.
RESULTS
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In order to learn the ideas of the teachers using DynEd for a period of time has been regarded significant, 17 teachers have been asked what
they recommend to study English through DynEd in an effective way. The results of the responses can be seen in Table 1:
Table 1. Suggestions to use DynEd in an Effective Way put forward by the teachers

20

10

Suggestions
Frequency Percentage
1. DynEd should be supported with classroom
activities.
10
58,82%
2. The 'Repeat' button should be used regularly.
10
58,82%
3. The 'Microphone' button should be used
regularly.
10
58,82%
4. The 'Headphone' button should be used regularly.
10
58,82%
5. One should study English on DynEd regularly.
(Don't study for long hours at one time)
9
52,94%
%
6. Students should study English on DynEd at home,
too.
8
47,06%
7. Do not use the 'Translation' button unless quite
necessary.
7
41,18%
41,
8. Do not use the 'Text' button unless quite
necessary.
7
41,18%
9. Topics should be studied in the order presented.
5
29,41%
%
10. The function of all the buttons should be known
well.
4
23,53%
11. Do not study the same topic on the same day.
4
2
23,53%
12. Compare what you speak with that on DynEd
3
17
17,65%
13. One should correlate the new things with the
previous ones.
1
5,88%
5,8
5,88
14. One should use it as suggested
d by
y user teachers
and get feedback from them
5,88%
1
15. Students should be voluntary.
5,88%
1

IE

As can be seen in
Table 1, the teachers have
expressed
15
different
suggestions four of which have
the highest percentage of frequency. Below are the detailed
explanations for the recommendatio
recommendations
d exp
ommendatio of the teachers:
1. “DynEd should be supported with classroom
om activitie
activities
activities.” (58,82%): Teacher
cher 2 says
ssa that “after students study on DynEd, a teacher should
practice it in the classroom.” As suggested above, use of DynEd as any
a other technological
nolog
nologi
tool is not sufficient for efficient learning. As Knowles
(2008) suggested, a blended learning in which DynEd
ynEd
nEd provides
p
input
input and practice activities and the classroom activities ensure the personalization of
what is learned through DynEd.
2. “The 'Repeat', ‘Microphone’ and
nd ‘Headphone’ buttons should be used regularly” (58,82%), “The function of all the buttons should be
known well.” (23,53%) and “Compare what you speak
DynEd” (17,65%) : “Teacher 15 mentions that “if students use the buttons
speak with that on Dy
DynE
enough, their pronunciation gets better”.
er”. This
Th suggestion
stion is parallel to what
wha
wh the literature says. To clarify better, DynEd Co. informs, in order to gain
automaticity, one should repeat what
on DynEd
hat is uttered
utte
Ed as many as the
th user needs, then record it and finally compare it with the original statement
on DynEd. If that is now similar
again.
arr enough, the
the procedure should be repeated
rep
re
3. “One should study
udy English on DynEd regularly. (Don't
(Do study for long hours at one time)” (52,94%) “Students should study English on
DynEd at home, too.” (47,06%),
study
7,06%), “Do not stud
7,06%
y the sa
same topic on the same day.” (23,53%): Teacher 2 states “one should study regularly, not for long
hours once a week” and Teacher 6 says “students sshou
should study DynEd at home”. Here again, there is compliance with what is suggested
theoretically. Learners
ners usually try to finish
finish the lessons
lesson
esson on DynEd quickly, which is a mistake. If this happens, the learner is unlikely to gain
confidence tom improve listening and
an speaking skills.
skil If DynEd is studied on different days and review it often, the progress will be far faster.
Otherwise, it iss quite possible to forget
forge what
wh is studied quickly in a short time. One should practice hard to become perfect
pra
p
the less time it will take to learn English. To illustrate, studying for 45 minutes three times a
(http://mebides.meb.gov.tr/).
bides.meb.gov.tr/). The more one practices,
week is more
ore effective than studying for three
thr hours once a week. For that reason, studying regularly is required if one wants to reduce the study
th
time to learn English. Then, studying the same unit several times a day does not ensure its learning but may lead to memorization and then to forget
what is studied.
4. “Do nott use the 'Translation'
'Trans
'Tran
and ‘Text’ buttons unless quite necessary.” 41,18%: Teacher 5 states that “students should use text and
translation buttons as little as ppossible”. The simple and clear iconic presentations on DynEd help users estimate the meaning of the words s/he
encounters while studying.
g. The
g
T use of the text buttons intervenes in the learning process and draws the attention of the learner and may block
learning. The text and translation supports are provided in case one doesn’t learn the topic or the sentence at all and they should be used sparingly
(http://mebides.meb.gov.tr/).
5. “One should correlate the new things with the previous ones.” (5,88%), “One should use it as suggested by user teachers and get
feedback from them” (5,88%) and “Students should be voluntary.” (5,88%): Teacher 14 says that “the suggestions of the teachers using DynEd
should be taken into consideration” and Teacher 1 says that “if students are not voluntary, it serves little as any other materials.” According to the
constructivist approach, the student can re-organize his/her cognitive structure by correlating the new information and experiences with the previous
ones The students should make a relationship between the new ideas and the old understandings. Or else, knowledge not correlated with the previous
experiences will be memorized and soon forgotten. Briefly, the student should place new things on the present mental structure in an active way for
meaningful learning (Arslan, 2007)
Then, the ideas and the experiences of the teachers who have been using DynEd are crucial for better results. If one does not get help and
feedback from those teachers, they will have try and make errors till learning the best way of studying and this is one of the targets of the present
study to guide users within the light of what literature says and the teachers suggest.
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Finally, if students are self motivated and voluntary to study, this will facilitate learning. However, it is not only the responsibility of the
students but also the teachers to ensure that the students feel motivated. If a teacher helps his/her students that they can learn by guiding them about
how to study efficiently, they are more likely to have desire to learn, that is success will make them more motivated and vice versa.
It is clearly seen that the teachers using DynEd in the sample group of teachers have given similar suggestions to those by the producer
company. It shows that the teachers have quite familiarized with the program and internalized how to study English through DynEd.

10

CONCLUSION
As a conclusion, it is understood that CALL can help teachers enrich their way of teaching English. DynEd, an interactive language
learning program and a program developed as brain-based learning approach is taken into consideration, provides good contexts for learning a
language. However, one should take care of several issues while studying it. For example, the classroom activities should support DynEd for
personalization of the knowledge, the functions of the buttons should be well known and the repeat, microphone and headphone buttons should be
used regularly while one should avoid using text and translation buttons. Then, it is needed to study DynEd steadily and the old and new knowledge
should be correlated.
As a result, it is recommended that
1. DynEd should be used as suggested by the user teachers and the producers as explained briefly herein
rein
ein above,
2. all English teachers using DynEd be informed about how to use DynEd in an effective way,
3. more experimental researches be carried out about how effective DynEd is in language learning
arning both
th in private and state schools.
s
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HOW TO USE "HOT POTATOES" PROGRAM WHEN CREATING INTERACTIVE EXERCISES
IN TECHNOLOGICAL ATMOSPHERE

TEKNOLOJK ORTAMDA ENTERAKTF ALITIRMA HAZIRLARKEN HOT POTATOES
PROGRAMININ KULLANILMASI
Ayegül Albe 1

Abstract:
stea of wa
sting pa
ppaper and your time
In the aspect of distance learning, all traditional exercises in courses are being replaced by technological ones instead
wasting

10

which was the case for years. Materials are much more interactive and available in web atmosphere nowadays.
adays. Moreover it is very
y easy
ea to contribute
to this development by modifying your traditional material development method into interactive ones.
to
s. One of the opportunities
opportu
to modify
mod these
exercises is using hot potatoes program. This program enables us to create all types of exercises we would
ould like to use in our classes
classes such
su as multiple
choice, short answer, crossword, matching/ ordering, gap-filling.
Key words: distance learning, interactive, traditional material, hot potatoes program

20

1.INTRODUCTION

Technology is becoming increasingly important in both our personal
people all around the world are using
onal and professional lives, and p
peopl
technology more and more, comparing the previous period.

“Technology in language teaching is not new. Indeed, technology hass been
teaching
een around in language
la
teachin for decades – one might argue for centuries,
if we classify the blackboard as a form of technology. Tape recorders, language
laboratories
video have been in use since the 1960s and 1970s,
guage laborato
orat ries and vvi
and are still used in classroom around the world.” ( Dudeney
Hockly,2007). The need
usage of technology in classes is inevitable when we
ney & H
need for us
consider the development of available sources.

In the aspect of distance learning, all traditional exercises
ercises in courses are bbeing replaced by

C

technological ones. One of the opportunities to modify
using Hot Potatoes
odify these exercises is u
usin
program. This Program enables us to create
eate all types of exercises we would
woul like
li to use in our classes such as;
Multiple choice

x

Short answer

x

Crossword

x

Matching/ ordering
rdering

x

Gap-filling
ling
ing

IE
T

x

Hot Potatoes is freeware,
any purpose or project you like. To start with, you should download the program using the
eeware, and you may use it for an
last version from the website. Upon downloading it to your computer, you should start the program.
link; http://hotpot.uvic.ca/
//hotpot.uvic.ca/
/hotpot.uvic.ca// . You can get the la


1

EskiehirOsmangaziUniversityForeignLanguagesDepartment,aysegulalbe@gmail.com
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Image 1 : Hot Potatoes Program

Multiple Choice exercises;

20

2. APPLICATION

One of the most common exercises we apply in our classes is multiple choice
hoice
oice questions. It has been
bee prepared with traditional methods for years such
as writing your questions on a piece of paper or on word documents,
howeverr if youu learn how tto use hot potatoes program it will be easier to
ocum
prepare and evaluate, more attractive for users. After starting the p
program, you should
pro
hould
ld click on JQuiz button; you will see the ‘title’ part where you
can write the instruction of the exercise and you will
ll see ‘N’ as question number where
re you will write the question. Below the ‘N’ there is the section
you write the choices of the question and you should
uld tick the correct one. You
Yo
Y can even write your comments for the correct choice. After
completing the exercise you should save itt in Jqz format
format and web-site form
format tto upload it to your server.

Gap-filling Exercises with JCloze;
loze;
oze;

Using JCloze, you can ask
into the gaps. In order to prepare your exercise, click on Jcloze. Then, you can write the
sk the uusers to write their
heir answ
answers int
name of your exercise
You
paste your task below the title. In order to make gap, the only thing you should do is to chose
ise
se on the title pa
part. Y
ou can copy
py pas
pa
the word and click
can
lick
ck on the Gap button.
button You ca
n delete your gap whenever you like doing the same thing with “delete gap” button. . If you have
alternativess for the answer you can also add them
th to your answer key. Moreover, If the user needs help, there is a "Hint" button to get a free letter.
The "Hint" button is optional. If you want to make the exercise
difficult for your
ur users, you don't need tto include it. You can also include a special clue for each gap if you wish. When you finish with the exercise
you can save it as jclz
lz or web form
form. When you release the exercise on your server the users can check whether their answers are true by clicking on
the Check button.

Crossword Exercises;

Crosswords are enjoyable and challenging exercises for learners. While they enjoy, they learn the target subject. We come across with them even in
newspapers, so it is very familiar with most of the people. Furthermore it is easy to create it in hot potatoes program. To start with you should write
all the letters in each boxes, then you can give tips for each word if you like. As a last thing you should save it to your computer. When you upload it
to your server, the users can get the tips by clicking on the numbers on the boxes.

Matching Exercises;
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If you have a matching exercise for your users instead of listing them by yourself you can create this activity in hot potatoes program more
creatively. You should open the program and click on JMatch, then, you will see the tittle part where you can write the name of your exercises, and
there are two columns. The first one is for your first column of your exercise and the other one is for the second one. When you write them in an
order, this program will mix them after saving the file.
3. SUMMARY
To sum up; hot potatoes program will supply all you need to present as exercises for your users in a more interactive, enjoyable, creative, useful way.
You may save your time, moreover you don’t waste any paper or substance that is necessary for saving the earth. This program is not only userfriendly but also easy to use in every computer you would like to work on.
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Abstract
Information and communication technologies (ict) are technologies which help to process, save, verify
Appropriate
fy
y and select information.
info
implementation of ict into the educational process can make the whole education easier and more effective. The
internet
he use of the intern
inter
rn and computer is
the basic requirement for the ict implementation into schools. Online programs and computer aided education
modern education
cation are new ways of a m
[1].
The article deals with the life long education at the department of professional language preparation,
the
repar
he faculty of materials
materi science and
technology in slovakia. To meet the students’ demands, four specific language courses were prepared.
ared. A
All off them
em implement in
iinformation and
communication technologies in some way.

20

1 Introduction
Life long education in European countries includes education during the whole
hole life. It starts with the education
educatio in educational institutions
such as elementary (primary), secondary and university education. It should teach
work with information. Once a
h students
tudents how to learn, find and w
wo
student graduates and starts work, we speak about his or her productive age. The
age provides people further
he life
fe long education in the productive
product
education if needed or helps people to increase their position on the labour market
rket [2].

IE
T

C

2 Faculty of Materials
lss Science and Technology
Technolog
Faculty of Materials Science and Technology (FMST) was established
the degree of the Czechoslovak government.
tablished on 1 January 1986 by th
The faculty provides Bachelor’s degree courses (Bc.), Master’s degreee courses
Postgraduate
Doctoral (Ph.D.) degree courses. In the present
urses (MSc.) and
an Postgra
duate
d
t D
time, about 4,700 students study at the faculty in the various courses.
The faculty became an awarded finalist of the Slovak Republic
Award 2008 in the category “other public sector
blic National
onal Quality A
organizations”.
In September 2009, the faculty was accredited
Republic academic institutions complex accreditation as a
ted
ed in the process of thee Slovak
ovak Rep
Re
university faculty of university type academic institution
ion [3].
The faculty includes seven institutes:
x
Institute of Engineering Pedagogy and Humanities
manities
nitie
x
Institute of Applied Informatics, Automation
mation and Mathematics
x
Institute of Safety and Environmental
all Engineering
x
Institute of Production Systems and
ndd Applied Mechanics
Mechanic
x
Institute of Production Technologies
logies
ogies
x
Institute of Materials
x
Institute of Industrial Engineering,
gineering,
neering, Managem
Management and Quality
Those institutes provide several life long
lon education
education ccourses, such as language courses, courses for teachers’ training, welding courses,
courses of mathematics and phy
physics,
phys
ics, sports training,
ning, etc.
et
of Professional Language Communication
3 Department
Departm
artm
Department
is (DPLC) one of the four departments of the Institute of Engineering Pedagogy and
ment of Professional Language
Language Communication
Comm
Humanities. The others are:
x
Department
rtment of Humanities
x
Department
rtment of Engineering
Engineering Pedagogy and
an Psychology
x
Department
and Sports
ent of Physical Education an
DPLC provides
compulsory English teaching for students of the faculty. Students of Bachelor’s degree are obliged to attend courses of
rovides compulso
compulsor
Technical English forr four seme
semesters. One academic year has two semesters, the winter (from September to December) and the summer (from
February to May). Afterr four semesters they pass oral and written exam. Students of Master’s degree do not have compulsory English courses.
However, they can choose an additional English course to improve their knowledge of English. Students of Postgraduate Doctoral degree are obliged
to attend a course of “English for Specific Purposes” which lasts one semester and ends with oral exam. Ph.D. candidates study how to prepare a
poster, a presentation, a scientific paper, how to present scientific results, etc. They also know how to write a curriculum vitae or a cover letter and how
to apply for a scholarship in a foreign country. For those who are interested in other languages, they can choose a facultative course of German,
Russian or French.
4 Language School
Each educational institution tries to prepare its students for everyday life. If the educational institution wants to succeed, it is important that it
provides the best education process for its students.
Faculty of Materials Science and Technology also wants to adapt to those demands. That is why its Department of Professional Language
Preparation has established a language school.
Language school at the DPLC, as a life long educational institution, was established in the summer semester of the academic year 2008/2009.
Since then, it has provided general courses in English, German, French and Russian languages. Students can choose the intensity of the course (once a
week à 90 minutes or twice a week à 90 minutes) and they can also choose the level of the course (elementary, pre–intermediate or intermediate).
5 Innovations in the Curricula

Copyright © IETC

699

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

In Slovakia, there are many language schools which provide language preparation for those who are interested or may need language in their
life. They usually provide only a general language. Thus, there is a lack of those which may offer language for specific purposes, i.e. Business English,
Technical English, etc.
Language school at the DPLC has been recording all demands of its students to collect the information about courses which they miss, they
would like to attend or they need for their further education.
The results have shown that there could be created four specific language courses which could meet students’ demands. That is why the
language school has decided to prepare the four courses and launch them at the beginning of the winter semester in 2010.
The curricula of these courses were prepared for twelve weeks (twenty–four lessons); that is how long one semester at the faculty lasts. The
following courses were the most requested among students:
x
Course of Professional Translation (in English),
x
Course of Administration Correspondence (in German),
x
Course of English for Holidays,
x
Course of Basic Russian Language.

20

Course of Professional Translation (in English):
1
The history of translation
2
The professional translation (main signs and ways of translations)
3
Practical examples of a professional translation
4
Word order in English, reduction in sentences
5
Verbs
6
Passive voice
7
Gerund (– ing)
8
Prepositions and phrases with prepositions
9
Form of positive and negative sentences, questions
10
Translation of short texts, the basic mistakes
11
Translation of short texts, the basic mistakes
12
Translation of short texts, evaluation of students’ translations
Graph. The most requested courses

10

d co
The experienced lecturers have prepared the curricula with the basic requirement of information and
communication technologies’
implementation.
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Course of Professional
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Course of Administration
Correspondence

PhD. Students
ents

Course of English for
Holidays
Course of Basic Russian
Language

others

Course of Administration
istration
stratio Correspondence
sponde
(in German)
German):
1
Business
ness
ss letter
lette
2
Letter
etter of application, order and offer
3
Order confirmation, notification, pay receipt
4
Debt
payments
ebt recovery, complaints, paym
payme
5
Cancellation,
ellation, letter of reminder
reminde
6
Preparation
tion of a business tri
trip
7
Invitations
8
Commercial agreements
agreem
agreemen
9
Negotiations, reports
port
10
Telephoning – basic words and phrases
11
Telephoning – specific words and phrases (business trip, order, offer, etc.)
12
Company and its structure
Course of English for Holidays:
1
Greeting, alphabet, basic words and phrases
2
Airport, time, cardinal and ordinal numbers
3
In a plane, arrival (luggage, complaints, etc.)
4
Hotel, check in, problems with accommodation
5
Restaurant, food, drinks
6
Animations, leisure and sport activities
7
Signs, how to ask for a direction
8
Shops, shopping, prices
9
Information about hotel, places and trips
10
Form and its filling to non-European countries
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11
12

Role plays
Role plays, talking about countries which students will visit

Course of Basic Russian Language:
1
Introduction to Russian language, greetings
2
Getting acquainted, numbers
3
Russian alphabet, pronunciation, basic words
4
Form of questions and answers
5
Conjugations of basic verbs (to be, to speak, to know, etc.)
6
Days of the week, months of the year, seasons
7
Speaking about people, studying, work
8
Nouns and pronouns
9
Family and friends
10
Listening with comprehension
11
Time, leisure activities
12
Adjectives, description of people, feelings

20
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6 Implementation of ICT
dge of English in translat
The Course of Professional Translation (in English) should help students to improve their knowledge
translations. They should
ses mainly
nly online
o
dictionaries
onarie and translators
learn the basic rules for translations and understand the phrases and collocations in English. The teacher uses
dictionaries
ow to use them, w
which are considered
cons
conside
which he or she works with. The teacher should introduce these tools to students, so they can learn how
to be the
best and to know advantages and disadvantages of online translation programmes.
The Course of Administration Correspondence (in German) is aimed to those who need German language for Business Administration.
he teacher
er should implement forms which
w
Students will learn the basic business phrases and forms which they may need at their work. The
may be found
ns. Thus, the students will
w be pre
par not only to fill the
on the Internet, he or she should also use audiovisual tools which can simulate real situations.
prepared
business forms, but also to use business German in conversations.
speak English or they know just
The Course of English for Holidays is mainly for those who plan to travel abroad. These students do not spea
heyy may
ma
may needd during their holiday or business trip, like solving
basics. The course should help them to learn and understand the basic phrases they
w use vide
problems at the airport, hotel, restaurant, etc. When the students understand the basic terms, the teacher will
videos with situations students may
vironmentt will be created. Th
That is ho
occur in. He or she will also use CDs or DVDs, so the English speaking environment
how the students will be prepared to
questions and answers in real English speaking situations.
inc
The Course of Basic Russian Language is for students who are interested in Russian. The course in
includes the basic words and phrases which
untry. The teacher should use the IInternet to show students how to work with
may be useful when a student decides to travel to a Russian speaking country.
an alphabet
alphabet to Slovak alphabet. T
Th
Russian alphabet and how to translate unknown words from Russian
The teacher also uses audiovisual tools so that
rases.
ases
students may hear the real Russian and recognize the basic words and phrases.
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E
urses
7 Evaluation
of the Courses
ts’ demands,
demands it is always very hard to meet demands of all. However,
Even the curricula of the courses were preparedd according to the students’
prepared. The questionnaire
nai
aire
re ssh
after the courses in December 2010, a questionnaire will be prepa
should help to find out the following:
x
Whether the students were satisfied.
x
Whether the course meet their demands.
tss of the cur
curr
icula and the reasons
eason w
x
Whether they would change some parts
curricula
why they would change it.
uee with the cours
course.
x
Whether they would like to continue
in
nformation and communication technologies
tech
techn
x
Whether the implementation of information
was appropriate or they would change it somehow.
x
Whether they were satisfied with the teacher’s attitude.
them iin their future.
x
Whether they have learnt something new that could help th
x
lik to change or improve.
Whether there are otherr things they would like
he questionnaire will be interpreted
int
an
The results of the
and modifications will be realised. The aim of the language school at the Department of
cour which are not only about the basic grammar and vocabulary rules, but also about real
Professional Languagee Preparation is to offer students courses
y may use one da
day and which could
ould hhelp them in their everyday lives.
language which they
8 Conclusion
aculty of Materials Science and Technology
Tec
Tech
Faculty
in Trnava (Slovakia) is one of those who belongs to the most popular and desired educational
institutionss among students who finish secon
secondary school in Slovakia. The aim of the faculty is to provide modern education which will attract new
us it is important that teachers always
a
students. Thus
improve their qualification, knowledge and skills.
ying foreign languages an
Studying
and the implementation of information and communication technologies into the education is a first step how to
roving of education
educationa
start with the improving
educational system. Foreign languages are essential if countries want to cooperate, if students want to travel, study or work
onal institutions
institution want to share the newest information and knowledge.
institutio
abroad and if educational
nd communication
comm
com
Information and
technologies help to cover all the aspects of a modern education. They help to make a lesson more attractive
ud
ude
and more interesting for students.
They help teachers to give information in a new, more familiar way. What is more, they help us to share information,
to use the Internet which is a basic requirement for communication and to communicate with the rest of the world.
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ICT AND NLP IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM: THE AUTOLEARN
PROJECT
Nilgün Fırat, Translation and Interpreting Studies, Boaziçi University
Abstract:

10

Autolearn(al) started as a european research project in 2007 and is an open source e-learning environment to learn english or german as foreign
languages with the help of moodle and automatic correction facilities that apply natural language processing tools to error correction. Nlp is the basis
of any language analysis and determines the rules according to which machines can provide ‘intelligent’ feedback to learner input. The alproject has
developed tools that can implement nlp and create grammars which then are used to evaluate language meaning. Due to this intelligent feedback
which not only marks mistakes but also tells the learner what exactly is wrong, the system lends itself to autonomous
learning but can also be
nomous lle
combined in blended learning environments with teacher supervision. Autotutor is a new and easy to use tool especially
for this project to
specially
pecially developed
develo
enable teachers to prepare material which can generate intelligent automatic feedback.
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The moodle platform is already well-known by many teachers and some make use of it to integrate ICT into their classr
classroom teaching.
class
AUTOLEARN, however, provides additional tools to the many functionalities offered by moodle
work independently
odle so as to enable
ena
the learner
earner to wo
and without the need to consult a teacher. This aspect of independent learning is especially supportedd by the EU (life-long
learning)
considering the
(
learn
fact that foreign language education will be a major cultural and social factor that will determin
determine
community. Increasing
etermine the future of the European
Eu
numbers of students and decreasing funds will make it more and more necessary that
on computer- assisted
att foreign language teaching relies more
m
courses and less on in-class learning. In addition to being cost effective and reaching
computer-assisted language courses also are
ng a wider audience, computer-assis
computer-assist
able to offer a wide variety of materials ranging from audio files to films which can be integrated easily in la
language teaching and create an
entertaining diversity for learners. As computer literacy is rapidly improving,
comfortable to learn via the
ng, youngg learners feel more and more
m
computer rather than having to attend crowded language classrooms; extensive
nsive
ns
ive tests with learners at the fo
four pparticipating institutions collaborating
on the AUTOLEARN Project (Barcelonamedia, Heriot Watt University,
Boaziçi
University) resulted in positive feedback
ty,
y, IAI Saarbrücken and Bo
B
aziçi
aziçi U
from the students inasmuch as most enjoyed the relative freedom to determine their own learning pa
pace and thought that sitting in front of the
computer for an extended time (60-90 minutes at a block in lab tests
environments)
was less disturbing than sitting in the
estss in blended learning
le
environm
classroom for the same duration.
The interface and functionalities of the AL Project were well
learners as well as by teachers, as evaluation reports have
ell received by the majority
rity of learne
learner
shown. The language exercises are taken from real language
anguage training environments
vironments
ments and are task-based and communicative, not didactic or
vocabulary driven. There are two language courses for
or each language
langua (English andd German),
lang
Germa corresponding to the B2 and C1 levels as defined by
the Common European Framework of Reference for
A numberr of mature
automatic correction (AC) tools for the assessment of
orr Languages (CEFR).
(CEF
m
the input of language learners are available. They
heyy are based on advanced
advance language technology; they exploit methodologies and strategies ranging
from linguistically-enriched pattern matching
template-driven
g techniques
hniq
to te
mplate-driven
-driv information extraction, over topic adequacy estimation on the basis of
content similarity measures, and overall assessment
ssessment techniques. They deliver
deliver corrections based on different levels of linguistic description that are
del
relevant for language training, grammarr and orthographic
orthographi correction, as w
well as semantic and pragmatic adequacy of texts. The most innovative tool
that AL offers, however, is its ability
feedback to (quasi) free input by students.
y to provide automatic
automatic intelligent feed
This new tool is a major innovation
Processing (NLP). Correction tools currently available in computeron because it is based on Natural Language
La
assisted language learning programs
typically
grams are typic
typica
lly string-based,
ased e.g.
e g checking the insertion of the correct prepositions in a linguistic structure. The
checking happens on the level
vel of character sequence
sequ
checking. So far there are no tools available that have the intelligence and the flexibility to
perform a more intelligent
checking tools used in language courses have no concept of ‘grammar’ that allows
ntt checking.
che
checking. Available
ble computer-based
computer-base
com
for general grammar control
could
detect errors on the level of syntax let alone are they capable of detecting errors that
ontrol so that they co
uldd consistently
consis
require even deeper analyses such as concerning the con
content or the level of communicative correctness. The tools that are available to AUTOLEARN
cont
have the capabilities
errors.
ties of addressing
addressing
ing all these types of er
The AUTOLEARN
detecting errors on different levels of language and communication. They also have the
EARN
ARN tools, however,
howeve even go beyond
bey
capabilitiess of generating appropriate error messages.
It is one thing to detect an error and another thing to generate an appropriate error message for
me
mess
the student.
t. An error message like ‘your input
inpu is incorrect’ or ‘This is not an appropriate solution’ is not very helpful as in these cases the solution is
not found. A useful error messa
contain a diagnosis of the error and at least a hint on how to correct it, e.g. it must be able to say that part of
message must co
the solution is correct and which part this
tth is, and it must be able to respond in the style of a human tutor. The deployment of such capabilities are
achieved by the AUTOLEARN
UTOLEARN project.
proje
proj
The AutoLearn Website
te

AUTOLEARN is an open source environment and accessible on http//parles.upf.edu/autolearn. Beside specific courses which students of the
respective institutions can access through an enrollment key, there are also demo courses available. Students who enroll in a specific course must
first create a moodle account, a simple procedure after which they get user names through which their moodle logs can be accessed by the teacher or
checked by the students themselves; exercise reports and grades can be viewed by following the links ‘grades’ and “reports”. Courses especially
created to supplement in-class teaching can be accessed via enrollment keys, and teachers are then also able to follow student activities, view the
grades and even the individual responses the students made to the NLP based exercises.
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Exercises designated with the AL icon are marking NLP exercises in which learners aree expected
cted to generate their own answers
aan
rather than
choosing from multiple options.

What is NLP?

C

The student must type in the response based on the information
ormation
rmation in
i the precedingg exercises
ercises and
an
a then press the “check” button which enables a simple
spell check function . It is important for the content checking fun
functi
function to ensure correct
rrect sspelling because only correctly encoded information can be
evaluated by the system. Spell checking discovers
delivers
but does not identify errors involving correct words.
rss non-words,
nondeliver a correction proposal
p
This is done in the second step of the correctionn process
rocess where content is evaluated
e
according to correct linguistic meaning.

IE
T

According to Paul Schmidt and Susanne
AutoTutor, NLP is “ machine translation,speech recognition, speech synthesis,
usanne
sanne Preuss, the developers of Auto
semantic analysis, information retrieval, information extraction, par
part-of-speech tagging, discourse processing, question answering systems,
partsummarization, spell checking,
ng, grammar checking
checkin and much more.”
more AUTOLEARN belongs to the rule-based paradigm which means that language
is analyzed according to linguistic
would
be to evaluate it according to statistical information. The basis for any NLP is
inguistic rules; another pos
possibility w
o
automatic language analysis,
alysis, but
b then
then it is important
rtant to define
defin what ‘language’ analysis is. It is the determination of the meaning of an utterance, or
rather the mapping of an utterance on
o a representation
representation
tion of
o the meaning of this utterance, a model which both humans and intelligent machines make
use of. Though the
difficult to define, the two concepts of meaning which are relevant in error correction are linguistic
he concept of meaning
meanin is rather difficu
meaning and utterance
erance meaning. The
Th former is based
bas on the meaning of words, on the part of meaning that can be found in grammar books and
dictionaries,
of an utterance in a specific situation. E.g. Peter asks Mary:”What would you like to do tonight?”
s,, whereas the latter is the interpretation
interpretatio
interpreta
and Mary answers:”I have a terrible headache
headache.” What Mary communicates in this example is that she does not want to do anything tonight, and the
recipient of the
he message understands this th
tthrough implicature (Grice, 1981), i.e. through deductive inference. The recipient knows that if someone
has a headache (s)he does not want to do
d anything, so ‘old’ information together with ‘new’ information allows to infer the implicature. According to
the Relevance Theory
the human brain has limited storage capacity and is thus forced to strive for efficiency which makes it
ory (Sperber,Wilson:1995),
(Sperber,Wilso
(Sperber,Wils
choose the ‘cognitively
inference in an utterance. Implicature explains why it is possible to mean something different from what is
ly most rewarding’
rewa
said. The human brain iss capable
capab of understanding utterance meaning, but a machine (as yet?) is not, so it is rather the linguistic meaning, the part of
capa
meaning that remains constant
t through all utterances, that is relevant to NLP and not even this part of meaning can be processed reliably.
The aim of automatic analysis of linguistic meaning is its representation of the surface string according to a semantic predicate-argument-structure.
E.g. the sentence ‘The man crashes the car’ contains a predicate (crash) and two arguments (man and car). The important aspect here is that the
‘man’ is the active agent and that the ‘car’ suffers from the action which the agent performs. In a passive sentence like ‘the car was crashed by the
man’ the predicate-argument structure would still have the same semantic representation. So, in order to distinguish semantic and syntactic levels of
this string of words, tokenization has to be done. Tokenization determines how words are combined and what the semantic interpretation of this
combination of words has to be. In our example, the word ‘man’ is represented as a feature bundle, i.e. {string=man, lexical unit=man, car=noun,
num=sg, pers=3,case=nom}. The main source of information is the dictionary and the basic operation which is needed here is a comparison of the
string in the text with the strings in the dictionary. There are four different types of information provided by the dictionary: morphosyntactic
information: ‘crashes’{verb,3rd person, singular…}; syntactic-combinatoric information: ‘wait for’; semantically inherent information: ‘bird’ {…is
an animal…}; and semantic-combinatoric information: ‘write’{…requires an ‘intelligent’ subject}. In the rule-based approach to finding out
linguistic meaning, the mappings are calculated according to this information from the dictionary.

Copyright © IETC

704

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

Different from the rule-based approach, the statistical approach in NLP relies on a reference to huge corpora to predict future events. As human
cognition and language are probabilistic, the rule-based approach cannot easily deal with insecurity, gradual changes or incomplete information. E.g.,
the word ‘near’ may be a preposition as in the sentence: ‘He lives near the station’ or it may be an adjective as in ‘He will come in the near future’.
So what can be predicted in NLP by statistics is that e.g. an incomplete sentence like ‘Mary swallowed the ___’ could be completed with a high
probability with words such as ‘bread’, ‘cookie’, ‘sausage’, ‘small’ and so on, whereas there would be a low probability for words like ‘this’ or ‘the’.

20

10

Understanding the rule-based and the statistical approach to NLP is a prerequisite for doing automatic error checking. Automatic checking means
checking orthographic errors, grammatical errors, and the checking of content (which is not necessarily the checking of linguistic or utterance
meaning). All this and much more can be checked by the teacher, so automatic correction by no means implies that the teacher can be replaced by a
machine. What the machine cannot do is to interpret the error on the basis of an individual assessment of the student or evaluate the error against a
didactic concept because the machine cannot ‘understand’. What automatic spell checking can do is delivering correction proposals, though it still
would not identify errors which involve correct words, as e.g. in ‘The train arrives in 15 minuets’ versus ‘The train arrives in 15 minutes’. The
statistical approach would discover that ‘minutes’ would get a higher probability than ’minuets’ and would generate a proposal on the basis of the
‘similarity measure’ proposed by Levenstein who argues that the proposal that has the least key strokes to get to at a correct word is proposed as a
solution. Accordingly, an incorrect sentence like ‘The meen crash the car’ would be compared with the strings in a dictio
dictionary where the similarity
with ‘men’ would become obvious and thus the solution ‘The men crash the car’ would be proposed. On thee same grounds,
syntax errors like
grou
disagreeing subject and verb would be detected and suggestions for correction would be shown. AUTOLEARN
some correction
RN has implemented
implemen
tools which were developed in previous research projects by the IAI to generate the above mentioned automatic
maticc feedback; MPRO is a sophisticated
word analyzer and KURD is used for creating the grammar rules that check whether the input is the correct
process
ect answer.
wer. The whole pro
proces
ce is coordinated
by the AUTOLEARN processing component, and AUTOTUTOR, a unique tool to this project, contains
ntains all the KURD rules that can be used to
generate the grammar rules for checking correctness.
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Having stated the tools available to AL, a comparison off AL with
w Hot Potatoes
oes (an
an open
open source
sou
so
program that allows for easy creation of multiple
choice exercises) is useful : Hot Potatoes can create matching or gap-fill
exercises,
g
ses,
s, but it cannot tell the learner what part of the answer is wrong.
This is possible with the AC tool in AUTOLEARN,
like ‘This is not
N, where feedback
feed
ot a modal verb’, ‘This is the wrong modal verb’, or ‘This is the
wrong tense of the modal verb’ can give the learner
about his/her mistakes. To exemplify: The learner is asked to write a
arner
ner a more useful feedback
feed
question about customer satisfaction in the AL course ‘Customer Service
Servic and International Communication’. If the student types in an incorrect
question,

the first step in the correction process will highlight the incorrect
i
part and point to the grammar mistake:

By clicking on the reset button the learner can erase the previous input and correct it, then the second correction step is initialized by clicking on the
button ‘next correction step’. If the student makes a grammatically correct but nonsense response, e.g. ‘Peter comes home’, the feedback message on
the first level will state that the input is correct, but the content check will tell the student ‘This is not an appropriate answer!’
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The error messages generated in AUTOLEARN constitute a milestone in the development of self learning systems for language teaching and
language learning. The aim of this project was to make this tool available to teachers who, by investing only a few hours to implement this program,
could easily create their own language exercises with automatic correction tailored according to their own needs.
AutoTutor: A Tool To Create Intelligent Automatic Correction Modules

10

AutoTutor is a web based software to easily create automatic feedback messages and to allow for a progressive
ressive
ive fine-tuning and customization of
error messages. These messages do not just inform the learner whether an input is correct or not, they also state
what the
te where the error is found,
f
reason for the error is and how the error can be corrected. Content creators or teachers could usee this tool to create materials
with
materials enhanced
en
intelligent automatic correction without the need to be NLP programmers. It would thus be possible
hours devoted by
ssible
ble to reduce the number of hour
ho
teachers to repetitive and easily predictable language errors.

20

The graphical interface of AutoTutor facilitates the creation of HTML pages with HTML forms to bee used in contex
contexts where relatively
open answers
re
on the learner side is required; the interface further defines the specifications of how thatt exercise is to be corrected (what
(wh t are the correct answers and
what are very common errors that deserve specific attention/feedback); the interface
cee allows for the generation of all the
th NLP-intensive resources
required for intelligent automatic correction. However, a few important aspects should
ould
d be considered before attempting to use AutoTutor. The lexical
material of the expected answers should be sufficiently predictable for the learner,
ner, implying
plyin a thorough
ugh pl
planning of the language experience, precise
instructions and clear definition of the assessment criteria. Furthermore, thee teacher must be able to pred
typical mistakes, and should take care
predict typ
that the expected answer consists of a single sentence.

IE
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The key concept of AutoTutor is to segment a sentence into blocks and
nd variants which facilitates encoding
encodin the answers. For example, if the learner is
expected to respond: “The sales of Mintel have declined”, there are at least
for saying this in English:
ast nine possible variations
variati

The number of blocks has an impact on feedba
feedback quality as the error mess
message
messages will be more precise. For example, if the expected response is divided
into four blocks (the sales figures | off Mi
Mintel
ntel | have increased|.) rather than
tha into two blocks ( the sales figures of Mintel have dercreased|.), then an
th
el”
l” is missing would receive the
the feedb
answer in which the part “of Mintel”
feedback “Some crucial part of the solution is missing” for the first segment with
four blocks, whereas the feedback
would be “Some part of the answer is not quite right. Please check!”
ck for the second
second segment with two blocks
b
To start AutoTutor open Firefox
irefox and log in (http://parles.upt.ed
((http://parles.upt.edu/autolearnTutorKit)
http://
and click on ‘create exercise’. There are two language options,
English or German.

The next step is to write
rite the question
qu
which the student will see and then to click on ‘create feedback’. In the area ‘create blocks’ the pieces of
hich, combined in a specific manner, correspond to a number of correct answers expected by the teacher. By clicking on
sentences are entered which,
‘add’, new blocks are created; by clicking on ‘add variant’, a variant corresponding to the block is created.

An answer may have possible structural alternatives, i.e. instead of answering ‘The Hagia Sophia is famous for its massive dome’ a student could
write ‘The reputation of the Hagia Sophia is due to its massive dome’. Thus the answer would require a new variant as the block ‘the reputation of’
must be followed up by the block ‘is due to’. To build up sample answers, click on ‘organise blocks’; click on ‘add rule’ to add a new/the first block
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order, then drag and drop the blocks to the area below marked in beige. Rule one in the first colored area into which the blocks are dropped allows
modeling the variations of a sentence with similar sentence structure; rule two allows the modeling of a structurally different sentence from the first
one. By clicking on ‘sample answers’, the teacher can provide learners with sample answers. The button ‘customize feedback’ gives the teacher the
possibility to write a feedback message ( which has to be entered into the ‘message’ box) in case the system is ‘triggered’ by an error which again
can be specified by the teacher. Finally, by clicking on ‘save’ the feedback will be saved. It is important to note, however, that the exercise name
should not contain any blank space. Clicking on the ‘generate grammar’ button will create on the remote server the necessary resources to provide
learners with automatic ‘intelligent’ feedback. Some feedback messages that are system-defined relate to grammar and linguistic rules, others are
relate to content-checking and signal that either blocks are not in the correct order, that blocks are missing or not fitting together. If there are words
in the answer which were not foreseen in the blocks, then the feedback message ‘This part of the solution does not correspond to any part of the
possible solutions stored in the system’ appears.
Conclusion
AutoTutor can help fostering learner autonomy, can reduce time spent on correcting tasks and instead allow more time to spend on more qualitative
and creative teaching tasks. Content creators or teachers could use this tool to create materials enhanced with intelligent
correction without
gent automatic
au
the need to be NLP programmers. Instructions on how to use AutoTutor can be found on the AUTOLEARN webpage.
page.

10
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INTRODUCTION

10

Astract.
Pre-service or beginner teachers are often at a lost as to integrate the use of ict in the classroom especially for those
thee area of religious studies. One
hose
ose in th
way to prepare these beginner teachers is by sharing authentic video footage of teachers who has utilized, adopted,
dopted,
ed, and adapted
d ict in the classroom as
habitual acts. Repeated viewing is useful to beginner teachers in their teaching to initiate interest in using
Hence, this
ng computer
puter mediated
mediated instruction.
instruct
instru
paper is to share a case study on the strategies used in integrating ict in the teaching-learning process and
model teacher.
nd the innovation displayed by th
the m
Methods employed in this study is through observation, video documentation, print based documentation
to teaching
and learning
tation
ion on activities related
rela
teachin
each
practices of the teacher, and an interview session.
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Various projects and programs introduced by the Malaysian Ministry of Education
ucation
ation for the past two decades have either passed or matured with
the advent of emerging technologies. Such projects include Computers in Education,
on, Smart Schools, and English for the
t Teaching of Mathematic and
Science (ETeMS). According to the current Director of Educational Technology
RM300 million (approximately
gy Division,
ision, the government
governmen has spent
sp
TRY140 million) to prepare and equip schools with hardware and software together
Smart Schools Project since 1998 (IMETC
ogether with its systems in the Smar
Closing Speech, 2009). Thus, it is important to investigate the actual effectiveness
tiveness
iveness off using the courseware an
and equipment that had been furnished for the
past ten years. Further, she mentioned that as of October 2009, a study
Development Corporation (MDeC) showed that 7525
y conducted by Malaysian Developm
schools have reached a rating of three stars (from a possible of five) which
hich meant that these schools
schools hhave actually used the computers and software
provided by the government. However, the real usage and strategies employed
ployed
oyed were not examine
examined in ddetail. Since the government has spent millions of
Ringgit on these projects, it is imperative to actually illustrate the actual
by teachers in the process of integrating
al events or strategies conducted
c
technology in the classroom.
From the educational technologist point of view,
of technology
ew,
w, the integration
inte
int
chnolog
ology
y in the
t classroom is diverse and can easily be applied in any
subject. As an example, the gathering of resources by using the Internet,
Interne the use of snippets
Int
ippet of video clips, or even including a short multimedia is ways
technology can be employed in the classroom. Nevertheless,
ertheless,
theles pre-service oor beginner teachers
h are often at a lost as to incorporate the use of ICT especially
for those in the area of religious studies and history.
ry.
During the course of the present teacher
acher education
education program, pre-service
pre-serv teachers are exposed to the learning theories and several aspects like
pre-s
curriculum and instruction, child psychology
But somehow, the practical experience is minimally emphasized.
gy and instructional technology practices.
prac
Within the Malaysian education context,
with computers whereby accessibility is no longer an issue; hence,
t, ICT are in place and
a schools are equipped
eq
teachers are expected to integrate ICT
T in their classrooms. In addition, the strategies used and courseware integration should be put forth and be part of
the teachers’ repertoire. However, for the beginner
just embarked in the academic world, one way to prepare these beginner teachers is
beginner teacher who has jus
by sharing authentic video footage
age
ge of teachers
teachers who
wh has been utilizing,
utilizing adopting, and adapting ICT in the classroom and sees it as habitual acts. Actually
viewing real life documentation
ion
on of ongoing cla
classes
sses will
w give a better
bet picture to these beginner teachers of the activities and happenings in the classroom.
This is because arbitrated observa
furnishing an authentic auditory and visual record (Thomas, 2003). Repeated viewing may be
observation has the advantage
vantage of furn
of use to the beginner teachers
eachers in their teaching-learning aas a means to initiate interest in using computer mediated instruction. Hence, the purpose of this
paper is to share a case
ICT in teaching and learning and emphasize the innovation displayed by the model
ase stu
study on the
he strategies used in integrating
in
i
teacher.
Research Documentation Strengths

The usee of interactive video inn enhancing
learning has always been debated and of late, the topic on the methods and strategies of integrating
en
e
instructional technology
ology in the classroom has been plenty. Since the advent of the Internet, the combination of media or multimedia, and easy and speedy
access has made the Internet
nternet a catalyst
cataly
catalys in uniting ICT especially the use of videos (like YouTube) in teaching and learning. From the perspective of time
and place, easy access has
possible. There are researchers too who regard ICT as an important component in changing teaching and learning
as been made
m
(Bonk & Graham, 2006). Nevertheless,
this paper is a case study that discusses the strategies employed by a religious studies teacher in deploying his
Neve
teaching in the classroom and how he embraces ICT. The authentic video documentation of the actual teachings (not scripted or purposely acted) hope to
increase the replication and thus changes the beginner teachers’ attitude at integrating ICT usage in teaching-learning.
This research is part of a project under Universiti Sains Malaysia (USM) short term grant and is regarded important especially to the field of
education technology. Although yearly surveys on the use of technology for teaching and learning amongst in-service teachers pursuing their bachelor’s
degree at USM have been conducted by the researcher and her cohort (see Mona Masood & Nor Azilah Ngah, 2003; Nor Azilah Ngah, 1998, 1999, 2000;
Nor Azilah Ngah & Mona Masood, 2004; Nor Azilah Ngah & Mona Masood, 2006; Nor Azilah Ngah & Zarina Samsudin, 1997), a real life situation
documenting the activities of teachers in the schools have not been documented. Most of the time, pre-recorded teaching are scripted making the
teaching process awkward and often times the natural interaction is either watered down or exaggerated. The data collected will act as a resource in
preparing teachers of best practices especially in enhancing teaching and learning activities. In addition, the analysis will determine existing ICT support
for both teachers and students and how they in turn utilize it. Consequently this paper will disclose and identify the type and purpose of the technology
employed by the teacher. At the same time, the actual preparation of instructional strategies is analyzed in depth. In the end, the video documentation will
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assist beginner teachers to select appropriate instructional strategies based on ICT. Also, the recorded video is edited to make viewing simple according
to the techniques and strategies that could be used during the teaching-learning session.
From the socio-cultural aspect, the approach supports the opinion that any technology utilized is not just about the theoretical aspects or
understanding the technical approach but the method it impacts the society and consequently the command towards the development of higher thinking
(Rychen, 2002).
Technology as Facilitator
Hedberg (2006) suggested that there should be three categories in using ICT in teaching and learning which includes presentational,
representational, and generative tool. He further mentioned that presentation tools allows users to present contents, representational tool allows users to
show the relationship and generative tool allows users or students to build the understanding on a phenomena. In this study, the technology acts as a
delivery tool to present the material, ensure concrete acceptance, and further clarify the contents being discussed as well as giving
an authentic experience
g
to the viewer.

Sample

10

METHODOLOGY

20

The sample chosen for this study is purposeful. The criteria used for selecting an appropriate
ate teacher
eacher for the documentation was
wa
w that the teacher
participant should not be from among those who had received formal ICT training. This main reason for choosing a non-ICT teacher
teach was because the
researcher wanted to show that not only those trained in ICT were capable of integrating ICT
CT in thee classroom bbut even those without a formal ICT
background could do it. In fact, non-ICT teachers can integrate ICT in their teaching-learning
arning if they have the ded
dedication, interest and creativity in
promoting better teaching strategies. Based on suggestions by colleagues, a Religiouss Studies teacher was nominated. For
Fo anonymity, the teacher is
fictitiously named Mr. Cando. He was recommended by peers due to his creativity inn incorporating various media in his daily classes. Also, due to his
interest, Mr. Cando was often requested by colleagues to give workshops in graphic
Mr.
hic software
soft
oftware
ware like Adobe Photoshop.
P
M Cando has been teaching at a
Secondary Girls’ School in the middle of Georgetown, Penang for over 10 years.
teaching
with technology was initiated
ars. His positive attitude towards
tow
tea
during his pursue for a Masters degree in Religious Studies by observing his own lecturers. Even Campbell
mpb (1987) mentions that teachers’ attitude
towards the use of computer technology in teaching and learning seem
meaningful and effective integration of the
m to be a crucial
cruci determinant for m
me
technology itself.
Data Gathering
Gat

The method used in the study involved non-participant
printed documents including activities that relates to
icipant observer, video
deo documentation,
documentatio
ocumentati
teaching-learning practices and an interview session with the tea
teacher involved.
data collection methods are important and serve as
te
d. The various
var
vari
triangulation to the data.
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Video Doc
Documentation
Docu
First, the researchers had to formally
Penang State Education Department followed by the school concerned to
ally
lly obtain permission from the Pe
conduct the case study. The chosen school wa
wass an all girls’ religious seconda
secondary school involving two separate classes, Form Three and Lower Six.
The video documentation took
September and October 2009 due to scheduling issues and holiday
ook
ok three consecutive weeks between
betwe
betw
celebrations. Three separate full lessons
plus a session on computer maintenance.
ons were videotaped without interruptions
interrupt
During the video documentation,
with the video crew introduced themselves to clarify that the reason for videotaping
mentation, the researcher
rresearcherss together
gether wi
w
the class sessions was to solely
of positive recommendations from other teachers) and not to search for students
y record
recor Mr. Cando’s
Cando teaching (because
(beca
flaws. During the first videotaping
otaping
tapin session, students
dents were
w slightly shy for the first 10 minutes but during the rest of the other videotaping sessions students
were receptive, relaxed, and did
awkwardness. The situation gave an impression that the students were calm and acted naturally
did not show any signs of awkw
with the presence of the
hee researchers as observers.
Two still cameras were used throughout the video-shoot.
The sessions were videotaped using multi-camera point (MCP) for easy storage and
v
post editing. Thee first camera was used
us to establish tthe overall scenario; thus placed at the back of the classroom. Meanwhile the second camera was
placed by the side of the classroom to capture clo
close shots; during teaching, computer screen, and student interaction.
Interview Session
The interview
erview session (closed aand open questions) encompassing a section on demography, education background, attitude, interest, and
inclination towards ICT usage as well as
a questions on formal ICT training was conducted by the researcher. The interview session was also videotaped
using a camcorder to ensure
nsure details of
o the interview were not lost or forgotten.
Non-participant Observation Session
During the video recording session, both researchers were present to note activities, students’ reaction, students’ overall behaviour, teaching
techniques and the use of ICT by the teacher.
FINDINGS
ICT Integration Strategy
Findings showed that Mr. Cando used various techniques in integrating ICT in his teaching. Among the approach that can be seen were:
x
Embedding video segments from movies that was selected purposely as examples to show concrete concepts like the occurrence of
tsunami, volcano eruptions and earthquakes;
x
The use of video and sound editing software that he applied in preparing his teaching materials;
x
Searching, choosing and using video clips from YouTube
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x

Administering quizzes via random selection of questions by students with the aid of a computer
Attitude toward Computer-based Education

It is clearly shown that Mr. Cando’s positive attitude toward computer-based education was due to his endless effort in searching for
information and resources from the Internet and media. Through the interview, it is learnt that Mr. Cando initially did not receive any formal ICT training
for many years until he was given the coordinator post for the computer laboratory and given the task to teach information literacy and head of the school
magazine editorial board couple years ago. It was through his interest in computers that Mr. Cando was prompted to use and integrate ICT in his
classroom. It is his opinion that students interact more with each other when ICT is being exercised in the classroom and they could understand difficult
concepts better with the help of video clips. Further, the method of teaching is more diverse and able to maintain student attention while making it not
dull. In addition, if the teaching is in the form of one way lectures, than there is no interaction between teachers and students. Hence, Mr. Cando is more
interested when students are involved directly in the teaching-learning process such as questioning, solving problems,
ms, group discussion, and group
presentations. Also, students are given the opportunity to give their judgment or views when questioned.
Innovation Issues and Effectiveness of ICT Knowledge Distribution
n

10

Due to Mr. Cando’s interest in computer issues and upon his own initiative, he himself started to do light
ht maintenance in th
the sschool computer
lab before being assigned as the coordinator of the lab. His knowledge and skills were from his own effort
ffort to learn more aabout computer
mpu hardware. Mr.
Cando also volunteered to conduct staff development workshops on word processing, data bases, spreadsheet
were also
adsheet and graphic software. Teachers
T
Te
asking for help and assistance in a variety of computer hardware problems.
Video Documentation Output
u
ut

20

Once the videotaping session was over, post editing on the video documentation
ntation
tion was initiated. The video editing
editi using multimedia principles
were implemented so that beginner teachers can imitate strategies incorporated by
teaching-learning in the classroom.
y Mr. Cando at integratin
integrating ICT in te
The video segments were arranged according to strategies and techniques employed
design and principles.
oyed taking
ng into consideration instructional
instruct
Multimedia
dia Principles
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T

C

Considering that the research output is a video documentation,
has to consider Mayer’s cognitive theory
ion,
n, therefore the editing component
compo
(2002). Among the multimedia principles that Mayer discusses includes:
1. Modality Principle: Individuals learn better from animation
and narration
m
ration instead
stead of from animation and text-based materials.
2. Redundancy Principle: Individuals learn better from an
animation and narration
ion merge
merged together instead of from animation, narration and text
displayed together.
3. Spatial Contiguity Principle: Individuals learn
arn better wh
when the corresponding
ng
g text
te
tex and pictures are presented near rather than away from each
other or separately.
4. Temporal Contiguity Principle: Individuals
corresponding text and pictures are presented simultaneously rather than
viduals
als learn better when co
sequentially.
5. Coherence Principle: Individualss learn better
better when the material tha
that is not related is excluded instead of included.
6. Split Attention Principle: Individuals
teaching materials do not need them to separate their attention through various
dividuals learn better when the teach
teac
information sources that is cross-referenced.
cross-re
Based on the principles, Mayer and
video outputs should:
ndd Moreno ((2003)
2003) suggested that vid
vide
x Use narration without
ut text
ext on screens to avoid
avoi
a d the need for
fo viewers to read and listen to texts auditorily at the same time (off-loading);
x Allowing pauses between video segments;
x Start the presentation
entation
ntation with instruction related to the concept or new and important terms that they’d be studying in the video (pretraining);
x Leave out audio or video segments
segm
that are not
ot nneeded (weeding);
x Use arrows
rows
ws or cuing method for viewers to explain
e
important points or images that may be confusing (providing signs)
x Make
ke sure text and images on screen are
a related and placed close together (aligning);
x Taking
king out visual elements that is duplicated
dup
by narration or graphic (deleting extras) ;
x Ensuree there are similarity betwee
between narration and visual elements in the video (simultaneous) ;
x Consider the audience and the presentation
p
style with learning style.
CONCLUSION

By considering these principles during designing the video documentation, it is hoped that beginner teachers can duplicate the strategies and techniques
in using instructional technology as well as the integration of ICT in teaching-learning. Through the video, teachers can replicate what they have viewed
and in turn able to ingrain the use of ICT and make it habitual in their everyday teaching.
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LETM TEKNOLOJLER YARDIMIYLA LSE ÖRENCLERNN BYOLOJK
KAVRAMLARI DAHA Y ÖRENMELER MÜMKÜN MÜ?
Dr.Fulya Özta,
Selçuk Üniversitesi, Kampus-Konya
e-mail: fullyoztas@yahoo.com
Özet
Örenme, bilgi ve becerilerin kazanılması eklinde olup, kavramların örenilmesine yönelik beceri kavramsal ggörevlerin pratik olarak
yerine getirilmesi ile önemli derece artırılabilir. Kavramsal analizler ise ancak etkili bir öretim metodunun kullanılması
ullan
lanıılmas
l
ı ile
le olur. Biyoloji eitiminde

10

müfredat programlarında yer alan kavramların analizleri, bunların bir bütün oluturacak ekilde organize
amacıyla
anize edilebilmeleri amac
amacı
ıyl yapılandırıcı
yaklaımdan yararlanılması biyoloji eitiminde örenme sürecini artırıcı bir faktör olarak görülebilir.

letiim teknolojilerinin liselerde biyoloji eitiminde kullanımının büyük bir potansiyele sahip olduunun
ramen
oldu
lduunun
nun bilinmesine
bi
ram bu potansiyelin
yeterince kullanılamadıı görüü aratırmacılar arasında yaygındır.
öretilmemekte veya örenciler tarafından çekici görülmemektedir.

Bu teknolojii biyoloji dersleri ile yeni tanıan
tanıan örencilere yeterince
Ancak yapılan
iletiim
liselerde kullanımının
pılan
lan çalımalar
çalımalar
malar ileti
il im teknolojilerinin
teknolojile
ojile

20

örenciler için yararlı olacaını ortaya koymaktadır. Günümüzde genellikle biyoloji
öretimde
web siteleri, öretmenler tarafından
oloji ö
retimde paket progr
programlar, we
hazırlanmı ders notları ve laboratuar uygulamaları ve örenciler tarafından düzenlenmi
düzenlenmi sitele
kullanılmaktadır. Ayrıca eitim amaçlı
düzenlen
siteler yaygın
yaygın olarak
olar ku
iletiim (elektronik posta), çalıma grupları, video konferansı gibi farklıı amaçlarla da kullanı
kullanılmaktadır.
kullan
ılmaktad
lmaktadır.
r.

Biyoloji öretiminin yapılandırıcı yaklaım esas alınarak nasıl kullanılabilecei
çalımanın
oluturmaktadır.
lecei bu çal
alıımanın
n amacını
ama
am

letiim teknolojileri yardımıyla öretilecek konuların
yapısal olarak basit, detaylardan uzak bir yapının
arıın içeriklerinin
ar
içeriklerin en aza indirgenmesi,
içerikle
ndirgenm
irgenm
oluturmasının örencilerin örenme becerilerini art
artıracaı
ulaılmıtır. Bu amaçla görsel bir ortamın oluturulması, diyagram, modeller ve
rtııraca
ra ı sonucuna ula

C

animasyonlardan yaralanılması gerektii sonucuna
ulaılmıtır.
una ula
ılmıtır. Mevc
Mevcut biyolojik bilginin bu amaçla iletiim teknolojisine göre yeniden
yapılandırılması ve organize edilmesi, spiral
piral açılımın
aç mın benimsenmesi, basit
açılım
basitten karmaıa temel unsurlar biyoloji eitimin özünü oluturması gerektii
sonucuna ulaılmıtır.

IE
T

Anahtar kelimeler: iletiim
yapılandırıcı yaklaım, lise
m teknolojileri, biyoloji eeitimi,
itimi, yapıla

GR

letiim teknolojisinin
iletiim
dayalı düünme tekniklerinin biyoloji bilimine uygulanması biyoloji öretiminde buna göre bir
lojisinin
isinin ve ileti
ileti
im tteknolojisine day
kısım modifikasyonların
uygulanmasına
odifikasyonlar
difikasyonlarıın uygu
uygulanmas
ına
na yo
yol açmıtır. Canlı dünyasına iletiim teknolojisinin uygulanması biyolojinin öretilmesinde ve
örenilmesinde
gelimeleri
nde yeni bir kı
kkısım
ısım ggeli
meleri
meleri bberaber getirmitir. Bilgisayarların bu amaçla kullanımının hızlı bir ekilde artması web sitelerinde gittikçe
artan bir oranda canlılarını
ve davranıları ile ilgili görsel verilerin artması biyoloji eitiminde bilgisayara dayalı eitimin yerinin
canlıılar
canl
la ını yapısı,
yap
apıısı, yaamları
ya
ya
tekrar tartıılması gereini
eini ortaya kkoymaktadır. Biyoloji derslerinde uygulama amaçlı olarak kullanılan materyallerin ve lab ortamlarının yerini yava
yava bilgisayar ortamında
deneyler ve animasyonlar almaya balamıtır. Deneylerle ilgili düzenekler organizasyonlar, deneylerde kullanılan
da yapılan
yap
ya
materyaller, deneyin yapılıı ile ilgili genel kuralların tümünü web ortamında bulmak mümkün hale gelmeye balamıtır. Gerçek laboratuarlar ve
deney düzeneklerinin örenciye manüplasyon becerisi, organizasyon yetenei ve yorum yapma kabiliyetini artırdıının da göz ardı edilmemesi
gerekir. Ancak örenme zamanın esneklii, çalıma ortamının uygunluu, sürecin ileyii örenciler için oldukça uygun ortamlar yaratır. Biyoloji
deneyleri ve disseksiyonlar için hayvanların kullanılmaması biyoloji derslerinde web veya paket programlara dayalı eitimi daha uygun hale
getirmektedir.

Sanal laboratuarlarda uygulanan simülasyon canlılıkla ilgili çok sayıda kompleks olayın aydınlanmasına olanak salar. Örnein bir canlı hücresinde
geçen biyokimyasal olayların yalnızca deneylerle görülmesi ve gösterilmesi mümkün deildir. Kompleks biyolojik olayların anlaılabilmesi için
laboratuarlarda yapılacak deneysel çalımaların yanında bilgisayar simülasyonlarında kullanılması gerekir. Bilgisayar simülasyonlarına dayalı teorik
ve pragmatik modelleme uygulamaları yardımıyla herhangi bir biyolojik konuda cevaplanılması gereken temel soruların yanıtlanmasına olanak
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salanabilir (Kitano, 2004). Ayrıca kompleks bir konunun öretilmesinde de uygun bir yol olabilir. Hücrenin yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin
teorik temele dayalı oluturulacak simülasyonlarla öretilmesi hücre ile ilgili temel bilgi ve olayları sanal ortama taıdıı için örenmeyi oldukça
kolaylatırabilir. Web kaynaklı laboratuar ortamları ve bu ortamda yapılan deneyler iyi organize edildikleri takdirde örencilerin terimleri, temel
bilimsel prensipleri ve deney tekniklerini daha kolay kavrayabilmelerine olanak salar. Modellerin canlı sistemlerin tüm özelliklerini tamamı ile
yansıtabilmesi mümkün olmayıp, biyolojik sistemlerin oldukça karmaık bir yapıya sahip olmaları nedeniyle modeli meydana getiren birimlerin
arasındaki i birliinin çounlukla göz ardı edilmesi söz konusudur. Laboratuar deneylerinde olduu gibi soruna dayalı örenme çounlukla
örencilerin pratik çalıma becerilerinin, aratırma tekniklerinin ve olayları sebep-sonuç ilikisi içerisinde deerlendirebilme becerilerin geliimini
salar. Sınıf ortamında örencilerin birbirleri ile olan iletiimleri, aktif çalıma ortamı örencilerin biyolojik sistemlerle ilgili temel olayları
anlayabilmelerine olanak salar. Ancak örencilerin sınıf ortamında yapılan öretimden yeterince yararlanabilmeleri için öretilecek bilginin
mantıklı ve anlamlı bir ekilde organize edilmesi, detaylı gözlem yapabilmesi, verilen temel bilgilerden belirli sonuçlar
nuçla ve kurallar çıkarabilmesi
deikenler arasında ilikiler kurabilmesi ve tümünden belirli sonuçlara gidebilmesi gerekir. Web tasarılı laboratuar
çalımalarının ve gerçek
aboratuar ça
laboratuar çalımalarının her birinin örenciler için belirli faydaları söz konusudur. Ancak her ikisinde biyoloji
daha
iyoloji
loji ööretiminde
retiminde
minde yararlanılması
y

10

kullanılı ve uygun bir yaklaım sunabilir.
Laboratuar deneyleri yoluyla elde gösterilmesi mümkün olmayan veya deneysel sonuçların gerçekk anlamda yorumlanmasının
yorumlanmas
yorumlan
ının mümkün
mü
mümk olmadıı
durumlarda bilgisayar tasarımlı deneylerden yararlanılması faydalı olacaktır.

Örenme bilgi ve becerilerin kazanılması eklinde tanımlanır. Kavramsal beceri kavramsal
sal görevlerin
lerin pr
pratik
atik ol
olarak yerine ggetirilmesi ile önemli
derece artırılabilir (Erikson & Oliver, 2002). Görevlerin kavramsal analizleri büyük
yük oranda öncelikli olarak eetkili bir öretim metodunun
kullanılması ile olur. Liselerde biyoloji öretiminde bilgi teknolojisinin kullanımı
olup, bu teknolojinin kullanımı
mı büyük bir potansiyele sahip olup
olu

20

biyoloji dersleri ile yeni tanıan örencileri için çounlukla korkutucudur. Biyoloji
paket programlar ve
ji eitimine
e
eitimine yönelik
önelik olarak hazırlanmı
h
internet örencilere oldukça farklı olanaklar sunabilmektedir. Genellikle biyoloji
iyoloji ö
ööretimde
retimde biy
biyoloji eeitimine
itimine
timi yyönelik paket programlar, web siteleri,
öretmenler tarafından düzenlenmi ders notları, örencileri tarafından
ann düzenlenmi
düzenlenmi biyoloji sitelerinden oluur. Arazi gezileri, simülasyonlar ve
laboratuar çalımaları biyoloji eitiminin esasını oluturur. Ayrıca örencilere
amaçlı olarak elektronik posta, çalıma grupları,
rencilere
nciler ööretmenlerin
retmenlerin
me
eeitim
itim am
video konferansı gibi farklı amaçlarla kullanılması mümkündür.

Bilgisayara dayalı öretim metotlarının örenmeyi hızlandırabilecei
öne sürülmütür.
2003). Tüm bilgisayar programlarının kavram
andırab
ürülmü
mütür. (Potyrala,
(Po
gelitirici bir araç olarak kabul edilebilmesi mümkün
deildir.
ün de
de
ildir.

Biyoloji derslerinde
B
rinde
nde öörenci aktivitelerinin temel öretme prensiplerini içerecek

IE
TC

ekilde hazırlanması ve uygulanması mümkündür.
r.

ÖretmeMetotlar

Bilimleuyum

Bilgisayaradayal
Bilgisayara
dayal

Kavramsal
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aktivitelerve
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açklanabilir.
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Örenciaktiviteleri

Enuygunörenci

Bilgisayar

Teorikbilgiler

Problemçözme,teorikle

aktivitelerininseçimi

programlarnkonuile
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içinkriterlerin

ilikivebalantlarnn

kavramlar

balantlarnkurulmas

belirlenmesi

örencilertarafndan

arasndaki

alglanmas

ilikilerin



kurulmas

Örenciileöretmen
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Birçalmametodunun

arasndaki

deneyimleri
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seçilmesi(deneyden

Öretmenin

ibirliinin

arasndaki

teoriyeveyateoriden

bireyselletirilmesi

bireysellemesini

ilikilerin

rma
mak
deneye),karmak

salayanbiryolun

deerlendirilmesi

aktiviteleriçinbireysel
ler
er için
içi bireysel
reysel
planlarngelitirilmesi
anlarn
n geli
gel tirilmesi

BYOLOJ ÖRETMNDE BLGSAYAR KULLANIMI

10

belirlenmesi

Biyoloji eitiminde paket programların ve web kaynaklı eitici simülasyonların ve modellerin
uygun
ellerin kullanılmasında
kulla
kullanılmas
lmasıında müfredat programlarına
pr
ekilde basitten karmaıa, spiral açılım esas alınarak kaynakların kullanılması gerekmektedir.
ktedir.
Bu amaçla;

2.

Öretilecek konuların içeriklerinin en aza indirgenmesi

Öretilecek konuların en basit ematize edilebilecek ekilde
yapısal
birimlerinin ana öeler esas alınarak
ekilde düzenlenmesi, yapı
yap
ısa
sal bir

20

1.

yapılandırılması yapısının indirgenmesi, detaydan kaçınılması,
diyagram ve modellerden yararlanılması.
kaç
açıınılmas
lm ı,, mümkün olduu
olduu kadar d
oldu
di
3.

Yeni bir bilgi yapısının oluturulması amacıyla mevcut
ve organize edilmesi gerekir.
cut bilgilerin yeniden yapılandırılması
yapıland
yap landır

Öretilecek konunun içerii ve öretimin amacı örencilerin baarıları esas
alınacak
düzenlenmelidir. Spiral açılım eklinde olması gereken
sa al
ınacakk ekilde
ekilde düz
düzen
öretim sırasında konun temel terim ve tanımlarının etrafında
gelien
bilgi yumaının geliimi salanmalıdır. Öz temel bilgiyi
nda ggittikçe büyüyerek
erek geli
elien bir bi
bil
öretebilmek amacıyla kullanılabilecek temel materyalleri
Konunun yapısal
alleri
alle
ri içermelidir.
içermeli
içerm
yap
apıısal ve
v fonksiyonel özellikleri bilginin geliimde yer almalıdır.
kinci basamakta ise temel üzerine ina edilen daha
karmaık
ilikilerin açıklanması esas alan bilgiler yer almalıdır. Örnein örencinin kalıtımla
aha
ha ka
karma
ık ilikileri

C

ilgili temel bilgilerinin oluabilmesi için gen ve DNA aras
arasında
olduunun açıklanması gerekir. Örencinin bu iki terim arasındaki
ında nasıl bir ilikinin
ili
il 
ilikileri anlayabilmesine yol açacak gerekli
yapılması,
basit kavram haritaları ve kalıtımın hücrede nasıl olduunun
rekli düzenlemelerin
düzenlem
yapılmas
asıı, bu amaçla
a
gösterilmesi amacıyla Web tabanlı simülasyon
yararlanılabilir. Bir sonraki basamakta ise örencinin daha detaylı örenmesini
imülasyon
mülasyon veya animasyonlardan yara
yar

IE
T

salayacak materyal ve öretim metotlar
metotlarının
kullanılması
metotları
ının kullan
ılması gerekir. He
Her basamakta kullanılan materyal ve bilginin genilemesi dorusal olmalıdır.
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Bilginin analizine ve gözden geçirilmesine
olanak salayan programlar

Kullanılan
programlar
biyolojik
kanunların,
kuralların ve
prensiplerin daha
iyi
anlaılabilmesine
ne
olanak
salamalıdır.

Biyolojik
kanunlarla,
kurallarla
urralllllaarl
u
rla
la ve
ve
prensiplerle
pre
le
ilgili
lgili bilgilerin
anlaılmasına
ve
aılm
lm
derinletirilmesi
der le
de
leti
tiri
ne olanak
n
an ak
salamalıdır.
sa
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Kullanılan
programlar konu
ile ilgili
süreçlerin
gelimesine,
görsel ve deneysel
tasarımların
örenciler
tarafından
oluturulabilmesi
ne olanak
salamalıdır.

Bilgisayarr
programları
biyolojik
gr am
loj
oji
objelerin
erri
rin anatomik
an
ikk ve
v
morfolojik
rffooloj
rf
ojik
özelliklerinin
anlaılabilmesine,
anla
yapısal
pısal birimlerin
birbirleri ile
ilikilerinin
gösterilmesine olanak
salamalıdır.
Örencilerin bu yolla
biyolojik objelerin
yapı ve fonksiyonları
hakkında detaylı bir
fikir sahibi olmaları
mümkündür.
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Bilgisayar
programları
konuların teorik
ve pratik
analizine olacak
salamalıdır.

Programlar revizyon edilebilme, tekrarlanabilme, müfredata uyum
özelliklerine sahip olmalıdırlar.

Teorik olarak eitim
m teknolojiler
teknolojileri
teknolojilerini biyoloji dersleri müfredat programlarına uygulamak için oldukça fazla olanaa sahiptirler. Biyoloji ile ilgili
bilgisayar programlarının
Web kaynaklarının örencilerin ihtiyaçları dorultusunda kullanılması gerekir. Kullanılan programların eitici olması
n ve W
daima ana faktör olarak göz önüne tutulmalıdır. Bilginin spiral geliimi esas alınarak açık bir ekilde sunumu, sunumda öeler arasındaki ilikilerin
belirtilmesi ve bunların örencilerde yansımaları, ne gibi pozitif deiimlere neden olduunun gözlenmesi gerekir.
Bilgisayarın ve Web kaynaklı programların eitim amacıyla okullarda kullanımında organizasyon önemli olup, müfredat programlarının göz önünde
bulundurulacaı sistematik bir öretim metodunun benimsenmesi gerekmektedir. Bu nedenle örencilere ansiklopedik bilgi aktarımından uzaklaıp
öretilecek konunun özelliine ve yapısına göre belirli ekilde disipline edilmi bir öretim programının uygulanması gerekmektedir.
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LKÖRETM 7. SINIF DÜZEYNDEK ÖRENCLERN
NTERNET ET KAVRAMINA KARI TUTUMLARI
ATTITUDES OF PRIMARY EDUCATION 7TH GRADE STUDENTS
TOWARDS THE CONSEPT OF INTERNET ETHICS
Gonca Güzelhan
Sakarya Üniversitesi, Türkiye
guzelhan@gmail.com
Özet
Türkiye’de internet kullanımı hızla artmaktadır. Türkiye istatistik kurumunun yayınladıı “2009 yılı hanehalkı bili
biliim teknolojileri kullanım
aratırması sonuçları” aratırmasına göre hanelerde internet kullanımı 2008 yılından beri %4,5 oranında artarak
%30,0’a yükselmitir. nternet
ak %30,0
%30,0’
kullanıcısı sayısı hızla artarken “internet etii” türkiye’deki internet kullanıcılarının çok fazla üzerinde durmadıı
kavram olarak karımıza
rmad
madııı bir kavr
çıkmaktadır.

10

Sınırsız bir iletiim ve etkileim ortamı olarak görülen internetin kullanımı sırasında dier kullanıcıların
gerekmektedir.
arın haklarına
ar
haklarıına saygı
saygı göstermek
sa
mek ge
Bu makalede ilköretim 7. Sınıf seviyesindeki örencilerin internet kullanımı, internet etii çerçevesinde
incelenmitir.
bakanlıı’nın da
esinde
nde incelenmi
incelenmi
tir. M
Milli eitim
eitim
m bbak
üzerinde durduu internet etii konusunda örencilerin tutumları ile cinsiyet ve ebeveyn eitim
deikenleri
anlamlı
m düzeyleri
zeyleri ba
bbaımsız
ımsızz de
de
ikenleri arasında
a
farklılık olup olmadıı incelenmitir. Çalımada, atatürk ilköretim okulu 7.sınıf örencilerine
tarafından
internet
rine önder
der torun (2004) taraf
tarafı
fından gelitirilen
g
tutum ölçei uygulanmıtır. Veriler spss 17.0 programı ile analiz edilmitir.
Anahtar kelimeler: etik, bilgisayar etii, internet etii
Abstract

20

The use of ınternet has been increasing rapidly in tukey. According to the research
esearch published by turkish statistical
sstatistic ınstitude “ household’s usage of
ınformation technologies research results in the year of 2009”, the use of ınternet
ınternet in houses has rose 4,5 percent
perce and increased to 30,0 percent since
p
2008. While the number of ınternet users have been increasing, ınternett ethics is the concept that is rarely emphasized
in turkey
em
e
It’s needed to respect the other ınternet users’ rights during the use off ıınternet
unlimited connection and interaction media. In this
nternet seem
seemed as an unlim
paper 7th grade students’ the use of ınternet will be examined in the concept of ıınternet
ethics. In the subject of ınternet ethics, which is also
nternet eth
ethics
emphasized by the ministry of education, will be examined
difference between attitudes of students about ınternet
ed whether there is a significant
gnificant dif
diff
ethics, gender and parents’ education level variables. In thiss paper
by önder torun (2004) will be applied to 7th grade
pap ınternet attitude
ude scale
cale developed
deve
devel
students of ataturk secondary school. Data will be analyzed
spss 17.0 programme.
alyzed with ssps
mme.
me.
Key words: ethics, computer ethics, ınternet ethics
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GR
GR
Biliim teknolojilerinde kaydedilen büyüme
tarzımızı
deitirmektedir. letiim süreçlerinden, aratırma yöntemlerimize,
yüme ve ilerlemeler
ilerlemeler hayat tarzı
tarz
ımızı hızla
h
ticaret anlayıımızdan elence anlayıımıza
yııımıza tüm süreçler bu deiimden
deiimden payını almaktadır. Çada yaamın gereklilii olarak nternet kullanımının
d
devlet tarafından desteklenerek ilköretim
nternet
kö
kö
retim seviyesinde,
se
nternet olamayan
olamay okul kalmaması için çalımalar sürdürülmektedir.

IE
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Her gün daha da artan teknoloji
ortamında
aramaktayız. Hayatımızın bu kadar içinde olan nterneti kullanırken özgürlüümüzün
oloji or
ortam
ında bazı
bazı so
sorulara cevap ar
bir sınırı olmalı mı? Aratırma
oyun oynarken, bir siteye üye olurken, çevirim içi sohbetlerde etik ilkelere dikkat ediyor
ttırma yaparken, nternet
rnet üzerinden
üz
oy
muyuz? nternet üzerinden
içerik
kontrol altında tutuluyor, ya da gerçekten içeriin kontrol altında tutulması gerekiyor mu? Etik
rinden
inden sunulan
s
iç
erik ne kadar
adar ko
kontro
tartımalar hala sürerken
rerken
erken nternet
nternet kullanımı
ku
kullanımı hızla artan genç kitle nternet kullanımı konusunda farkındalıını artırmak gerekmektedir. Pornografik
siteler, iddet içeren,
gizleyen
yeni nesli nasıl koruyabiliriz?
eren,
ren, sanal ortamda kendini
ke
gizleyen tehlikelerden
t
Bunun için
in
n öncelikle var olan durumu ortaya
orta
ortay koymak gerekmektedir. Bu çalıma, ilköretim seviyesindeki örencilerin nternet kullanımı
hakkındakii etik anlayılarını
anlay
an ılar
larıını belirlemek ve var
v olan durumu aratırmak amacıyla hazırlanmıtır. Etik kavramı, nternet etii, nternette etik olmayan
davranıları incelemek
ncelemek gerekir.
Problem Cümlesi: lköretim
lkö
lkö
retim 7. sı
ssınıf
ın düzeyindeki örencilerin nternet Etii kavramına karı tutumları, cinsiyet ve ebeveyn eitim düzeyi baımsız
deikenleri arasında anlamlı
anlaml bir farklılık var mıdır?
Önemi: “nternet ve etik” denildiinde karımıza çıkan konular, “kiilik haklarının korunması, özel yaamın gizlilii, mahremiyet, haber-reklam
ayrımının belirsizlemesi, ticari sır, veri güvenlii” gibi balıklar altında literatürde youn bir biçimde tartıılmaktadır (Atabek, 2006). Bu güncel
tartımalara ilköretim örencilerinin gözünden yaklamak, ileride yapılacak çalımalara katkı salamak bu çalımanın önemini ortaya koymaktadır.
Etik Kavramı
En büyük sorunlardan biri, etiin tanımlanmasında ortaya çıkmaktadır. Türkçede etik ve ahlak kelimelerinin birbirinin yerine kullanılması söz
konusudur. Bazıları “Etik” kavramını tanımlarken kimi sorumluluk, yükümlülük, kimi insani davranı boyutunu, kimileri de tam olarak
tanımlanamayan yorumlanamayan “insan” denen varlıın kendisi ve kendi dıındaki insanların bireysel ve toplumsal ilikilerinin temelini oluturan
deerleri olarak yorumlamılardır. (Yatkın, s.212, 2008). Baka bir tanımla etik: ‘Doru ya da iyinin ne olduunu belirleme sanatı’, ‘aynı zamanda
genel bir yol, hayat tarzı, bir dizi eylem kuralı ya da ahlâk ilkesidir (Dedeolu, s.3, 2001). Bu balamda;
“Etik, insan ilikilerinde, toplumsal, kültürel, siyasî, ekonomik, hukukî, bilimsel, teknolojik gibi tüm alanlarda insanın tutum, davranı,
eylem ve kararlarında belirleyici olan, hiç kimsenin dıında kalamayacaı, kaçınamayacaı ilke ve deerler bütünü olarak yaamın içinde
yer almaktadır.” (Torun, s. 8, 2007).
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Etik kavramı yapılan birçok tanımlamayla birlikte aslolan bireylerin tarafsız gereklere odaklanması, insan hakları çerçevesinde, herkes için ve birey
için uzun dönemde en iyi kararların verilmesi gerekmektedir.
Bilgisayar Etii
Literatürdeki tanımlamalarını inceledikten sonra nternet etii kavramına geçmeden önce ilikili dier bir kavram olan bilgisayar etiini
incelemeliyiz. Bilgisayarlar günümüzde yaygın olarak kullanılırken yaanan bazı sorunlar bilgisayar etii kavramını ortaya çıkarmıtır.
“Elektronik ortama baktıımızda birçok sorun yaamaktayız bunlardan bazılarını sıralamak gerekirse samimilik dürüstlük sorunları, haksız
tahsisat, ihmal ve özensizlik, virüsler, korsanlar, spam, mesaj bombardımanı, illegal eriim, sistem çökertme, hırsızlık, enformasyon
güvenilirlii, telif hakkı problemleri, cinsel istismar, eriim elii, kiisel bilgilerin ifaa edilmesi sorunları, güvenilirlik, kalite ve
eksiksizlik, istihbarat ve sorunlar.” ( Tatarolu & Cokun, s.176, 2005).
Güvenlik ve sosyolojik anlamında düündüümüzde bilgisayar ve nternet kullanımı küresel boyutlarda zararlaraa neden olabilmektedir. Atılacak
doru adımlar ve gelitirilecek eitsel ve altyapısal politikalar, nternetin güvenlik ve etik balamında aileler üzerinde
olumsuz
etkiler yaratmasına
erinde olum
ol
um
engel olabilecektir. Bilgisayar kullanımı konusunda bakalarına zarar vermeden, gizlilik haklarına saygı duyarak,
ödenmedii hiçbir bilgi
arak,
ak, bedelinin öde
veya yazılımı kullanmamak gerekir.
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nternet Etii

Sınırları ama konusunda emsalsiz olan nternet, kültürel alanı hızlı bir ekilde küreselletirmeyi
baarırken
rmeyi ba
ba
ar
arıırken (Güzel, s.2, 2006)
2006), her geçen gün
kullanımı yaygınlamaktadır.

20

nsanlar nternette sadece sohbet etmekle, alıveri yapmakla, oyun oynamakla, örenmek
kalmayıp
aynıı zzamanda yalan söylemek,
mek ve ö
ööretmekle
retmekle kalmayı
kalmay
ıp aayn
dolandırmak, çalmak, bakalarını izinsiz dinlemek, sömürmek ve hatta bazı uç durumlarda
rumlarda
umlarda bir cinayeti plânlamak ya da
d uygulamak gibi olumsuz
faaliyetlerde de bulunmaktadırlar. (Torun, s.22, 2007). Bugün hala okullarda, örenciler
enci öörendiklerin
rendiklerin
ndikleri güvenerek sınava gitmek yerine kopyaya
bavurmaktadır. Sadece yazılı sınavlarda deil not kaygısı güdülen ödev, proje
çalımalarında
oje çalı
ımalar
ma ında da aaırma,
ırm
rma, ödevini
ödevin para karılıı birine yaptırma,
bakasının ödevini kullanma hatta gene nternet ödev sitelerine bavurulmaktadır.
2008).
tad
adıır. (Bozdoan
(Bozdoan & Öztürk, s.142,
(Bozdo
s.1
20
Dıarıdaki tehlikelerden uzak bilgisayarın baında olduunu varsaydıımız
ım
mız çocuklar, belki de çok renkli bi
bir dünya olarak görülen nternet dünyasının
içinde gerçek tehlikenin içindeler. Çünkü nternet dünyasının sayısız
arasında,
sız renkleri arası
aras
ında, pembe kadar siyah da bulunmaktadır. nternet ortamında
ilköretim düzeyindeki çocukları bekleyen bu siyahlar; çevrimiçi yenii insanlarla
tanıma,
gizliliin
nsanlarla tanı
tan
ıma, gizlili
zli in yitirilmesi, çevrimiçi kavgalar, uygun olmayan
materyaller, çevrimiçi arama, okuma, insanları tehlikeye atma, silah ve madde kullan
kullanımı,
aırmacılık
ve telif hakları olarak sınıflandırılabilir. (Kuzu
anıımı, a
ırmac
rma
ve di, s.15, 2008).
nternette Etik Olmayan Davranılar

C

Lisanssız yazılım edinme ve kullanma: ‘Hiç kimse
bunu yapıyor’, ’bu hırsızlıktan farklı çünkü ben aslında hiçbir ey almadım’,
msee yakalanmaz, herkes bu
’irketler zaten herkesin kopya program kullandıını
fiyat istiyorlar gibi düünceler sergilerler. (Torun, s. 48, 2007). Bu durum
llandı
ını bildikleri için fahi
fahi fiya
bireylerin bakasına ait bir yazılımı ya da dosyay
dosyayıı kopy
kopyalamalarına
olmaktadır.
dosy
kopyalamalar
ına sebep
ep oolma
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T

Verilere izinsiz eriim: nternete balı
göndererek kiinin özel bilgilerini eriip bunları kullanabilmektedirler.
lı bilgisayarlara izleme çerezleri, trojenler
troj
Ergen bireyler ya özelliklerinin de bir getirisi olarak msn ifresini
çalma gibi davranılara meraklı olabilmektedirler. Sınavlarda ‘kopya çekerken
ifresini çal
konuyu da öreniyorum’ eklinde
çaldıı
inde
nde savunmalar yapan
y
bireyler, çald
ı bilginin emek sarf edilerek oluturulmu olmasını önemsememektedir. Ayrıca
nternetten herhangi bir bedel
materyali indirmek ve kaynak göstermeden kullanmak sık gözlenen bir davranıtır.
del
el ödemeden telif hakkı
hakk olan materya
nternetteki bilgi hırsızlıı
basılı
hırsızlıından daha basit olduundan, örencilerin telif hakları, fikri haklar ve nternet
ı bas
bası
ılı kaynaklardakii bilgi hhırsızlı
kaynaklarından alıntı yapma standartları
standartları gibi nternetin
rnetin etik kullanımı konuları hakkında eitilmesi gerekmektedir. (Jung, s.941, 2009 )
Kimlik gizliliini
en çekici kılan unsurlardan birisi, uygarlıkla gelen tüm maskeleri bir tarafa bırakmayı
nii olumsuz yönde kullanma:
ku
Sanal ortamı
o
kolaylatırmasıdır.
olmadıı
asıdır.
r. Sosyal kontrolün olmadı
olmad
ıı bir ortamda “üstben”den gelen toplumsal baskıları atarak, olabildiince “ben”lerini özgür bırakmanın
keyfini çıkartabilirler
doru olmayan bilgilerle, kendini sınırsız bir ortamda bulanan birey aırıya kaçan davranılarla
kartabilirler (Güzel, s.
s 6, 2006).
). Bu nedenle
ne
n
bakalarını rahatsız
Sanal ortamda, evli olduu halde gizleyerek flört etme gibi davranılar
rahat ız etmekte
rahats
tmekte bir sakınca
sakı
sakınca
nc görmemektedir.
gösterebilmektedirler.
tedirler
tedirler.
Uygun olmayan çerie
eri
eri
ie Ulaım:
Ula
U
aım:: Her
H bireyin istedii bilgiyi nternete yükleyebilme özgürlüü vardır ve zihinsel geliime zarar verebilen siteler,
cinsel içerikli siteler veya
içeren sitelere eriim oldukça kolaydır. Pratikte bir nternet kullan uygun olmayan bilgiye ulaamayacaını iddia
eya iddet
iddet
id
edemeyiz. Amerika’da yapılan
bir aratırmaya göre, aratırmaya katılan ebeveynlerin % 72‘si çocuklarının nternette açık saçık resimleri
yapıl
yap
göreceklerinden, % 62’si ise iddet öeleriyle dolu resimleri göreceklerinden endie etmektedirler. (Torun, s. 30, 2007). Bu siteleri pornografik ve
iddet içeren siteler olarak ayırabiliriz. Son birkaç yılda tüm dünyada olduu gibi ülkemizde de, hem nternet ortamında hem de CD’lerde porno
içerikli yayınların ve ve iddet içeren oyunların sayısında ve bunların gençler arasında yaygınlamasında hızlı bir artı göze çarpmaktadır.( Çetin ve
di, s. 391, 2008). Uygunluk göreceli bir kavram olup aile ya da topluma göre deise de seks, iddet ve terör siteleri, silah ve madde kullanımını
tevik eden bazı platformlar her toplum ve aile tarafından uygunsuz olarak nitelendirilebilir. ( Kuzu ve di., s.14, 2008).
Bunların yanı sıra nternet kullanımın en çok gerçekletii yerlerden olan nternet kafelerin kullanımının denetim altında tutulması gerekmektedir.
Millî Eitim Bakanlıı okullardaki iddet olaylarının artıındaki nedenler arasında gösterilen nternet kafelerin yeniden düzenlenmesi amacıyla
hazırlanan projenin uygulamada ne yazık ki delindii bilinmektedir.
nternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, deitiren ve salayan gerçek veya tüzel kiiler içerik salayıcısı
olarak geçmektedir. (Resmi gazete, 2007). Son zamanlarda Türkiye’de site içeriklerine eriim yasaklamalarına sık rastlanmaktadır. Youtube.com,
googlesites.com gibi sitelerin yasaklanması olumsuz tepkilere neden olmutur. Site kapatmanın çözüm olmadıı bir gerçektir. Anonim siteler, yama
programlar sayesinde kullanılabilen bir tarz sitelerin kullanımında doru davranılar sergilenmesi için bireylerde etik davranıları sergilemelerini
desteklemek daha önemlidir. (teknoist.com, eriim: 04.01.2010)
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YÖNTEM
Aratırma Modeli: lköretim örencilerinin nternet etii tutumlarının cinsiyet, , anne ve babanın eitim durumu, evinde nternete balı
bilgisayarının olması gibi deikenlere göre farklılık gösterip göstermedii ilikisel tarama modeli çerçevesinde incelenecektir. Evren hakkında genel
bir yargıya varmak için evrenden alınacak bir gurupla çalımak çok daha kolay olacaktır. Bunun yanında neden-sonuç ilikisini aramayıp sadece olan
durumu betimlemek istediimiz için bu yöntem uygundur (Karasar, s.79-82, 2004).
Evren Ve Örneklem: Aratırmaya 2009- 2010 Eitim Öretim Yılı, Zonguldak ili, Alaplı ilçesi, Atatürk lköretim Okulu 7. Sınıf örencileri
katılmıtır. Çalıma evreni içerisinden örneklem seçilmemi örencilerin tamamı çalımaya katılmıtır. 115 kiiden 55 kız, 58 erkek örenci ve
ankette cinsiyet bilgisini girmeyen 2 örenci bulunmaktadır.
Veri Toplama Aracı: Örencilerin nternet kullanımında etik davranılarını ölçmek için iki bölümden oluan bir tutum ölçei uygulanmıtır.(Ek-1)
lk bölümde baımsız deikenlerden cinsiyet, anne ve baba eitim durumu, kinci bölümde kullanılan nternet etii tutum ölçei beli Likert tipinde
olup, Torun (2007) tarafından gelitirilmitir ve 54 ifadeden olumaktadır.

10

7. Sınıf seviyesinde dört ubesi bulunan Atatürk lköretim Okulu’ndaki örencilere birer ders saatinde uygulan
uygulanıp.
çok fazla anket
gulanıp. Daha önce
ö
uygulaması yapmamı olan örencileri rahatlatmak için, çalımanın amacı anlatılmı ve doldurdukları bilgilerin
tarafından
gilerin
rin kimin tarafı
taraf
fından doldurulacaının
kestirilemeyecei açıklanmıtır. Herhangi bir yanlı anlaılma olmaması için örencilere pornografii kelimesi
Beli likert ölçei
esi aç
aaçıklanmıtır.
ıklanmıtır.
r. Be
Be
hakkında bilgi verilmi ve örnek bir cümle ile açıklanarak ankettin doru bir ekilde doldurulması amaçlanmıtır.
açla ıtır.
açlanm
Verilerin analizi: Aratırma kapsamında toplanan verilerin analizinde SPSS 17.0 programı kullanılmıtır.
ullanılm
mıtır. Betimsel istatistiklerden frekans, yüzde
hesaplamaları yapılırken, cinsiyet baısız deikeninin, örencilerin nternet etii kavramına olan tutumu
için T-Test
tumu üzerindeki etkisini aratırmak
ara
ebeveyn eitim düzeyinin etkisini aratırmak için tek yönlü faktör analizi ( ANOVA) kullanılmıtır.
anılmıtır.
BULGULAR

20

Aratırmadaki baımsız (demografik) deikenleri belirlemek üzere sorulan maddelerin
Aratırmaya katılan 55 kii
rin birincisi cinsiyet deikenidir.
deiken
(%48,7) kız ve 58 kii (%51,3) erkektir.
Ebeveyn Eitim Durumunun
umunun Frekans Tablosu
Frekans
Freka

Yüzde(%) Geçerli Yüzde
Yüz

Anne Baba Ann
Anne Baba
abaa A
Anne Baba

Geçerli lköretim Mezunu
Lise Mezunu
ezunu

Lisans
ns Mezunu
Me

82

53

71,3 53
71,

72,6

46,5

21

47

18,3 4
47

18,6

41,2

9

12

7,88

12

8,0

10,5

2

,9

2

,9

1,8

Yüksek
ksek Lisans Mezunuu 1

113 114 98,3 114 100,0 100,0
2
1
1,7 1
115 115 100,0 115
1
Tablo
ablo 11.1
1E
Ebeveyin
Eb
Eitin Durumu
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Toplam
plam
Kayıp ,00
Toplam
m

Ebeveyn eitim durumunda
lisans
sayısının
azlıı nedeniyle baımsız deikenin en üst düzeyi lisans ile sınırlı tutulmutur.
daa yüksek
yük
li
sans mezunu
ezunu ddenek say
ısı
nternet kullanımında etik problemlerle ilgili olarak öörencilere
renc
verilen ifadelerin cinsiyetle olan ilikisinde anlamlı bir farklılık olup olmadıını
görmek için baımsızz t-test uygulan
uyguland
uygulandı.
ı.
Testin sonucuna göre;
öre;
Cinsiyet faktörüne göre anlamlı fark olan ifadeler
C

10.iddet dolu
olu online oyunları
oyunları oy
oynamak sakıncalıdır.

12.Lisanslı bir programın
ogramın kkopyasını nternette daıtmak yanlıtır.
ogram

15.Bakasının MSN ifresini ele geçirmeye(hacklemek) çalıırım.
17.Yarınki derse hazırlanmak yerine nternette saatlerce video izlemek uygundur.

23.iddet içeren online oyunları severim.
27.Bakasının MSN sini ele geçirmek(hacklemek) beni mutlu eder.
28.iddet içeren online oyun oynarım.
30.Sohbet odalarına insanları rahatsız etmek için girerim.
34.iddet içeren online oyunlar yasaklanmalıdır.
35.Bakasının e-posta(e-mail) hesabından izinsiz mail atmak houma gider.

Copyright © IETC

Cinsiyet
kız
erkek
kız
erkek
kız
erkek
kız
erkek
kız
erkek
kız
erkek
kız
erkek
kız
erkek
kız
erkek
kız

N
54
57
50
57
55
57
55
57
53
57
54
57
55
58
55
58
55
57
55

Art. Ort.
3,9074
2,9298
3,5000
3,9825
1,8000
2,5263
1,5636
2,0175
1,9434
3,1579
1,7222
2,4737
1,7636
3,3621
1,4909
2,1552
3,7091
2,6140
1,7273

ss
1,27780
1,54527
1,24949
1,23189
1,28236
1,50125
1,03214
1,18760
1,36459
1,52115
1,20403
1,50125
1,20129
1,54123
,99764
1,32190
1,62928
1,57836
1,12964

t Testi
sd t
p
107 3,640 ,000
105 -2,008 ,047
108 -2,756 ,007
110 -2,156 ,033
108 -4,396 ,000
106 -2,917 ,005
108 -6,166 ,000
105 -3,025 ,003
110 3,613

,000

107 -2,906 ,005
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erkek
kız
40.Örenciler iddet içeren online oyun oynamamalıdırlar.
erkek
kız
42.Bakasına bilerek virüslü( trojanlı) e-posta(e-mail) gönderirim.
erkek
kız
44.Ücretini ödemek yerine nternetten ifresi kırılmı antivirus programı indiririm
erkek
kız
45.Sınavlara çalımak yerine nternete girmek normal bir davranıtır.
erkek
kız
48.Sohbet odalarında insanlara satamak houma gider.
erkek
kız
53.Bakasına nternetten trojan(virüs) gönderip kiisel bilgilerini örenmek isterim
erkek
Tablo 1.2 T-Test Sonuçları

57
55
57
55
58
55
58
53
57
53
57
55
58

2,4211
3,7636
2,8246
1,4909
2,2241
1,8909
2,7586
1,6604
2,1228
1,8302
2,4211
1,5818
2,5172

1,38805
1,43970
1,51331
,95980
1,49904
1,16544
1,47862
,85358
1,21111
1,18866
1,45095
1,03084
1,41720

110 3,362
98

,001

-3,113 ,003

107 -3,474 ,001
101 -2,327 ,023
106 -2,343 ,022
104 -4,027 ,000
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Aratırmadaki baımsız (demografik) deikenlerin birincisi cinsiyet deikenidir. Grupların varyans eitliklerine
ne göre dikkate
dikka alınmı ve cinsiyete
göre anlamlı fark oluturan ifadeler tablo1.2 de gösterilmitir. 10. ifadede t(107)=3.64, p<.05; 12. ifade t(105)=-2.01,
05)=-2.01,
5)=-2.01, p<.05; 15.
1 ifadede t(108)=2.76, p<.05, 17. ifadede t(110)=-2.16, p<.05; 23. fadede t(108)=-4.40, p<.05 ; 27. ifadede t(106)=-2.20, p<.05;
t(108)=-2.76, p<.05; 30.
<.05; 28. ifadede t(108)=
ifadede t(105)=-3.02, p<.05; 34. ifadede t(110)=3.61, p<.05]; 35. ifadede t(107)=-2.91, p<.05; 40. ifadede
t(98)=dede t(110)=3.36,
10)=3.36, p<.05; 42. fadede

3.12, p<.05 44. ifadede t(107)=-3.47, p<.05; 45. ifadede t(101)=-2.33, p<.05; 48. ifadede t(106)=-2.34,
t(104)=-4.03,
p<.05
=-2.34, p<.05; 53. ifadede t(104)=
t(
104
anlamlı fark bulunmutur. Buna göre kız örencilerin nternet kullanımında etik davranılara karı
tutum gösterdii
karrı erkeklerden daha olumlu tu
tutu
görülmektedir.

20

7. sınıf örencileri nternet Etii tutumu ve ebeveyn eitim düzeyi arasında anlamlı bir faklılık
olmadıını
önce grupların
klıllık olup olm
olmad
ıını incele
incelemeden ön
normalitesine bakmak için uygulanan Shapiro Wilk normalite testinde p<0.050 deer bulunmutur.
ulunmutur. Gruplar normal daılım
ulunmu
daılım göstermedii için
da
nonparametrik testlerden
Kruskav Wallis H testi her iki gruba ayrı ayrı uygulanmıtır.
Kruskav Wallis H testi sonucunda anne eitim düzeyinde “nternetteki hazır
zır ödevi indirip aynen teslim etm
etmek kkopya çekmektir.” ifadesinde anlamlı
farklılık bulunmutur. X² (sd=2, n=112) =6,302, p<.05. Hangi gruplarr arasında
aras nda anlamlı
anlamlı farklılık
anla
farklıılık olutuunu
farkl
oluutu
tu
u bulmak için Mann Whitney U testi
yapılmıtır.

Grup
lköretim
Mezunu
Lise Mezunu

n
81

Anne Eitim Düzeyinin Gruba Göre U-Testi Sonucu
Sonuc
So
Sıra Ortalaması
Sıra Toplamı
p
U
54,87
4444,50
4444
577,50
,50
.018

21

38,50

808,50
08
Tablo 1.3 U-Testi
USonuçları

IE
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U-Testi sonucuna göre U=577,50, p<.0188 bulunmutur.
bulunmu
bulunmutur. Anne eitim
m düzeyine
düzey
dü
göre “nternetteki hazır ödevi indirip aynen teslim etmek kopya
çekmektir.” ifadesinde sıra ortalamaları dikkate alındıında
ilkokul mezunu olduunu beyan eden örenciler lehindedir.
alınd
ndııın
nda anlamlı
anlamlı farklılık
farkl
rklıılık annelerinin
a
Kruskav Wallis H testi sonucunda
daa baba eitim
e
düzeyinde
yinde “Ba
““Bakasının
Ba
kas
kasıı
bilgisayarındaki dosyaları internetten izinsiz silmek zevk verir.” X²
(sd=2, n=114) =7,478, ve “Kiiye,
adına
gönderip kredi kart bilgilerini örenmek uygundur” ifadelerinde anlamlı farklılık
i
iye, banka ad
ına e-posta
ta gönd
gönde
bulunmutur. X² (sd=2, n=112)
arasında anlamlı farklılık olutuunu bulmak için Mann Whitney U testi yapılmıtır.
12)) =6,
=6,711, p<.05.
<.05. Hangi
H
gruplar aras
Düzeyinin Gruba Göre U-Testi Sonucu
Baba Eitim
E
Grup
n
Sıra
Sıra
Ortalaması Toplamı
Bakasının bilgisayarındaki
lgisayar
sayarıındaki dosyal
dosyaları
dosyaları internetten izinsiz
i
lköretim
53
45,21
2396,0
silmek zevkk verir.
v
Mezunu
Lise Mezunu
47
56,47
2654,0
Lise Mezunu
47
33,14
1557,50
Lisans
14
23,82
333,50
Mezunu
Kiiye, banka adına
52
54,71
2845,00
na e-po
e-posta gönderip kredi kart lköretim
bilgilerini örenmek uygundur
Mezunu
gundu
gundur
Lise Mezunu
46
43,61
2006,00
Tablo 1.3 U-Testi Sonuçları
fade

U

p

965,00

.021

28,500

.047

925,000

.026

U-Testi sonucuna göre “Bakasının bilgisayarındaki dosyaları internetten izinsiz silmek zevk verir.”, , ifadesine göre sıra ortalamaları dikkate
alındıında U= 965.00, p<.02 ve U= 28.00, p<.047 olmak üzere anlamlı farklılık bulunmutur. Buna göre, sonuç babalarının ilköretim mezunu
olduunu beyan eden örenciler lehindedir. “Kiiye, banka adına e-posta gönderip kredi kart bilgilerini örenmek uygundur”, U= 925.00, p<.026,
ifadesine göre sıra ortalamaları dikkate alındıında anlamlı farklılık babalarının ilköretim mezunu olduunu beyan eden örenciler lehindedir.
SONUÇLAR
Günlük hayatımızda olduu gibi nterneti kullanırken de ahlaka uygun olmayan davranılardan kaçınmak gerekir. Yapılan aratırma sonuçlarına göre
sanal ortamda daha rahat davranan nternet kullanıcılarının nternette geçirilen süre arttıkça nternet baımlılıı tutumlarının da olumsuzlatıı,
nternette çok vakit geçiren örencilerin iddet içeren oyunlara karı eilimi olduu, ayrıca nternette çok vakit geçiren örencilerin, sanal ortamda
daha çok yalan söyledikleri görülmektedir. ( Torun, s. 221, 2007).
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Yapıımız çalımanın bulgularına göre, nterneti kullanırken etiksel davranılar konusunda kız örencilerin erkek örencilere göre daha duyarlı
olduu görülerek literatürle uyuan bir sonuç elde edilmitir. Torun’un (2007) çalımasında kız örenciler tüm alt boyutlarda erkeklere göre anlamlı
ölçüde daha etik tutum içerisindedirler. (s. 218.)
Ebeveyn eitim düzeyi ile ilgili olarak, Torun’un (2007) çalımasında olduu gibi ebeveyni ilköretim mezunu olan örencilerin internette etik
tutumlar konusunda daha olumlu olduu görülmektedir. Ebeveyn eitim düzeyi düük olan örencilerin internete balı kalma süreleri,
sosyoekonomik durumları gibi faktörler sabitlenerek çalımanın yenilenmesi gerekmektedir.
ÖNERLER
Anne- babaları, eitim ortamlarının, nternet kafelerin denetimi yüksek seviyede tutması önemlidir. Ancak denetimin yüksek tutulması günümüzde
sık rastlanan site kapatma eklinde olmasının yanlılıı da aikârdır. Olası tehlikelerini dikkate alarak nterneti çocukların kullanımına yasaklamak
etkisiz ve yanlı bir davranı olacaktır. Bunun yerine nternetin doru kullanımı konusunda çocukların yönlendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri
gerekir. (Odabaı ve di., s.8, 2007)
nternetteki toplam sitelerin %12 si, ki bu da 4,2 milyon site demektir, pornografik amaçlıdır (Altan, s. 573, 2007)
balı kalma süresi
007) ve nternete
nter
nte
arttıkça pornografiye olan ilgi artmaktadır ( Torun, s. 221, 2007). Türkiye’de konuulması tabu haline gelmi
elmi
mi cinsellikle iilgili olarak ergenlik
çaındaki bireylerin doru yollardan bilgilendirilmesi, çalarının gereklilii olan davranılarından utanmadan
an yaamaları
yaaamalar
am
ı salanmalıdır.
salanma
lanma
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Örencilerin harcanan emee saygı göstermesi önemlidir. Yapılan performans görevlerinde öretmenler
örencileri
menler kaynak gösterme konusunda
konusu
uyarmalı ve ödev kontrollerinde bu konuya önem göstermelidir. Aynı zamanda öretmen bu davranıı
kazandırabilmek
kendisi de kaynak
avran
ranııı kazand
ırabilmek
rabilmek için ken
kendi
göstermeye dikkat etmelidir. Bu davranıın kazanılmasıyla izinsiz olarak bilgiye eriim konusunda
adım
atılmı
olacaktır.
da büyük
yük bir aad
ım atılm
mı olacakt
olacaktı
ır.

9.
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Çalımanın amacı, 8. Sınıf fen ve teknoloji dersinde ilenmekte olan “genetik”
tik” ünitesi
ünitesi “çaprazlamalar” konusunun
konusunu öreniminde
konu
örencilerin karılatıı örenme güçlüklerine simülasyonlar yardımıyla çözüm getirilip
aratırılmasıdır.
Genetik ünitesiyle ilgili
irilip
ilip getirilmeyeceinin
getirilmeyece
aratırılmas
lmas
yapılan mevcut çalımalar incelendiinde bir çok yöntemin bu konunun öretimii içinn denendi
de
denendii
i vee bu kkonudaki prob
problemlerin giderilebilmesi için
çeitli çalımaların yürütüldüü görülmütür. Ancak; çaprazlamalar konusundaa literatürde
dayalı
yeterince çalıma olmadıı
ürde simülasyona dayal
day ı yeter
belirlenmitir.
2009 yılında, giresun ilinin ebinkarahisar ilçesinde eitimine devam
evam
vam etmekte olan ilköretim
ilkö
ilköretim son ssınıf
ı örencilerinden 25’i kontrol ve
26’sı deney grubunu oluturacak ekilde seçilmi ve yarı deneysel desen
kullanılmıtır.
öntest ve sontest soruları daha önce genetik
esenn kullan
ku
ılmııtır. Uygulanan öntes
üzerinde çalıan iki tane aratırmacının hazırlamı olduu; geçerlik ve güven
güvenirlii
içerisinden seçilmitir. Oluan yeni soruların
güvenirli
i test
est edilmi
eedilmi sorular
l iç
cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.869 olarak hesaplanmıtır. Yapılan
verilerin spss 15.0 programında analizleri deney
n sontestlerden elde edilen
edile ve
ve kontrol grupları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduunu göstermi
göstermitir.yapılan
mitir.yap
tir.yapıılan ggözlemler sonucunda deney grubundaki
örencilerin derse daha iyi motive oldukları ve elenceli bir örenme
süreci geçirdikleri
izlenmitir.
ö
dikleri izle
izlen
anahtar kelimeler : simülasyon,genetik,çaprazlama,örenme
örenme
azlama,ö
azlama,ö
örenm
ren güçlüü, etkili
kilii öö
ren

8TH GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL : IMPLEMENTATION
IMPLEMENTATI
AND EVALUATION OF THE SIMULATION SOFTWARE
PREPARED
D FOR THE SUBJECT OF CROSSBREEDING
CROS
IN THE UNIT OF GENETICS

Abstract
The aim of the study
dy is to investigate wh
whether it is possible to find solutions by simulations to the learning difficulties students face in
learning the ‘crossbreeding’
ng’ within the unit of ‘genetics’
‘genet
that is taught in the course of science and technology for 8th grade students. When current
studies about ‘genetics’
s’ are examined
e
, it is foundd that many
m
other methods have been tried to teach this subject and that a variety of studies have
been conducted to solve
olve the problems about that . Howe
However , it has been found that the literature lacks studies based on simulation about the subject
of crossbreeding.
In 2009
9 , among elementary schoo
school students continuing their education in the last grade in ebinkarahisar , a town of giresun , 25 of them
have been selected as the control group and aanother 26 of them as experimental group ; and semi-experimental design has been used. The pre-test
and post-test
est questions applied have been se
selected among others whose validity and reliability were tested and that were prepared by two researchers
who previously
sly worked in the field of ge
genetics. Cronbach's alpha reliability coefficient of the new questions was calculated as 0.869. The analyzes
of data obtained from the post-tests in spss 15.0 program have shown that there is a significant difference between experimental and control groups
in favour of experimental
imental groups. As
A a result of the observations , the students in experimental group have proved to be better motivated and go
through a fun learning
g proces
process. Key words: simulation, genetics, crossbreeding, learning difficulties, effective learning
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1.GR

Eitimin en önemli amaçlarından biri ; çocukların aratırma alıkanlıını, soru soran ve inceleyen yapısını desteklemek ve gelitirmektir.
Bir ülke için nitelikli ve iyi yetimi insan ihtiyacını karılamak ancak ve ancak eitimin kalitesinin artırılmasıyla mümkün olacaktır. Eitime önem
vermeyen toplumlar, çadalamaktan uzaklaıp geri kalmaya ve yok olmaya mahkumdurlar[1] .Yaadıımız çada ülkeler arasındaki rekabet,
bilime ve teknolojiye dayalıdır. Ülkelerin gelimesinde ve ilerlemesinde fen bilimlerinin rolü oldukça fazladır. O halde gelimekte olan bir ülke
olarak fen bilimlerine ve onun eitimine ne kadar önem vermemiz gerektii açıktır.
Örenciler örenecekleri kavramlarla ilgili, bilimsel fikirlerden farklılık gösteren, kavramlar oluturur. Böylece kavram yanılgıları oluur.
Kavram yanılgısı, örencilerin herhangi bir konuda o konunun uzmanlarından farklı olarak düünmeleri eklinde de tanımlanabilir [2].
Düüncenin birimleri ve bilgilerin yapıtaları olan kavramlar ve bunlar arasındaki ilikiler bilimsel ilkeleri oluturur[3]. Biyoloji bilimi
kavramların birbiri ile çok sıkı iliki içinde olduu bir bilim dalıdır. Bu nedenle kavramların balantılı bir ekilde örenilmesi baarılı bir biyoloji
eitimi için önemlidir. Dier yandan biyolojide kavramların birbiri ile ilikili olmalarının yanında, çou zaman karmaık ve örencinin gözü ile
göremeyecei soyut kavramları içermesi açısından bu kavramların hiyerarik bir düzenle anlamlı bir ekilde örenilmesi
ve örenciler
mesi güçlemekte
g
iç içe giren bu kavramları ezberlemeyi tercih etmektedirler. Anlamlı örenmeden uzak ezberleme yöntemi ile edinilen
ilen bilgi, öörencilerde kavram
yanılgılarının olumasına ve yeni edinilen her bilgi, üzerine bu yanılgıların eklenmesiyle, örenci için fen eitimini
karmaık
çok
mini
ini karma
karma
ık olmasından
ol
sevilmeyen ders olarak nitelendirilmesine kadar sürüklemektedir[3].
Kavram yanılgılarının öretim öncesi belirlenmesi ve öretimin bu yanılgıları ele alacak ekilde planlanmas
planlanması
olayının
istendik
nması örenmee olayın
olay
yönde gerçeklemesinde önemli roller oynayacaktır. Yine konu ile ilgili öretimi almı örencilerin sözz konusu kavramlara
ilikin
yanılgılarının
avram
ili
kin
n yanılg
yan
belirlenmesi mevcut öretimin deerlendirilmesine olanak tanıyacak ve müfredata ilikin önerilerde bulunacakt
bulunacaktır[4].
ulun
ır[4].
]
Fen bilimlerinin alt dalları olan fizik, kimya ve biyoloji alanlarında bir çok konuda soyut
ut kavramların
kavramlar
vramlarıın olduu
u ve ö
öörencilerin
rencilerin
rencileri bu alanlarda
kavram yanılgılarının bulunduu, örendikleri bilgileri günlük hayatla ilikilendiremedikleri bilinmektedir
ilinmekted
tedir
ir (Ayas ve Özmen,1998; Kadıolu,1996;
K
Özmen, brahimolu ve Ayas ,2000; aktaran:Saka,2006). Özellikle fen bilimlerinin bir alt dalı
alı olan biyolojide;
yolojide; büyüme
büyü ve gelime
geli (Smith, E. L. And
Anderson , C.W., 1984), hücre metabolizması (Storey, R. D.,1991), hücre yapısı ve fonksiyonu
difüzyon( Zukerman, J.
ksiyonu (Marek, E. A.,1986), ozmoz,
oz
T.,1994 ;Marek,E. A.,1994), fotsentez( Amir,R. And Tamir, P.,1994), genetik(Cavello,
o,, A. M. L. And Schafer, L. E.,1994
.,1994 ; Kargbo vd,1980) besin
zinciri (Griffiths,A. K. And Grant,B. A. C.,.1985), solunum (Sander, M.1993), evrim
J. E.
im teorisi (Brumby, M.,1984),
M
ssınıflandırma(Trowbridge,
ınıfla
fl
And Mintzes, J.,1988) ve ekoloji (Adeniyi, E. O.,1985) konularında yapılan çalımalar;
ımalar;
ar; örencilerin
öö
rencilerin önemli
önem kavram yanılgılarına sahip olduunu
göstermitir[5].
Genetik konusu biyoloji eitim-öretiminde en çok sorunla karılaılan
laılan konular arasında
la
arasında yer almaktadır
arası
almaktad (Johnstone and Mahmoud,1980;
almak
Kindfield, 1991; Ramorago ve Wood-Robinson,1995; Bahar, Johnstonee Hensell,1999; Bahar, Johnstone ve Sutcliffe, 1999; Özcan,2000; Tsui ve
Treagust, 2003; aktaran:Saka,2006). Ayrıca bu konudaki problemlerinn çözümünde
eitim-öretimde
materyallerin ve geleneksel öretim
özüm
eitim-ö
iti
retimde
imde kullanılan
kull
yöntemlerinin yetersiz kaldıı, kavramsal örenmeyi desteklemedii ifade
ade
de edilmektedir[6].
edilmektedir
Simülasyon; bilgisayar destekli eitimde kullanılan yazılım türlerinden
lerinden biridir. Gerçek hayatta var olan yada gerçekleebilecek bir
olayı , tüm yönleri ile ele alarak bilgisayar ortamında canl
canlandırmaktır. Askeri eeitimlerde,
itimlerde, tıp
t ve eczacılık alanlarında kısacası her yerde
simülasyonlardan yararlanılmakta ve oralarda simülasyondan
görülmektedir.
Bununla birlikte eitimde kullanımının müthi oranda arttıı
yondan
ondan parçalar
par
pa
ektedir.
dir. Bunun
Bunu
ve üzerine yapılan aratırmaların çeitlendii simülasyon;
güç , kavram
dolu konuların öretiminde ve etkili
syon; anlaılması
anlaılma
anla
l
m yanılgılarıyla
yan
yanıl
örenmelerin gerçekletirilebildii bir çözüm noktası
gelmitir[7].
ktas
asıı ha
haline gelmi
tir[7
Örencilerin ilgilerini ve dikkatlerini
motivasyonlarını yükseltmek mümkündür. Bilgisayar
ini ilenecek
ilenecek konu üzerine çekerek
ççe
baında,belli kuralları ve çerçeveleri olan bir
olanaıyla birlikte konunun öretilmesi hem öretici için
ir program karısında
karısında defalarca
alarc tekrarlama
t
müthi kolaylık,hem de örenen için bulunmaz
unmaz bir fı
ffırsattır.
ırsatt
rs ır.
Hazırlanan uygulamaların belli kriterlere sahip olması,
açık ve net bir görümüne sahip olması, yönergelerinin
olması, kolay kullanılabilir,
ol
k
bulunması, karııklıktan uzak olması,
bulanıklıının giderilmesi için büyük önem arz eder. Konunun elenceli hale
assı, konun
konu anlaılması
anlaılmasıı ve anlam bulan
gelmesi , onun anlaılmasında kilit noktayı
noktayı olu
ooluturur.
turur. Motivasyonu
ivasyon yüksek ve istekli olan bir örenciye kazanımların aktarılması daha kolaydır
ve bu daha etkili bir ekilde gerçekle
gerçekleir.
erçek ir.
Eitimde yapılan
çalımaları
incelendiinde;
daha çok fizik ve kimya alanında yapılan aratırmalarla karılaılmaktadır.Bu
an simülasyon
sim
çal
ımalar
malarıı incelendi
in
i
alanlarda yapılan çalımalar
malar
malar incelenmi
incelenmi
i
 ve bu çalıma
çallıma için
iç bir
b kaynak nitelii tekil etmitir.
Konunun daha etkili
e
bir ekilde
ek
ekilde anlatılması
anlatılmasıı , örenciye
ö
sınırsız tekrarlama olanaı sunulması, geleneksel bir yöntemle ilenilen derste
karılaılan problemlerin
çıkmaması,
blemlerin
lemlerin ortaya ççı
ıkmamas
km
ı, zaman vve emek tasarrufuyla, daha istekli örenmelerin gerçekletirilmesi eitim sistemleri için
hedeflenen bir
ir durumdur.
rumdur
mevcut çalımalar incelendiinde bir çok yöntemin bu konunun öretimi için denendii ve bu konudaki
Genetik ünitesiyle ilg
ilgili yapılan
yapılan
an mevc
mev
problemlerinn giderilebilmesi için
yürütüldüü görülmütür. Ancak; çaprazlamalar konusunda literatürde simülasyona dayalı
içi çeitli
çeitli
itli çalımaların
çal
yeterince çalıma
olmadıı
belirlenmitir.Çalımanın
amacı, 8. Sınıf Fen ve Teknoloji dersinde ilenmekte olan “Genetik” ünitesi “Çaprazlamalar”
ma olmad
olm
ıı belirlenmi
belirlenmi
tir
ti
konusunun öreniminde
iminde örencilerin
örencilerin
ncilerin karılatıı örenme güçlüklerine simülasyonlar yardımıyla çözüm getirilip getirilmeyeceinin
aratırılmasıdır.
Problem
Genetik ünitesi çaprazlamalar konusuna ait hazırlanan simülasyon yazılımının ilköretim 8.sınıf örencilerinin örenme güçlüünün
giderilmesine katkı yapıp yapmadıının belirlenmesi bu çalımanın ana problemini oluturmaktadır.
Alt Problemler
1.lköretim 8. Sınıf örencilerinin genetik ünitesindeki çaprazlamalar konusunda karılatıkları örenme güçlükleri var mıdır?
2.Geleneksel yöntemle ve simülasyon yazılımıyla dersi örenen örencilerin baarıları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
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2.YÖNTEM

10

Aratırmanın evreni, amaca yönelik olarak Giresun ilinin, ebinkarahisar ilçesinde eitimine stiklal lköretim Okulu’nda devam etmekte
olan 8B sınıfı örencilerinden 11’i kız ve 15’i erkek olmak üzere 26 örenci ve 8C sınıfı örencilerinden 11’i kız ve 14’ü erkek olmak üzere 25
örenci; toplam da 51 örenci oluturmaktadır. Örencilerin fen ve teknoloji dersindeki sınav sonuçları dikkate alınarak, uygulamaya dahil edilmek
istenen sınıflar belirlenmi ve bunlardan ders baarısı daha düük olan 8C sınıfının çalımanın deney grubu olmasına karar verilmitir.8B sınıfı da
kontrol grubu olarak belirlenmi ve burada amaçlı örneklem seçimi yapılmıtır. Cinsiyetinde önemli olabilecei düünülerek, örencilerin
cinsiyetlerine göre de daılımları dikkate alınmıtır.Çalımada yarı deneysel desen kullanılmıtır.
Öntest ve sontest soruları literatürden derlenerek oluturulmutur(Saka ve Akdeniz,2004) . Test-tekrar test yöntemiyle oluan yeni
soruların Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmı ve bu deer 0,869 olarak bulunmutur.
TABLO 1: Cronbach alfa güvenirlik katsayısı

IE
T

C

20

Seçilen sorular genetik ünitesinin çaprazlamalar konusunu kapsayacak ve 8.sınıf örencilerinin
ncilerinin
inin kaza
kazanmas
kazanmasıı gereken
reken kazanımları
kazan
aktarabilecek özellikte olmasına özellikle dikkat edilmi, uzman yardımı alınmıtır. Sorulardan
dan önce bir yönerge yerle
yerletirilmi,
tirilmii yapılmak
istenenden örenciler haberdar edilmi ve iki bölümden oluan soru kaıdı örencilere verilmitir.A
erilmitir.A bölümünde 4 ttane do
doru-yanlı
ru
sorusu
çlu soru yöneltilerek cevaplamal
cevaplamalar
bulunmaktadır ve yanlı olanı düzeltmeleri istenmitir.B bölümünde ise iki tane açık uçlu
cevaplamalarıı iistenmitir. Balangıçta
her iki gruba da, hazırlanan ön testler uygulanmı ve sonuçları deerlendirilmitir. Deney
yazılımıyla anlatılmı,
ney grubuna konu simülasyon yazıl
yaz
örencilerin programla zaman geçirmeleri salanmı ve süreç objektif bir ekilde izlenmi
izlenmitir.
etkinlik karısında akın
nmitir. Örencilerin
ncilerin bu yeni etk
oldukları; fakat rahat tavırları, ilgi ve istekleri, programla geçirdikleri zaman göz
süreci içerisine girdikleri
öz önünee alındıında
alı
alınd
n ıında elenceli
e
lence
lenceli bir öörenme

sonucuna varılmıtır. Kontrol grubunda ise ön testten sonra, konu geleneksel
uygulanıp sonuçlar
el yöntemle tekrar anlatılmı
aanlatılmı ve son
s testler
te
deerlendirilmitir. Son test uygulamasından sonra örencilere aynı test bir kez daha uygulanıp
uygulanıp test-tekrar test
uygulanı
te güvenirlii ölçülmü ve oldukça
anlamlı bir deer elde edilmitir.
Toplanan verilerin istatistiksel deerlendirilmesin de Sosyal Bilimler
için
iliml iç
in Paket
Pak Program (SPSS)
(SPS 15.0 kullanılmıtır. Ön test, son test ve 2
hafta sonra tekrar uygulanan test sonuçlarının tümüne ait veriler bilgisayar
programına girilmi ve gerekli analizler yapılmıtır. A
arr ortamında
ortamında
da SPSS program
prog
bölümü 60, B bölümü 40 olacak ekilde 100 üzerinden kaıtlar
puanlandırılmı
ait puanlar elde edilmitir.
ı
rılmı vee her bir örenciye
ö
ören
re
Simülasyon yazılımıyla bir konu anlatıldıı takdirde
ve etkili bir örenmenin gerçekletirilebilmesi
dirde var
va olan örenmee güçlüünün
güçlü
çlü
ünün aılması
a
bu aratırmanın temel amacıdır. Bunun için ilk olarak genetik ünit
ünitesindeki çaprazlamalar
ünites
lamalar
malarr kkonusu derince aratırıldı ve olabilecek tüm olasılıklar göz
önüne alındı. Konunun fen ve teknoloji dersi 8.sınıftaki
ftaki kazan
kkazanımlarına
ımlarına dikkat edildi ve bbunları gerçekletirecek nitelikte bir yazılım hazırlandı.
Konunun formüle edilmesi , gerçek hayatta fen ve tekn
teknoloji
kavramların
kullanıldıı ekliyle olmasına özen gösterildi. Konuyla ilgili tüm
teknolo
oji dersinde kavr
avr
olasılıklar belirlendikten sonra hazırlanacak materyalin
CS 3 programıyla tasarlanacak ara yüzüne geçildi. Örencilerin
ryalin Macromedia Flash
Flas C
seviyeleri göz önüne alındı ve konuyu ayrıntılarıyla
için
konulup programın ara yüzü oluturuldu. Deerlendirmeleri için
yrıınt
ntılarıyla
yla ileyebilmek
i
in bir sıraya
s
4 tane Fen ve Teknoloji dersi öretmeninin
onların önerileri dorultusunda bir takım deiiklikler yapıldı.Bunlardan en
ninin görülerine
görü
g lerine
erine bavuruldu
bavuruldu vee on
onlar
önemli iki tanesi ise programa geçilmeden
verilmesi ve uygulamanın sonuç kısmında örencilere dönütle
meden örencilere
örencilere
re konu ile ilgili hatırlatmanın
hat
birlikte pekitireç verilmesi idi. Deiikliklerden
De
De
iikliklerden sonra program son eklini almı ve uygulama için hazır duruma gelmitir.
Aaıdaki resimlerdee ssırasıyla
önce örencilere verilen hatırlatma, örnek bir çaprazlama ilemi ve programın
ıras
rasıyla uygula
uygulamaya geçmeden ön
örenciye verdii geri dönütle
almaktadır.
ütle ilgili ekran görüntüleri
görüntül yer almakt

3.BULGULAR
Örencilerin çaprazlamalar konusu ile ilgili karılatıkları problemleri çözebilmek için ezber yoluna gittikleri ve bununda etkili olmadıı
gerçeiyle karılaıldı.Yöneltilen test sorularından çaprazlama sorusunu örencilerin büyük bir kısmı ”Bilmiyorum” ,”Unuttum”,
“Hatırlayamadım” eklinde cevaplamılardır.B bölümünün ikinci sorusu da yine aynı ekilde cevaplandırılamamıtır. Oluan döllerin
genotiplerini yazabilme, fenotiplerini belirleyebilme, oluma olasılıı hesaplayabilme yada karıık ekilde verilen genotiplerden hangilerinin aynı
hangilerinin farklı olduunu bilemedikleri anlaılmıtır.
Grupların aritmetik ortalamaları incelendiinde deney grubunun puan ortalamasının kontrol grubunun puan ortalamasından daha fazla
olduu görülmektedir. T testi sonuçları da grupların son test puanlarında istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark olduunu göstermektedir . Aritmetik
ortalamalar incelendiinde bu farkın deney grubundaki örenciler lehine olduu görülür. Elde edilen sonuç simülasyonla hazırlanmı materyalin
kullanıldıı sınıftaki öretimin, geleneksel yönteme göre örenci baarısını arttırmada daha etkili olduunu göstermektedir.
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4. SONUÇ VE TARTIMA
Sonuç olarak simülasyonla hazırlanmı materyalin kullanıldıı sınıftaki öretimin, geleneksel yönteme göre örenci baarısını
arttırmada daha etkili olduu saptanmıtır. Uygulamalar sırasında bilgisayar programı kullanımının örencinin derse olan ilgisini artırdıı,
örenme hedeflerine ulamak için harcanan zamanı azalttıı ve örencileri sınıfta daha etkin kıldıı gözlemlenmitir. Örenciler sözlü olarak da
ders sonunda konuyu bilgisayar ortamında somut bir halde ilemenin
faydalı olduunu ve
dersin daha elenceli geçtiini
belirtmilerdir.Görülerine bavurulan Fen ve Teknoloji dersi öretmenleri de dersi simülasyonla ilemenin hem örenme güçlüklerinin
aılmasında, etkili örenme ve öretmede, aynı zamanda da kavram yanılgılarının aılmasında büyük öneme sahip olabileceini belirttiler.
Ön test ve son testler uygulanırken örencilerden ad, soyad, numara ve sınıf bilgilerinin istenmesi balangıçta onları tedirgin
etmitir.Bilgilerin gizli kalacaına dair yapılan anlama ile örencilerden dürüst cevaplar alınması salanmıtır. Balangıçta aratırma için
sınırlılık tekil eden bu problemde ortadan kaldırılmıtır.
5.ÖNERLER

10

Örenme güçlüünün aılması ve etkili örenmenin gerçekleebilmesi için konuların simülasyon yazılımlarıyla
aktarılmasının
ımlar
mlarııyla ö
öörencilere
ren
daha faydalı olacaı düünüldüünden ve özellikle de somut hale getirilmesi açısından Fen ve Teknoloji dersinin
ersinin
inin konularının
konuların
nın bu ekilde
düzenlenip ilenmesi hem öretmenler hem de örenciler açısından büyük kolaylık oluturacaı bilinmelii ve müfredatlar da gerek
gerekli düzenlemeler
yapılmalı.
Benzer çalımada bulunacak dier aratırmacılar ,yalnız çalımayı akıllarından geçirmemeli
üçgenini
melii ; aratırmacı,
ara
, ö
ööretmen
retmen ve ö
öörenci
renc
re
olabildiince çalıma sürecine dahil etmeliler.Çalımalarına bu ekilde yön vermeli ve daha önce
yapılan
çalımaları
ce bu alanda yyap
ılan çal
çalı
ımalar
malarıı dikkatle
dikk
incelemeliler.Çünkü kendi çalımalarının temel dayanakları buralardan elde ettikleri veriler olacaktır.
lacaktır.
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THE OPINIONS ABOUT IMPROVING CREATIVE THINKING SKILLS OF
STUDENTS IN PRIMARY EDUCATON GRADE II MATHEMATICS COURSES
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Özet

10

Aratırmada matematik eitimcilerinin ilköretim ıı. Kademe matematik derslerinde örencilerin
yaratıcı
in yaratı
yarat
ıcı düünme becerilerinin
gelitirilmesine yönelik görülerini almak ve matematik derslerinin yaratıcı bireyler yetitirmedeki rolünü ortaya
amaçlanmıtır. Elde edilen
ayaa koymak amaçla
sonuçların bu alanda yapılan çalımalara katkı salayabileceine inanılmaktadır. Aratırmada aratırmacı taraf
tarafından
hazırlanan
fınd
ndan haz
ırlanan
nan yarı
ya
yar yapılandırılmı
görüme yaklaımına uygun 18 maddelik ve 7 kategoriden oluan bir görüme formu kullanılmıtır. Aratırman
Aratırmanın
çalıma
manıın çal
ıma grubu
grubunu ilköretimde
görev yapan 10 matematik öretmeni, 10 ilköretim matematik öretmen adayı ve 10 öretim elemanıı olmak üzere 30 k
kii
oluturmutur.
ki
i oluturmu
rmutur Aratırma
sonucunda elde edilen görülere göre bireyin farklı düünme yeteneine ve alıılmıın dıında düüncelere
olması,
sayıda
fikir üretebilmesi
üncelere
elere sahip olmas
olması
ı, çok say
ıda
da fi
fiki
ve ürettii fikirlerin özgün olması yaratıcılıın önemli göstergeleridir. Yaratıcılık için özgür ve zengin
bir sınıf
gin bir okul çevresi, öörenci
ö
renci merkezli
m
ortamı, bilinçli bir öretmen, bireyi olumlu etkileyecek fiziksel ve duygusal çevre, yapılandırmacı
programlarıı ve ööretim
yöntemleri çok
dırmacı ööretim
retim prog
programlar
re
önemlidir. Yaratıcılık bireyin baskıdan uzak, aktif ve baımsız olduu ortamlarda geliebilmektedir.
lmektedir.
Anahtar kelimeler: yaratıcı düünme, matematik eitimi, akıcılık, esneklik, özgünlük
zgünlük
Abstract

20

This research aimed at receiving the opinions of mathematics educators
thinking
skills of students in primary
ors about
ut improving
improvi
imp
ng the creative
crea
thin
education grade ii mathematics courses and to determine the role of mathematics
The results are believed to
athematics in educating creative individuals.
ind
contribute to the other studies in this field. For this research, a semi-structured
categories and 18 items, was used.
ctured
tured interview form, consisting of seven
s
The participants of the research consisted of 30 people; 10 maths teachers
chers
rs who work in primary
primarry schools, 10
1 primary maths teacher candidates and 10
teaching staff. According to the opinions obtained in research results,
ults,, ability to think
think differently and
aan to have unusual ideas, to produce a large
number of ideas and produce original ideas are important indicators of individual's
ndividual's
dividual's creativity. A free and rich school environment, a student centered
class environment, a conscious teacher, a physical and emotional environment
ment which
ch will motivate
motiva
motiv the student, constructive teaching programs and
methods are very important for creativity. Creativity can
improve in an environment
an imp
nvironment
ment where
wher the individual is active, independent and free from
pressure.
Key words: creative thinking, mathematics education, fluency,
originality
fluency flexibility, origin
fl
rigin
GR
G
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Günümüzde yaratıcılık insanın önemli
özellii
emli
mli bir özelli
öze
i haline gelmitir
gelmi
miti
tir ve kiinin baarısında temel rolü oynamaktadır. Yenilie ve deiimlere
açık modern toplumlarda bireylerin bilgi
gi ve teknolojiyi etkili bir ekilde
lde kul
kkullanabilmesi ve üretken olabilmesi için yaratıcılık yeteneini kullanması
gerekmektedir. Bunun salanabilmesi
si için eitim
eitim kurumlarının
kurumlar
kurumla ının ve eitim
eitim
iti ortamlarının bunu destekler nitelikte düzenlenmesi oldukça önemlidir.
lköretimin amaç ve görevleri Türk Milli
Mi Eitiminin
Eitiminin
nin genel amaç ve ilkeleri dorultusunda incelendiinde de, bireylerin yaratıcı düünme
becerilerinin gelitirilmesine çok
ok önem verildii
verildii görülmektedir.
verild
tedir Bu
B nedenle, bireyin en önemli geliim evresini oluturan ilköretim döneminde
bireye bu becerilerini gelitirecek
verilmesi gerekmektedir. Burada kukusuz en önemli görev okullara ve öretmenlere
recek
cek türde bir eitim
e
eiti
itim ve öretim
öretim ver
dümektedir.
Yirmi birinci yüzy
yüzyılın
yaklaımlarla açıklanmaya çalıılan yaratıcılık kavramının bugün tüm davranı bilimciler
yüzyı
ılın balarından beri,
i, farklı
farkl yak
tarafından kabul edilmi
tanımına
lmi b
lmi
bir tan
ımıına rastlamak mümkü
mümkün deildir. Yaratıcılık, bilinenlerden yeni bir eyler ortaya çıkarma, yeni, özgün bir senteze
varma birtakım sorunlara
önceden kurulamamı ilikiler kurma, böylece yeni bir düünce eması içinde yeni yaantı,
orunlara yeni çözüm yolları
yolları bulma, daha
d
deneyim, fikirr vee ürünler ortaya koyma
k
eklinde ttanımlanabilir (Zimbardo, 1979; San, 1985; Gregory, 1987; Berger, 1988’den aktaran; Tarman,
1999). Gardner’a
rdner’a
dner’a (1982) göre yaratıcılık;
yarat
y ıcılık;
k; zekânın
zekân önemli bir boyutu, kiiliin aynasıdır. Önemli bir yetenek, ruhsal bir ihtiyaç, doyuma ulama
zek
yoludur. Sylvan’a (1997) göre ise yaratıcılık,
hiç kimsenin görmediklerini görme, hiç kimsenin duymadıklarını duyma, hiç kimsenin
yarat
düünmediklerini
erini düünme
ddüünme
me ve hiç kimsenin
kimseni cesaret edemediklerini yapmadır.
Yaratıcı düünme
düünme süreci, her aaamasında akılcı ve mantıklı düünmeyi ve bilimsel yaklaımı içermekle birlikte, zihinsel bir düünme
dü
faaliyeti, düünmee eylemidir. Önem
Önemli olan; süreç sonunda, yaratıcı bir ürün ya da çözüm ortaya koymanın yanı sıra bu süreci aktif bir ekilde,
yaamın her alanındaa ortaya
ve uygulamaktır (Koray, 2003). Yaratıcı olarak nitelenebilecek bir süreç ya da olayda yenilik, özgünlük,
ortay koymak
koy
olaanüstülük, kural dıılık,
deiik olma gibi özellikler bulunmalıdır ve bunlar belli bir uygunluk ve sentez içinde olmalıdır. Yaratıcı düünme,
ılık, d
de
çalıma ve üretme süreçlerii bireylerde üç temel yetenein (sentez, analitik ve pratik yeteneklerinin) bulunmasını ve bu yetenekler arasında bir
dengenin oluturulmasını gerektirir. Sentez yetenei ile bir bireyin ilginç fikirler üretebilme becerisi, analitik yetenei ile bir bireyin çevresindeki
olayları veya olguları parçalara ayırabilme ve bu parçaların bütün ile ilikisini görebilme becerisi, pratik yetenei ile de bir bireyin bir teoriyi
uygulamaya koyabilme veya soyut fikirleri somut, pratik ve baarılı icraatlara dönütürebilme becerisi kastedilir (Saban, 2004). Yaratıcılık
yeteneinin akıcılık, esneklik, özgünlük ve zenginletirme olmak üzere dört yönü vardır;
x Akıcılık: Üstünda (2005) akıcılıı; fazla, bol ve zengin düünce ortaya koymak, çalımalar düzenlemek ve üretim yapmak olarak
tanımlamaktadır.
x Esneklik: Esneklik, bireyin çok yönlü düünüp, düüncelerini deitirebilmesidir. Esneklik, katılıın, deimezliin, saplantılara baımlı
olmanın karıtıdır. Bireyin olaylara ve çevresine kolayca uyum salayabilmesinde, çok yönlü düünüp, düüncelerini gelitirmesinde izlenir
(Argun, 2004).
x Özgünlük: Özgünlük, bir bireyin bir konuda yeni ve özgün düünceler ortaya koyması, bulular yapması, bir ürün meydana getirmesi ve deeri
biçilmeyen yapıtlar ortaya getirmesi olarak tanımlanabilir. Özgünlük az rastlanır ve sıra dıı tepkilerle kendini gösterir. Bilinenin, basitin ve
anonim olanın dıındaki düüncelerdir (Torrance, 1962; Rıza, 1999; Wakefield, 1991; Baer, 1995; Fisher, 1995; Sungur, 1997; Karakale, 2000;
Akademik Sınav Merkezi, 2001’den aktaran; Çetingöz, 2002)
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x

Zenginletirme (Detaylara Girme): Zenginletirme; düünmeyi uzatmayı, detayları vermeyi ve fikirleri toplamayı gerektirir. Zenginletirmeye,
bazı basit uyarıcılar eklenerek karmaık hale getirmek amacıyla yapılan çalımalarda rastlanmaktadır. Zenginletirmede, düünceler daha
ayrıntılı bir ekilde düzenlenmektedir.
stisnasız her insan da yaratıcılık yetenei vardır. Ancak okul yaamı boyunca çocukların baımlı kılındıı, eitime yönelik rutin davranılar
ve daha sonraki aamalarda üniversite eitimi, teknik eitim, mesleki eitim ve pratik alanlarda yürütülen etkinliklerle, yaratıcılık yetenei, baka
yeteneklerin gelitirilebilmesi uruna, belirgin bir biçimde baskı altına alınmaktadır. Birçok durumda, sorunların çözümünde yaratıcı yaklaım
uygulamaları fiilen engellenmektedir (Rawlinson, 1995). Oysaki okullarımızda uygun öretim programlarının, yöntem ve tekniklerinin, öretim
etkinliklerinin uygulanmasıyla örencilerin yaratıcı düünme becerileri gelitirilebilecektir. lköretim yılları bireylerin yaratıcılıklarının gelimesi
açısından çok iyi deerlendirilmesi gereken yıllardır. Bu dönemde özellikle öretmenlere büyük görevler dümektedir. Yaratıcılık, öretmenlerin
temel olarak öretim ortamında pedagojik açıdan uygun koulları salamasıyla sürdürülebilir, gelitirilebilir ve doruk noktasına çıkarılabilir
(Yıldırım, 1998’den aktaran; Akda ve Güne, 2003).
Bu aratırmada yaratıcılık konusunda uzmanlamı ya da bu konu ile ilgili herhangi bir çalıma içerisinde bulunmu öretim elemanları,
öretmenler ve öretmen adaylarının lköretim II. Kademe matematik derslerinde örencilerin yaratıcı düünme becerilerinin gelitirilmesine
yönelik görülerini almak ve bu görüler dorultusunda kullanılabilir sonuçlara ulamak amaçlanmıtır. Aratırmanın
n sonuçlarının bu konu ile
ilgilenen aratırmacılara ve yapılacak çalımalara katkıda bulunması beklenmektedir. Bu dorultuda aratırmanın problem
roblem cümlesi ve alt problemleri
u ekilde belirlenmitir:
Problem Tümcesi

Alt Problemler

10

Aratırmanın problem tümcesi “Matematik öretmenlerinin, öretmen adaylarının ve öretim
elemanlarının
lköretim
II. Kademe
etim elemanlar
eman ının lkö
öretim
ret
matematik derslerinde örencilerin yaratıcı düünme becerilerinin gelitirilmesine yönelik görüleri nelerdir?”
eklindedir.
eler
elerdir?”
linded

1. Örencilerin yaratıcı düünme becerileri ile ilgili, ilköretim okullarında görev yapan matematik
öretmenlerinin,
tematik öö
retm
retmenlerinin, iilköretim matematik
öretmen adaylarının ve öretim elemanlarının görüleri nelerdir?
2. Örencilerin yaratıcı düünme becerileri ile ilgili; ilköretim okullarında görev
ilköretim
matematik öretmen adayları
rev
ev yapan öretmenler,
ö
öretm
retmenler, ilkö
retim
etim ma
m
ve öretim elemanlarının görüleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

20

YÖNTEM
M

Veri Toplama Aracı

C

Bu aratırmada nitel aratırma tekniklerinden görüme teknii kullanılmıtır.
ve özellikle de Sosyoloji’de en sık
llan
lanıılm
lmııtır. Görüme,
Görüme, sosyal bilimlerde
Görü
bilimle
bilim
kullanılan aratırma yöntemlerinden birisidir (Chadwick ve dierleri,, 1984, s.102’den aktaran; Yıldırım
Yı
Yıld
ldıırım ve imek, 2005). Patton (1987)’a göre
görümenin amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakı açısını
Görüme
yoluyla, deneyimler, tutumlar, düünceler, niyetler,
çısıını anlamaktır.
anlamaktıır. Görü
anlamakt
mee yoluyla
yorumlar, zihinsel algılar ve tepkiler gibi gözlenemeyen durumlar anlaılmaya
2000).
ılmaya
may çalıılır
çalııllır (Türnüklü,
(Türnükl 200
Aratırma 2005-2006 Eitim-Öretim Yılı’nda Dokuz Eylül Üniversitesi
Eitim
Fakültesi’nde görev yapan 10 öretim elemanı, aynı
versitesi Buca E
itim
itim F
Fa
yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi lköretim
Bölümü 3. ve 4. sınıflarında örenim gören 10 öretmen
reti Matematik Öretmenlii
Öretmenli
men i Bölü
adayı ve çeitli ilköretim okullarının II. Kademesindee görev yya
yapan 10 öretmen
men olmak üüzere toplam 30 kii ile gerçekletirilmitir. Görümeye
katılan öretim elemanlarının, öretmenlerin ve öretmen
seçiminde daha önce
yaratıcılık konusunda herhangi bir çalıma içerisinde
retmen adaylarının
adayları
adayl
ö
bulunmu olmalarına dikkat edilmitir. Görümeye
ayrıca, bireylerin eitimdeki yeni yaklaımlara karı
eye
ye katılan
kat
öretmen adaylarının seçiminde
eç
ilgili, çeitli konulara meraklı ve konukan olmalarına
gösterilmitir.
malar
larıına özen gösterilmi
gösterilmi
t Bunun için o yıl derslerine giren öretim elemanlarının görülerinden
faydalanılmıtır.
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T

Çalımada aratırmacı tarafından
yarıı yapıland
yapılandırılmı
affından yar
andıırılm
lmıı görüme
görüm yaklaımına uygun olarak hazırlanan 18 maddelik bir görüme formu
görü
kullanılmıtır. Görüme formu haz
hazırlanmadan
azıırlanmada
rlanmadan önce görüülecek
görüülecek
ülecek konu
kon ile ilgili be kategori belirlenmitir. Bu kategoriler; yaratıcı birey özellikleri,
yaratıcı düünme süreci, yaratıcı
attıcı düünmeyi
dü meyi etkileyen
e
etmenler, eitim siteminde yaratıcı düünme ve yaratıcı düünmenin gelitirilmesidir. Bu
kategorilerden bazıları kendi
çeitli
incelenmitir. Yaratıcı düünme süreci akıcılık, esneklik ve özgünlük boyutlarında;
ndi içlerinde de çe
çe
itli boyutlarda in
yaratıcılıı etkileyen faktörler
boyutlarında; eitim sisteminde yaratıcı düünme ise okul, sınıf, öretmen, fiziksel çevre,
aktörler
ktörler zekâ, ya
ya ve cinsiyet boyutl
duygusal çevre, öretim
programlarıı ve öretim yöntem
yöntemleri boyutlarında ele alınmıtır. Daha sonra bu kategorilere uygun olarak hazırlanan sorular
etim
tim programlar
pro
yöntemle
birletirilerek kullanılacak
lan
anıılacak görüme
görüme formu meydana getirilmitir. Görüme sonunda elde edilen veriler dorultusunda iki kategori daha
görü
oluturulmutur.
yaratıcılık
r. Bu kategoriler yarat
yara
ıcılık kavramı ve
v yaratıcı düünme ile yaratıcılıın engelleridir.
Kullanılan
ilikin
geçerlik ve güvenirlik çalıması da yapılmıtır. Formun kapsam geçerlilii için Buca Eitim
anılann görüme
görü
görümee form
formuna ili
kin ge
Fakültesi’nde
üyelerinin görülerine bavurulmutur. Görüme formu uygulanmadan görüme protokolü ve görümeci
nde görev yapan çeitli
çe
öretim
im üye
bir pilot çalımaya
tutulmutur.
lımaya tabi tutulm
tutulmu
tur. Ayrıca,
Ayrı
Ayrıca
c görümenin güvenirliini etkileyebilecei düünülerek her bir sorunun her kiiye aynı sözcüklerle ve
aynı biçemle sorulmasına
Formun güvenirliine ilikin bir dier analiz ise analizi yapan aratırmacı için analiz güvenirliine
sorulm ına dikkat edilmitir.
sorulmas
edilm
edilmi
bakılarak gerçekletirilmitir.
letirilmi
le
tiril tir.. Verilerin
Verile
Veriler önceden hazırlanmı kategorilere kodlanması ileminden önce, kodlama yapılacak kiilerin kodlama
güvenirliklerinin yapılması
Bu aratırmada görüme formunun her bir kategorisine ilikin veriler aratırmacı dıında bir baka
pılmas
lması gerekmektedir.
gerekm
ekm
aratırmacı tarafından da alt kategorilere
ayrılarak uyuum yüzdelerine bakılmıtır.
kate
k
Verilerin Analizi

Aratırmaya katılan öretmenlerin, öretmen adaylarının ve öretim elemanlarının görüleri yüzdeler ve frekanslar yardımıyla gösterilmi ve
deerlendirilmi, bu görüler arasında anlamlı bir fark olup olmadıı ise

F 2 testi yardımıyla test edilmitir.

BULGULAR VE YORUMLAR
1. Aratırmanın birinci alt problemine ilikin bulgular yedi kategoride ele alınarak aaıda verilmektedir:
a.
lköretim okullarında görev yapan matematik öretmenlerinin, öretmen adaylarının ve öretim elemanlarının yaratıcı birey özellikleri ile
ilgili görülerine ilikin bulgular Çizelge1’de verilmektedir:
Çizelge1.MatematikÖretmenlerinin,ÖretmenAdaylarnnveÖretimElemanlarnnYaratcBireyÖzelliklerilelgiliGörülerininDalm
Toplam
Öretmenler
Öretmen Adayları
Öretim Elemanları
Alt Kategori
n
%
n
%
n
%
n
%
Farklı Düünme Yetenei
22
73,3
7
70
7
70
8
80
Özgür ve Özgün Düünme
11
36,6
3
30
4
40
4
40
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20
10

Sorgulayıcı Olma
7
23,3
6
60
1
10
Meraklılık
9
30
1
10
6
60
2
20
Sosyallik
10
33,3
4
40
4
40
2
20
Aktiflik
10
33,3
3
30
2
20
5
50
Görümeye katılan matematik öretmenlerinin, öretmen adaylarının ve öretim elamanlarının yaratıcı bireylerin en önemli özellii olarak
farklı düünme yeteneini gördükleri görülmektedir.
b.
lköretim okullarında görev yapan matematik öretmenlerinin, öretmen adaylarının ve öretim elemanlarının yaratıcı düünme süreçleri
ile ilgili görülerine ilikin bulgular akıcılık, esneklik ve özgünlük olmak üzere üç boyutta ele alınarak Çizelge-2’de verilmektedir:
Çizelge2.MatematikÖretmenlerinin,ÖretmenAdaylarnnveÖretimElemanlarnnYaratcDüünmeSürecininAkclk,Esneklikve
ÖzgünlükBoyutlarlelgiliGörülerininDalm
Öretmen
Toplam
Öretmenler
Öretim Elemanları
Adayları
Boyutlar
Alt Kategori
n
%
n
%
n
%
n
%
100
Çok Sayıda Fikir Üretme
26
86,6
8
80
10
8
80
Akıcılık
Farklı Bakı Açıları
27
90
9
90
10
100
8
80
Esneklik
Alıılmıın Dıında Düünceler Yaratıcılıı Gösterir
17
56,6
3
30
7
70
7
70
Özgünlük
Alıılmıın Dıında Düünceler Yaratıcılıı Her Zaman
12
40
6
60
3
30
3
30
Göstermez
Görümeye katılan öretmenlerin, öretmen adaylarının ve öretim elemanlarının akıcılıkk boyutunda çok sayıda
say
fikir ür
üretm
üretme özelliini,
esneklik boyutunda farklı bakı açılarına sahip olma özelliini yaratıcılıın bir göstergesi olarak gördükleri
ükleri anlaılmaktadır.
an
anlaılmaktad
ktadıır. Özgünlük
Özgünlü boyutunda ise
öretmen adaylarının ve öretim elemanlarının çounluunun alıılmıın dıında düünceleri
yaratıcılıın
eri yarat
tıcılı
ın bir göstergesi olarak gördükleri, buna
karılık görümeye katılan öretmenlerin çounluunun ise bu özelliin yaratıcılıı göstermediini
görülmektedir. Bu durumun,
östermedi
ini düündükleri
düündükleri
ündükl
görülme
görümeye katılan öretmenlerin ilköretimde görev yapmalarından dolayı görülerini
üzerinde yaptıkları gözlemler
lerini gene
genellikle örencileri
örencileri
cileri üüzerind
dorultusunda vermelerinden kaynaklanmı olabilecei düünülmektedir. Çünkü küçük
yapıları
için örenciler bir
çük
ük ya
yalarda
larda zihinsel
zihin yap
ıları tam gelimedii
gel
ge
konu ya da olay hakkında çok sayıda fikir üretebilirler ama bu fikirlerin bazıları veya
birçou
Ama yetikinler olaylar hakkında
ya bbirço
u anlamsız
anlams olabilir. Am
fikir üretirken daha fazla düünürler ve anlamlı fikirler üretmeye çaba gösterirler.
er.
c.
lköretim okullarında görev yapan matematik öretmenlerinin, ööretmen
adaylarının
elemanlarının yaratıcılıı etkileyen
retmen adaylar
aday
ının ve ööretim
retim
r
faktörler ile ilgili görülerine ilikin bulgular zekâ, ya ve cinsiyet boyutlarında
alınarak
verilmektedir:
arıında ele alı
ar
al
ınarak Çizelge-3’te ver
verilm
Çizelge3.MatematikÖretmenlerinin,ÖretmenAdaylarnnveÖretimElemanlarnnYaratcEtkileyenFaktörlerdenZekâ,YaveCinsiyet
retim
retim Elemanlar
manla nn
n Yarat
Yaratc Etkile
FaktörlerilelgiliGörülerininDalm
lgili Görü
Gö lerinin
in Da
D lm
Öretmen
Öretim
Toplam
Öretmenler
Ö
Ö
retme
retm
Adayları
Elemanları
Boyutlar
Alt Kategori
n
%
n
%
n
%
n
%
Yaratıcılık ile ilikilidir.
24
80
0
8
80
8
80
8
80
Yaratıcılık ile ilikili deildir.
ildir.
ldir.
6
20
2
20
2
20
2
20
Zekâ
Tek yönlü iliki vardır.
rdıır.
5
16,6
2
20
2
20
1
10
Karılıklı iliki vardır.
vardıır.
25
83,4
8
80
8
80
9
90
Yaratıcılık ilee ilikilidir.
70
7
70
8
80
6
60
ilikilidir.
ili
21
Yaratıcılık ile
lee ilikili
ili
ilik
kili de
deildir.
ildir.
ldir.
8
26,6
3
30
2
20
3
30
Küçüklerde yarat
yaratı
yaratıcılık
ıcılık daha fazladır.
fazlad
ladıır.
9
30
3
30
2
20
4
40
Ya
Her yaa uygun bir yara
yarat
yaratıcılık
ıcılık vardır.
11
36,6
5
50
3
30
3
30
Yaratıcılık
Yarat
aratıcılık ya
yaa ile artar.
a
8
26,6
2
20
4
40
2
20
Yaratıcılık
Ya ıcılık ile ilikilidir.
Yarat
ilikilidir.
kilidir
9
30
6
60
3
30
Yaratıcılık
Ya
Yarat
ıcılık ile ilikili de
deildir.
eildir.
ildir
14
43,3
2
20
7
10
5
50
Cinsiyet
Erkekler
kler daha yaratıcıdır.
yaratıcıdır.
r
6
20
3
30
3
30
Bayanlar
ayanla daha yarat
yaratıcıdır.
ıcıd
4
13,3
3
30
1
10
Yaratıcılık düzeyleri
Yarat
zeyle eittir.
e
5
16,6
3
30
2
20
Görümeye
örümeye katı
örü
kat
katılan
ılan ö
ööretmenlerin,
retmenlerin,
rin, ö
ööretmen

adaylarının ve öretim elemanlarının yaratıcılık ve zekâ arasında karılıklı bir iliki gördükleri,
yaratıcılıın ya
yaratıcılık ile cinsiyet arasındaki ilikiye yönelik ise net bir görüün ortaya çıkmadıı
ya ile
i ilikili
ilikili
kili olduunu
olduunu
ol
unu düündükleri,
dü
görülmektedir.
d.
lköretim
okullarında
görev yapan matematik öretmenlerinin, öretmen adaylarının ve öretim elemanlarının eitim sisteminde yaratıcı
m oku
okullar
ında
da gör
göre
düünme ile ilgili görülerine
rüleri
rü
lerine ili
ilikin
k bulgular okul, sınıf ortamı, öretmen, fiziksel çevre, duygusal çevre, öretim programı ve öretim yöntemleri
olmak üzere yedi boyutta
Çizelge-4’te verilmektedir:
ta ele alınarak
aal
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Çizelge4.MatematikÖretmenlerinin,ÖretmenAdaylarnnveÖretimElemanlarnnOkul,SnfOrtam,Öretmen,FizikselÇevre,Duygusal
Çevre,ÖretimProgramveÖretimYöntemleriBoyutlarnnYaratclaEtkisilelgiliGörülerininDalm
Öretmenl
Öretmen
Öretim
Toplam
er
Adayları
Elemanları
Boyutlar
Alt Kategori
n
%
n
%
n
%
n
%
Okullar yaratıcılıın gelitirilmesi açısından önemlidir.
15
50
5
50
2
20
8
80
Okullarda yaratıcı faaliyetler gereklidir.
13
43,3
5
50
4
40
4
40
Okul
Yaratıcılık için okullarda teknoloji gereklidir.
15
50
6
60
7
70
2
20
Okullar etkisiz
6
20
2
20
3
30
1
10
Sınıf ortamları ayarlanmalıdır.
15
50
6
60
4
40
5
50
Sınıf Ortamı
Sınıflardaki örenci sayıları önemlidir.
9
30
3
30
4
40
2
20
Öretmenlerin yaratıcı olması art deildir.
13
43,3
4
40
5
50
4
40
Öretmen yaratıcı olmalıdır.
8
26,6
2
20
3
30
3
30
Aktif öretim yapmalıdır.
20
66,6
5
50
9
90
0
6
60
Öretimde materyal kullanmalıdır.
16
53,3
6
60
3
30
7
70
Öretmen
Örencilere serbestlik salamalıdır.
10
33,3
3
30
1
10
6
60
Yaratıcılık konusunda bilinçli olmalıdır.
18
60
5
50
6
60
6
7
70
Sınıf içi iletiimi artırmalıdır.
8
26,6
3
30
4
40
1
10
Farklılıa önem vermelidir.
5
16,6
1
10
3
30
1
10
0
7
70
8
80
Fiziksel çevre önemlidir.
24
80
9
90
Fiziksel Çevre
Ortamın zenginlii önemlidir.
4
13,3
1
10
2
20
1
10
Duygusal çevre önemlidir.
28
100
9
90
93
93,3
9
90
10
Duygusal
Aile etkilidir.
6
20
2
20
2
20
2
20
Çevre
Arkada çevresi etkilidir.
5
16,6
6,6
1
100
2
20
2
20
Öretim Programı önemlidir.
255
83,3
9
900
9
90
7
70
Eski program etkisiz
16
53,3
5
7
70
6
60
3
30
Öretim
Programları
Yeni program etkili
14
46,6
4
5
50
5
50
4
40
Program örenci merkezli olmalı
11
3
36,6
1
10
6
60
4
40
idir.
26
86,6
110
Öretim Yöntemleri önemlidir.
100
7
70
9
90
Öretim
Yapılandırmacı öretim yöntemleri
mleri etkili
etkilid
etkilidir.
28
93,3
10
100
9
90
9
90
Yöntemleri
Geleneksel öretim yöntemleri
mleri etkisizdir.
etkisizd
11
36,6
36
36
5
50
6
60
-
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e.
lköretim okullarında görev yapan matematik
atem
ööretmenlerinin,
retmenlerinin
erini öretmen adaylarının ve öretim elemanlarının yaratıcılık kavramı ve
yaratıcı düünme ile ilgili görülerine ilikin
Çizelge-5’te
verilmektedir:
n bulgular
ular Çizelge5’te verilm
ilmekte
e
Çizelge5.MatematikÖretmenlerinin,ÖretmenAdaylarnnveÖretimElemanlarnnYaratclkKavramveYaratcDüünmelelgili
nin,
in, Öretmen
tmen Adaylarnn ve Öreti
GörülerininDalm
Görülerini
lerin
Öretmen
Toplam
To
Öretmenler
Öretim Elemanları
Adayları
Alt Kategori
ategori
tegori
n
%
n
%
n
%
n
%
Yaratıcılık farklı
arkl
rklıı bir
b bakı
bakı açısıdır.
açısıd
dır.
26
86,6
8
80
10
100
8
80
Yaratıcılık
rat
atııcılık üretmektir.
6
20
2
20
4
40
Yaratıcılık
Yaratı
Yarat
ıcılık özgünlüktür.
ünlü
8
26,6
4
40
3
30
1
10
Yaratıcılık
Yara
Yarat
ıcılık bir
ir yetenektir.
yeten
5
16,6
1
10
3
30
1
10
Görümeye
örümeye
eye katılan
kat an ö
ööretmenlerin,
retmenlerin, öre
ööretmen adaylarının ve öretim elemanlarının yaratıcılıı farklı bir bakı açısına sahip olmak olarak
klarıı görülmektedir.
klar
tanımladıkları
f.
lköretim
okullarında
yapan matematik öretmenlerinin, öretmen adaylarının ve öretim elemanlarının yaratıcılıın engelleri ile
köretim okulları
kö
okullar
ında görev yap
ilgili görülerine
verilmektedir:
ne ilikin
ilikin bulgular Çizelge-6’da
ili
Çizelge
ÇizelgeÇizelge6.MatematikÖretmenlerinin,ÖretmenAdaylarnnveÖretimElemanlarnnYaratclnEngellerilelgiliGörülerininDalm
ematik Öretmenle
etmenle
Öretmen
Toplam
Öretmenler
Öretim Elemanları
Adayları
Alt
lt Kategori
Ka
K
n
%
n
%
n
%
n
%
Baskı
10
33,3
4
40
4
40
2
20
Mutsuzluk
7
23,3
2
20
4
40
1
10
Korku ve Endie
4
13,3
2
20
2
20
Görümeye katılan öretmenlerin, öretmen adaylarının ve öretim elemanlarının özellikle baskı ve mutsuzluu yaratıcılıın engelleri
olarak gördükleri görülmektedir.
g. lköretim okullarında görev yapan matematik öretmenlerinin, öretmen Adaylarının ve Öretim Elemanlarının Yaratıcı Düünme
Becerilerinin Gelitirilmesi le lgili Görülerine ilikin bulgular aaıdaki Çizelge-7’de verilmektedir:
Çizelge7.MatematikÖretmenlerinin,ÖretmenAdaylarnnveÖretimElemanlarnnYaratcDüünmeBecerilerininGelitirilmesilelgili
GörülerininDalm
Öretmen
Toplam
Öretmenler
Öretim Elemanları
Adayları
Alt Kategori
n
%
n
%
n
%
n
%
Yaratıcılıın gelitirilmesi önemlidir.
30
100
10
100
10
100
10
100
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Serbestlik gereklidir.
6
20
3
30
1
10
2
20
Görümeye katılan öretmenlerin, öretmen adaylarının ve öretim elemanlarının yaratıcılıın gelitirilmesini çok önemli gördükleri
görülmektedir.
2. Aratırmanın ikinci alt problemine ilikin bulgular aaıdaki Çizelge-8’de verilmektedir:

Çizelge8.MatematikÖretmenlerinin,ÖretmenAdaylarnnveÖretimElemanlarnnYaratcDüünmeBecerilerilelgiliGörülerinelikin
F 2 TestiSonuçlar

10

F2
Kategori
sd
p
Yaratıcı Birey Özellikleri
9,40
6
.152
Yaratıcı Düünme Süreci
0,30
4
.990
Yaratıcılıı Etkileyen Faktörler
13,37
10
.204
Eitim Sisteminde Yaratıcı Düünme
10,04
26
.99
.998
Yaratıcılık Kavramı ve Yaratıcı
0,22
2
.893
Düünme
Yaratıcılıın Engelleri
0,12
2
.939
Yaratıcılıın Gelitirilmesi
1,16
2
.558
Matematik öretmenlerinin, öretmen adaylarının ve öretim elemanlarının görülerinin hiçbir
bir kategoride anlamlı
anlamlı farklılıklar
anla
farklıllıkl
klar göstermedii
g
yani birbirine yakın görülere sahip oldukları ortaya çıkmaktadır.
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Aratırmanın bu bölümünde alt problemlere ait bulgular yardımıyla ulaılan sonuçlar,
tartıma
yönelik gelitirilen öneriler
nuçlar,
uç a tart
ıma
ma ve sonuçla
sonuçlara yönel
bulunmaktadır.
9 lköretim okullarında görev yapan matematik öretmenlerinin, öretmenn adaylarının
elemanlarının,
yaratıcı bireylerde farklı
aday
adaylarının
n ve öretim
öretim elemanlar
ö
nları
düünme yeteneini en önemli özellik olarak gördükleri görülmektedir. Bunun
un dıında
dııında özgür düünme
düünm
dü
ünme yetenei,
yetenei sorgulayıcı olma, meraklılık,
sosyallik, aktiflik ve yüksek hayal gücünün de yaratıcı bireylerin sahip olduu
getirildii gözlenmitir. Torrance (1962),
u dier özellikler olarak dile getirild
ilkokul birinci sınıftan VI. sınıfa kadar yaptıı çalımada, yüksek yaratıcılıı
ı olan kı
kkız
ız ve erkek çocuklarda ççılgın
ılg ve saçma fikirlere yönelim, bilinen
yoldan ayrılma ve kalıplardan kurtulma düüncesi, akacılık, oyunculuk ve rahatlık
rahatl k gibi özellikler olduunu
olduunu gözlemitir.
g
9 Matematik öretmenlerinin, öretmen adaylarının ve öretim
sürecinde genellikle çok sayıda fikir üretme,
m elemanlarının
elemanlar
elem
ınıın yaratıcı
yaratıcı düünme
y
düünme sü
dü
farklı bakı açılarına sahip olma ve alıılmıın dıında düünceleri gözlemledikleri
görülmütür.
sonuca göre; çok sayıda fikir üretmenin akıcılıı,
zlemledikleri
mledikleri görülmü
görü
tür. Bu son
farklı bakı açılarına sahip olmanın esneklii ve alıılmıın dıında düüncelerin
düünülürse bu boyutların yaratıcılıın bir
üncelerin özgünlüü
özgünlüü ifade
özgü
ifa ettii
e
göstergesi olarak görülebilecei, bu boyutlara yönelik bazı davranıları
bireylerin de yaratıcı bireyler olarak algılanabilecei
ları gösteren
steren bireyle
bireyl
düünülmektedir. Senemolu (2001) tarafından yapılan çalımanın
sonuçları da bu sonucu des
desteklemektedir.
alıma
dest
9 Matematik öretmenlerinin, öretmen adaylarının
elemanlarının
ile zekâ, ya ve cinsiyet arasındaki ilikilere yönelik
arıının ve öretim
ar
ör
ö
arınıın yaratıcılık
yarat
görüleri sonucunda, genellikle yaratıcılık ile zekâ ve ya
görülmütür. Wallach ve Kagan (1978) ve Torrance
ya arasında
arası
arasın
nda iliki
ili olduunu düündükleri
düün
dü
(1962) tarafından yapılan çalımalarda elde edilen
sonuçlarını destekler niteliktedir.
n sonu
sonuçlar bu aratırmanın
aratırma
9 Matematik öretmenleri, öretmen adaylar
adayları
elemanlarının
eitim sisteminde yaratıcı düünmeye ilikin olarak, yaratıcılıın
yları ve öretim elemanl
eman
gelitirilmesinde okulların önemli olduunu
yaratıcı
nu
u düündükleri,
düündükleri,
ündükleri, bunun için ya
yarat
ı faaliyetlerin gerekliliini dile getirdikleri, sınıf ortamlarının da bu
dorultuda düzenlenmesinin gerekliliine
yaratıcılıın gelitirilmesinde, aktif öretimi, materyal kullanımını ve
nee inandıkları
inan
inandıklar
larıı görülmektedir. Ayrıca
Ayr
özgür bir sınıf ortamını destekledikleri,
yaratıcılık
konusunda
ri, ö
ööretmenlerin
retmenlerin yara
yarat
ıcılık konusun
onusun bilinçli olmalarını, fiziksel ve duygusal çevreyi, öretim programlarını
ve yapılandırmacı anlayıa dayanan
ortaya çıkmaktadır. Rogers’a (1972) göre de eitimle, soru soran,
an
n öretim
ö
öretim yöntemlerini çok önemli gördükleri
g
tartıan, düünen, akıl yürüten, aratırıcı,
özgür dü
düünen
yetitirilmelidir.
aratırıcıı, özgü
ara
ünen bireyler
reyler yeti
9 Matematik öretmenleri,
elemanları yaratıcılıı, olaylara farklı açılardan bakabilme yetenei olarak
menleri,
nleri, öretmen
öretmen
tmen adayları
adaylar
a
ı ve öretim
öret
tanımlamılardır. Bu sonuç,
uç,
ç, sıra
ssıırra dıı
dıı düünceler
celer sergileyerek
se
oolaylara farklı yaklaımlar gösteren bireylerin yaratıcı olarak düünüldüklerini ortaya
koymaktadır.
9 Matematik öretmenleri,
öretmenleri, öretmen
öretmen adayları
adaylar
dayları ve öretim elemanları yaratıcılıı engelleyen en önemli faktörün baskı olduunu
düünmektedirler.
baskıı varken ddüünme ve üretme özelliklerini yeterince kullanamayacaı, düünme ve üretme olmaksızın da
r.. Bireyin üzerinde bbir bask
yaratıcılıın gelitirilemeyecei
yaratıcılıklarının geliebilmesi için güven ortamının yaratılması, baarma güdülerinin
elitirilemeyece
tirilemeyece
i açıktır.
açıkt
açı
k ır. Bu yüzden örencilerin
ö
desteklenmesi
(1961) ise yaratıcılıı engelleyen faktörleri, çocukların yanlı yetitirilmeleri; fantezilerin erken ve yersiz
esi oldukça önemlidir.
önemlidir Torrance
ce (1
(196
engellenmesi;
merakın
mesi;
esi; merak
m
ınn sı
ssınırlandırılıp
ınırland
rl ırılıp kontrol
kontr
kontro altına alınması; otorite ve arkada ilikileri sonucunda ortaya çıkan korku ve çekingenlik;
engellemelerin
ilevsel düünceler ile ilgili çalıma yapabilmek için gereken kaynakların eksiklii ve eitim
rin ve baarının
bbaarın
nın çok fazla vurgulanması;
vurg
vur
düzeyi olarak özetlenmi
özetlenmitir.
özetlenm
tir.
9 Matematik
tik öretmenlerinin,
öretmenlerinin öretmen adaylarının ve öretim elemanlarının yaratıcı düünmenin gelitirilmesine çok önem verdikleri
ö
görülmütür. Saban’aa (2004) göre de, örencilerde yaratıcılıın gelitirilmesi önemlidir; çünkü eitimin önemli toplumsal sorumluluklarından ve
ilevlerinden birisi de bireylerde
ireyler ülke sorunlarını algılama, anlama, deerlendirme ve çözme potansiyellerini gelitirmektir.
ireylerde
9 Matematik öretmenlerinin,
öretmen adaylarının ve öretim elemanlarının yaratıcı düünme becerileri ile ilgili görüleri arasında anlamlı
m
me
farklılıklar yoktur. Bu sonuç, görümeye katılan kiilerin yaratıcı düünme becerileri ile ilgili ortak görüler benimsediklerini ortaya koymaktadır.
Sonuç olarak, günümüzde ancak aratırmaya ve bulua yatkın bireylerin toplumları çada uygarlık düzeyine taıyabilecekleri bilinmeli, bu
dorultuda eitim sistemlerinin en önemli ilevinin bu özelliklere sahip bireyler yetitirmek olduu göz önünde bulundurularak matematik
eitiminde de bireyleri bu yönde gelitirecek birtakım yeniliklere gidilmelidir. Bunun için ilköretim kurumlarında görev yapan matematik
öretmenlerine, eitim ortamlarını örencilerinin geliim özelliklerine uygun olarak düzenlemeleri; onların ibirlikli yaratıcılıklarını desteklemeleri;
yapılandırmacı yaklaıma uygun öretim yöntem ve tekniklerini kullanmaları; örencilerinin baskıdan uzak, kendilerini olabildiince rahat ve mutlu
hissedebilecekleri demokratik bir sınıf ortamı yaratmaları önerilmektedir.
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Özet
Bu aratırmanın amacı, ilköretim ikinci kademe örencilerinin matematie yönelik tutumları ve problem
lem çözme becerilerini çeitli deikenler
açısından deerlendirmektir. Aratırmanın örneklemini izmir ilinde bulunan 6 resmi ve 3 özel okulda örenim
renim
m gören
gör 479 öörenci
renci
renci ooluturmaktadır.
Cinsiyet, ailenin ve öretmenin örenciye karı tutumu, ailenin gelir durumu, okul dıı ders destei, matematik ö
kullanımı gibi
ööretiminde
retiminde teknoloj
teknoloji ku
faktörlerin belirlenmesi için kiisel bilgi formu kullanılmıtır. Örencilere nazlıçiçek ve erktin (1993)
tarafından
tutum
993) taraf
fından
dan haz
hazırlanan “matematik
“m
“mate
ölçei” ve aratırmacıların gelitirdii “matematikte problem çözme becerisi ölçei” uygulanmıtır.
tır.
Aratırma bulgularında örencilerin matematie yönelik problem çözme becerisi ve tutum puanlar
puanlarında
“algılanan öretmen
puanları
ında “cinsiyet” ve “a
tutumu” deikenleri açısından anlamlı farklılık olutuu görülmütür. Örencilerin matematie
arasında
anlamlı farklılık yaratan
matie yönelik
nelik tutumlar
tutumlarıı aras
ında anl
dier faktör “sosyo-ekonomik düzey”, matematie yönelik problem çözme becerisinde ise “ailenin
davranı
“aileni davran
ı özellikleri”
ellikle olarak
olar bulunmutur. Ayrıca
matematie yönelik tutum ile problem çözme becerisi arasında istatistiksel yönden pozitif
ozitif
zitif ve güçlü bir iliki
iliki bulunmutur.
bulunmu
mutur.
tur
Anahtar sözcükler: tutum, problem çözme becerisi
Abstract
The purpose of this study is to evaluate problem solving skills and attitudes
udes of ssecondary
econdary
ondary education second
sec
ggrade students towards mathematics.
The study was conducted on 479 students, who attend eighth class of 9 primary educ
education
educati
on schools, includi
including 6 state and 3 private schools in izmir.
The information about the students was extracted from “personal information
rmation
mation form”. “mathematics attitud
attitude scale” prepared by nazliçiçek and erktin
(1993) was applied for determining the attitudes of students towards
for problem solving in mathematics” as
ds the
he mathematics course, and “scale
“sc
prepared by the researcher was applied to the students in order to determine
solving skills in mathematics.
mine
ine the level of their problems
pro
It was observed in the findings of study that “gender” and “perceived
teacher”
d approachh of te
acher”
her” fa
ffactors created significant differences in three of the
points on the variables of problem solving skills and attitudes
mathematics.
udes of students towards
owards mathematics
mathematic Other factors creating significant differences in the
attitudes of students towards mathematics were “education
status of parents”, “socioeconom
“socioeconomic
tion
on statu
sta
cioeconom level”; and “behavioral characteristics of family” in
problem solving skills in mathematics. In addition to
observed that there
o this, it was ob
here
re was a positive, strong relation between problem solving skills
and attitudes of students towards mathematics.
Key words: attitude, problem solving skill.
GR
G
Okullarda yapılan matematik öretimi,
amacına
etkilenir. Sahip olunan duyusal özelliklerin, özellikle bireyin
mi, am
amac
ına ulamada
ulamada pek çokk deikenden
u
de
d i
genel yaantısını yönlendiren tutumun okul yaantısında
bir gerçektir.
ya
yaantısı
ında da önemli olduu
olduu yadsınamaz
oldu
y
Freedman, Sears ve Carlsmith
“bilisel
duygusal öeleri bulunan ve davranısal bir eilim içeren oldukça kalıcı bir
h (2003) tutumu, “bili
“bili
sel ve duyg
duygu
sistemdir” eklinde tanımlar.
Tutum bir davranı deil;; davran
davranılara,
davra
ılara,
lara, öz
özellikle bireyin karar verme aamasına önemli derecede etki eden bir eilimdir. Kaıtçıbaı (2005)’na
göre, insanlar tutumlara sahip
domazlar.
dorudan deneyim, pekitirme, taklit ve sosyal örenmeyle edinilmektedir.
ahip olarak
ol
domazlar.
mazlar Tutumlar genelde
ge
Bireyin çocukluk döneminde
edindii
tutumları
faktörlerin
baında anne babalar bulunmaktadır. Ya ilerledikçe kendi sosyal yaantısı yolu
minde
inde ed
edindi
i tutumlar
rı etkileyen
etkile
fakt
ile edindii deneyimler,
er, bu ffaktörü geride bbırakır.
ırakır.
Tutumların peki
pekitirilmesinde
tutumla ilgili yaantılar kazandırmaktır. Örenci gereksinmelerini doyururken,
ekitirilmesinde en etkin yöntem, örenciye
ö
sorunlarını çözerken
tutumların kendine yardım ettiini; istenilmez tutumların kendini engellediini yaadıkça, istenilen
erken
rken ve
v örenirken,
örenirken,
nirken, istenilir tutuml
tutumları kendinde
kullanılan yöntemler, tutumun pekitirilmesinde de kullanılabilir (Baaran, 2000).
ndinde
de yerletirir.
yerle ir. Bilgi ve beceriyi
beceri pekitirmede
pe
Örencilerin
ncilerin matematie
matematie yönelik tutumları,
matemati
tutumla akademik baarıyı önemli ölçüde etkileyen bir faktördür. Örencinin özellikle matematik gibi,
tutuml
konuları birbiriyle
balantılı
istenilmeyen bir tutum gelitirmesi, derse karı ilgisinin azalmasına yol açmaktadır.
rbiriyle ba
lant
antıılı olan bir derse karı
k
Yaantıları
ba etmeye çalıan bireyler, karılatıkları problemleri çözdükleri ölçüde “baarılı birey” sıfatını
arıı boyunca önlerine çıkan
ar
çıkan engellerle
çı
e
almaktadır. Okul
matematik dersinde karılatıkları problemleri çözme becerilerini kazanmaları, günlük yaamdaki
ul yaamında
yaam
ya
a ındaa örencilerin
öö
renci
renc
problemlerin üstesinden
gelmelerinin temelini oluturmaktadır.
nden gelmelerin
gelmelerini
En genel anlamda problem,
proble belirli açık sorular taıyan, kiinin ilgisini çeken ve kiinin bu soruları cevaplayacak yeterli algoritma ve yöntemlere
sahip olmadıı durumdur (Bloom
ve Niss,1991’den aktaran: Altun, 2004).
(Blo
Süreç olarak problem çözme, sınama-yanılmadan, iç görü kazanmaya ve neden sonuç ilikilerini bulmaya kadar uzanan ilemleri içeren
karmaık, zor ve üst düzey bir zihinsel beceridir.
Anderson (1980) öncelikle bilisel ilemler üzerinde odaklaarak, problem çözme sürecini bilisel ilemleri sırayla bir hedefe yöneltmek olarak
tanımlamıtır.
Günümüzde matematik öretiminin amaçları arasında, bireylere problem çözme becerisini kazandırmanın gerekliliine dayanılarak, problem
çözmeye oldukça geni yer verilmitir. Çada eitim anlayıının içerisinde yer alan “kendi kendine problemlere alternatif çözüm yolu bulmaya
çabalayan ve bu yollardan doru çözüme ulamayı baarabilen bireyler yetitirme” hedefi, okullarda örencilerin problem çözme becerilerini
gelitirme ve onların bu becerileri doru zamanda doru yerde kullanmaları yönünde eitme gereksinimini dourmutur. Matematik, bireye problem
çözme, eletirel düünme, karılatırma, analiz etme, durumdan sonuç çıkarma gibi üst düzey davranıları kazandırmak için kullanılabilecek en
kullanılı araçtır.
Charles ve Lester bireylerin problem çözme yeteneini etkileyen faktörleri üç grupta toplamaktadır. Bunlar akıl yürütme, hesaplama becerisi
gibi bilisel faktörler, kendine güven, kaygı, motivasyon gibi duyusal faktörler ve deneyim faktörüdür (Baykul, 2005).

*

Bu makale, Oya UYSAL (2007) tarafından ve Yrd.Doç.Dr. Nee BAER danımanlıında hazırlanan Y.Lisans tez çalımasının bir bölümünden oluturulmutur.
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Problem çözmede baarının salanması kadar, problem çözme stratejilerinin öretimi veya problem çözme etkinlikleri öncesi ve sonrasında
örencilerin kendi bakı açılarına göre problem çözme becerilerinin ölçülmesi de önemlidir.
Aratırmanın Problemi, “lköretim II. kademe örencilerinin matematie yönelik tutumları ve problem çözme becerileri çeitli deikenlere
göre farklılık göstermekte midir?” eklindedir.
Aratırmada; “lköretim II. kademe örencilerinin matematie yönelik tutumları ve problem çözme becerileri, “Örenim gördükleri okul
türüne”, “Cinsiyetlerine”, “Ailenin sosyoekonomik durumuna”, “Ailenin davranı özelliklerine”, “Algılanan öretmen tutumuna”, “Matematik
derslerinde teknoloji kullanımına”, “Okul dıında alınan ders desteine” göre farklılık göstermekte midir?” Sorularına yanıt aranmaktadır.
YÖNTEM
Bu aratırmanın evrenini, zmir ilinin Karıyaka, Buca, Konak, Güzelbahçe ilçelerindeki ilköretim kurumlarının, sekizinci sınıfında örenim
gören örenciler oluturmaktadır. Aratırmanın örneklemini ise, evrenden rasgele seçilen 6 adet resmi okul ve 3 özel olmak üzere 9 ilköretim okulu
oluturmaktadır. Örneklemdeki 479 adet örenci ansa balı olarak seçilmitir.
Veri Toplama Araçları:
Aratırmada belirlenen alt problemlerin istatistiksel verilerini elde etmek üzere uzman görüü alınarak 11 soruluk kiisel bilgi formu
hazırlanmıtır. Bilgi formunda okul türü, cinsiyet, anne-babanın örenciye karı tutumu, öretmenin örenciye karı tutumu, ailenin gelir durumu,
okul dıı ders destei, matematik öretiminde teknoloji kullanımı gibi faktörler yer almıtır.
Örencilerin matematik dersine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Nazlıçiçek ve Erktin (1993)’in hazırladıı
hazıırlad
haz
rladııı Alfa
A güvenirlik katsayısı
0,84 olan 20 soruluk tutum ölçei kullanılmıtır. Aratırmanın örneklemini oluturan 479 ilköretim örencisiyle
uygulama sonucu ölçein
siyle
yle yap
yyapılan
ılan
an uygu
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,92 olarak bulunmutur.
Örencilerin Problem Çözme Becerilerinin ölçülmesinde, bireylerin problem çözme becerisini ölçmek amaçl
amaçlı
ama ı kullanılan
lan ölç
öölçme araçlarına
alternatif olarak aratırmacılar tarafından “Matematikte Problem Çözme Becerisi Ölçei” gelitirilmitir.
Çözme Becerisi
m tir. Matematikte
mi
tematikte Problem Çöz
Ç
ölçeinin gelitirilmesi için öncelikle alanla ilgili yazın taraması yapılmı ve problem çözme becerisine
ölçekler
incelenmitir.
erisine
ine ilikin
ili
çekler incelenmi
incelenmi
tir.
t Ölçein soru
tipi, yanıtlama eklinin oluturulmasında Heppner ve Petersen (1982) tarafından gelitirilen problem
alınmıtır.
blem çözme envanteri göz önüne alı
al
ın
Heppner ve Petersen (1982) tarafından gelitirilen problem çözme envanteri bireyin problem
algılayıını
roblem çözme becerileri konusunda kendini
k
ölçer nitelikte olup ahin ve dierleri (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıtır (Mertolu
u ve Öztuna,
a, 20
2004).
Ölçein geçerlik ve güvenirliin belirlenmesi için yapılan pilot çalımada ilköretim
doldurduu ölçekten
etim ikinci kademedeki 215 ö
öörencinin
renci
elde edilen veriler kullanılmıtır. Ölçein yapı geçerlii için yapılan faktör analizinde
Faktör analizine göre,
zinde
nde faktör sayısı
sayı
sayısı 3 olarak belirlenmi.
belirlenm
elirlen
ölçein boyutlarına ilikin bilgilerin verildii Tablo 1 incelendiinde ölçein güvenilir
olduu
enilirr ol
oldu
u görülmektedir.
ülmekt
Tablo 1: Matematikte Problem Çözme Becerisi Ölçeinin Boyutlarının
Katsayısı
Boyutlar
arıının Cronbach Alpha
Alp Güvenirlik
Güve
Cronbach
Mad
Alpha
de
Alt Boyutlar
Örnek Maddee
lgili
lgili Maddeler
Maddele
Güvenirlik
Sayı
Katsayısı
sı
Problem Çözmek çin Çaba
Problemi çözmeye balamadan
amadan
mada önce
2,8,12,13,20,24,27,
2,8,12,13,2
12
11
0,82
Harcama
yapacaklarımı planlarım.
31,32,34,
35
ım.
31,
31,3
Problem Çözmede Kendine
Bir problem için çok
ç sayıda çözüm
üm yolu
lu
10,11,15,16,21,22,25,
10,11
10,11,
9
0,76
Güvenme
üretemem.
ürete
üretem
26,29
Problem Çözme Aamasında
Problemi
emi çözerken var olan stratejileri
ri
4,5,6,14,18,19,23,28
8
0,74
zlenen Yol
kullanırım.
Toplam
28
0,84
Verilerin Çözümü
Ölçeklerden elde edilen verilerin analizinde
izinde
zinde t-test, Pearson Korelasyon katsayısı,
kat
kats
ANOVA, Dunnett’s C testleri kullanılmıtır.
BULGULAR
Bu bölümde aratırmanın iki ana deikeni
belirlenmi olan matematie yönelik tutum ve problem çözme becerisi ile ilgili alt
deikeni olarak
de
k belirlenm
problemlere ait bulgular yer almaktadır.
almaktad
makta ır.
x Aratırmada “Örencilerin
tutumlarıı ve prob
cilerin
ileri tutumlar
problem çözme becerileri, örenim gördükleri okul türüne göre farklılık göstermekte midir?”
alt problemine ilikin bulgular
verilmektedir.
ulgular Tablo 2 ve Tablo3’te verilmek
ve
Tablo 2: Okul Türüne
Göre Tutum Puanlarının Ortalamalarının t -Testi Sonuçları
üne Gö
G
X
Okul
N
Oku Türü
S
Sd
T
p
R
Resmi
402
68.20
16.47103
447
.428
.669
Özel
77
69.05
12.76498
Tablo
o 2'de görüldü
görüldü
görüldüü
ü gib
gibi öörencilerin
rencilerin
ncilerin tutum puanlarında, okul türüne göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıtır (t=.428, p>0.05).
Bununla birlikte
kte özel okulda örenim
örenim gören
ö
göre örencilerin tutum puan ortalamalarının, resmi okulda örenim gören örencilerin ortalamalarından daha
gör
yüksek olduu görülmektedir.
Tablo 3: Okul
Ok Türüne Göre Matematikte Problem Çözme Beceri Puanlarının t -Testi Sonuçları
O
X
Okul
N
ul Türü
Tür
S
Sd
T
p
Resmi
mi
mi
402
92.39
16.03501
477
.256
.798
Özel
77
91.90
12.39650
Tablo 3’e göre, özel okul ve resmi okul örencilerinin problem çözme becerisi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmamıtır (t= .256, p>0.05). Bunun yanı sıra resmi okulda örenim gören örencilerin problem çözme becerisi puan ortalamalarının, özel
okulda örenim gören örencilerinin ortalamalarından daha yüksek olduu görülmektedir.
x “Örencilerin tutumları ve problem çözme becerileri, cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir?” alt problemine ilikin bulgular Tablo
4 ve Tablo 5’te verilmektedir.
Tablo 4: Cinsiyete Göre Matematie Yönelik Tutum Puanlarının Ortalamaları t –Testi Sonuçları
X
S
Sd
T
p
Cinsiyet
N
Kız
227
66.77
16.50350
477
2.060
.040*
Erkek
252
69.76
15.27911
* ( p< .05)
Örencilerin matematie yönelik tutumları ve problem çözme becerileri cinsiyete göre karılatırıldıında, her iki deikende de erkek
örenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı fark görülmektedir.
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Tablo 5: Cinsiyete Göre Matematikte Problem Çözme Beceri Puanlarının t -Testi Sonuçları
X
S
Sd
T
p
Cinsiyet
N
Kız
227
90.74
15.75843
477
2.119
.035*
Erkek
252
93.73
15.14967
* ( p< .05)
x
Aratırmadaki “Örencilerin tutum ve problem çözme becerileri ailenin sosyo-ekonomik göre farklılık göstermekte midir?” alt
problemine ilikin bulgular Tablo 6 ve Tablo 7’de verilmektedir.
Tablo 6: Sosyo-ekonomik Durumlarına Göre Tutum Puanlarının Varyans Analizi Sonuçları
Kareler
Kareler
SED
sd
F
p
Toplamı
Ortalaması
Gruplar arası
1690.040
2
845.020
3.365
.035*
Gruplar içi
119529.5
476
251.112
Toplam
121219.5
478
*( p< .05)
Ailenin sosyo-ekonomik durumuna göre, örencilerin matematie yönelik tutum puan ortalamaları arasında
da anlamlı
anlaml fark bulunmutur ( F=
anlam

20
10

3.365, p<0.05). Dunnett C Testi sonuçlarına göre orta sosyo-ekonomik düzeydeki örencilerin matematie yönelik
puanlarının ( X =70.51)
önelik
nelik tutum puanl
ütür.
üst sosyo-ekonomik düzeydeki örencilerin tutum puanlarından ( X =66.58) daha yüksek olduu görülmütür.
Tablo 7: Sosyo-ekonomik Düzeye Göre Problem Çözme Beceri Puanlarının Varyans Analizi So
Sonuçlarıı
Sonuçlar
Kareler
Kareler
SED
Sd
F
p
Toplamı
Ortalaması
Gruplar arası
158.068
2
79.032
.328
328
.720
Gruplar içi
114642.6
476
240.846
Toplam
114800.7
478
Tablo 7’de görüldüü gibi, sosyo-ekonomik düzeye göre örencilerin problem
lem
m çözme
çö
beceri
eceri puan ortalamaları
ortalamalar arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık bulunmamıtır (F= .328, p>0.05).
n davranı
davranı özelliklerine göre farklılık
davranı
farkl
x
Aratırmada “Örencilerin tutum ve problem çözme becerileri ailenin
göstermekte midir?” sorusuna
ilikin bulgulara Tablo 8 ve Tablo 9’da yer verilmektedir.

IE
TC

Tablo 8: Ailenin Davranı Özelliklerine Göre
re Tutum Puanlarının
Puan
Puanlarının
n Varyans Analizi Sonuçları
Kareler
Aile Tutumu
Kareler Toplamı
Sd
F
p
Ortalaması
Ortalamas
2.04
Gruplar arası
1542.14
2.14
3
514.050
514.05
.107
0
Gruplar içi
119677.4
475
251.952
25
25
121
121219.5
Toplam
478
Tablo 8’de örencilerin matematie yönelik
ik tutum
tutu puanlarında
puanlarında ailenin
ailen
ile
davranı özelliklerine göre, anlamlı fark bulunmadıı görülmektedir (F
=2.040, p>0.05). Tablo 9’da ise örencilerin
n problem
blem çözme becerisi pu
puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmutur (F
=2.759, p<0.05).
Tablo 9: Ailenin Davranı
avran
vranıı Özelliklerine
erine Göre Problem Çözme Becerisi Puanlarının Varyans Analizi Sonuçları
Ailenin
enin
Kareler
Davranı
Kareler Toplamı
Sd
F
p
Davran
avranı
Toplam
Ortalaması
Özellikleri
Özelli
Gruplar aras
Gru
arasıı
1966.40
1966.404
3
655.468
2.759
.042*
Gruplar içi
112834.2
1
1128
475
237.546
Toplam
plam
1114800.7
11
478
* ( p<
< .05)
Tablo 10’da
0’da ailenin davranı
davran özelliklerinin
kle
sınıflandırılmasıyla oluan dört gruba ait örencilerin problem çözme beceri puanlarına yer
verilmektedir.
edir.
dir.
Tablo
lo 10: Ailenin Davranı
Davran
Davranı
ı Öz
Ö
Özelliklerine Göre Örencilerin Problem Çözme Beceri Puan Ortalamaları
Aile
Ailen
Ailenin Davranı
S
N
X
Özellikleri
58
89.31
17.14
Otoriter-baskıcı
339
93.53
15.20
Demokratik-Ho.
Aırı Koruyucu79
89.06
15.03
k
3
98.33
12.1
lgisiz
479
92.31
15.5
Toplam
Örencilerin problem çözme beceri puan ortalamaları karılatırıldıında, ortalaması en yüksek olan grup, “ilgisiz” olarak nitelendirilen ailelere
sahip örencilerin bulunduu grup, ortalaması en düük olan grup ise “Aırı koruyucu” ailelere sahip örencilerin bulunduu grup olduu ortaya
çıkmıtır.
x
“Örencilerin tutum ve problem çözme becerileri algılanan öretmen tutumuna göre farklılık göstermekte midir?” alt problemine
ilikin bulgular Tablo 11 ve Tablo 12’de verilmektedir.
Tablo 11: Algılanan Öretmen Tutumuna Göre Tutum Puanlarının Varyans Analizi Sonuçları
Öretmen
Kareler
Kareler Toplamı
Sd
F
P
Tutumu
Ortalaması
Gruplar arası
2666.061
2
13333.030
67.121 .000

Copyright © IETC

733

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

*
Gruplar içi
Toplam

94553.472
121219.5

476
478

198.642

*( p< .05)
Algılanan öretmen tutumunun, örencilerin matematie yönelik tutumları üzerinde anlamlı bir fark oluturduu ortaya çıkmıtır (F= 67.121,
p<0.05). Buna paralel olarak; öretmen tutumuna göre örencilerin problem çözme beceri puanlarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduu
görülmütür (F=19.784, p<0.05).

20
10

Tablo 12: Algılanan Öretmen Tutumuna Göre Problem Çözme Becerisi Puanlarının Varyans Analizi Sonuçları
Kareler
Kareler
Öretmen
Sd
F
p
Tutumu
Toplamı
Ortalaması
Gruplar arası
8810.381
2
4405.191
19.784
.000*
Gruplar içi
105990.3
476
222.669
Toplam
114800.7
478
* ( p< .05)
Algılanan öretmen tutumuna göre, örencilerin problem çözme beceri ortalamaları arasındaki anlamlı farkın
Dunnett’s C Testi
kın yönü ile ilgili
i
sonuçlarına göre, örencilerin tutumlarında olduu gibi, matematikte problem çözme becerisi puanları arasındaki
anlamlıı farkı
farkın,
aki
ki an
anlaml
fark
ın, öretmen tutumunu
“olumlu”, “nötr” ve “olumsuz” olarak algılayan bu üç grubun puan ortalamalarından doduu ortaya çıkmıtır.
tır.
x
“Örencilerin tutum ve problem çözme becerileri, okul dıında alınan ders desteine göre farklılık
arklılık göstermekte midir?” alt
a problemine
ilikin bulgular Tablo 13 ve Tablo 14’te verilmektedir.
Tablo 13: Okul Dıı Ders Desteine Göre Örencilerin Tutum Puanlarının
ının Varyans Analizi Sonuçları
Sonuçları
Kareler
Kareler
Ders Destei
Sd
F
P
Toplamı
Ortalamasıı
Gruplar arası
111.372
2
55.6866
.219
.804
Gruplar içi
121108.2
476
254.429
.429
29
Toplam
121219.5
478
Okul dıı ders desteine balı olarak örencilerin tutum düzeylerinde anlamlı
nlamlı farkl
farklılıın
rklıılıın bulunmadıı
bulunmad
madııı ortaya çıkmıtır ( F= . 219, p>0.05). Bu
bulguya paralel olarak Tablo 14’e göre, örencilerin problem çözme becerii puanları
puanları okul dıı
dıı ders desteine
dı
deste
in
ine göre
gö anlamlı farklılık göstermemektedir
( F= 1.422, p>0.05).
Tablo 14: Okul Dıı Ders Desteine Göre Problem
em
m Çözme Beceri
Becer Puanlar
Puanlarının
ının Varyans
V
Analizi Sonuçları
Kareler
Kareler
rele
Ders Destei
Sd
F
P
Toplamı
Ortalaması
Ortalamas
am ı
Gruplar arası
681.898
2
340.949
.949
1.422
.242
Gruplar içi
114118.8
.8
476
4
47
239.745
39.745
.745
Toplam
114800.7
800.7
00.7
478

IE
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x
“Örencilerin tutum ve problem çözme
özme becerileri,
be
örenme
örenme
me sürecinde
sü
s
teknoloji kullanımına göre farklılık göstermekte midir?”
sorusuna ilikin bulgular Tablo15 ve Tablo16’da
o16’da
16’da verilm
verilmektedir.
me Sürecinde Teknoloji Kullanımına
Kullanımın Göre Tutum Puanlarının Varyans Analizi Sonuçları
Kullanı
Tablo 15: Örenme
Teknoloji
noloji
Karelerr
Kareler
Sd
F
P
Kullanımı
Toplamı
ullanıımı
ullan
Ortalaması
Gruplar arası
Grupla
arası
486.212
4
2
243.106
0.958
.384
Gruplar içi
G
120733.3
1207
476
253.641
Toplam
121219
121219.5
478
Tablo 15’e göre
öre
re ö
öörenme
renme sürecinde teknoloji kull
kulla
kullanımına göre, örencilerin matematie yönelik tutumlarında anlamlı farklılık bulunmamıtır
05).
5). Bu bulguyla
bulguyla
yla paralellik
para
(F=0.958, p>0.05).
gösteren dier bulgu ise, Tablo 16’da görüldüü gibi, örenme sürecinde teknoloji kullanımına göre,
örencilerin problem
lem çözme
çöz beceri puan ortalamaları
ortalamala arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıın olmadııdır (F= 1.774, p>0.05).
orta
Tablo 16:
Kullanımına Göre Problem Çözme Beceri Puanlarının Varyans Analizi Sonuçları
1 Örenme
Örenme Sürecinde Teknoloji
Te
Teknoloji
Kareler
Kareler Toplamı
Sd
F
P
Kullanımı
Kullanıım
Kullan
Ortalaması
Gruplar
G
ruplar
uplar arası
849.143
2
424.572
1.774
.171
Gruplar
G
ru
içi
113951.5
476
239.394
Toplam
114800.7
478
Kiisel bilgi formunda yer alan, ders sürecinde teknolojinin kullanım sıklıı hakkındaki soruya verilen yanıtların frekansları ve yüzdeleri Tablo
17’de verilmektedir.
Tablo 17: Örenme Sürecinde Teknoloji Kullanım Sıklıı
Teknoloji Kullanımı
N (f)
%
8
1.7
Her zaman
147
30.7
Bazen
324
67.6
Hiçbir zaman
479
100
Toplam
Tablo 17 incelendiinde aratırmaya katılanların çounluunun (%=67.6) matematik dersinde, teknolojik araç gereçlerin hiç kullanılmadıı
yanıtını verdii görülmektedir.
x
Aratırmada “Örencilerin tutum puanları ve matematikte problem çözme beceri puanları arasında anlamlı bir iliki var mıdır?”
sorusuna da yanıt aranmıtır. Örencilerin matematie yönelik tutumunun matematikte problem çözme becerisi ile ilikili olup olmadıını saptamak
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amacıyla bu iki deiken arasındaki korelasyona bakıldıında, örencilerin matematie yönelik tutumları ile problem çözme becerileri arasında
yüksek düzeyde, pozitif yönlü bir iliki olduu görülmektedir (r =0.735, p= .000).
SONUÇ, TARTIMA VE ÖNERLER
Aratırmadan elde edilen bulgulara dayanılarak ulaılan sonuçlar aaıda sunulmaktadır.
¾ Örencilerin örenim gördüü okul türünün matematie yönelik tutumları ve problem çözme becerileri üzerinde etkili olmadıı görülmektedir.
¾ Cinsiyet faktörünün, örencilerin matematie yönelik tutumları ve problem çözme becerileri üzerinde etkili olduu görülmütür. Literatürde bu
sonucu destekleyen çalımalar yer almaktadır (Vermeer ve ark., 2000; Korkut, 2002; Kaptan ve Korkmaz 2002 a).
¾ Örencilerin matematie yönelik tutumları, sosyo-ekonomik durumlarından etkilenmekte, problem çözme becerileri ise bu faktörden
etkilenmemektedir. Üst sosyo-ekonomik düzeyde olan ailelerin çocuklarına ekonomik açıdan rahat yaama fırsatı vermesinin, derse karı ilgiyi,
sevgiyi ve çalıma isteini arttıracak boyutta etkisinin olmadıını, tam tersi olarak alternatif uralar ortaya çıkararak, örencinin derse karı ilgisini
azaltabilecei düünülmektedir.
¾ Aratırma sonuçlarına göre, örencilerin matematie yönelik problem çözme becerileri ailenin davranı özelliklerinden etkilenmekte, tutumları ise
bu faktörden etkilenmemektedir.
¾ Aratırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de udur ki; problem çözme becerisi en yüksek olan grup, “ilgisiz” olarak nitelendirilen ailelere
sahip örencilerden olumaktadır.
¾ Örencilerin matematie yönelik tutumları ve problem çözme becerileri, algılanan öretmen tutumundan etkilenmektedir.
lenmektedir Ta (2000) yaptıı bir
çalımada öretmen niteliinin örencilerin matematie yönelik tutumunu, pozitif yönde, dorudan etkilediini
ni ortaya
ortay ççıkarmıtır.
ıkarm
karmııt
¾ Örencilerin matematie yönelik tutumları ve problem çözme becerilerinin, okul dıı ders desteinden ve ders
teknoloji kullanımından
ers sürecinde teknol
etkilenmedii görülmütür. Daha da önemlisi, aratırmanın örneklemini oluturan örencilerin % 68’i kiisel bilgi formunda, matem
matematik dersinde
mat
teknolojinin kullanımına hiç yer verilmediini belirtmilerdir. Bu durum, öretmenlerin örenme ortamlarında
kullanılmak
gelitirilen öretim
ml ında kullan
mlar
ullanıılmak üzere gelitir
geli
teknolojileri ile ilgili farkındalıının, olması gereken düzeyin çok altında olduunu ortaya çıkarmıtır.
ır.
¾ Aratırmada matematie yönelik tutum ile problem çözme becerisinin birbirleriyle güçlü bir
ir iliki
ki içinde olduu
olduu görülmütür.
görülmü
görülmütür. Problem çözme
becerisi gibi üst düzey bilisel beceri gerektiren zor bir süreci baarıyla sonuçlandırabilmesii örencinin
yakından
ilgilidir. Matematie
cinin tutumu ile yak
ından
ndan il
ilg
karı tutum, matematikte baarılı olmaya karı duyulan inanç problem çözme becerisini olumlu
umlu yöndee etkiler.
et
Öneriler :
¾ Öretmenin örenciye karı tavır ve davranılarının, örencinin derse olan tutumunda
Öretmen her
unda
nda büyük ölçüd
ölçüde etkili olduu
olduu
u unutulmamalıdır.
unut
unu
eyden önce branıyla ilgili geni alan bilgisine ve öretmenlik mesleine uygun
kiilik
olmalıdır.
un ki
iilik özelliklerine sahip olmal
ıd Bununla birlikte öretmen,
örenme sürecinde örencilere rehberlik yapabilecek düzeyde eitim teknolojisini,
olojisini,
i, ça
çada öretim
tim yyöntem ve tekniklerini kullanma bilgi ve
becerisine sahip olmalıdır.
¾ Örencinin kendisine verilen ekonomik olanaklardan çok ailenin ilgi vee sevgisine gereksinim duydu
duyduu
aileler tarafından unutulmamalıdır.
u
u ai
ailel
¾ Okul dıı alınan özel ders desteinin matematie yönelik tutumların istendik
baına
stendik yönde gelimesinde
ggelimesinde
mesinde tek ba
ba
 yeterli olmadıı bilinmelidir.
¾ Problem çözme becerilerinin ve yaratıcılıklarının geliimi açısından
için
ve evde örencilerin özgürce soru
dan büyük önem taıdıı
ta
in sınıf
ssıınıf ortamında
o
sormalarına, fikirlerini özgürce ifade etmelerine fırsat verilmelidir.
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LKÖRETM KADEMESNDEK DENETM SÜRECNDE ULUSAL BLG
AI SISTEMNN KULLANILABLRLNN NCELENMES
Betül Balkar
Habib Özgan

10

Özet:
Eitim denetimi, eitim sisteminden arzu edilen sonuçlarin alinmasi ve belirlenen amaçlarin ne kadarina ulailabildiinin tespit
edilmesi açisindan büyük önem taimaktadir. Denetim sisteminin, eitim süreçlerinin verimliliini artirma yönünde bir hizmet
verebilmesi, etkili ve kullanili bir ekilde yapilandirilmasina ve uygulanmasina balidir. Özellikle ilköretim kademesinde,
denetlenecek okul ve öretmen sayisinin fazlalii, denetimin gerçekletirilebilmesi için çok fazla zaman harcanmasini
gerektirmektedir. Ilköretim müfettilerinin ihtiyaç duyduklari bilgilere denetim sahasina gitmeden ulaabilmesi, denetimde
zaman tasarrufu salama ve bürokrasiyi azaltma adina oldukça yararli bir uygulama olabilir. Müfettilerin
tileri okul, öretmen ve
örenciler hakkinda ihtiyaç duyduklari bilgilere internet üzerinden ulaabilmelerine, gerektiindee bilgi ve fikir
aliveriinde
f
bulunabilmelerine olanak salayan bir bilgi ai sistemi, denetim sürecine canlilik kazandirabilecek
sisteminin
rabilecek
abilecek ve eitim
e
ei
geliimini salama yönünde yapilacak planlamalara temel oluturabilecektir.
Bu aratirmanin amaci; ilköretim müfettilerinin, tefti ve deerlendirme sürecinde
cinde ulusal bilgi ai
a
ai sisteminin
s
yapilandirilmasina ve kullanilmasina yönelik görülerinin belirlenmesidir. Aratirmada;
“ilköretim
ada;
da; “ilkö
retim
retim okulu müfettilerinin,
müfetti
müfe 
tefti ve deerlendirme sürecinde ulusal bilgi ai sisteminin kurulmasina yönelik görüleri
“ilköretim
okulu
görüüleri nelerdir?” Ve “ilkö
“ilkö
ret
re
müfettilerinin, tefti ve deerlendirme sürecinde ulusal bilgi ai sisteminin kullanilmasina
görüleri
nilmasina yönelik görü
görü
ler nelerdir?”
Sorularina yanit aranmitir.

20

Aratirmada nitel aratirma teknikleri kullanilmitir. Aratirmanin katilimcilari
görev yapan ilköretim
atilimcilari
tilimcilari gaziantep ilinde göre
gö
müfettilerinden olumaktadir. Aratirma verilerinin toplanmasinda, görüme
kullanilmitir.
Elde edilen nitel
görü
üme formu yöntemi
yönt
kullanilm
verilerin analizinde ise, betimsel ve içerik analizi yöntemleri kullanilmitir.
nilmitir.
r.
Aratirma verilerinin analiz süreci devam etmektedir. Aratirma
teknolojinin bir arada uyumlu bir
ma sonuçlari, denetim ve te
tekno
ekilde kullanimi ve bu ekilde eitim süreçlerinin verimliliinin
yorumlanacak ve tartiilacaktir.
nin artirilmasi dorultusunda
dorultusunda yo
do
yoru
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Anahtar kelimeler: bilgi ai sistemi, denetim, ilköretim
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Özet
Bu aratırmanın amacı, ilköretim matematik adaylarının bilgisayar desteklii matematik öretimine
belirlemektir. Bu
öretimine yönelik görülerini
görü
amaçla, ilköretim matematik öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematikk öretimine
görülerinin,
öretimine yöne
yönelik görü
lerinin,
nin, öörencilerin sahip oldukları
örenme stilleri, cinsiyetleri, bilgisayarı kullanma düzeyleri ve bilgisayar sahibii olma
durumlarıı de
deikenleri
açısından farklılaıp farklılamadıı
ma durumlar
de
ikenleri açısın
belirlenmeye çalıılmıtır. Aratırmanın örneklemini balıkesir üniversitesindee örenim
ilköretim
matematik öretmenlii dördüncü sınıf
nim g
gören ilkö
retim matem
örencilerinden seçilen 76 kii oluturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kolb ö
öörenme
renme
nme stilleri envanteri
envanter ve aratırmacılar tarafından gelitirilen
bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik görüleri belirleme anketi
kullanılmıtır.
verilerin analizinde t-testi, varyans analizi,
nketi
keti kullan
kullanı
ılm
lmıtıır. Elde edilen ve
veril
yüzde frekans tablolarından yararlanılmıtır. Ayrıca örencilere yöneltilen
edilen veriler betimsel olarak analiz edilmitir.
ltilen
len aç
aaçık
ık uçlu
lu sorulardan elde edile
Aratırmada elde edilen bulgulara göre ilköretim matematik öretmen
men
n adaylarının
ad
adaylarının
n bilgisayar destekli
destekl matematik öretimine yönelik görülerinde
sahip oldukları örenme stilleri, bilgisayarı kullanma düzeyleri deikenleri
ve bilgisayar sahibi olma durumları ile
kenleri açısından
kenle
açısıından farklılık
farklılık olduu,
farklı
o
cinsiyet deikenleri açısından farklılık olmadıı sonucuna ulaılmıtır. Elde edilen
en sonuçlar ıııında, bilgisayar destekli matematik öretiminin
etkili gerçekletirilmesi ve örencilerin bilgisayarı matematik
etkili
salanması konularında çeitli önerilerde
atik eitiminde
e
ili bir biçimde kullanmalarının
kul
kull
bulunulmutur.
Abstract
The aim of this study is to determine elementary
mathematics teachers’ opinions about computer-aided mathematics
elemen
ementary school pre-service
pre
teaching. For this purpose, we tried to determine
the elementary
minee whether
wh
entar school pre-service mathematics teachers’ opinions about the computeraided mathematics teaching may differ in terms
students’ learning styles, their genders, their computer using levels and their
erms off variations such as the stud
st
having a computer. The sample of the study
among elementary school mathematics teaching 4’th grade students
udy consists of 76 participants selected
se
select
in balikesir university. Kolb learning styles inventory and a qu
questionnaire
estionnaire
naire pprepared by the researchers to determine the opinions about the computeraided mathematics teaching were us
T-test, variance analysis and percentage frequency table were benefited for data
used
ed as a data gathering tool. T-test
T-tes
analysis. Additionally, a descriptive
which were gathered from the answers of open-ended questions directed to the
ptive
tive analysis was used for the data w
students. According to the study’s
there
udy’s
dy’s findings, it w
was found that th
ere is a difference between the elementary school pre-service mathematics teachers’
opinions about computer-aided
mathematics
aided
ided m
math
ematicss teaching
teachi in terms oof the variations such as their computer using levels, and having a computer and their
genders. In the light off these findings, some advice is available
to fulfil the computer-aided mathematics teaching effectively and to help students
avail
use computers efficiently
ently
ntly in mathematics teaching.

GR
Bilginin
saklanması, kullanılması, paylaılması ve yayılması süreçlerinin gerçeklemesinde kullanılan tüm
Bilgin iilenmesi,
lenmesi,
lenmesi, üretilmesi, sak
teknolojiler bili
biliim
adlandırılır ve bu teknolojiler bilgisayar teknolojilerine dayanmaktadır. Buna göre, matematik öretiminde
bili
im teknolojisi olarak adla
adlan
biliim teknolojisi
bilgisayara dayalı bilisel araçlar kullanılarak yapılan öretim demektir. Buna da “Bilgisayar Destekli
ojisi demek çok özel anlamda
anla
anlam
Matematik Öretimi”
(Baki, 2002:11).
imi” (BDMÖ) denmektedir
denme
Bilgisayar,, ilköretimin
ilköretimin
ilkö
n birinci kademesinde örenilen somut deneyimlerle, ikinci kademesindeki soyut kavramlar arasında balantı ve
geçii salamada kullanılabilir.
nılabilir.
labili (Tacıolu, 1992: 36).Bilgisayarın bilgi aktarıcı olarak deil de örencinin aratırma yapabilecei ve kendi bilgisini
kurabilecei bir makine olarak
lara sınıflara girmesi eitiminde önemli deiiklikleri de beraberinde getirecektir. Bu deiikliin gerçeklemesi dorudan
doruya öretmenin bu teknolojiyi nasıl algıladıına ve teknolojiden ne zaman, nerede ve nasıl yararlanabileceine balıdır. O nedenle, eitim
sisteminde gerçekletirilecek herhangi bir deiim, öretmenlerin eitimle ilgili görü ve kavramlarında oluacak geliimlere balıdır. Bu kabul
öretmen eitiminin en önemli prensibidir (Baki, 2002:24).
Bilgisayar teknolojisinin gelimesi ile eitim yazılımları örencilere matematii anlamlı örenebilmeleri için yeni fırsatlar yaratmaktadır.
Gelecein matematik öretmenlerinden beklenen; öretim teknolojilerini, bilgisayarı matematik öretiminde etkin biçimde kullanabilen, gelien çaa
ayak uyduran, örencilerinin ihtiyaçlarına teknik bilgi ve birikimi ile cevap verebilen öretmenler olmalarıdır.
Belirtilen nitelikte öretmen yetitirmek adına, ülkemizde de bu deiimlere uygun olarak eitim fakültesi programlarında pek çok reform
gerçekletirilmitir. Bu reformlar çerçevesinde ilk ve ortaöretim matematik öretim programları yeniden yapılandırılmıtır. Bu deiimlerden
biriside bilgisayar destekli matematik öretimi derslerinin programda yer almasıdır. Programda yer alan bilgisayar destekli matematik öretiminin
baarıya ulaması ve matematik öretiminde eitim teknolojilerini etkin biçimde kullanan öretmenler yetitirilmesi her eyden önce öretmen
adaylarının bilgisayar destekli matematik öretimine karı olumlu görü ve tutum gelimesine balıdır. Bu dorultuda matematik öretmen
adaylarının bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik görülerinin ortaya konulması gerektii düünülmektedir.
Bu aratırmanın amacı, ilköretim matematik adaylarının bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik görülerini belirlemektir. Bu
amaç dorultusunda aaıda yer alan aratırma problemlerine yanıt aranmıtır:
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1. lköretim matematik öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik görüleri nelerdir.
2. lköretim matematik öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik görüleri, örencilerin sahip oldukları
örenme stillerine göre farklılık göstermekte midir?
3. lköretim matematik öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik görüleri cinsiyetlerine göre farklılık
göstermekte midir?
4. lköretim matematik öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik
görüleri bilgisayarı kullanma
düzeylerine göre farklılık göstermekte midir?
5. . lköretim matematik öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik görüleri bilgisayar sahibi olma
durumları göre farklılık göstermekte midir?
YÖNTEM
Aratırmanın Modeli:

IE
T

C

20

10

Bu aratırma tarama modeli kullanılarak gerçekletirilmitir. Veriler nitel ve nicel verilerden olumaktadır.
Öretmen adaylarının
makta
bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik görüleri, Örenme stilleri ve demografik özellikleri verileri oluturmaktadır.
turmaktad
Çalıma Grubu:
Çalıma grubunu 2009-2010 eitim öretim yılı I. Döneminde örenim gören Balıkesir Üniversitesi
öretmenlii
itesi
si ilköretim
ilkö
il retim
m matematik
matem
dördüncü sınıf örencilerinden seçilen 76 kii oluturmaktadır.
Veri Toplama Aracı:
Verileri toplamak amacıyla Bilgisayar Destekli Matematik Öretimine likin lköretim
görülerini
retim
etim Matematik Öretmenlerinin
Ö
leri
belirlemeye yönelik ilgili alan literatürü taranmı, alanda yapılmı olan benzer anketlerden yararlanılarak
görüü
alınmı
ararlan
nılarak uzman görü
görü
ü aal
ınm
nmıı vve görü ölçei
formu gelitirilmitir. Gelitirilen ölçek 4 bölümden olumaktadır. Birinci bölümde, aratırmaya
öretmen
adaylarına
kiisel bilgiler, ikinci
ya katılan
an öö
retmen adaylar
ına
na ait ki
ki
bölümde öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretiminin örenme amaçlıı kullanımına
görülerini
belirlemek amacıyla 22
kullanım
mına ilikin
ilikin
kin gö
görü
lerini bel
soru, üçüncü bölümde öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretiminin
amaçlıı kullan
kullanımına
ilikin
n ööretme
retme amaçl
nımına ili
kin görülerini belirlemek
amacıyla 25 soru, dördüncü bölümde ise öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik
belirleme amaçlı 6
atematik
tematik öretimine
ö
öretim
retimine ilikin
ilikin genel
enel görülerini
gör
g
görüme sorusu yer almaktadır.
Ölçein Balıkesir Üniversitesinde örenim gören 70 ortaöretim matematik
adayına
uygulaması yapılarak ön denemesi
mat ööretmen
retmen
en ada
aday
ına uygu
gerçekletirilmitir. Ön deneme sonrasında geçerlilik ve güvenirlik çalımaları
düük olan maddeler ölçme
arı yapılarak
ya ılarak
yap
arak faktör yükü 0.60 deerinden
dee
aracından çıkarılarak ölçme aracına son ekli verilmitir. Görüler Likertt tipi beli
toplanmıtır. Öretmenlerin belirtilen
beli derecelendirme ölçeiyle
be
ölçeiyle
ölçe
i
görülere sahip olma düzeyleri toplam puanlar kullanılarak deerlendirilmitir.
lmi
mitir.
ti
Likert tipi ölçekte güvenirlik düzeyini saptamak için iç tutarlıın
Alfa katsayısı kullanılmıtır. Ölçein 2 boyutlu
arlı
ın bir ölçütü olan, Cronbach Alf
olarak ele alınmı ve bu boyutların altında yer alan ölçeklerin tek bir yap
yapıyı
ölçmediini
etmek için faktör analizi uygulanmıtır. Öretmen
pıyı ölçüp ölçm
ölçmedi
ini test etm
adaylarının görülerini belirlemek için kullanılan ölçein boyutlarının geçerlik
çerlik
erlik güvenirlik çalıması
çalı
çalımas
ma için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve verilerin çok
deikenli normal daılımdan geldiini belirtmek için Barlett
Testi uygulanmıtır.
ett T
mıtır.
Elde edilen sonuçlara göre öretmen adaylarının
bilgisayar
destekli matematik
öretiminin
örenme amaçlı kullanımına ilikin görülerini
ın bilgis
g
matik öö
re
r
belirlemek amacıyla 32 soru oluturulmutur. Faktör analizi sonu
sonucunda ölçekte yer
sonucun
er alan 10 maddenin faktör yük deerlerinin farklı boyutta çıktıkları
saptanmı ve ilgili maddeler atılmıtır. Ölçein ikinci
ilikin
inci
nci bölümüne
bölümün ili
k geçerlik testi
sti ssonuçlarına göre KMO deeri; 0.82 olarak bulunmu, ayrıca
ölçein öretmen adaylarının bilgisayar destekli
kli mat
matematik ööretiminin
retiminin
ni örenme amaçlı kullanımına ilikin görülerinin % 60,7’sını açıkladıı
belirlenmitir. Bununla beraber görü maddelerinin
yapılan
delerinin
nin yap
ılan güvenilirlik
lirlik aanalizi sonucunda Cronbach Alfa katsayısı 0,76 olarak belirlenmi ve
anketteki soruların herhangi birinin güvenilirlik
görülmütür. Carter’a göre (1997) Cronbach Alfa deeri .70’in
enilirlik
nilir üzerine olumsuz etkisi olmadıı
olma
üzerinde olan ölçekler içsel tutarlılıa sahiptir, yani ele alınan
(akt: Bayram, 2004: 128). Buna göre elde edilen sonuç ölçein
alınan ölçekk güvenilirdir
güven
güv
güvenilirliinin kanıtı olarak kabul edilmitir.
dilmitir.
dilmi
t
Ölçein üçüncü bölümde
de ö
ööretmen
retme
retmen adaylarının
adaylarının
n bilgisayar ddestekli matematik öretiminin öretme amaçlı kullanımına ilikin görülerini
belirlemek amacıyla 33 soru oluturulmutur.
sonucunda ölçekte yer alan 8 maddenin faktör yük deerlerinin farklı boyutta çıktıkları
luturulmu
lu
turulmutur. Faktör analizi son
sonucu
saptanmı ve ilgili maddeler
atılmıtır.
Ölçein
err at
ılm
lmıtır. Ölçe
lçe
in ikinci bölümüne ilikin geçerlik testi sonuçlarına göre KMO deeri; 0.84 olarak bulunmu, ayrıca
ölçein , öretmen adaylarının
ylar
larıının bilgisayar destekli m
matematik öretiminin öretme amaçlı kullanımına ilikin görülerinin % 57,7’sini açıkladıı
belirlenmitir. Bununla
görü maddelerinin
laa bera
beraber görü
erinin yap
yyapılan
ıl güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach Alfa katsayısı 0,80 olarak belirlenmi ve
anketteki soruların herhangi birinin güvenilirlik üzerine olumsuz
etkisi olmadıı görülmütür.
o
Aday ö
öretmenlerin
destekli matematik
öretimine ilikin görülerini belirleme ölçeinin yanı sıra öretmen adaylarına 2 açık
retmenlerin bilgisayar
bilgisa
mat
uçlu soru yöneltilmitir.
neltilmi
ilmitir. Literatür taranarak oluturulan
olu
sorular uzman görüleri dorultusunda düzenlenerek son haline getirilmitir. Öretmen
adaylarına yöneltilen sorular unlardır.
unlard
un
ır.
1. Atandıınız
Atanddıınızz okulda teknolojik imkanlar
Atan
im
var olduunda Bilgisayar Destekli Matematik Öretimi (BDMÖ) yapmayı tercih eder misiniz.?
2.Tercih
ercih etme / etmeme
etmeme nedenler
nedenle
nedenleriniz?
Ayrıca aratırmaya
aratırmayaa kat
ara
katı
katılan
ılan öretmen
ö
adaylarının örenme stillerini tespit etmek amacı ile Kolb (1976) tarafından gelitirilen ve uzun
çalımalar sonucunda
(1985) Akar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkiye’de uygulanabilirlii kanıtlanan ve 12 maddeden
nda yeniden düzenlenen
düzen
düze
oluan Kolb Örenmee Stili Envan
Envanteri
(Ö.S.E) uygulanmıtır.
E
Veri Analizi:
Elde edilen verilerin analizinde t-testi, varyans analizi, yüzde frekans tablolarından yararlanılmıtır. Ayrıca örencilere yöneltilen açık
uçlu sorulardan elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmitir.
BULGULAR
Çalımada yer alan alt problemlere ilikin veriler analiz edilerek bu bölümde bulgu ve yorumlara yer verilmitir.
I. Alt probleme ilikin bulgular
Aratırmanın ilk aratırma problemi olan “lköretim matematik öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik
görüleri nelerdir.” Sorusuna yanıt aramak için öretmen adaylarına aratırmacılar tarafından gelitirilen bilgisayar destekli matematik öretimine
yönelik görü ölçei (BDMÖGÖ) uygulanmıtır. Ölçekten elde edilen veriler öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretiminin
örenme amaçlı kullanımına ilikin görüleri ve öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretiminin öretme amaçlı kullanımına ilikin
görüleri olmak üzere iki bölümde deerlendirilmitir.
Öretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Matematik Öretiminin Örenme Amaçlı Kullanımına likin Görüleri;
Ölçekte bu bölüm ile ilgili toplam 22 madde yer almaktadır. Öretmen adaylarının ölçek maddelerine verdikleri cevapların frekansları ve
yüzdeleri Tablo 1’ de verilmitir.
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Tablo 1. Bilgisayar Destekli Matematik Öretiminin Örenme Amaçlı Kullanımına likin Görülerinin Ortalama. Standart Sapma
Frekans ve Yüzdeleri
Ölçek Maddeleri

x

ss

f
BDMÖ
örencilerin
matematikteki soyut kavramları
somutlatırmasına yardımcı olur.
BDMÖ örencilerin problem
çözme becerilerinin gelimesini
salar.
BDMÖ
örencilerin
kiisel
örenme
ihtiyaçlarını
karılamasına yardımcı olur.
BDMÖ
örencilerin
matematiksel
ilem
yapma
becerilerini olumsuz etkiler
BDMÖ
örencileri
ezbere
yöneltir.
BDMÖ örencilerin zihinsel
ilem yapma becerilerini köreltir.
BDMÖ bilgiyi somutlatırır ve
görselletirir.
BDMÖ matematiksel düünmeyi
gelitirir.
BDMÖ
örencilerin
yeni
matematiksel
bilgileri
yapılandırmalarına yardımcı olur.
BDMÖ grup çalıması için uygun
deildir.
BDMÖ
örencilerin
yaratıcılıklarını köreltir.
BDMÖ örencilerin matematie
ti
e
karı
olumlu
tutum
um
gelitirmelerine yardım eder.
BDMÖ örencilerin
n aratırma
ara ma
isteini ve yeteneini
ini
ni artt
arttırır
BDMÖ örencilerin
ncilerin iibirlii
birlii
içerisinde çalımasına
çalıımas
çal
masıına olanak
salar.
BDMÖ
Ö öörenciler
re
renciler aras
arasındaki
ındaki
daki
ma duygusunu
du
geli
tirir.
r
yarıma
gelitirir.
BDMÖ
DMÖ öörencilerin
rencilerin
l
örenme
örenme
ssırasında
ıras
rasında boa
boa zaman
zam
harcamasına
harc
harcamas
ına
na neden
ned olur.
BDMÖ ö
öörencilerin
rencilerin
ren
yaratıcılıklarının
yarat
atııcılıklar
kl ının gelimesine
geli
elimesi
mes
salar
katkı sa
alar
BDMÖ uygulamalar
uygulamalarının
gerçekletii
örenciler
gerçek
gerçekle
ti
i sınıflarda
sınıf
sı
pasif
üslenir.
asif rol ü
üsleni
BDMÖ
MÖ yü
yürü
yürütülen projelerde
örencilerin
l
gönüllü olmasına
neden olur.
BDMÖ örencileri bilgileri
ezberlemekten uzaklatırır.
BDMÖ uygulamalarının
gerçekletii sınıflarda örenciler
derse etkin olarak katılır.
BDMÖ farklı örenme özelliine
sahip örencilerin örenmelerini
kolaylatırır.

3.
92

.7
4

3.
84
2.
94
3.
38
3.
23
4.
21
3.
57
3.
65

Kararsız
ım

%

f

%

f

%

13

17.
1

4
9

64.5

9

11.8

5

6.6

.9
8

10

13.
2

3
5

46.1

1
8

23.7

11

.9
0

14

18.
4

4
5

59.2

1
1

14.5

3

1.
06

2

2.6

1

1.3

.9
9
1.
22
.6
9
.8
3

4

26
8

.8
0

Katılmıyo
rum

f

%

Kesinlikl
e
Katılmıy
orum
f
-

%
-

14.5

2

2.6

3
3.9

3

3.9

1.
26
2
.8
5
.6
9

5.3
34.
2
10.
0..
5

3
2

1
7
2
3
4
2
3
6

42.1
22.4

30.3
0.3

1
6

1
8
1
4

21.1
1.11

20
2

26.33

6

7.9

23.77

322

42.1
42

8

10.5
10.

18.4
18

21

27.6
7.6

1
4
-

18.4
-

55.3

6

7.9

2

2.6

47.4
.4

2
5

32.9

6

7.9

1

1.3

1
2

15 8
15.8

10

13.2

-

-

18.4

31

40.8

19.7

43

56.6

6

7.9
7

4
8

63
63.2

10

13.
2

9

11.8
1

1

1.3

6

7.9

8

10.
5

4
5

59.2

2
0

26.3

3

3.9

IE
TC

3.
344
3.
75
3.
76

Katılıyo
rum

20
10

3.
52

Kesinlikl
e
Katılıyo
rum

1
4
1
5

3.
68

.9
6

144

18.
4

3
7

48.7

1
2

15.8

13

17.1

3.
3
40

.8
3

4

5.3

3
6

47.4

2
3

30.3

13

17.1

3.
15

.9
0

4

5.3

2
6

34.2

2
4

31.6

22

28.9

3.
61

.9
6

2

2.6

1
0

13.2

1
3

17.1

41

53.9

3.
72

.9
7

17

22.
4

3
2

42.1

1
6

21.1

11

14.5

3.
32

.9
8

2
1

27.6

1
6

21.1

32

3.
43

.9
1

6

7.9

3
5

46.1

2
3

30.3

3.
44

.9
8

7

9.2

3
7

48.7

1
8

3.
59

.9
1

10

13.
2

3
7

48.7

3.
56

.8
8

6

7.9

4
3

56.6

1
2
1
1

15.8

14.5

-

-

-

-

-

-

-

-

1
0

13.2

-

-

42.1

7

9.2

10

13.2

2

2.6

23.7

11

14.5

3

3.9

1
7

22.4

12

15.8

-

-

1
7

22.4

8

10.5

2

2.6

Tablo 1’ incelendiinde de görüldüü gibi matematik öretmen adaylarının önemli bir bölümü BDMÖ’ nin örencilerin yaratıcılıklarını
( x =3.75), örencilerin zihinsel ilem yapma becerilerini ( x =3.23) körelteceini düünmektedir. Ayrıca öretmen adayları BDMÖ’ nin örencileri
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ezbere yönelteceini (

x

=3.38) düünmektedir. Bununla beraber BDMÖ’ nin örencilerin matematiksel ilem yapma becerilerini olumsuz

etkileyeceini düünenler ( x =2.94) bu fikirde olmayanlara kıyasla daha azdır. Öretmen adaylarının yine büyük kısmı BDMÖ’ nin örencilerin
örenme sırasında boa zaman harcamasına neden olacaını (

x =3.61),

BDMÖ uygulamalarının gerçekletii sınıflarda örencilerin pasif rol

üsleneceklerini ( x =3.32) ve BDMÖ’ nin grup çalıması için uygun olmadıını ( x =3.34) düünmektedir. BDMÖ’ nin bilgiyi somutlatırıp
görselletirdiini ve örencilerin matematikteki soyut kavramları somutlatırmasına yardımcı olduu yönünde öretmen adaylarının büyük
çounluu olumlu görü bildirmitir.
Sonuç olarak öretmen adaylarının büyük çounlu bilgisayar destekli matematik öretiminin örenme amaçlı kullanımına ilikin olumlu
görülere sahip olmasının yanında BDMÖ’ nin örencilerin pasif rol üstlenmesine, yaratıcılıkların körelmesine ve örenme sırasında boa zaman
harcanmasına neden olacaını da düünmektedirler.
Öretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Matematik Öretiminin Öretme Amaçlı Kullanımına likin Görüleri;
Ölçekte bu bölüm ile ilgili toplam 25 madde yer almaktadır. Öretmen adaylarının ölçek maddelerine verdikleri cevapların frekansları ve
yüzdeleri Tablo 2’ de verilmitir.

IE
TC

20
10

Tablo 2. Bilgisayar Destekli Matematik Öretiminin Öretme Amaçlı Kullanımına likin Görülerininn Ortalama, Standart
Sapma Frekans
Sta
ve Yüzdeleri
mıyorum
rum
Kesinlikle
inlikle
Kesinlikle
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum
x
ss
Katılıyorum
Katılmıyorum
orum
Ölçek Maddeleri
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
BDMÖ öretmene 3.64 .96
eitim-öretim
9
11.8
45
59.2
11
14.5
8
10.5
10
3
3.9
3
ortamında
zaman
kazandırır.
BDMÖ öretmenin
.80
uygun
bir
sınıf
ortamı
atmosferi 3.13
4
5.3
18
23.77
38
50.0
16
21.1
oluturmasına
yardımcı olur.
BDMÖ
matematiksel
ilikileri
4.26 .88
36
47.4
300
39.5
4
5.3
6
7.9
görselletirerek
öretmemi salar.
BDMÖ ile iyi bir
grup
çalıması 3.77 .87
15
19.7
36
47.44
18
23.7
7
9.2
tasarlanabilir.
BDMÖ
derste
örencilerle birebir
2.92 1.000
5
6.6
23
30.3
24
31.6
21
27.6
3
3.9
iletiim
kurmamı
engeller.
BDMÖ
ile
matematiksel iliki
ki
ki
3.76 .83
10
13.2
46
60.5
13
17.1
6
7.9
1
1.3
13 2
ve kavramlar daha
iyi öretilebilir.
ir
ir.
BDMÖ ööretmenin
retmenin
retm
günlük
hayatla
matematik
matik
konularını
birletiren
13
17.1
40
52.6
13
17.1
10
13.2
onular
nularını birle
tiren 3.73 .89
problemler
oblemle
tasarlamasına
tasarlamas
amasıına yardım
yardım
yar
ede
eder.
BDMÖ
dersini
anlamak
planlamak
zaman 2.31 .88
10
13.2
42
55.3
15
19.7
8
10.5
1
1.3
alıcıdır.
dır.
BDMÖ
nin
n
tasarlanması
sı
ve 2.48 .97
7
9.2
41
53.9
15
19.7
10
13.2
3
3.9
planlanması zordur.
BDMÖ derslerinde
örencilerin
deerlendirilmesinin 3.23 .99
4
5.3
14
18.4
22
28.9
32
42.1
4
5.3
zor
olacaını
düünüyorum.
BDMÖ
sırasında
sınıf içi disiplinin
2.34 .95
10
13.2
43
56.6
13
17.1
7
9.2
3
3.9
salanması problem
oluturur.
Bilgisayar destekli
matematik öretimi
matematik derslerini 3.43 .98
9
11.8
32
42.1
19
25.0
15
19.7
1
1.3
daha iyi organize
etmemi salar.
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.86

11

14.5

44

57.9

11

14.5

10

13.2

-

-

3.32

.80

5

6.6

26

34.2

34

44.7

11

14.5

-

-

3.35

.90

5

6.6

33

43.4

23

30.3

14

18.4

1

1.3

3.68

.81

5

6.6

52

68.4

11

14.5

6

7.9

2

2.6

3.78

.98

3

3.9

5

6.6

17

22.4

36

47.4
7.4

15

19.7

3.18

.76

2

2.6

23

30.3

39

51.3

11

14.5
4.5

1

1.3

2.77

1.02

2

2.84

1.08

5

2.63

1.09

3.35

20
10

3.73

2.6

40

52.6

11

14.5
4.5

19

25.0
25

4

5.3
5

6.6

29

38.2

22

28.9

13

17.1

7

9.2

12

15.8

25

32.9

21

27.6
27

155

19.7

3

3.9

1.09

5

6.6

444

57.9

4

5.3

19
1

25.0

4

5.3

3.43

1.03

1

1.
1.3

17

22.4

17
7

222.4

30

39.5

11

14.5

2.44

.977

7

9.2

466

60.5

6

7.9

16

21.1

1

1.3

34

44.7

24

31.6

8

10.5

3

3.9

IE
TC

BDMÖ
ile
örencilerin ilgilerini
daha
çok
çekebilirim.
BDMÖ ile öretim
hedeflerine daha kısa
sürede ulaılabilinir.
BDMÖ öretim
hedeflerine daha
kolay ulaılabilinir.
BDMÖ. öretimin
etkili
gerçekletirilmesinde
öretmene rehber
olur.
BDMÖ yapmak
zaman kaybıdır.
BDMÖ öretmenin
ölçme ilemini
kolaylatırır.
BDMÖ öretmenin
sınıf içindeki disiplin
ve otoritesini
olumsuz etkiler.
BDMÖ. örenci
öretmen
etkileimini olumsuz
etkiler.
BDMÖ. örencileri
hazırcılıa iter.
BDMÖ. öretmenin
ders anlatma yükünü
azaltır.
BDMÖ. öretme
sürecini tek düze
hale getirir.
BDMÖ. örenciler
arasındaki yüzyüze
etkileimi azaltır.
BDMÖ. örencilerin
ilgi ve dikkat
toplama süresini
azaltır.

3.44

.94

7

9.2

Öretmen adaylarının
nın
n Bilgisayar Destek
Destekli Matematik Öretiminin
Ö
Öretme Amaçlı Kullanımına likin görülerine dayanılarak elde edilen

tablo 2 incelendiinde öretmen
BDMÖ derslerinde örencilerin deerlendirilmesinin zor olacaını düündüü ( x
retme
retmen adaylarının
adaylarının büyük
üyük çounluunun
ço
çounlu
= 3.23), BDMÖ yapmanın
apman
pmanıın zaman kaybı
kaybı olacaı ( x =3
ka
=3.78) ve öretme sürecini tek düze hale getirecei ( x = 3.43), yönünde görü bildirdikleri
tespit edilmitir. Bununla beraber öretmen
adaylarının
% 86.8, “BDMÖ matematiksel ilikileri görselletirerek öretmemi salar.” Cümlesine
ö
adaylar
olumlu görü
belirtmilerdir.
ü belirtmi
tmilerdir. Ayrıca
Ayr örencilerin
ncile büyük bir bölümü, BDMÖ’ nin örencilerin ilgi ve dikkat toplama süresini ( x =3.44), öretmenin
azaltt
azalttıını
ıın düünmekte ve BDMÖ ile örencilerin ilgilerini daha çok çekebileceini ( x =3.73) belirtmektedir.
ders anlatma
ma yükünü ( x =3.35) azalttı
Sonuç olarak öretmen
öretmen adayları
adayları BDMÖ’ nin
n öretim amaçlı kullanımına ilikin olumlu görüler taımakta bunun yanında uygulama, sınıf disiplinini
salama, dersi planlama,
anlama, zamanı
zamanı ayarlama
ayarl
ayarla
konularında problemler yaanacaını düünmektedirler.
II. Alt probleme
ilikin bulgular
eme iliki
ili
Aratırmanın ikinci
kinci aratırma problemi olan “lköretim matematik öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik
görüleri, örencilerin sahip oldukları örenme stillerine göre farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt aramak için öretmen adaylarına
bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik görü ölçei (BDMÖGÖ) uygulanmıtır. Öretmen adaylarının örenme stillerini belirlemek amacı
ile Kolb örenme stili envanteri kullanılmıtır.
Probleme yanıt aramak için elde edilen veriler 0,05 anlam düzeyinde tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) Tukey testi ile
deerlendirilmitir. Elde edilen sonuç Tablo 3 ve Tablo 4 de verilmitir.
Tablo 3. Öretmen adaylarının örenme stili deikenine göre bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik görü puanları
Deikenine likin Betimsel Veriler
Baat Örenme Stilleri
1.Tip Örenenler-mgesel Örenenler
2.Tip Örenenler-Analitik Örenenler
3.Tip Örenenler-Sa Duyulu Örenenler
4.Tip Örenenler-Dinamik Örenenler
Toplam
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23
42
8
76

X

111.33
159.56
162.85
156.12
159.11
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34.44
25.45
20.38
18.61
24.11
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Tablo 4. : Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Varyansın Kaynaı
Kareler Toplamı
sd
F
Gruplar arası
7513.598
3
Grup içi
36094.337
72
4.996
Toplam
43607.934
75

p
.003

puanlarının (

X

20
10

Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; öretmen adaylarının örenme stilleri incelendiinde, % 3.9 ’unun I Tip örenenler, %
30.3’ünün II Tip örenenler, % 55.3 ‘ ünün III. Tip örenenler % 10.5’inin IV Tip örenenler grubuna dahil oldukları belirlenmitir. Tablo 4’e ait F
deeri incelendiinde, aratırmaya katılan öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik görü puanlarının öretmen
adaylarının sahip oldukları örenme stillerine göre
= 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık gözlenmektedir. [F(3-72)= 4.996 : p<.05]. Bu farkın
hangi örenme stiline sahip öretmen adayları arasında olduunu tespit etmek amacı ile öretmen adaylarının toplam görü puan ortalamaları
Scheffe testi ile karılatırılmıtır ve sonuçlar Tablo 5’ de verilmitir.
Tablo 5: Scheffe Testi Sonuçları
(I) Örenme Stili
(J) Örenme Stili
(I-J) Ortalama
p
ma
Farkı
2.Tip - Analitik Örenenler
-48.23
.23
..010
1.Tip Örenenler mgesel
3.Tip - Sa Duyulu Örenenler
-51.52
1.52
.004
Örenenler
4.Tip – Dinamik Örenenler
-44.79
4.79
.04
2.Tip Örenenler Analitik
3.Tip Sa Duyulu Örenenler
-3.29
29
.955
Örenenler
4.Tip Dinamik Örenenler
3.444
.98
3.Tip Örenenler-Sa Duyulu
4.Tip Dinamik Örenenler
6.73
.899
Örenenler
Scheffe testinin sonuçlarına göre 3.Tip Örenenler-Sa Duyulu Örenenlerin bilgisayarr destekli matematik
mat
öretimine
öret
yönelik görü
=162.85) 2.Tip Örenenler-Analitik Örenenler (

Örenenler-Dinamik Örenenlerden ( X

X

=159.56), 1.Tip
Tip Ö
Ö
Örenenler
renenler
renen
mgesel Ö
Örenenler
renenler
rene
(

X

=111.33) ve 4.Tip

=156.12) daha fazla olduu belirlenmitir.
tir. Yani bilgisayar destekli matem
matematik öretimine yönelik görü
puanları en yüksek olan öretmen adayları, örenme stili 3.Tip örenenler, en düük
adayların
düüük olan ööretmen
retmen
tmen adaylar
ın ise 1.Tip Örenenler oldukları
bulunmutur. Scheffe testi sonucunda farklılıı 1.Tip Örenenler mgesel Örenenler
saptanmıtır.
renenler yarattıı
yarattıı saptanmı
yarattı
tır.
III. Alt probleme ilikin bulgular
Aratırmanın üçüncü problemi olan “lköretim matematik
adaylarının
atikk öretmen
öö
retmen ada
adaylarının
n bilgisayar
bilgisay destekli matematik öretimine yönelik
görüleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt
anııt aramak için verilere 0,05 aanlam düzeyinde baımsız t testi uygulanmıtır.
Öretmen adaylarının cinsiyetlerine göre görü puanlarının ortalamaları arasındaki
analiz sonuçları Tablo 6'da verilmitir.
asındaki farka
fark ilikin
ilikin
kin an
ana
Tablo 6. Öretmen Adaylarının Cinsiyetlerine
Puanların Karılatırılması
insiyetleri
nsiyetler Göre BDMÖYG’den
MÖYG’den
G’den Aldıkları
Ald
sss
t
p
Cinsiyet
N

X

511
25

154.52
168.48

23.71
22.57

.613

.436

IE
TC

Bayan
Erkek

Tablo 6’dan da görüldüü gibi
bi erkek öretmen
öretmen
retmen adaylarının
adaylarının Bilgisayar
Bilg
Bilgisa
destekli matematik öretimine ilikin görü puanlarının ortalaması

(X

=168.48), bayan öretmenlerin
n ortala
ortalamas
ortalamasından
ından ( X =
=154.52)
154.52) fazladır.
fazlad Ancak baımsız t testi sonuçları ortalamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olmadıını göstermektedir
ermektedir (t(74)
0,05).
(7 = .613, p>0,05).

IV. Alt probleme
mee ilikin
ili
ilikin
in bulgular
Aratırmanın dördün
aratırma
matematik öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik
dördüncü ara
tırma problemi
oblemi ““lköretim
lkö
görüleri bilgisayarı kullanma düzeylerine göre farklılık
midir?” sorusudur. Probleme yanıt aramak için elde edilen veriler 0,05 anlam
farklılık göstermekte
farklı
g
düzeyinde tek faktörlü
uygulanmıtır. Elde edilen sonuç Tablo 7 ve Tablo8 de verilmitir.
törlü
tör
lü varyans analizi (ANOVA) uygu
Öretmen
adaylarının
kullanma düzeyleri deikenine göre bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik görü
Tablo 7: Ö
Ö
retmen ad
adaylar
ının bilgisayarı
bil
bilgis
puanları Deikenine likin Betimsel Veriler
Bilgisayarı kullanma düzeyi
N
B
sd
X
Çok aaz
11
149.09
26.39
Orta
Ort
32
153.25
19.90
33
168.51
24.65
iiyi
Toplam
76
159.11
24.11
Tablo 8. : Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Varyansın Kaynaı
Kareler Toplamı
sd
F
p
Gruplar arası
4900.78
2
Grup içi
38707.15
73
4.62
.013
Toplam
43607.93
75

Öretmen adaylarına “Bilgisayarı ne düzeyde kullandıınızı düünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmi ve “Hiç Kullanmıyorum”, “ Çok Az”,
“ Orta”, “yi” “ Çok yi Düzeyde” yanıtlarından birisini seçmeleri istenmitir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; öretmen adaylarının
bilgisayarı kullanma düzeyleri incelendiinde, % 14.5 ’inin çok az, % 42.1’inin orta, % 43.4 ‘ ünün iyi düzeyde bilgisayarı kullandıkları tespit
edilmitir. Tablo 8’e ait F deeri incelendiinde, aratırmaya katılan öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik görü
puanlarının öretmen adaylarının bilgisayarı kullanma düzeylerine göre = 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık gözlenmektedir. [F(2-73)= 4.62:
p<.05]. Bu farkın hangi düzeyde bilgisayarı kullanan öretmen adaylarından kaynaklandıını tespit etmek amacı ile örencilerin toplam görü puan
ortalamaları Scheffe testi ile karılatırılmıtır ve sonuçlar Tablo 9’ da verilmitir.
Tablo 9: Scheffe Testi Sonuçları
(I) Bilgisayarı
(J) Bilgisayarı kullanma
(I-J)
p
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kullanma
düzeyi
Çok az
Orta

düzeyi
Çok az
Orta
iyi

Ortalama
Farkı
-4.159
-19.06
-14.90

.875
.066
.039

Scheffe testinin sonuçlarına göre bilgisayarı çok az düzeyde kullanan öretmen adaylarının görü puanları (

X

=149.09) orta düzeyde

( X =153.25) ve iyi düzeyde ( X =168.21) kullanan öretmen adaylarına göre daha düüktür. Yani bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik
görü puanları en yüksek olan öretmen adayları bilgisayarı iyi derecede kullanan, en düük olan öretmen adayları ise bilgisayarı çok az kullanan
öretmen adayları olmutur.

20
10

V. Alt probleme ilikin bulgular
Aratırmanın beinci alt problemi olan “lköretim matematik öretmen adaylarının bilgisayar destekli
matematik öretimine yönelik
kli
li matem
mat
görüleri bilgisayar sahibi olma durumları göre farklılık göstermekte midir?” sorusuna yanıt aramak için verilere
ere
re 0,05 anlam düzeyinde baımsız t
testi uygulanmıtır. Öretmen adaylarının bilgisayar sahibi olmalarına göre görü puanlarının ortalamaları aras
arasındaki
ilikin
analiz sonuçları
asıındaki farka ili
ili

Tablo 10'da verilmitir.
Tablo 10. Öretmen Adaylarının Bilgisayar Sahibi Olmalarına Göre BDMÖGÖ’den
Aldıkları
Puanların
Karılatırılması
en A
Ald
dıkları Puanlar
Puanla
ın Kar
r ıla
la
atırılm
ss
t
p
Bilgisyar
N
X
sahibi olma
durumu
Var
51
158.43
20.999
.460
.500
Yok
25
160.52
29.92
9.92
.92
Tablo 10’dan da görüldüü gibi bilgisayar sahibi olan öretmen adaylarının
aylarının
n gör
görü
görü puanları
puanlarının
ının ortalamas
ortalaması ( X =158.43), bilgisayar sahibi
olmayan öretmen adaylarının ortalamasından ( X =160.52) azdır. Ancak
k ba
ba
baımsız
ıms
msıız t testi sonu
sonuçlar
sonuçlarıı ortalamal
ortalamalar
ala
arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark olmadıını göstermektedir (t(74)= .460, p>0,05).
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u sorular yöneltilm
yöneltilmi
tir.
Aratırmada ayrıca öretmen adaylarına ayrıca bazı açık uçlu
yöneltilmitir.
nda Bilgisayar
Bilgisaya Destekli
D
Öretmen adayları “Atandıınız okulda teknolojik imkanlar var olduunda
Matematik Öretimi (BDMÖ) yapmayı
tercih eder misiniz.?” “.Tercih etme / etmeme nedenleriniz?”
çeitlii yanıtlar
vermilerdir.
? sorusuna
s
ar vermi
vermi
lerd Buna göre öretmen adaylarının % 68.4‘ü BDMÖ
ara sıra yapmayı tercik ettiklerini belirtmilerdir.
BDMÖ yapmayı hiçbir zaman tercih etmeyeceini
belirten öretmen adaylar
adayları
yece
yece
ini bel
belirt
aylarıı bbu duruma neden olarak kendilerini yetersiz hissetmelerini
göstermilerdir. Örnein;
A1:Bilgisayara pek hakim olduumu düünmüyorum
düünm
ünmüyorum yazılımları
yazılımla
mla kullanmayı bilmiyorum. O yüzden etkili biçimde konuyu sunabileceimi
sanmıyorum.
A2: u an yetersizim kendime güvenmiyorum.
üniversitedeki hocaların dersi projeksiyondan verip geçmesi ve benim
üvenmiyorum. Bunun
üvenmiyorum
Bunun nedeni olarak
ola
örenememem olduunu düünüyorum.
BDMÖ yapmayı sık sık tercih
edeceini
adayları bu duruma neden olarak BDMÖ nin dersi ilgi çekici hale getirmesi,
ercih
rcih ed
edece
ini belirten
elirten öretmen
ö
men ada
ad
kalıcı örenme salaması, gelien
çaa
n ça
ça
a ayak uydurulması
uydurulması gerektiini
gerekti
gerekti
ini belirtmilerdir.
b
BDMÖ yapmayı ara ssıra
edeceini
öretmen adayları buna neden olarak BDMÖ nin örenci için dikkat daıtıcı olması,
ıra tercih edec
edece
ini belirten öretm
zaman alıcı olması ve öretmen
göstermilerdir. Bazı öretmen adayları ise BDMÖ’ nin sadece geometri ve
tmen için zahmetli olmasını
olmas
olm ını neden olarak
o
çizimlerde ie yaradıına inandıklarını
belirtmilerdir.
Örnein
inand
belirtmi
milerdi
lerdir. Örne
in
C1: BDMÖ yapmak yerine konu ile
daha yararlı bence
ille ilgili
ili soru çözmek
çöz
C2: Ara sıra
ıra belli fonksiyon çizimleri ya da üç boyutlu cisimlerin öretilmesinde kullanılabilir sadece
C3: Çizimlerde
yardımcı
sürekli uramak öretmeni yorar
izimlerde
zimlerd yard
dımc
mcıı olabilir
ola
ama sürek
C4:Örencinin
daıtabilir.
Her zaman deil ara sıra yapılabilir.
Örencinin derse ilgisini
Ö
ilgi
daaıtabilir.
t
C5:Örencinin
daıtacaını
C5:Ö
C5:Ö
Örencinin
cinin ilgisini
ilgisin da
aıtaca
aını ddüünüyorum o yüzden çok ihtiyaç duymadıkça kullanamam

SONUÇ VE TARTIMA
Aratırmada elde edilen bulgular
bulgul ııında aaıdaki sonuçlara ulaılmıtır.
bulgu
1. lköretim matematik
öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik görülerinin, öretmen adaylarının sahip
matem
oldukları örenme
göre farklılık gösterdii bu farklılıın 3.tip örenme stiline sahip öretmen adayları lehine olduu;
nme stillerine
s
2. lköretim matematik öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik görülerinin cinsiyetlerine göre farklılık
göstermedii;
3. lköretim matematik öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik görülerinin bilgisayarı kullanma
düzeylerine göre farklılık gösterdii bu farklılıın bilgisayarı iyi düzeyde kullanan öretmen adayları lehine olduu
4. lköretim matematik öretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öretimine yönelik görüleri bilgisayar sahibi olma durumları
göre farklılık göstermedii belirlenmitir.
5. Ayrıca öretmen adaylarının önemli bir kısmının BDMÖ’ nin örencilerin yaratıcılıklarını, zihinsel ilem yapma becerilerini körelteceini,
örencileri ezbere yönelteceini, örencilerin matematiksel ilem yapma becerilerini olumsuz etkileyeceini düündükleri, ayrıca
öretmen adaylarının yine büyük kısmının BDMÖ’nin örencilerin örenme sırasında boa zaman harcamasına neden olacaını,
uygulamaların gerçekletii sınıflarda örencilerin pasif rol üsleneceklerini ve grup çalıması için uygun olmadıı yönünde görü
bildirmeleri de oldukça çarpıcıdır.

Sonuç olarak öretmen adayları bilgisayar destekli matematik öretiminin öretim ve örenme amaçlı kullanımına ilikin olumlu görüler
belirtmi olsalar da uygulamada akıllarında pek çok soru iaretinin olduu da görülmektedir.
ÖNERLER
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Öretmen adaylarının BDMÖ konusunda olumlu görü gelitirmesinde her eyden önce onlara bu dersleri veren öretim üyelerine görevler
yüklemektedir. Öretmen adaylarının görülerinin olumlu gelimesi her eyden önce teknolojiyi doru kullanmalarına, bilgisayarı ve gerekli
yazılımları kullanmada yeterli olmalarına balıdır. Bu nedenle öretmen adayları bu konuda gerekli alt yapıyı alarak mezun edilmelidir. Bu
çalımanın ııında öretmen adaylarının BDMÖ’ne yönelik görü ve inançlarının beraber deerlendirildii çalımaların yapılması, ve BDMÖ
ortamını tasarlama ve uygulama konusunda yeterli donanıma sahip olup olmadıklarının aratırılması bu konudaki sıkıntılara ıık tutabilir.

IE
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C
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Özet
Matematik eitimcileri, özellikle bilgisayar destekli uygulamalara yapılan vurgularla, alanda
nda bilgii ve iletiim
ileti
iletiim teknolojilerini kullanma açısından
beklentinin yüksek olduu bir grup haline gelmitir. Bilgi ve iletiim teknolojilerinin uygulayıcı
olan matematik
gulayyıcı kimliine
kimliiine uyum
um salama
sa
sa
lama sürecinde
sür
öretmen adaylarının bilgisayar teknolojisindeki hızlı geliimden etkileni biçiminee ba
balı
farklı deikenler açsından
ba
lı olarak kaygı
kaygı profillerinin
llerinin far
belirlenmesi ilköretim matematik öretmenlerinin yetitirilmesi sürecine katkı salayacaktır.
aratırmanın amacı, ilköretim
sa
sa
layacakt
layacaktıır. Bu dorultuda
dorultuda ara
matematik öretmeni adaylarının bilgisayar kaygı düzeylerinin çeitli deikenler
açısından
er açıs
sından incelenmesid
incelenmesidir. Bu amaç dorultusunda tekil ve ilikisel
tarama modeliyle desenlenen aratırmada eskiehir osmangazi üniversitesi eitim fakül
ilköretim
matematik öretmenlii dördüncü sınıfta
fakültesi ilkö
retim
etim matema
örenim gören 103 öretmen adayı çalıma evrenini oluturmutur. Verilerin
gelitirilen 5’li likert tipli ve 18
rin toplanmasında
toplanmasında ersoy (2005) tarafından
toplanması
ttaraf
maddeden oluan “bilgisayar kaygısı ölçei” ile roadrangka, yeany vee padilla (1982) tarafı
tarafından
gelitirilen
ve 21 maddeden oluan “mantıksal
taraf
fından geli
geli
tiril
tir
düünme grup testi” kullanılmıtır. Aratırmanın sonuçları, ilköretim
öretmen
kaygılarının cinsiyetlerine, günlük
m matematik
mate
öretmen adaylarının
adaylarının bilgisayar
adayları
bi
bilgisayar kullanma sürelerine, bilgisayarı genel kullanma amacına
mantıksal
düünme
acınaa ve
v mant
ıks
ksal dü
ünme be
bbeceri düzeylerine göre anlamlı farklılama
göstermediini, bilgisayar sahibi olma durumlarının ise anlamlı ölçüde
kaygısı farklılaması yarattıını ortaya koymutur.
lçüde
çüde bir bilgisayar ka
kayg
Aratırmadan elde edilen sonuçlar, ilgili alanyazına dayalı olarak tartıılmı,
dorultura
uygulamaya ve gelecek aratırmalara yönelik öneriler
mı, bu do
do
rultura uyg
sunulmutur.
Anahtar kelimeler: bilgisayar kaygısı, mantıksal düünme,
matematik öretmen adayı
üünme, mate
matemati
day
ayıı
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Abstract
With preponderating emphasizes made on computerr aided applications, m
mathematics educators become “a high expectancy group” in the view of
math
using information and communication technologies.
respect,, it is be
becoming more and more important to contribute their training process.
echnologies. To this respect
Having a core adaptation process in using information and communicatio
communication
communi
cati technologies as an executors role, mathematics teacher candidates is an
important group for studying particular
factorss acting on their anxiety pr
profiles with respect to the puzzling growth of computer technology. The main
cular fac
factor
purpose of this study accordingly
levels of mathematics teacher candidates with respect to a series of variables. A
gly
ly is to examine computer anxiety lle
survey model has been usedd and research-data has been collected
collecte from a study group of 103 mathematics teacher candidates attending eskisehir
osmangazi university, faculty
instrument
for this study consists of a 5 point likert-type “computer anxiety scale” with
ulty
ult
ty of education. Data collection
co
ins
18 items developed by
logical thinking” with 21 items, developed by roadrangka, yeany and padilla (1982). The
y ersoy (2005) and “group test of log
results of the study show there was a significant differe
difference in mathematics teacher candidates’ computer anxiety according to computer ownership
differen
variable. However,
er,
r, computer anxiety scores related to the scale showed no significant difference with respect to “gender”, “time spent on computer
use”, “major aim
ability level” variables. The results of the study was discussed based upon the literature and
im
m of computer use” and “logical thinking
thin
in this direction,
tion, some suggestions
suggestions were made for future research and practice.
Key words: computer anxiety, logical
mathematics teacher candidate
logical
cal thinking,
think
thin
GR

Bilgisayar teknolojisininn bilginin
üretilmesi ve paylaılmasına getirdii kolaylık onu bir bakıma vazgeçilmez kılmıtır. Ardıl ilemlerin yapılmasını
bilgi
bilgini
kolaylatıran bilgisayarların,
n bata bilgiyle dorudan ilgilenen alanlar olmak üzere farklı birçok alanda etkileri bulunmaktadır. Basit hesaplamaların
yapılabilmesi ile balayan süreçte bilgisayarlar, bugün enformasyon ve bilgiyle ilikili ilemlerde bavuru kaynaı haline gelmitir.
Bireyler bilgisayar teknolojisini kullanırken, kullanımla ilgili alanlardan bir veya birçouna ilikin belli beklentilere sahip olmakta, kimi zaman
beklentileri bilgisayarların ileyi mantıına yönelik algılarının önüne geçebilmektedir. Bu durumdaki bir bireyin benzer ve birbiri ardına gelen
uygulamalarla baarısızlık hissine kapılması ve bir sonraki adımı gerçekletiremeyeceini düünerek kaygılanması olasıdır. Eitim alanının bakı
açısıyla yaklaıldıında öretmen adayları, “Daha iyi nasıl öretilir?” sorusuna yanıt aramak üzere, bilgisayarlara örenen ve öreten olmak üzere iki
rolde yaklamaları yönüyle kaygı açısından önemli bir gruptur.
Baarmak (2008), öretmen adaylarının bilgisayar kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla bir çalıma yürütmütür. Türkçe, Fen Bilgisi, Sınıf ve
Sosyal Bilgiler Eitimi bölümlerinde örenim gören 481 öretmen adayı ile gerçekleen aratırmada öretmen adaylarının bilgisayara karı düük
düzeyde kaygıya sahip oldukları, bilgisayar kullanma sürelerine göre ve kaldıkları yerde bilgisayar bulunmasına göre ise bilgisayar kaygı
düzeylerinin anlamlı farklılık gösterdii bulunmutur. 263 erkek ve 218 kız örencinin katıldıı aratırmada, bilgisayar kaygı düzeylerine ilikin
ortalama puanları ile cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadıı ortaya çıkmıtır. Bir baka aratırmada Huang ve Liu
(2000), bir teknoloji üniversitesindeki 549 örencinin bilgisayar kaygı düzeylerinin cinsiyete balı olarak farklılık gösterip göstermediini
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belirlemeye yönelik bir çalıma yürütmülerdir. Aratırmanın sonuçları, erkek örencilerin bilgisayarla ilgili ilemler konusunda kendilerine daha
çok güvendiklerini ve kız örencilere göre daha düük kaygı düzeyine sahip olduunu ortaya koymutur. Aratırmada aynı zamanda erkek
örencilerin bilgisayar kaygıları denetim odakları ve aldıkları bilgisayar derslerinin toplam sayısından etkilendii, ya ve sınıf düzeyi her iki
cinsiyette de bilgisayar kaygıları konusunda anlamlı bir etki yaratmadıı bulunmutur.
Deniz ve Köse (2003), öretmen adaylarının cinsiyetlerinin ve bilgisayar yaantılarının bilgisayar tutumları göre farklılama durumunu ele alan bir
çalıma yürütmülerdir. Sekiz farklı bölümden (ngilizce, Okul Öncesi, Psikolojik Danımanlık ve Rehberlik, Türkçe, Matematik, Kimya, Türk Dili
ve Edebiyatı ve Okul Öncesi Öretmenlii) 301 öretmen adayı ile yürütülen aratırmada, bilgisayar yaantılarının (bilgisayar dersi alıp almama,
bilgisayar sahiplii ve süresi, bilgisayara ve internete ulaım durumları ile kullanım amaçları) belirlenmesi için bir bilgi formu ile bilgisayar
tutumlarının belirlenmesi için Deniz (1994) tarafından gelitirilen Bilgisayar Tutum Ölçei-Marmara kullanılmıtır. Ölçein bilgisayara ilgi duyma,
bilgisayar kaygısı ve bilgisayarın eitim-öretimde kullanılması biçiminde üç ayrı alt ölçei bulunmaktadır. Aratırmadan elde edilen sonuçlara göre
öretmen adaylarının tutumları orta seviyede bulunmu, alt ölçeklerin hiçbirinde cinsiyete göre bir tutum farklılaması olmadıı ortaya çıkmıtır.
Öretmen adaylarından ortaöretim kademesinde bilgisayar dersi almı olan sayıca az adayın bilgisayar kaygılarının, almamı olanlara oranla daha
düük olduu bulunmutur. Evde bilgisayarı olma durumlarına göre ise öretmen adaylarının bilgisayara ilgi düzeyini
y belirten alt ölçek anlamlı
farklılama yaratmı, bilgisayarı olanların ilgi düzeyi daha yüksek çıkmıtır. Dier alt ölçekler ise bu düzey için anlamlı
farklılama göstermemitir.
amlı far

10

Bilgisayar kullanımında gerek öretimsel içeriklerin oluturulmasında, gerekse oluturulan içeriklerle balantılı
uygulamalarda mantıksal
lant
antıılı türlü
lü uygu
düünmeye balı muhakeme yeteneklerinin ön plana çıktıı bir gerçektir. stendik çıktıların oluması yolunda
salamaları
lundaa kaliteli
ka
ööretime
retime
etime uyum
u
beklenen öretmen adaylarının, birer birey olarak bilgisayarla ilgili yaantılarındaki kendi beklentileri de kaydaa de
deerdir.
de
erdir. Matematik
temat eitiminde ve
öretiminde sözü geçen yaantılar belirli ölçüde kaygılara neden olabilmektedir. Daha üst düzeyde ele al
alındıında
kaygısı
ındıında
nda matematik kaygı
kayg
ısı vve bilgisayar
fobisi ile de ilikilendirilebilecek birtakım yaklaımların gündeme gelmesi olasıdır. Chow (1991),
kaygısının
bilgisayar
kaygısı ile
91),
), matematik kaygı
kayg
ısının bilgisaya
gisa
oldukça güçlü bir ilikisi olduunu, her ikisinin ise mantıksal düünme ile balantılı kavramlar
olduunu
belirtmitir.
Günümüzde matematik ve
ar oldu
du
unu b
belirtmi
tir.
tir. Günümüzd
bilgisayarla ilgili yaantıları bakımından ilköretim matematik öretmen adaylarının gerek mantıksal
gerekse bilgisayar kaygı
al dü
ddüünme
ünme
ünme becerileri, gerek
düzeylerinin birlikte aratırılması, öretmenlie yetitirilme süreçlerine katkı salayacaktır.

20

Bu aratırmanın amacı, ilköretim matematik öretmeni adaylarının bilgisayar kaygı
gıı düzeylerinin çeitli
çe
deikenler
nler aç
aaçısından incelenmesidir. Bu
amaç dorultusunda aratırmada yanıtı aranan sorular unlardır:
1. lköretim matematik öretmeni adaylarının bilgisayara yönelik kaygıları
anlamlıı bir fa
farklılık göstermekte midir?
gıları cinsiyetlerine
nsiyetlerine göre anlaml
anla
2. lköretim matematik öretmeni adaylarının bilgisayara yönelik kayg
kaygıları
durumlarına göre anlamlı bir farklılık
kaygı
ılar
la ı bilgisayar sahibi olm
olma du
göstermekte midir?
3. lköretim matematik öretmeni adaylarının bilgisayar kaygısı
aldıkları
bilgisayar kullanım sürelerine göre
ygıısı ölçe
öölçeinden
inden
den ald
ıklar
klarıı puanlar günlük
gü
anlamlı farklılık göstermekte midir?
4. lköretim matematik öretmeni adaylarının bilgisayara kaygısı
günlük bilgisayarı genel kullanım amaçlarına
ıssı ölçeinden
öl inden
ölçe
en aldıkları
aaldıkları puanlar
p
puanla
göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
5. lköretim matematik öretmen adaylarının bilgisayara
kaygısı ölçeinden
gisay
lçeinden
den aldıkları
aldı
aldıklar
kları puanlar mantıksal düünme beceri düzeylerine göre
anlamlı farklılık göstermekte midir?

Aratırma Modeli

C

YÖNTEM
YÖ

Bu aratırma, ilköretim matematik öretmeni
kaygı düzeylerinin çeitli deikenler açısından incelenmesi amaçlandıı için
retmeni adaylarının
adaylarının bilgisayarr kayg
adayları
kay
tekil ve ilikisel tarama modeline göre
öre
re desenlenmitir.
dese
desenlenmitir.

IE
T

Evren ve Örneklem

Aratırmanın çalıma evrenini
Eskiehir
Eitim Fakültesi lköretim Matematik Öretmenlii Bölümü’nde örenim
vrenini Eski
vrenin
ehir Osmangazi
smangaz Üniversitesi
Ünive
görmekte olan 103 öretmen
adayıı oluturmaktad
oluturmaktadır.
retmen
retmen aday
dır.
Veri Toplama Araçları
Araçla ı
Araçlar

Aratırmada
bilgisayar
düzeylerini belirlemek amacıyla Ersoy (2005) tarafından gelitirilen 18 maddelik “Bilgisayar
da öretmen
öretmen
ö
en adaylarının
adaylar
isayar kaygı
k
Kaygı Ölçei”
kullanılmıtır.
Likert tipte bir ölçektir. Dereceleri “Hiç geçerli deil”, “Kısmen geçerli”, “Orta düzeyde geçerli”,
i” ku
kullan
ılm
mıtır. Ölçek be
be dereceli
de
der
“Büyük Oranda
olarak ele alınmıtır. Ölçee ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı deeri 0,88 olarak yüksek
da Geçerli” ve “Tümüyle geçerli”
g
düzeyde saptanmıtır.
ıtır. Bilgisayar kaygı
kayg
kay ölçeine, cinsiyet ve bilgisayar kullanım özelliklerini belirlemeye yönelik form eklenmi olup, bilgisayar
kapsam
bil
bi
kullanım özellikleri kapsamında
bilgisayara
sahip olup olmama durumları, günlük bilgisayar kullanma sıklıkları (1 saatten az, 1 - 2 saat, 2 - 3 saat, 3
- 4 saat, 4 saatten fazla)
la) ve b
bilg
bilgisayar kullanma amaçları (Oyun-Elence, letiim, Aratırma-Örenme, Ödev Yapma, Dier.) incelemeye alınan
deikenler olmutur.
Aratırmanın ikincil veri toplama aracı, Roadrangka, Yeany ve Padilla (1982) tarafından gelitirilen “Mantıksal Düünme Grup Testi” dir. Türkçeye
Aksu, Berberolu ve Paykoç (1990; Akku’tan, 2004) tarafından uyarlanan test Steer, Mccornell ve Owens (2006) tarafından da uygulanmı olup,
aratırmalarında altıncı sınıftan lisansüstü örenimi gören örencilere kadar geni bir yelpazede soyut muhakeme yeteneini ölçer nitelikte olduu
bulunmutur. Test ile yapılan doru ve yanlı yanıtların deerlendirmesi çalımasını izleyen güvenirlik analizi KR-20 metodu seçilerek yapılmı, bu
bölüm için güvenirlik katsayısının 0,71 olarak kabul edilebilir düzeyde olduu saptanmıtır.
Verilerin Analizi
Aratırmanın amacına yönelik olarak toplanan verilerin istatistiki çözümlemeleri için SPSS 15.0 paket programından yararlanılmıtır. “Bilgisayar
Kaygı Ölçei” nin uygulanmasından sonra her madde için 1 ile 5 arasında deer elde edilmi, 1 puan düük 5 puan ise yüksek kaygının göstergesi
olarak ele alınmıtır. Ölçekte yer alan olumlu be madde ise tersten kodlanmıtır. “Mantıksal Düünme Grup Testi”nin uygulanmasından sonra ise
21 maddelik testin her maddesi için 0 veya 1 puan verilerek deerlendirme yapılmı, testten alınan puanlar orta düzey ve yüksek düzey mantıksal
düünme becerisine iaret edecek biçimde iki düzeye ayrılmıtır. Düzeyleri belirlenen deikenlerin aralarında anlamlı farklılık olup olmadıı,
baımsız örneklemli t-testi ve tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) kullanılarak belirlenmitir.
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BULGULAR
lköretim matematik öretmeni adaylarının bilgisayar kaygılarına ilikin puanları açıklayan deikenlere ait bulgular aaıda sırasıyla verilmitir.
Bilgisayar kaygısı ölçeine ait toplam kaygı puanları ile mantıksal düünme becerileri testinden alınan toplam puanların daılımlarının normalliini
test etmek üzere gerçekletirilen Kolmogorov-Smirnov Testi’nde anlamlılık deeri olarak bulunan 0,134 ve 0,067 deerleri daılımların normal
olduunu ortaya koymutur.
Cinsiyet Deikeni Açısından Bilgisayar Kaygısı
lköretim matematik öretmeni adaylarının bilgisayara yönelik kaygıları cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? alt problemine
ilikin baımsız örneklem t-testi analiz sonuçları Tablo 1’de özetlenmitir:
Tablo 1: Öretmen adaylarının bilgisayar kaygı puanlarının cinsiyete göre
t-testi sonuçları
N

X

ss

sd

t

p

Kız
Erkek

56
47

35,26
36,48

10,62
11,82

101

-0,552

,582

20
10

Bilgisayar
kaygısı

Cinsiyet

Tablo 1 incelendiinde ilköretim matematik öretmeni adaylarının cinsiyetlerine göree bilgisayarr kaygı
kayg
k ı puanları
puanlar
puanla ı arasında anlamlı bir farklılık
puanları ortalamas
or
ortalamasıı X=35,26
35,26 iiken eerkek örencilerin puan
olmadıı anlaılmaktadır (t(101)=-0,552, p>.05). Kız örencilerin bilgisayar kaygı puanları
ortalaması 36,48 olarak bu deere yakın bulunmutur.
Bilgisayar Sahibi Olma Deikeni Açısından Bilgisayar Kaygısı

lköretim matematik öretmeni adaylarının bilgisayara yönelik kaygılarıı bilgisayar sahibi olma durumlarına
göre anlamlı bir farklılık göstermekte
durumlar
midir? alt problemine ilikin baımsız örneklem t-testi analiz sonuçları Tablo 2’de yer almaktadı
almaktadır:
almaktad
ır:
Tablo 2: Öretmen adaylarının bilgisayar kaygı puanlarının
ın
n bilgisayar sahibi olma
durumlarına göre t-testi sonuçları
N

X

78
25

34,37
3
40,36

ss

sd

T

p

10,66
11,600

101

-2,391
2

,019

IE
TC

Bilgisayar
kaygısı

Bilgisayar
sahiplii
Evet
Hayır

Tablo 2’de görüldüü gibi, bilgisayar
yar sahibi olmadı
olmad
olmadıını
ıını bildiren ilkö
ilkö
ilköretim matematik öretmeni adaylarının kaygı puanları ortalamalarının,
bilgisayar sahibi olduunu bildiren
en
n adaylardan daha yüksek oldu
oldu
olduu
u ça
çalıma evreninde kaygı puanlarının bilgisayar sahibi olma durumlarına göre
=-2,391, p<.05).
< 05)
anlamlı bir farklılık gösterdii bulunmutur
ulunmutur (t
ulunmu
(t(101)
(

Günlük Bilgisayar
arr Kullanım
Kulla
Kullanım Süresi
esi Deikeni
De
Dei
i keni Açısından
Açısında
d Bilgisayar Kaygısı
Aratırma kapsam
kapsamında
kap
ında
nda ele alınan
alınan problemlerden
alı
problemlerd bir dieri, öretmen adaylarının bilgisayar kaygı puanlarının günlük bilgisayar kullanım sürelerine
göre açıklanması
olmutur.
matematik öretmeni adaylarının bilgisayar kaygısı ölçeinden aldıkları puanlar günlük bilgisayar
anması olmu
anmas
tur. Bu amaçla “lköretim
“lkö
“
lkö

kullanım sürelerine
anlamlıı farkl
farklılık
relerine göre anlam
anlaml
farklı
ılı göstermekte midir?” eklindeki alt probleme ilikin tek yönlü varyans testi sonuçları Tablo 3’te
özetlenmitir:
Tablo 3:: lköretim
matematik öretmen adaylarının bilgisayar kaygı puanlarının
lkö
lkö
retim m
günlük
bilgisayar kullanım sürelerine göre tek yönlü varyans
nlük b
bil
(one-way
wa ANOVA) testi sonuçları
Varyansın
Kaynaı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı
843,817
11833,038
12676,854

sd
4
98
102

Kareler
Ortalaması
210,954
120,745

F

p

1,747

,146

Anlamlı
Farklar
-

Günlük bilgisayar kullanım sürelerine göre bilgisayar kaygı puanlarının anlamlı ölçüde farklılaıp farklılamadıını saptamak amacıyla yapılan tek
yönlü varyans testinde anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıtır (F(3,99)=1,747, p>.05).
Bilgisayarı Genel Kullanım Amacı Deikeni Açısından Bilgisayar Kaygısı
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Öretmen adaylarının günlük bilgisayar kullanım sürelerinin yanı sıra bilgisayarı genel kullanım amacı da bilgisayar kaygıları üzerinde açıklayıcı bir
deiken olabilmektedir. Bu amaçla “lköretim matematik öretmeni adaylarının bilgisayara kaygısı ölçeinden aldıkları puanlar günlük bilgisayar
kullanım sürelerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir” alt problemine ilikin tek yönlü varyans testi sonuçları Tablo 4’te verilmitir.
Tablo 4: lköretim matematik öretmen adaylarının bilgisayar kaygı puanlarının
bilgisayarı genel kullanma amaçlarına göre farklılama durumlarına
ilikin tek yönlü varyans (one-way ANOVA) testi sonuçları
Varyansın
Kaynaı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı
171,511
12505,343
12676,854

sd
3
99
102

Kareler
Ortalaması
57,170
126,317

F

p

,453

,716

Anlamlı
Farklar
-

Öretmen adaylarının bilgisayarı genel kullanma amaçlarına göre bilgisayar kaygılarında anlamlı ölçüde farklılama
lama olup olmadıını belirlemeye
la
yönelik gerçekletirilen tek yönlü varyans testinde anlamlı bir farklılık bulunmamıtır (F(3,99)=,453, p>.05).

10

Mantıksal Düünme Becerileri Deikeni Açısından Bilgisayar Kaygısı

20

Bilgisayar kaygı puanlarının anlamlı farklılık gösterip göstermediini belirlemek üzere açıklayıcı
deiken
alınan
dier deiken
cı de
de
iken olarak
ak ele al
ınan bir di
“Mantıksal Düünme Becerileri Testi”ne verilen yanıtlarla oluan düzeylerdir. lköretim matematik
ematikk öretmen
ö
öretmen adaylarının
adaylarının sözü ggeçen deikene
adayları
ilikin bilgisayar kaygı puanlarında anlamlı farklılama olup olmadıını belirlemek amacıyla
yla gerçekletirilen
gerçekle
ekletirilen
tirilen baımsız
baımsız örneklem
örnekle t-testi sonuçları
Tablo 5’te özetlenmitir.

Tablo 5: Öretmen adaylarının bilgisayar kaygı puanlarının
ın
n mantıksal
mantıksal düünme
ma
dü
bbeceri
düzeylerine göre t-testi sonuçları
N

68
6
35

X

ss

sdd

t

p

35,69
36,08

11,51
1
11
10,55
10

101

-,169

,866

IE
TC

Bilgisayar
kaygısı

Mantıksal
düünme beceri
düzeyi
Orta
Yüksek

lköretim matematik öretmeni adaylarının
adaylarıının mantıksal
adaylar
al düünme
dü
düünme beceri
bece düzeylerinin belirlenmesini izleyen, bilgisayar kaygı puanlarının anlamlı
farklılama gösterip göstermediine
orta veya yüksek düzeydeki mantıksal düünme beceri düzeyine sahip
di
ine ilikin
ilikin baımsız
ili
baımsız örneklem
b
klem t-testinde,
tt-te
te
öretmen adaylarının bilgisayar
kaygılarının
yarr kay
kayg
ılarınıın anlamlı
anlamlı bir farklılama
anla
farklılam göstermedii bulunmutur (t(101)=-,169 p>.05).

SONUÇ, TARTIMA VE ÖNERLER
SO

lköretim matematik
tematik
matik öretmeni
öretmeni
meni adaylarının
aadaylarının bilgisayar
bilgis
kaygı düzeylerinin çeitli deikenler açısından incelenmesi amacıyla gerçekletirilen bu
aratırma sonucunda,
cinsiyet, günlük bilgisayar kullanım süresi, bilgisayarı genel kullanma amacı ve mantıksal
onucunda, bilgisayar kaygı
kaygı puanlarının
puanl
puanlar
düünme beceri düzeylerine göre anlamlı
farklılık göstermediini belirlenmitir. Bilgisayar kaygısına ilikin toplam puanların öretmen adaylarının
anlamlı fark
far
sadece bilgisayara
sayara sahip olma durumlarına
durumlarına göre anlamlı ölçüde farklılatıı görülmütür.
durumları
lköretim matematik
adaylarının bilgisayar kaygılarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık ortaya koymaması, Deniz ve Köse (2003)
atik öretmeni
öretmeni aday
ö
ada
ile Baarmak’ın (2008)
08) bilgisayara
bilgisaya yönelik kaygı puanları ortalamaları ile cinsiyetlerin arasında farklılık bulunmayan çalımalarına paraleldir.
bil
Huang ve Liu’nun (2000)
yürüttükleri çalımada ise cinsiyet faktörü teknoloji üniversitesindeki örencilerin bilgisayar kaygı düzeyleri üzerinde
00) yü
yürü
anlamlı bir etki yaratmı olup,
söz konusu bulgu bu aratırmanın cinsiyete göre bilgisayar kaygı düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermedii
ol
eklindeki bulgusu ile çelimektedir. Deniz ve Köse (2003), bilgisayar ilgisi, bilgisayar kaygısı ve bilgisayarların eitim-öretimde kullanılması
eklindeki üç alt ölçekli çalımalarında bilgisayar kaygısı alt ölçeinde, bilgisayar sahibi olup olmama deikeninin bilgisayar kaygıları açısından
anlamlı bir farklılık oluturmadıını bulmulardır. Bu bulgu bu aratırmanın bilgisayar sahiplii durumuna göre bilgisayar kaygı puanının anlamlı
farklılaması bakımından Deniz ve Köse (2003)’nin çalımaları ile çelimektedir.
Bilgi çaına uyumun gerektirdii öretmen profilini çizebilme adına, bilgisayar kaygısı ile mantıksal düünme becerilerini ilikilendirecek daha
geni ölçekli ve görece daha çeitlenmi deikenlerin eliinde yürütülen çalımaların alanyazına katkı getirecei düünülmektedir. Aynı çerçevede,
farklı bölümlerle yürütülen ve mantıksal düünme becerileri ile bilgisayar kaygı düzeylerini ön plana çıkaran çoklu karılatırmaları ele alacak
aratırmaların gerçekletirilmesi önerilmektedir. Mantıksal düünme becerilerini de yoklayan bilgisayar destekli uygulamaların arttırılmasının,
matematik öretmen adaylarının alanda bilgisayara yaklaım biçimini deneysel ortam koullarında da ortaya koymak yönünde katkı getirecei
düünülmektedir.
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Özet
retme
etme ortam
olu
tu
Matematik öretiminde gelien teknolojinin uygulamalarından yararlanmak ve etkin bir örenme ve öretme
ortamıı olu
oluturmak
amacıyla
youn çalımalar yapılmaktadır. Hesap makinesinin bilisel bir araç olarak kullanılması bu sürecinn getirdii
getirdi
di
i bir yeniliktir. B
Bu çalımada
itir. Aratırmanın
Aratırman
nın örneklemini,
örn
ö
ilköretim matematik öretmenlerinin hesap makinesi kullanımına yönelik görü ve tutumları incelenmi
incelenmitir.
Gaziantep il merkezinde görev yapan ve rastgele seçilen 60 ilköretim matematik öretmeni oluturmutur.
Aratırmadan
turmu
urmutur. Ara
atırmadan elde ed
edilen verilere
k bakt
ktııklar
klarıı, ancak derslerinde hesa
hesap makinesi
göre öretmenlerin bir eitim aracı olarak hesap makinesi kullanımına genel olarak sıcak
baktıkları,
kullanımına karı temkinli oldukları ve hesap makinesi kullanımının örenci üzerinde olumlu etkilerinin yanında
yanındaa olumsuz etkilerinin de
olabileceine inandıkları görülmütür.

20

Abstract
There have been many studies on the instruction of mathematics so ass to benefit
efit fr
from the applications
plica
oof technology and establish an
effective learning and teaching environment. The use of calculators ass a cognitive tool, which is an in
innovation
in teaching mathematics, is
innov
one of the consequences of those studies. The present paper therefore
teachers’ attitudes towards and
ore
re examined the elementary mathematics
mathem
beliefs about the use of calculators. The sample involved 60 randomly
in-service
teachers in the city of Gaziantep. The results
domly
mly selected in-servi
in-s
ce math teach
indicated that the teachers possessed positive feelings towards the
he use of calcula
calculators, but they sseemed to be reluctant to include it in the
classroom. Furthermore, they seemed to believe that even though the
some positive effects on students, it could also
hee use of calculators had so
have some negative effects on them.
Key words: Mathematics teaching, the use of calculator,
teachers’ beliefs.
culator, teac
teache
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GR
G
Gelien teknoloji, örenme sürecinin yeniden
programlarının içeriinin deimesine neden olmutur. Baki
nidenn yapılandırılmasına
yap
ya ılandırılmasınaa ve öretim
ö
(1996) çalımasında teknoloji destekli
soyut kavramları anlamalarına katkı saladıı belirtilmitir.
lii matematik öretiminin,
öretiminin, örencilerin
örencil
re
Matematik öretiminde teknoloji destek
destekli
kullanılması
estekli
li materyall
materyallerin kullan
ılmas
masıı ile birlikte örencilerin matematiksel kavramları görselletirmelerine
imkan salanmıtır. Matematik öretiminde
soyut kavramların somutlatırılmasına olanak salayarak
öretiminde teknolojik araçların
araçların kullanılması
araçları
ku
k
örencilerin soyut kavramları daha kol
salamada
kolay öörenmelerini
renmelerini
lerini sa
sa
lamad yardımcı olabilir (NCTM, 2000). Toplumdaki bireylerin iyi bir eitim
alması gerektiine inanan ülkeler gelien
entegre etmeye çok büyük önem vermektedirler. Bu çerçevede Türkiye’de
gelien teknolojileri e
geli
eeitime
itime
iti
uygulamaya konulan yeni
öretim
hedeflerinden birisi örencilere bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazandırma
eni
ni öö
retim programının
program
ortak hedef
olarak belirlenmitir (MEB,
MEB 2005). Ayrıca
Ayrıca
ca Kurt ve Akkoç (2008) çalımalarında etkin bir teknoloji kullanımı eitimcilerin teknolojiyi kendi
matematik öretimii ile birle
birletirmelerini
bir
tirmelerini gerektirdiini
gerektirdi
ektirdi
ini belirtmilerdir.
be
Bu çalımada teknolojik
eknolojik
knolojik bir araç olarak matematik ööretiminde hesap makinesinin kullanımı ele alınmıtır. Hesap makineleri bundan 30 yıl
önce dört ilemi
yapabilen birer elektronik makine görüntüsündeydi. Gelien teknoloji sayesinde
lemi
lemi (toplama, çı
ççıkarma,
ıka
karma, çarpma, bölme)
b
günümüzde
makineleri
de hesap ma
m
kineleri
eleri karma
kkarmaık
ık olarak gözüken birçok cebirsel ve geometrik ilemi yapabilmektedir. Matematik öretiminde hesap
makinesi
kullanımı
matematik öretiminin bir parçasına haline gelmitir. Eitimde kullanılan bilisel araçların, örnein
si kullanı
kullan
ımı teknoloji destekli mat
matem
hesap makinelerini
etkinliklerinde kullanılması çaın gereidir (Ersoy, 2003a). Eitim aracı olarak hesap makinesi ve bilgisayar
makinelerinin
n matematik etkinlikle
yazılımlarının
arıının matematik öretiminde
ar
öretiminde
ö
iminde kullanılması örencilerin matematiksel kavramları görselletirerek, farklı temsil biçimleriyle ifade
etmelerini salayabilmektedir
alayabilmektedir (NCTM,
(NCT 2000). Hesap makinesinin çok fonksiyonlu özelliklerinden matematik öretiminde de yararlanılmakta
ve birçok ilemin
yapılmasında
min yapılması
yap
ında farklı modellerdeki hesap makineleri kullanılmaktadır. Hesap makinelerinin uygun konularda kullanılması,
bu araçları matematik
için etkili bir araç haline getirir (Pomerantz, 1997; Ersoy, 2003b). Hesap makinesi kullanımı ilköretim
matik örenmek
ö
örenm
düzeyinde balamalıı ve kademeli
olarak üniversite örencilerine doru uzanmalıdır (Wilson ve Naiman, 2004). Çünkü matematik
k
öretiminde hesap makinesi
kullanımı ile erken yalarda tanıan örenciler hesap makinesine alımakta, hesap makinesini ders içi
k
etkinliklerde kullanma konusunda daha cesaretli davranmakta ve hesap makinesini daha rahat kullanabilmektedir. Bunun yanında matematik
derslerinde hesap makinesi kullanımı örencilerin problem çözme becerilerini gelitirmektedir (Park, 1998; Byoung-Gon, 2001; Christopher,
2003; Wilson ve Naiman 2004; Joseph, 2007). Hesap makineleri matematikte problem çözme alanında etkili bir araçtır. Matematik
eitimcileri ilköretim düzeyinde matematik öretiminde hesap makinesi kullanımına gerekli özeni göstermeli ve örencilerin problem
çözme becerilerini gelitirmede hesap makinesinin önemli bir katkısı olduunu göz ardı etmemelidir (Christopher, 2003). Matematik
öretiminde hesap makinesi kullanımının örencilerin matematiksel kavramları anlama ve yaratıcı düünme becerilerinin geliimine önemli
bir katkı saladıı belirtilmitir (Byoung-Gon, 2001). Yapılan literatür taramasında hesap makinesinin kavramları anlama, sayılarla ilemler,
sayılar arasındaki ilemlerin kurallarını kavrama, matematik kurallarını ortaya çıkarma ve problem çözme amacıyla kullanıldıında etkili bir
eitim aracı olduu vurgulanmıtır. Bu balamda hesap makinesi kullanarak sayıları kavrama, matematiksel kuralları kefetme ve problem
çözme etkinlikleri düzenlenmitir (Byoung-Gon, 2001; Özahısha ve Kök, 2003; Ersoy, 2003b; Baki ve Çelik, 2005).
Matematik öretiminde hesap makinesi kullanımı üzerine pek çok ülkede çalımalar yapılmaktadır. 1999 yılında yapılan Uluslararası
Matematik ve Fen Bilgisi Çalıma Trentleri (TIMSS) etkinliklerine 38 ülke katılmı ve ülkeler bazında hesap makinesi kullanımı
karılatırılmıtır (Mullis ve ark., 2000). lköretim 8.sınıf örencilerinin matematik derslerinde hesap makinesi kullanımına ait 6 ülkenin
yüzdeleri aaıdaki tabloda verilmitir.
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Tablo 1. lköretim 8. sınıf örencilerinin hesap makinesi kullanımı (%)/TIMSS-R (1999)
Amerika
Birleik
Devletleri

Birleik Krallık
(ngiltere)

Hollanda

Japonya

ran

Türkiye

Tüm ülkelerin
Ortalaması

72

82

97

4

10

10

39

Örencinin matematik derslerinde hesap makinesi kullanması

20

10

Tablo 1’de görüldüü gibi ilköretim 8. Sınıf örencilerinin hesap makinesi kullanma yüzdeleri Hollanda, ngiltere ve Amerika gibi gelimi
ülkelerde oldukça yüksek iken Türkiye, ran ve Japonya’da çok düük seviyelerdedir. Bazı ülkeler, hesap makinesinin matematik
öretiminde kullanılması ile ilgili çalımalara büyük bir önem vermektedir. Hesap makinesi kullanımı üzerine yapılan çalımaların çokluu
verilen önemin bir yansıması olarak görülebilir.
Toplumda matematik öretiminde hesap makinesi kullanımı ile ilgili bazı korku ve endielere sahip bireyler bulunmaktadır. nsanlar hesap
makinesi kullanımının hesaplama becerilerini azaltacaı düüncesinde oldukları için hesap makinesini kullanmada endie duymaktadırlar.
Aileler, çocuum hesap makinesi kullanırsa dört ilemi örenemez, hesap makinesine baımlı kalır, tembelleir, korkusu içindedir (Lee ve
Hsiao, 2008). Toplumun bir bireyi olan öretmenler de hesap makinesi kullanımı konusunda bazı endielere sahiptir. TIMMS 2007 sonuçları
üzerine bir çalıma yapan Yıldırım ve Yıldırım (2009) sınıflarında bilgisayar ve hesap makinesinin sıklıkla
kl kullanıldıını belirten
örencilerin, genellikle, matematik baarı puanı düük olanlardan olutuunu tespit etmilerdir. Bu durum hesapp m
makinesinin örenciler
tarafından yerinde ve uygun bir ekilde kullanılmadıı sonucunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında Baki
aki ve Çelik (2005) matematik
öretiminde hesap makinesi kullanımı ile ilgili yeterli uygulamalar yapılmadıı için öretmenlerin de hesap
hakkında
ap makinesi hakkı
hakk
ın bazı olumsuz
görülere sahip olduklarını belirtilmitir. Baki ve Çelik’in bu çalımalarında matematik derslerinde grafikk hesap makinelerinin
kullanımı
makinelerin
makineleri
hakkında matematik öretmenlerinin görüleri öyle sıralanmıtır:
Olumsuz görüler: Matematik derslerinde hesap makinesi kullanımının örencilerin ilemsel becerilerine zarar verebilecei,
verebileceei, ssınavlarda
verebilece
ın
hesap makinesi ile ilem yaptırılmaması, örencileri tembelletirmesi, hesap makinelerinin ö
ezbercilie
hazırcılıa
öörencileri
rencileri ezbercili
ie ve hazı
haz
ırc
rcıılı itecei
endiesi, bu teknolojileri derslerinde baarıyla kullanabilecek yetimi öretmenlerin olmamas
olmaması,
masıı, zaman problemi, devlet okullarının
ekonomik ve fiziksel artları (sınıf mevcudu çok kalabalık, örenci seviyesi düük, herkesee yetece
makinesi,…vb.) bu
yetecekk kadar hesap mak
teknolojiden yararlanmaya uygun olmaması, grafik hesap makinesindeki menü ve komutların ingilizce olması,
kendilerini
olmas ö
ööretmenlerin
retme
gelitirme ve yenileme konusunda ilgisiz olması.
Olumlu görüler: Bu teknolojinin örencinin ilgisini derse çekecei, etkili ve kal
kalıcı
aratırmaya sevk
alııcı örenmeyi
ö
örenmeyi
enmeyi sa
ssalayacaı,
alayaca
a ı, örencileri
ören
re
edecei, matematiksel kavram, iliki ve özelliklerin somutlatırıldıı bir gösteri
aracıı olarak
österii arac
ar
ak kullanılması,
kullan
kull ılması, hesap
hes makinesinin matematik
derslerinde kullanımının faydalı olacaı.
Hesap makinesi kullanımı ile ilgili olumsuz görülere sahip olan öretmenlerin
makinesi kullanımına sıcak bakmadıı
tmenlerin sı
ssınıflarında
ınıflar
fla ında hesapp makine
m
söylenebilir. Sınıflarda hesap makinesi neden kullanılmıyor, sorusunun
yanıtı
un yanı
yan
ıtı tabi ki sadece ööretmenler
retmenler
enle de deildir. Matematik öretiminde
hesap makinesi kullanımı ile ilgili Matematik Öretmenleri Ulusal
sal Konseyi’nin (NCTM) daha öönceki yıllarda almı olduu kararlar
incelenirse hesap makinesinin her düzeydeki okullarda kullanılması
sıralanmıtır:
Hesaplamada ve örenmede sınıf
ası ile ilgili bazı
bazı notlar
no
öylee ssı
ıralan
içinde hesap makinesinin kullanımının arttırılması ve örencilerin
kullanımına cesaretlendirilmesi gerekmektedir, hesap
n hesap makinesi kullanımın
kullan
makinesi örencilerin matematik bilimini örenmesinde ve problemleri
yardımcı olur, öretmenlere yeni kaynaklar
ri çözmesinde
ind öörencilere
rencile
rencil
ve uygulamalar salar, hesaplamanın örenilmesi sürecinde
makinesinin
kullanımı terk edilmemelidir, hesap makinesi
recind gerekmedikçe
kçe hesap
ap makines
makinesi
bütün sınıflarda matematik öretiminde kullanılabilir
lir (NCTM
(NCTM, 1989, Ersoy, 2003b’den
03b’den aalıntı yapılmıtır).
Hesap Makinesinin Matematik Etkinliklerindee Kullanı
Kullanılması
Kullan
ılmas
lm ı
Hesap makinesi ile ilgili en önemli problem, matem
matematik ööretiminde
retimind nasıl ve nerede
d kullanılması gerektiidir. Hesap makineleri doru yerde
ve doru zamanda kullanıldıı takdirde insanların
çözmelerine büyük katkı salar (Gilliland, 2002). Hesap makineleri sınıfta yer
anlar
arıın problemleri çözmel
çözmele
almalı, ama düzgün ve yerinde kullanılmalıdır
malıdır (Wilson ve Naiman, 2004).
20
2004) Hesap makinesi eriimi kolay ve taınabilir olduu için matematik
derslerinde rahat bir ekilde kullanılabilir.
karılaılan
hesap makinesi ile çözülebilir, böylece örenciler okulda
abilir. Günlük hayatta kar
ılaılan problemler
pro
öretilen matematiin günlük yaamla
amla
mla balantısını
ba
balantısıını kurabilir ve derse oolan ilgisi artabilir. Matematik dersindeki etkinliklerde hesap makinesi
kullanan örencilerin tahmin etme becerileri gelitirilebilir.
gelitirilebilir. Bu çerçevede sınıf içi uygulamalarda örencilerin hesap makinesini
geli
kullanabilecei etkinlikler seçilerek,
uygulanabilir. Örnein doal sayılar kavramını gelitirmek için
eçilerek, matematiksel kavramların
kavramların öretiminde
kavramları
ö
sınıf içi uygulamalarda hesap
kullanıldıı
etkinlik düzenlenebilir (Basit hesap makinesi kullanarak doal sayılar kavramını
esap
sap makinesinin k
kullan
ıldıı bir etki
gelitirme üzerine bir etkinlik,
Doal
sayılarla dört ilem becerisine sahip örencilerin hesap makinesi kullanarak verilen
tkinlik, Ersoy, 2003b: 338). Do
al say
ilemleri yapmaları istenir.
sonuçlarını tahmin etmeleri istenir ve daha sonra hesap makinesi kullanarak
istenir Örencilerden
Örencilerden
n önce iilemlerin
lemle
yapılan ilemlerinn doruluu
hesap makineleri kullanarak hesaplama, sayısal ve grafiksel ilemler yapılarak
doruluu kontrol edilir. leri/Grafik
do
leri/Gra
leri/G
ekranda görsell bir biçimde sunulabilir (TI-92/Derive
(TI-92/Deri
(TI-92/Deriv yazılımı kullanılarak yapılan cebir ve kalkulüs hesapları etkinlikleri, Ersoy, 2003b: 38,
tularının
larının ilevlerini örenmek için bu tuları kullanılarak deiik sayıların deiik kuvvetlerini bulma
39, 40). Hesap
sap
ap makinesindeki x2 ve xy tu
etkinlikleri
eri yapt
yaptırılır
ptıırılır (Örüntüler
(Örüntüle ve ilikilerle
ilikilerle
kile iilgili etkinlik, MEB, 2005:207).
Yöntem
m
lköretim
tim matematik öretmenlerinin
öretmenlerinin hhesap makinesinin kullanımına yönelik görü ve tutumlarını ortaya koymayı amaçlayan bu çalıma,
ö
betimsel nitelikte olup tarama
tarama mo
mod
modelinden yararlanılarak gerçekletirilmitir. “Betimsel aratırmalarda aratırmacı, olanı olduu gibi
saptamaya/tanımlamaya
Betimsel çalımalar genellikle tarama (survey) çalımalar eklinde ele alınmaktadır”(Erku, 2005:73).
nımlamaya çalıır.
çalıır. B
çalı
Be
Aratırmanın çalıma
lıma grubunu 2009-2010 öretim yılında Gaziantep il merkezinde görev yapan ve rastgele seçilen 60 ilköretim matematik
öretmeni oluturmutur.
Aratırmada ölçme aracı olarak kullanılmak üzere öretmenlere bir eitim aracı olarak hesap makinesi kullanımı,
mutur. Ar
mu
derste hesap makinesii ku
kullandırılması ve hesap makinesi kullanımının örenci üzerindeki etkisi ile ilgili toplam 24 soru sorulmutur. Bu
aratırmada duyarlı ve kullanılı olması bakımından 5’li Likert tipinde bir ölçek hazırlanmıtır. Ölçekteki maddeler “hiç katılmıyorum”,
“katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum”, “kesinlikle katılıyorum” eklinde derecelendirilmitir.

Copyright © IETC

751

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

BULGULAR
Bu kısımda aratırmanın alt problemlerine ilikin elde edilen bulgular sunulmutur.
Tablo 2. Öretmenlerin bir eitim aracı olarak hesap makinesi kullanımı ile ilgili düünceleri

1. Eitim aracı olarak hesap makinesi matematik
etkinliklerinde kullanılabilir.
2. Hesap makinesi sınıf içi uygulamalarda daha fazla soru
çözülebilmesini salar.
3. Hesap makinesi gerçek hayat problemlerini çözmek için
etkili bir araçtır.
4. Matematik programında hesap makinesinin kullanımına
yeterince yer verilmitir.
5. Örencilere hesap makinesinin nasıl kullanılacaı
gösterilmelidir.

Hiç katılmıyorum
Frekans Yüzde
2
3,3
2

3,3

4

6,7

6

10,

0

0

Katılmıyorum
Frekans Yüzde
1
23,3
4
1
28,3
7
1
31,7
9
2
36,7
2
2
3,3

Kararsızım
Frekans Yüzde
6
10

Kesinlikle
katılıyorum
Frekans Yüzde
13
21,7

Katılıyorum
Frekans Yüzde
25
41,7

11

18,3

26

43,3

4

6,7

7

11,7

25

41,7

5

8,3

10

16,7

20

33,3

2

3,3

2

3,3

30

50

26

43,3

Öretmenlerin eitim aracı olarak hesap makinesinin etkinliklerde kullanılmasına genelde sıcak baktıkları görülmektedir. Öretmenler hesap
makinesinin daha fazla soru çözümüne vakit kalması açısından sınıf içi uygulamalarda kullanımının faydalı, gerçek hayat problemlerinin
çözümünde ise etkili bir araç olduuna inanmaktadırlar. Ancak matematik öretim programında hesap makinesi kullanımına yeterince yer
verilmediini vurgulamaktadırlar. Bununla birlikte örencilerin hesap makinesini nasıl kullanacaklarına yönelik eitim verilmesinin gereini
ortaya koymaktadırlar.
Tablo 3. Öretmenlerin derste hesap makinesi kullandırılması ile ilgili görüleri
leri
eri
Katılmıyorum
Frekans Yüzde
18
30

Kararsızım
Frekans Yüzde
6
10

Katılıyorum
yorum
Frekans Yüzde
19
31,7

7

24

Kesinlikle
sinlikle
rum
katılıyorum
Frekans Yüzde
zde
9
15

20
10

1.Sınıf içi uygulamalarda örencilerin hesap makinesi
yardımıyla soruları çözmelerine izin veririm.
2.Matematik derslerinde hesap makinesinin kullanıldıı
etkinlikleri uygulamaya özen gösteririm.

Hiç
katılmıyorum
Frekans Yüzde
8
13,3
3

5

18

30

11,7

40

8

13,3

Ankete katılan öretmenlerin yarısından fazlası derslerinde hesap makinesinin kullanıldıı
ıldıı etkinlikleri uygulamaya özen gösterdikleri
görülmektedir. Ancak sınıf içi uygulamalarda daha az öretmen örencilerin hesap
yardımıyla
sorularıı ççözmelerine izin
sap makinesi
nesi yard
yardı
ımıy
yla sorular
vermektedir.
Tablo 4. Hesap makinesi kullanımının örenci üzerindeki
görüleri
kii etkisi ile ilgili ööretmen
retmen görü
rüleri

1.Problemlerin çözümü sırasında örencilere kolaylık salar.
2.Örenciler hesaplama yaparken daha az vakit harcarlar.
3.Örenciler problemin çözümü ve anlaılması için daha fazla zaman
ayırırlar
4.Örencilerin matematie olan ilgilerini arttırır
5.Örencileri tembelletirir
6.Örencilerin zorluklarla urama gücünü kırabilir.
7.Örencilerin matematiksel düünme becerilerini azaltabilir.
8.Örencileri derse katılım konusunda cesaretlendirir
9.Örencilerin matematii örenmesinde etkili bir araçtır
10.Örencilerin problem çözme becerilerini gelitirir
11.Örencileri aratırmaya sevk eder

Katılm
mıyorum
yoru
Katılmıyorum
Frekanss Yüzd
Yüzde
17
28,3
10
16,7

Karars
arsıızım
Kararsızım
Frekans Yüzde
8
13,3
,3
3
5,0

Katılıyorum
Frekans Y
Yüzde
26
43,3
32
53,3

Kesinlikle
katılıyorum
Frekans Yüzde
5
8,3
13
21,7

3

5,0

211

35,0

10

16,7
,7

21

35,0

5

8,3

5
7
5
8
4
6
7
1
2
4
3

8,3
11,7
8,3
13,3
6,7
10,0
11,7

21
7
13
11
20
22
31

35,0
11,7
21,7
18,3
33,3
36,7
6,7
51,7

14
1122
6
5
15
19
9

23,3
20,0
10,0
8,3
25,0
31,7
15,0

16
20
26
26
18
10
12

26,7
33,3
43,3
43,3
30,0
16,7
20,0

4
14
10
10
3
3
1

6,7
23,3
16,7
16,7
5,0
5,0
1,7

20,0

233

338,3
8

10

16,7

13

21,7

2

3,3

6,7
5,0

11
9

18,3
15,0

6
6

10,0
10,0

25
27

41,7
45,0

14
15

23,3
25,0

5

88,3

10

16,7

6

10,0

19

31,7

20

33,3

9

15,0
15

28

46,7

5

8,3

16

26,7

2

3,3

1
0

16,7

18

30,0

11

18,3

17

28,3

4

6,7

2

3,3

23

38,3

14

23,3

13

21,7

8

13,3
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12.Örencileri ezbercilie ve hazırcılıa itebilir.
13.Örencilerin ilemsel becerilerine zarar verebilir.
ilir..
14.Örencilerin basit hesaplama ve ilemleri yapmas
yapmasını
asıını olumsuz yönde
etkileyebilir.
15. Örencilerin sayılar arasındaki matematiksel
ematiksel
matiksel kavraml
kavramlar
kavramlarıı
anlamalarını kolaylatırır
16.Örencilerin sayılar arasındaki matematiksel kuralları
kuralları anlamalarını
anlam
anlamalar
ını
kolaylatırır.
17.Örencilere matematik örenmenin
renmenin sadece hesaplamadan ibaret
olmadıı düüncesini kavratır.
vrat
ratıır.

Hiç
katılmıyorum
Frekans Yüzde
4
6,7
2
3,3

Öretmenlerin hesap makinesi
akinesi
kinesi kullanımının
kullan
kullanıımının problemlerin çözümü
çö
sırasında örencilere kolaylık saladıı, hesaplama yaparken daha az
vakit gerektirecei görülerine
katıldıkları
örü
rülerine
i
kat
ıldıklar
klarıı görülmektedir
ggörülmektedir. Ancak örencilerin matematiksel zorluklarla urama gücünü kırabilecei,
matematiksel düünme
ezbercilie ve hazırcılıa itebilecei, örencilerin ilemsel becerilerine zarar
me becerilerini azaltabilecei,
azaltabilecei, örencileri
azaltabilece
ören
verebilecei, basit
ilemleri
sit
it hesaplama
hesa
ilemleri yapmasını
yapmas
masıını oolumsuz yönde etkileyebileceini düündükleri görülmektedir. Bunun yanında hesap
makinesinin ö
örencilerin
matematii
rencilerin matem
matemati
i örenmede
ede etkili bir araç olduu ve sayılar arasındaki matematiksel kavramları anlamalarını
kolaylatıracaı
caaı dü
düüncesine
ne katılmamaktadırlar.
kat
Öretmenlerin,
örencileri
tembelletirecei, sayılar arasındaki matematiksel kuralları anlamalarını kolaylatıracaı,
enlerin,
n, hesap makinesinin
makin
örencile
ren
örencilerin
için daha fazla zaman ayıracakları ve matematik örenmenin sadece hesaplamadan ibaret
cilerin problemin çözümü ve anlaılması
anlaıl
anla
olmadıı
düüncesini
kavratacaı
noktalarında fikirlerinin çok net olmadıı görülmektedir.
ı dü
dü
üncesini kavrataca
kavr
ı noktal
nokta

SONUÇ VE ÖNERLER
Genel olarak literatürde
yapılan aratırmalar incelendiinde matematik öretiminde hesap makinesi kullanımının kavramsal anlayıı,
teratürde yapıl
yap
problem çözme becerileri
cerileri ve matematie yönelik olumlu tutum gelitirilmesine yardımcı olduunu görmekteyiz (Park, 1998; Gilliland, 2002;
Ersoy, 2003; Wilson ve Naiman,
2004; Baki ve Çelik, 2005; Kurt ve Akkoç, 2008; Lee, 2008; Öksüz, Ak ve Uça, 2009). Ayrıca bu gibi
N
çalımalardan hesap makinesinin matematik öretimi programlarını içerik ve yöntem olarak etkiledii, örencilerin örenmeye olan ilgilerini
ve sorumluluklarını arttırdıı anlaılmaktadır. Ancak örencilerin akademik baarılarına katkı saladıı ve olumsuz bir etkisinin olup
olmadıı anlaılmamaktadır (Yıldırım ve Yıldırım, 2009). Bu nedenle matematik öretiminde hesap makinesinin etkin ve yerinde kullanımı
ile ilgili olarak öretmen adaylarına üniversitelerde, öretmenlere ise hizmet içi eitimlerle yeterli bilgi verilmelidir. Böylece öretmenler
hesap makinesi kullanımı ile ilgili gerekli bilgiye sahip olabilir ve ders içi etkinliklerde hesap makinesinin nerede ve nasıl
kullanılabileceklerini daha iyi ayarlayabilirler. Çünkü hesap makinesinin etkin ve yerinde kullanımı, öretmenlere öretim sürecinde kolaylık
salar. Öretmenler hesap makinesi ile oluturulan örenme ortamlarından faydalanarak örencilerin ilgisini derse çekebilir ve hesap
makinesini etkili bir öretim aracı olarak kullanabilirler.
Matematik derslerinde hesap makinesi kullanımı ile ilgili korku ve endieler dikkate alınarak uygun etkinlikler düzenlenmeli, hangi soru
tiplerinde hesap makinesinden en etkili biçimde yararlanılacaının analizi iyi yapılmalıdır. “Hesap makinesi temel ilem becerileri
gelimemi olan örenci gruplarının matematik derslerinde kullanılmamalıdır. Çünkü teknolojik araçların hangi younlukta kullanıldıı deil
uygun pedagojik yaklaımla konu ile bütünletirilerek kullanılması daha önemlidir” (Mumcu, Halaman, ve Usluel, 2008). Öretmenler için
oluturulacak olan hizmet öncesi ya da hizmetiçi eitimler teknoloji ile birlikte pedagojik yaklaımı da içermelidir. Bu çalımalar Teknolojik
Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) teorik çerçevesi kullanılarak gelitirilebilir. TPAB çerçevesi öretmenlerin teknoloji, pedagoji ve alan
anlayılarının etkili bir eitim teknolojileri ile disiplin temelli öretimi ortaya çıkarmak için birbirini nasıl etkilediklerini tanımlamaktadır
(Harris, Mishra ve Koehler, 2007).
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Son olarak hesap makinesinin kullanımı ile ilgili yapılan çalımaların da öretmenlere rehberlik etmesi gerekir. Örnein Uurel ve Moralı
(2008) hesap makinelerinin matematik ve oyun etkileimi için bir araç olarak kullanılabileceini konusunda rehberlik etmektedir. Bu
çerçevede matematik öretiminde yapılan aratırmaların bir kısmı bilisel araçlar gelitirmeye ve kullanmaya ayrılmalıdır. Bununla birlikte
öretim programlarının yenilenerek gelitirilmesi ve öretmen eitimine önem verilmesi gerekir.
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Özet
Bu aratırmanın amacı, Türkiye’deki ilköretim okul müdürlerinin okullarında eitim teknolojilerinin salanması ve kullanılmasıyla ilgili
görülerini, ABD’de gelitirilen ulusal eitim teknolojisi standartları (NETS) kapsamında belirlemektir. Aratırma,
tırm 2008-2009 öretim
yılında, tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 16 ilden 870 ilköretim okul müdürüyle gerçekletirilmitir.
Tarama modelinde olan
tir. T
Tar
aratırmada veriler, aratırmacı tarafından hazırlanan anket aracılııyla toplanmıtır. Verilerin analizinde
betimsel istatistiklerden
izinde betim
betims
yararlanılmıtır. Aratırmadan elde edilen bulgular dorultusunda okul müdürlerinin, eitim teknolojilerinin
erinin
nin salanması
salanmas
masıı ve kullanılmasına
yönelik stratejik hedefleri belirleme, söz konusu teknolojileri alırken paydaların görülerini alma ve kaynakk aratırma,
eitim
ara
ar tırma, öretmenlerin
ö
retme
teknolojilerinin kullanımını tevik etme ve onlara teknik destek salama çabası içinde oldukları sonucuna
ulaılmıtır.
okul
nucuna ula
laılm
lmıtır. Bununla
unla birlikte
bir
müdürlerinin eitim teknolojilerinin salanması ve kullanılmasıyla ilgili stratejik hedefleri belirlemede,
alımına
elirlemede, teknolojilerin alı
al
ımına yönelik
paydaların ihtiyaçlarını ortaya koymada, bunların kullanımıyla ilgili deerlendirme yapmada,
mada, paydaları
paydalar
arıı güdülemede ve eitim
teknolojilerinin kullanımıyla ilgili etik kuralları onlara bildirmede, daha çok resmi olmayan
kullandıkları
belirlenmitir. Ayrıca
an yöntemleri
ntemleri kulland
ku
ıklar
arıı belirlenm
okul müdürlerinin araç-gereç, internet balantısı, yazılım, fiziki alt yapı, finansman,
yaadıkları
n, teknik personel vb. konularda ssıkıntı
ık
sonucuna varılmıtır.
Anahtar Kelimeler: Okul müdürlüü, teknoloji kullanımı, eitim teknolojisi standartları
dartlarıı
dartlar

20

Abstract
The purpose of this study is to determine the Turkish elementary school principal’s
of technology in schools
al’s views in providing
providin and using
u
with regard to the National Educational Technology Standards (NETS)) that was developed in USA. The
Th study
stu was carried out in 2008-2009
academic year. The stratified-random sample includes 870 elementary
ary school principals in 16 provinces
province of Turkey. A survey method was
provinc
used and the data collected with a data collection instrument developed
statistics was used in the analysis.
veloped
loped by the researcher. Descriptive
Descript
Findings indicate that school principals determine strategic goals towards
educational
techologies, to take stakeholders’
wards providin
providing aand
nd using edu
d
views and search resources while providing these technologies, encourage
technologies and provide technical
courag
our e teachers’
chers’ use of educational
edu
support to them. In addition, school principals’ used unofficial methodss while dete
strategic goals, stakeholders’ needs, evaluation of
determining
ining st
the usage, motivate the stakeholders and determine ethical rules in technology
Moreover, school principals face difficulties in the
nologyy usage. M
following ares: Materials, internet connection, software,
ware, physical
physic infrastructure,
physi
re, finance
finance, technical personel, etc.
Key Words: School principals, technology usage,
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Toplumun her alanında yaygın olarak kullanılan
kurumlarında yönetim ve öretme-örenme süreçlerinin ayrılmaz bir
kullanıılan teknoloji, eeitim
kullan
itim
m kkuru
parçası olmutur. Milli Eitim Bakanlıı
kanl
anlııı (MEB)
EB) taraf
ttarafından
fından okullara
ullar aartan oranda teknolojik yatırımların yapılması, e-okul, e-kayıt, epersonel, e-öretmen, e-atama, e-sınav,
-ssınav, e-burs, e-mezun
e-mezu vb. sistemlerin
sistemler
temle kurulmasıyla birlikte teknolojinin kullanımı zorunlu hale gelmitir.
Bakanlıın eitim teknolojilerine
yapmı
rine
ine yönelik
yön
yapmı olduu
oldu
olduu yatırımlar
yatırıml ve bu teknolojilerin kullanımına ilikin okul müdürlerime yüklemi
yatı
olduu sorumluluklar, günümüzdeki
okullarında eitim teknolojilerinin salanması ve kullanımına liderlik etmelerini,
ümüzdeki okul müdürlerinin okulla
okullar
dier bir deyile teknoloji
liderlii
ojii lide
liderli
i rollerin
rollerini üstlenmelerini gerekli kılmaktadır. Ancak Bakanlıkça okul müdürlerinin okullarına gerekli
teknolojilerin salanması
kullanılmasına
etmede nasıl bir rol oynayacakları açıkça tanımlanmamıtır. Ayrıca okul müdürlerinin
mas
asıı v
ve kullan
ılmasıına liderlik
lid
etmed
kendilerinden beklenen
nasıl
yerine getirdikleri ve hangi sorunlarla karılatıkları bilinmemektedir.
enen görevleri
gö
nas
ıl ve nee düzey
düzeyde ye
Okul müdürlerinin
okullarında
nin
in oku
okullar
ındaa teknoloji lideri olar
olarak açık görev tanımlarının olmaması ve teknoloji uygulamasında daha çok kendilerinin
sorumlu tutulmasından
masıından dolayı
mas
dolayı yur
yurt ddıında
ıında çeitli kkurulular tarafından okul müdürleri için teknoloji standartları yayımlanmıtır. Oluturulan
standartlardan
ve kabul görenlerden biri, merkezi Amerika Birleik Devletleri’nde (ABD) bulunan
dan
an aratırmalarda
ara
aratırmalarda
arda yaygın
ya
yaygın olarak kullanılan
kul
Eitimdee Uluslararası
Uluslararas Teknoloji Topluluu
Topluluu (International Society for Technology in Education-ISTE) tarafından 2002 yılında NETS-A
Toplulu
(National
Standards for Administrators) adıyla yayımlanan Yöneticilere Yönelik Ulusal Eitim Teknolojisi
nal Educational Technology Stan
Standartları’dır.
larıı’d
lar
’dıır.
r
NETS-A standartları,
müdürlerinin etkili lider olabilmeleri için anaokulundan ortaöretim 12. sınıfa kadar teknolojinin kullanımı
tandart ı, okul müdürl
tandartlar
müdürle
konusunda sahip
olmalarıı gereke
gereken yeterlilikleri tanımlamaktadır (ISTE, 2002). Bu kapsamda okul müdürleri için teknik bilgilerini arttırma,
hip olm
olmalar
vizyon gelitirme,
olma, öretmenleri güdüleme ve bütün okul çevresinde teknoloji uygulamalarını gerçekletirmek için fikir üretme
e, model olm
olma
ve etkinlikler gerçekletirme
kletirm amacını taımaktadır (Ury, 2003). Bu standartlar ABD’de çou eyalette kabul edilmi ve birçok ülke tarafından
kle
da model alınmıtır (NETS,
2004). Ayrıca yapılan çalımalarda NETS-A standartlarının okul müdürlerinin eitimi için faydalı bir rehber
NE
olacaı vurgulanmıtır (Redish ve Chan, 2007; Persaud, 2006; Anderson ve Dexter, 2005; Ury, 2003; Ertmer, Bai, Dong, Khalil, Park ve
Wang, 2002). ISTE tarafından, aynı zamanda eitim sürecinde dier paydalar olan örenciler ve öretmenler için de ulusal eitim
teknolojisi standartları yayımlamıtır. Bu standartlardan 2007’de örenci, 2008’de öretmen 2009 yılında da yönetici boyutu güncellenmitir
(ISTE, 2009). Okul müdürleri için 2002 yılında yayınlanan ve 2009 yılında güncellenen NETS-A standart alanları Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. NETS-A Standart Alanları
No
2002 Standart Alanları
2009 Standart Alanları
1
Liderlik ve vizyon
Vizyoner liderlik
2
Öretme ve örenme
Dijital ça örenme kültürü
3
Üretkenlik ve mesleki geliim
Mesleki uygulamada mükemmellik
4
Destek, yönetim ve ilemler
Sistemli iyiletirme


1
Bu çalıma, yazarın “lköretim Okul Müdürlerinin Eitim Teknolojilerini Salama ve Kullanmada Gösterdikleri Liderlik Davranıları”
isimli doktora tezinden hazırlanmıtır.
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Dijital vatandalık
5
Ölçme ve deerlendirme
6
Sosyal, yasal ve etik konular
Tablo 1’de yer alan NETS-A’nın standart alanları yıllara göre karılatırıldıında Liderlik ve Vizyon’un yerini Vizyoner Liderlik, Öretme
ve Örenme’nin yerini Dijital Ça Örenme Kültürü, Üretkenlik ve Mesleki Geliim’in yerini Mesleki Uygulamada Mükemmellik, Destek,
Yönetim ve lemler’in yerini Sistemli yiletirme, Sosyal, Yasal ve Etik Konular’ın yerini de Dijital Vatandalık standart alanlarının aldıı
görülmektedir. Bunlardan 2009 yılında Ölçme ve Deerlendirme standart alanı kaldırılmı olmakla birlikte bu standart alanındaki
performans göstergelerine dier standart alanları içinde yer verilmitir.
Bu konuyla ilgili Anderson ve Dexter (2005) tarafından yapılan aratırmanın sonucunda eitim teknolojilerinin okulda etkin bir ekilde
kullanılması için okul müdürlerinin, okullarında teknolojiyle ilgili hedef, politika ve bütçelerinin olmasının gereklilii vurgulanmıtır.
Aratırmada ayrıca eitim teknolojilerinin, okulun ayrılmaz bir parçası olması için okulda teknolojik yapılanmanın önemli olduu, fakat
teknoloji liderliinin bundan daha da önemli olduu vurgulanmıtır. Ertmer ve dierleri (2002) tarafından okul müdürlerinin teknoloji
liderlii konusunda görülerinin alındıı aratırmada, okul müdürlerinin okulda etkili teknoloji lideri olabilmeleri için, vizyon
belirlemelerinin, model olmalarının ve rehberlik yapmalarının önemli olduu sonucuna varılmıtır.
Can (2008) tarafından yapılan aratırmada okul müdürlerinin teknolojiden genellikle yararlandıkları ve deiim konusunda çounlukla
liderlik yaptıkları sonucuna ulaılmıtır. Bununla birlikte okul müdürlerinin teknolojik dayanaklar, öretim programını
ve personeli
p
gelitirme konusunda yeterli görülmedikleri sonucuna varılmıtır. Sincar (2009) tarafından yapılan aratırmada
ada ise okul yöneticilerinin,
teknoloji liderlii rolleri olan insan merkezlilik, vizyon ve iletiim ve ibirlii rollerini kısmen, destek rolünü yeterince
sergiledikleri
yete
belirlenmitir. Yine Kuzu (2007) tarafından gerçekletirilen aratırmada okul müdürlerinin rollerinin
rinin
nin teknik destek
deste ve altyapıyı
oluturmaktan ziyade planlama, liderlik, birlikte çalıma, rehberlik konularında anahtar teknoloji kullanıcıları
vurgulanmıtır.
cılarrı olduklar
oolduklarıı vurgulan
urgula
MEB (2004) tarafından gerçekletirilen aratırmada mevcut BT altyapısının gelimi ülkelerle kıyaslandıında
yaslandı
ında yeterli olmadıı
olmadı sonucuna
olmadı
ulaılmıtır. Aratırmaya katılan okul idarecileri ile öretmenler ve BT formatörlerine göre BT’yi
entegre etme
yi öretme-örenme
öretme-ö
örenme sürecine eenteg
konusunda karılaılan en önemli sorun, eitim eksiklii, dier sorunlar ise donanım-yazılım eksiklii,
altyapıı yetersizli
yetersizlii,
ksikli
kli
i, teknolojik altya
altyap
rsizl  ek mali
destein olmaması, teknik destek eksiklii, bilgisayar kullanarak materyal gelitirmek için
yetersizlii,
n gerekli
kli olan zaman yetersizli
yetersizli
i, öretmenlerin
ö
ö
bilgisayar kullanımı konusunda bilgi ve becerilerinin yetersiz olması ve BT kullanımına yönelik olumsuz tutumlar olarak sı
ssıralanmıtır.
ırala
ral
Alanyazın incelendiinde okulda etkin teknoloji kullanımında okul müdürünün teknoloji
loji liderlii
liderli
i rolünün oldu
oldukça önemli olduu sonucuna
ulaılmıtır. Bununla birlikte yurtdıında ve Türkiye’de yapılan birçok aratırmanın
göre eitim
yönetim ve
anıın sonucuna
an
sonuc
eitim
tim teknolojilerinin
tek
teknoloj
öretme-örenme süreçleriyle bütünletirilmesinde okul müdürlerinin nasıl liderlik
sıkıntı
erlik
rlik edeceklerine
edeceklerin ilikin
ilikin sıkınt
ntıı ya
yyaadıkları ve bu konuda
hizmetiçi eitime ihtiyaç duydukları söylenebilir.
Türkiye’de eitim teknolojilerinin kullanımı için Bakanlık tarafından yönetici
etici ve öretmenlere
öretmenlere yönelik
yöneli çeitli
çeitli eeitimler verilmektedir. Fakat
söz konusu eitimlerin ne derece amacına ulatıı bilinmemektedir. Bu nedenle okul
oku müdürlerinin
rinin söz konusu teknolojilerin alımı ve
kullanımı sürecinde mevcut teknoloji liderlii davranılarının ulusal eeitim
standartlarıı kap
kapsamında belirlenmesi ve ihtiyaçlarına
itim teknolojisi stand
standartlar
kapsam
balı olarak hizmetiçi eitim programları aracılııyla yetitirilmeleri
bu aratırmanın amacı, ilköretim
erii gerekmektedir. Buradan yola çıkarak
çı
çıka
okul müdürlerinin, okulda mevcut teknoloji liderlii davranılarını
deerlendirmektir.
nı kendi
end görülerine
görülerine
erine göre de
de
erlendi
YÖNTEM
ÖNTEM
NTE
lköretim okullarında görev yapan okul müdürlerinin teknoloji liderlii
davranılarıyla
ii davranı
ılar
la ıylaa ilgili ggörülerini belirlemeyi amaçlayan bu aratırma
tekil tarama modeli kullanılarak gerçekletirilmitir.
Çalıma Grubu
Aratırmanın genel evrenini, 2008-2009 eitim-öretim
Türkiye’de MEB’e
balı il merkezindeki resmi ilköretim okullarında çalıan
retim yı
yyılında
ılınd
nda T
EB’e
B’e ba
11.503 okul müdürü oluturmaktadır (MEB,
Aratırmanın
büyük olması nedeniyle aratırmada “tabakalı örnekleme
B, 2009).
2009 Ara
tırman evreninin bü
yöntemi” ile örneklem alınmıtır. Aratırmada
rmada
ada okulun bulunduu
bulundu
bulunduu bölgenin ve okul olanaklarının okul müdürünün teknoloji liderlii
davranılarını etkileyebilecei olasılıından
illerin gelimilik
dan yola
ola çıkarak,
ç
geli
elimi
m l düzeylerine göre Devlet Planlama Tekilatı’nın (2003) belirledii
be bölgenin her biri birer tabaka olarak
Aratırmada 870 okul müdürüne ulaılarak yaklaık %65
larak
arak alınmı
alınm
mı ve 16 ilden veri toplanmıtır.
toplan
to
oranında geri dönü salanmıtır.
Veri Toplama Aracı
Aratırmada kullanılan anket,
okullarında
teknolojilerinin kullanımında etkili bir lider olabilmeleri için ihtiyaç
et,
t, okul müdürlerinin okulları
okullar
ında e
eeitim
i
duydukları bilgi ve becerileri
alanları temel alınarak aratırmacı tarafından gelitirilmitir. Eitim teknolojileri,
leri
eri tanımlayan
tan ayan N
NETS-A standart alan
eitim yönetimi ve istatistik
atistik
tistik alanlarından
aalanlarından
an on uzmanın
uzman
u
ın görüüne
görüü sunulduktan sonra aracın pilot uygulaması yapılmıtır. Uzman önerileri ve ön
uygulamalar sonucu
toplama aracına son hali verilmitir. Bakanlıktan uygulama izni alınarak il Milli Eitim
u bazı
bazı düzeltmelerden sonra veri
v topla
Müdürlüklerine veri
aracı
eri toplama
top
aracı katılımcılara
ara posta
pos yoluyla gönderilmi, dönüleri de aynı yolla salanmıtır. Verilerin çözümlenmesinde
yüzde (%) ve frekans (f)
yararlanılmıtır.
(f) analizlerinden
izler
yararlanılm
lm
BULGULAR VE YORUMLAR
lköretim
m okul
ul müdürlerinin teknoloji liderl
lliderlii davranılarına ilikin görülerini inceleyen bu aratırmadan elde edilen bulgular aaıda
özetlenmitir.
nmitir.
nmi
x Okul
ul müdürlerinin çounun
çounun (%47.8
ço
(%47.
(%47.8) öretme-örenme süreçleri ve okul yönetiminde eitim teknolojilerinin etkin kullanımına ilikin
ak istedikleri stratejik hedeflerinin
hede
ulamak
olduu, ancak stratejik hedeflerin yazılı olmadıını; %30.2’sinin ise ulamaya çalıtıkları yazılı
olduu görülmütür.
oldu
g
stratejik hedeflerinin olduu
Stratejik hedeflerinin olmadıını ve gelitirme arzusunda olduklarını belirten müdürlerin oranı
%17’d
ise yaklaık %17’dir.
x Eitim teknolojilerinin
jilerini etkin kullanımıyla ilgili stratejik hedeflerin belirlenmesinde en çok öretmenlerin görev aldıı görülmütür.
jilerinin
Stratejik hedeflerinn belirlenmesinde
b
rol alan bir dier paydalar ise %55.2 ile müdür yardımcısıdır. Müdür yardımcısını %50.9 oranı ile
BT öretmeni/formatörü izlemektedir. Okul müdürlerinin %50’si stratejik hedeflerin belirlenmesinde bizzat kendilerinin rol aldıklarını
belirtmilerdir. Velilerin ise stratejik hedef belirleme çalımalarına düük oranda (%17.6) katıldıkları sonucuna ulaılmıtır.
x Okul müdürlerin, okullarında teknolojik alt yapıyı olutururken çeitli sorunlarla karılatıkları görülmütür. Okul müdürlerinin
okullarında karılatıkları sorunların baında %55.3 oranı ile maddi olanaksızlıklar gelmektedir. Bunu sırasıyla teknik eleman sıkıntısı
(%52.2), internet hatlarındaki yavalık (%47.5), yetersiz projeksiyon makinesi (%42.9) yetersiz bilgisayar (%36.7) ve mekanların
yetersizlii (%34.8) izlemektedir. Bu konuda herhangi bir sorunla karılamadıını ifade eden okul müdürlerinin oranı ise %6.4’dür.
x Okul müdürlerinin çou (%62.2), okula eitim teknolojilerini alırken okuldaki öretmenlerin görülerini almaktadır. Bunu %59.9 ile BT
öretmenleri izlemektedir. Bunların dıında müdürlerin %44’ü okullarına eitim teknolojileri alımına karar verirken internetten
yararlanmaktadır. Müdürlerin yararlandıkları dier kaynaklar ise sırasıyla MEM’de çalıan eitici formatörler (%36.8), dier okullardaki
müdürler (%31.5) ve eitim araçları tanıtım broürleri (%29.9)’dir.
x Okul müdürlerinin çounluu (%60.7) okula yeni alınan teknolojilerin amacına uygun kullanımı için öretmenlere çeitli yollarla eitim
verilmesini saladıklarını belirtmilerdir. Okul müdürlerinin çok azı (%14), eitim teknolojilerinin amaca uygun kullanılması için
teknolojik araçlardan sorumlu örencileri görevlendirmektedir. Buna göre örencilerin okul idaresi tarafından alınan kararlara katkısının
az olduu sonucuna ulaılmıtır.
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Okul müdürlerinin çou (%66.2), eitim teknolojilerini almak/güncellemek için MEB dıında en çok okul aile birliinden
yararlanmaktadır. Bunu %36.4 ile MEM ve %35.6 ile hayırseverler izlemektedir. Okul müdürlerinin eitim teknolojilerini
almak/güncellemek için MEB dıında bavurdukları kaynaklar arasında en az oranda (%7.1) üniversiteler yer almaktadır.
x Okul müdürlerinin çou (%97), öretmenleri eitim teknolojilerini kullanarak öretim materyali hazırlamaları konusunda çeitli yollarla
tevik etmeye çalımaktadırlar. Bu konuda okul müdürlerinin %62.6’sı hizmetiçi eitim çalımalarına katılmalarını saladıklarını,
%44.3’ü eitimle ilgili web sitelerine yönlendirdiklerini, %41.8’i eitim teknolojilerini kullanarak model olduklarını belirtmilerdir.
Okul müdürlerinin sadece %8.7’sinin öretmenlerden eitim teknolojileri kullanım raporu istedikleri sonucuna varılmıtır.
x Okul müdürlerinin çounun eitimde kullanılabilecek yeni teknolojileri takip ettikleri sonucuna ulaılmıtır. Okul müdürleri yeni
teknolojilerle ilgili aratırma yaparken en çok internetten (%82.9) yararlanmaktadır. Bunun dıında sırasıyla eitim araçları tanıtım
broürleri (%48.6), teknoloji maazaları (%39.4), öretmenler (%38.6), seminerler (%37) en çok yararlandıkları dier kaynaklar arasında
yer almaktadır. Okul müdürlerinin eitimde kullanılabilecek yeni teknolojileri takip ettikleri kaynaklar arasında üniversitelerin oranı ise
%6’dır.
x Okul müdürlerinin çounun eitim teknolojilerini satın alırken okul personelinin ihtiyaçlarını çeitli yöntemlerle belirlemeye çalıtıkları
görülmütür. Okul müdürlerinin çounun (%78) okul personelinin ihtiyaçlarını öretmenler kurulunda belirledii sonucuna varılmıtır.
Bununla birlikte okul müdürlerinin %54.6’sı, personelinin ihtiyaçlarını TKY/OGYE toplantılarında belirlemekte; bunu sırasıyla %44.4
ile gözlem ve %40 ile öretmenlerin bireysel bavuruları izlemektedir. Okul müdürlerinin en az kullandıkları
yöntemin ise anket (%13)
rı yön
olduu görülmütür.
x Okul müdürlerinin büyük çounluu eitim teknolojilerini satın alırken örencilerin ihtiyaçlarını BT
(%64.4)
T formatörü/öretmeniyle
formatörü/ö
formatörü/öretm
belirlemektedir. Bununla birlikte okul müdürlerinin %55.7’si örencilerin ihtiyaçlarını belirlerken
dier
rken
n okuldaki di
di
er öretmenlerin
görülerini almaktadır. Örenci temsilcisinin görüünü alan okul müdürü oranı ise %38.3’dür.
x Okul müdürlerinin çou (%74.1) öretmenlerin yazılım ve donanım konusunda karılatıkları
sorunları
formatörü/öretmeni
tıklar
k ı sorunlar
unlarıı BT formatörü
formatörü/ö

aracılılııyla giderdii sonucuna varılmıtır. Bununla birlikte okul müdürlerinin %45’ii söz konusu sorunlarda teknik servislere
bavurmaktadır. Okul müdürlerinin bavurdukları dier kurumlar eitim teknolojilerinin alındı
alındıı
(%36)’dir.
ıı firmalar (%40) ve MEM (%
x Okul müdürlerinin çou (%94.1) öretmenlerin eitim teknolojileri kullanımlarınıı çeitli yöntemlerle de
deerlendirmektedir.
Gözlem
erlendirmek
ndirme
(%74.6) ve resmi olmayan görümeler (%61.8) okul müdürlerinin, öretmenleri deerlendirmede
kullandıkları
erlendirmede
ede en çok kulland
kull
ıkları yyöntemlerdir.
x Okul müdürlerinin çou okul personelinin eitim teknolojilerini kullanırken karılatıkları
(%82.9) ve
karıla
kar
latıklar
kla ı zorlukları bireysel
bireyse görümeler
gö
gözlem (%60) yoluyla belirlemektedir. Bu konuda herhangi bir zorlukla karılamadıını
ise %5.1’dir.
ılaamad
ma ıın
nı ifade eden müdürlerin oranı
o
x Okul müdürlerinin okul personelinin eitim teknolojileriyle ilgili eitim gereksinimlerini
(%84.1) ve gözlem
ksinimlerini daha çok
ço birebir görümeler
görü
(%65.3) yoluyla belirledikleri sonucuna ulaılmıtır. Bu konuda anket yöntemini
ini kullanan okul müd
müdürlerinin oranı ise sadece %12.3’dür.
x Okul müdürlerinin çou (%79.5), eitim teknolojilerini etkin kullanan
anan
ana
n personeli sözlü yollarla onure
on
eetmektedir. Bununla birlikte okul
müdürlerinin %77’si personelin sicil notlarını verirken onların
kullanmadaki baarılarını dikkate aldıını
rın e
eeitim
itim teknolojilerini kullanm
kullanma
belirtmitir. Eitim teknolojilerini etkin kullanan personele hediye
diye
ye veren okul müdürünün oranı
oranı ise sadece %8.9’dur.
x Okul müdürlerinin çounun (%65.7) öretmen, örenci ve dier
uymaları gereken kuralları MEB’in
di
er çalıanların
ççalıanlar
arıın internet eriiminde
eri i
eriim
internet kullanım yönergesini okulda belli yerlere astırarak, %61.8’i
sonucuna ulaılmıtır. Bununla birlikte
1.8’i
.8’i ise sözlü olarak bildirdikleri
bild
bildird
okul müdürlerinin %10.9’u öretmen, örenci ve dier
eriiminde
uymaları gereken kuralları kendilerinin bildiklerini
 personelin internet eri
eri
iminde uym
ve bildirmeye gerek duymadıklarını ifade etmilerdir.
dir.
x Okul müdürlerinin çounun (%58.5) personelini
etik ilkeler konusunda sözlü olarak bilgilendirdikleri
elini e
eeitim
itim teknolojileriyle
le ilgili et
sonucuna varılmıtır. Bunun yanında bilgilendirme
kullanan
oranı %50.6’dır. Okul müdürlerinin %18.7’si
endirme
ndirme için ilan
i panolarını
pa
anan
nan müdürlerin
m
personelin eitim teknolojilerinin kullanımıyla
mııyla ilgili etik ilkeleri bbildiklerini, bilgilendirmeye gerek olmadıını belirtmilerdir.
ÖNERLER
SONUÇ
Ç VE Ö
Bu aratırmada ilköretim okul müdürlerinin
liderlii
davranıları kendi görülerine göre deerlendirilmeye çalıılmı, okul
ürlerinin te
teknoloji liderli
i da
davran
müdürlerinin genel olarak okullarında
eitim
kullanımının eitimi iyiletireceinin farkında oldukları, okul yönetimi ve
daa ee
itim teknolojilerinin etkin kul
kullan
örenme-öretme sürecinde bu teknolojilerin
kullanımı
çalıtıkları
knolojilerin kullanı
kullan
ımı için çalı
tıklar sonucuna varılmıtır. Bu balamda eitim teknolojilerinin salanması
ve kullanılmasına yönelik stratejik
belirleme,
atejik
tejik hedefler
hed
belirleme,
eme, söz konusu teknolojileri alırken paydaların görülerini alma ve bunların alımı için
kaynak aratırma, öretmenlerin
eitim
tevik etme, hizmetiçi eitimlere yönlendirme ve onlara teknik destek
nlerin
lerin ee
itim teknolojilerinin kullanımını
kullan
kullanı
salama konularında çabaa gösterdikleri söylenebilir.
söyle
Çou okul müdürünün
kullanımına ilikin stratejik hedeflerinin olduunu belirtmeleri, stratejik hedef
ün eitim
e
teknolojilerinin
ojilerini etkin ku
belirlemenin gerekliliinin
farkında
olmalarıyla
açıklanabilir.
Aynı zamanda Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamaları ve Okul
klili
lili
ini
inin fark
ında olmalar
larııyla aç
ıkl
Gelitirme Yönetimi
çalımalarından
da okul müdürlerinin stratejik hedef belirleme kavramına yabancı olmadıkları
netimi
etimi Ekibi (OGYE)
(O
çalımalar
alarıında
n
söylenebilir. Bununla birlikte çou
ço okulda söz kkonusu stratejik hedeflerin yazılı olmaması dikkati çekmektedir. Bu durumda ilköretim
okullarındaa stratejik planlanma çal
çalımalarının,
DPT tarafından kamu kurumları için hazırlanmı stratejik plan hazırlama kılavuzu ve MEB’in
ımalarının, D
bu konuda
uda
d balattıı
balatt
lattııı çalımalar
çalııma
çal
malar dorultusunda
dorultusund
ltusu
henüz istenen seviyeye ulamadıı söylenebilir (MEB, 2007; DPT, 2006). Bu nedenle okullar
için önceden belirlenecek standartlara göre performans deerlendirme ve buna göre ödül sistemiyle yaptırımların gelitirilmesi
gerekmektedir.
ktedir.
Okul müdürlerinin
ürlerinin eeitim
ürlerini
itim
tim teknolo
teknoloj
teknolojileriyle ilgili stratejik hedefleri belirmede ve okula alınacak teknolojilerin alımına karar vermede
öretmenlerin görülerini
görülerini almaları,
görü
almalar
almala Sincar (2009)’ın aratırma bulgusuyla benzerlik göstermektedir. Bu durum, eitim teknolojilerinin etkin
olarak kullanılmasında
asıında oluml
as
olumlu bir gelime olarak nitelendirilebilir. Bununla birlikte stratejik hedef belirleme çalımalarına katılan veli
oranının sayıca çok
düük
k dü
dü
ük olması, stratejik hedeflerin genellikle okul içi paydalar tarafından hazırlandıının ve bütün paydaların
görülerinin dikkate alınmadıının
göstergesi olabilir. Velilerin eitim teknolojilerinin öretme-örenme sürecindeki katkıları ve yararları
l ın
konusunda bilinçlendirilmeleri ve ikna edilmeleri ile okula daha çok destek olmaları salanabilir.Okul dıı paydaların okul süreçlerine daha
çok katılımının salanması için gerekli düzenlemeler yapılabilir.
Okul müdürlerinin öretmenlerin eitim teknolojilerini kullanmalarını tevik etmek amacıyla onları hizmetiçi eitimlere yönlendirdiklerine
ilikin bulgu Altun (2009), Seferolu (2009) ve Kozloski’nin (2007) bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Ancak eitim teknolojileriyle
ilgili MEB tarafından düzenlenen eitimlerin bilgisayar eitimi üzerine younlatıı görülmektedir (MEB, 2008; MEB, 2004).
Okul müdürlerinin eitim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili alt yapıyı oluturmada karılatıkları sorunların baında gelen maddi
olanaksızlıklar, birçok aratırma sonucuyla paralellik göstermektedir (Altun, 2009; Seferolu, 2009; Akbaba-Altun, 2004; MEB, 2004). Yine
okulda eitim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili karılaılan sorunların çözümünde çounlukla teknik servis yerine biliim teknolojileri
formatörü aracılııyla giderilmesi okulunun maddi imkanların yetersiz olmasıyla açıklanabilir. Okul müdürlerinin personeli maddi olarak
ödüllendirememesinin sebebi de okulda kaynak sıkıntısının yaanmasıyla açıklanabilir.
Okul müdürlerinin teknoloji kullanımına liderlik etmede daha çok resmi olmayan yöntemleri kullandıkları görülmütür. Bu kapsamda okul
müdürleri öretmen ve örencilerin eitim teknolojisiyle ilgili ihtiyaçlarını ve eitim gereksinimlerini çounlukla öretmenler kurulunda,
örencilerin ihtiyaçlarını BT formatörünün/öretmeninin görülerini alarak belirlemektedir. Yine gözlem ve resmi olmayan görümeler okul
müdürlerinin, öretmenlerin eitim teknolojileri kullanımlarını deerlendirmede ve okul personelinin eitim teknolojilerini kullanırken
karılatıkları zorlukları belirlemede en çok kullandıkları yöntemlerdir. Bu konuda yapılandırılmı ölçme deerlendirme yöntemleri (kontrol
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listeleri, takip çizelgeleri vb.) gelitirilebilir. Bu deerlendirmeler sonucunda öretmenlerin karılatıkları sorunları çözmeye ve örencilerin
eitim gereksinimlerini belirlemeye dönük yöntemler gelitirmeleri salanabilir.
Çou okul müdürü eitim teknolojilerini etkin kullanan personeli sözlü yollarla onure etmektedir. Okullarda çalıanların motivasyonunun ve
söz konusu motivasyonu artırmanın önemli yollarından birinin de ödül sistemi olduu düünüldüünde, eitim teknolojileri kullanımının
tevik edilmesinde ödül sisteminden daha çok yararlanılabilir.
Okul müdürlerinin çok azının okulda teknoloji kullanımını deerlendirme aracı olarak anketi kullandıkları görülmütür. Bunun nedeni ise
anketin hazırlanma, uygulanma, deerlendirme süreçlerinin zaman ve kaynak gerektirmesi; okullarda paydalardan anket aracılııyla veri
toplama, verileri analiz etme ve sonuçları paylama geleneinin henüz yaygınlamamı olmasından dolayı olabilir. Yine baka bir
deerlendirme aracı olarak çok az okul müdürünün öretmenlerden eitim teknolojileri kullanım raporu istemesi, bu raporların takip
edilmesinin ek i yükü getirmesinden dolayı tercih edilmemesiyle açıklanabilir.
Eitim teknolojilerinin etik kullanımıyla ilgili okul olarak müdürlerinin çounun eitim teknolojilerinin etik kurallara uygun kullanımı
konusunda personeli sözlü olarak bilgilendirdikleri sonucuna ulaılmıtır. Bu durum, MEB tarafından eitim teknolojilerinin kullanımıyla
ilgili etik ilkelerin ayrıntılı olarak hazırlanarak okullara bildirilmemesi nedeniyle okul müdürlerinin bu konunun üzerinde yeterince
durmadıkları eklinde yorumlanabilir. Sonuç olarak okullarda eitim teknolojileri etiiyle ilgili farkındalık ve bilinçlenme düzeyinin
yükseltilmesine ihtiyaç olduu söylenebilir.
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Özet
Teknoloji, çaımızın vazgeçilmez bir parçası olarak, her alanda olduu gibi eitim alanında da önemli birr yer
tutmaktadır.
gelimi
er tutmaktadı
tutmaktad
ır. Eitimde
E
E
teknolojilerin kullanımı, hem çaın gereklerine uygun olarak yürütülmesini, hem de eitimden amacaa uygun
verimin alınmasını
un en yüksek verimi
verim
salayacaktır. Bilgisayar ve dier teknolojilerin youn olarak hayatımıza girmesiyle birlikte eitim;
itim; kitap,
p, tahta
tah ve ööretmen
retmen
etmen çemberine
ç
sıkımaktan kurtularak örencilerin yaratıcılıklarını gelitirdikleri, onları düünmeye sevk eden,
salayacak
farklı
n, eelenerek
llenerek öörenmelerini
renm
renmelerini sa
layaca
lay
bir boyuta ulamıtır. Bunun sonucunda ise materyal gelitirme çalımaları ilerlemi bu çal
çalımaların
alıımalar
ma ın birçou
birço
rço
u bilgisayar ortamında
örencilerin zevkle uygulayabilecei oyun ve programlara dönütürülmütür. Müzik eitimi
alanında
birlikte
mi alan
nında da teknolojinin ilerlemesiyle
ilerleme
ilerleme
birçok konuda yazılım programları oluturulmutur. Fakat programların birçounun ilköretim
düzeylerinin
öretim 1. ve 2. kade
kademe öörencilerinin
rencileri
üzerinde olduu saptanmıtır Aratırmada; müzik derslerine ait temel kavramlar, bu ya
oynayabilecei
ya gruplarının
gruplar
pl ının ilgi ve elenceyle
elence
düzeyde dijital oyun tabanlı müzik öretimi modeline dönütürülmü ve bu modeli kapsayan örnek bilgisayar oyunları
tasarlanmıtır.
oy
Aratırmanın bilgisayar destekli müzik eitimi alanında yapılacak dier benzer çal
çalımalara
ıık
lımalara
m
ııık tutacaı
tutacaı düünülmektedir.
tuta
düünülmek
mek

C

Abstract
Technology as being an indispensible part of our time, has ann important
mportant place in education as it
i has in other fields. Using the latest
technology in education helps in both keeping pace with our age in implementations
mplementations and in getting
gettin the highest efficiency in education. While
computers and other technologies taking a greater part in our lives education
ducation has reached to a ddifferent extent where students can improve
their creativity, learn while having fun and are couraged to think, by getting
circle of books , board and teacher. As a result of
etting free
ee from the ci
cir
this, the studies of material improvement have developed
oped and
an they have been
een transformed
ansformed to games and programmers that students can apply
in computer environment with pleasure. In terms of musical eeducation theree are
re also a lot of softwares written related to many subjects in
music. However, it was determined that these softwares
above the level primary
oftwares are abov
imary
mary school students. In this research , the concepts used in
music classes were transformed to digital game
teaching model that the students of that age group can play with interest and
ame
me based music teachin
pleasure and the examples of computer games
were designed. It is thought that this research will be helpful for further
ames that include this model w
studies in the field of computer based musical
usical education.
edu
Keywords: musical education, computer,
omputer,
mputer, technology,
technology, teaching methods.
method
metho
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Teknolojinin hayatımızı böylesine
çaın önemli gelimelerinin doal sonucu olarak bir çok elektronik alet ve
öylesine etki altına
altı
altın
na aldıı
aldıı günümüzde,
günümüz
bata bilgisayarlar; insan
penceresini sonsuzlua aralamıtır. Eitim öretim ortamlarını çaa uyacak bir ekilde
nsan beyninin
b
hayal
al gücü penceresin
yeniden düzenlemek,
getirmek, yaygınlatırmak ve bireyselletirme çabaları sonucunda ise bilgisayar destekli
ek, e
eeitimi
itimi daha verimli hale g
getirm
eitim, öretiminn önemli bir parçası
parçası haline gelmitir.
par
gelmi
lmitir.
ti Bu nedenle son yıllarda bir çok ülkenin eitim alanındaki gelime hedefleri, bilgisayar
teknolojilerinin
öretim
programlarıyla
bütünletirilmesini
kapsamaktadır. (Çaıltay ve Çakırolu, 2001) Eitimin her alanında olduu gibi
nin
in öö
retim programl
programlar
ıyla bütünletir
i
güzel sanatlar
dalı
atlar
ar ve onun bir alt dal
da ı olan müzik eeitiminde de bilgisayarın bu dersin olumlu yönde geliimine pek çok katkılarının bulunduu
tespit edilmitir.
dil tir.
dilmi
r
Bu çalımada;
Bilgisayarların
eitimine
girmesiyle bu alanda oluan deiiklikler, Müzik eitiminde eitsel yazılımlara genel bakı ve
lıımada; Bilgisayarl
Bilgisayarlar
ın müzikk ee
itim
iti
ilköretim
oluturulabilecek
eitsel müzik yazılımların içerikleri, Bilgisayar destekli müzik eitiminin önemi, kapsadıı
m 1. vve 2. kademede olu
olu
turu
alanlar ve faydaları,
faydala ı, Müzik eitimi
faydalar
e
eitimi
itim derslerinde dijital oyun tabanlı örenme modelinin özellikleri ve müzik eitimine adaptasyonu gibi
konular incelenmi
nmi ve bu modeli kapsayan müzik eitimi temalı bilgisayar oyunları hazırlanmıtır.
nmi
BLGSAYARLARIN
MÜZK ETMNE GRMESYLE BU ALANDA OLUAN DEKLKLER
RIN M
MÜ
Müziksel bilgi ve mesajların
uzak mesafeler arasında etkileimli olarak iletilmesini mümkün kılan bilgisayar ve iletiim teknolojileri ile
saj
günümüz müzik eitiminde yaadıımız Dünya’nın tamamını bir müzik sınıfı haline gelmitir.(Can, 2001) Online sistem adı verilen
etkileimli elektronik sistemler ve interaktif yazılımlar ile müzik eitiminin çehresi çarpıcı bir ekilde deimeye balamı, alanın temel
konularını (kulak eitimi, nota eitimi, müzik kuramları,armoni eitimi ,orkestrasyon, çalgı eitimi vb.) içeren bir çok yazılım örenci ve
öretmenlerin hizmetine sunulmutur.
MÜZK ETMNDE ETSEL YAZILIMLARA GENEL BR BAKI
Müzik eitiminde kullanılmak üzere 1970’lerin sonlarına doru piyasaya çıkan yazılım programlarının, giderek hem sayı olarak daha çok,
hem de kalite olarak daha iyi, daha renkli ve daha motive edici olduklarını görmekteyiz.
Yurt dıından güzel örneklerini verebileceimiz bu programların bir çou oyun, keif ve uygulama bölümlerinden olumaktadır. Oyun
programları; müzikal öeleri çeitli oyunlarla çocuklara sunan programlardır. Music Ace (Müzik Ustası), Adventures in Music Land (Müzik
Ülkesinde Maceralar), Beethoven Lives Upstairs(Beethoven Üst Katta Yaıyor), Ear Challenger (Kulak Düellosu) bunlardan bazılarıdır.
Keif programları ise örencilerin kendi kendilerine kefettikleri bilgileri unutmayarak daha hızlı örenecekleri ilkesiyle kefetme
becerilerini artırmak amacıyla tasarlanan programlardır. Bunlar; Great Composers: Their Lives and Music CD-ROMS( Büyük Besteciler.
Yaamları ve Müzikleri), Piano Discovering System Package (Piyanoyu Kefetme Sistem Paketi), Music Terminology ( Müzik Terimleri) ve
ismini veremediimiz bir çok müzik eitimi ile ilgili yazılım bulunmaktadır. (Tecimer, 2007)
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LKÖRETM 1. VE 2. KADEME MÜZK DERSLERNDE OLUTURULABLECEK ETSEL MÜZK YAZILIMLARININ
ÇERKLER
Bilgisayar destekli eitimin bir parçası da eitsel yazılımlardır. Bir eitsel yazılım gelitirirken bilgisayarın örenciyi nasıl güdüleyerek
örenme sürecini ve örenme ürününü etkiledii konusunda fikir sahibi olmalıyız ki etkili bir eitsel yazılım hazırlayabilelim. Etkili bir
eitsel yazılım hazırlamada göz önüne alınan toplumsal ve bireysel gereksinimlerle, konu, alan bilgisi ve yazılımla çalıacak olan örencinin
örenme düzeyinin bilinmesi büyük öneme sahiptir. Örenciyi belli bir hedefe ulatırmada optimum yolun bulunabilmesi için örenci
özellikleri göz önünde bulundurularak etkileim artırılmalı ve yazılım örencinin ilgisini koruyabilmelidir. Bu ilginin korunmasında da
kullanılacak renk, ses, metin ve desenler gibi öelerin estetii önem arz etmektedir. Eer etkili bir bilgisayar destekli yazılım hazırlamak
istiyorsak bu durumları göz önüne almamız gerekir. (Duman, 2009)
Ülkemizde Yapılandırmacı Yaklaım Kuramı ile yeniden ekillenen müzik öretim programı kuramın temelindeki özellikler göz önünde
bulundurulduunda aaıdaki temel ilkeler karımıza çıkmaktadır;
x
Örenme süreklidir.
x
Örenme örenci merkezlidir.
x
Örenme öznel olmalıdır.
x
Örenme çevre artlarına göre ekillenmelidir.
x
Örenme pasif bir alma süreci deil, aktif bir anlam oluturma süreci olmalıdır.(Beydoan, H.)
Böylece bilgi örenciler tarafından aratırılır, yorumlanır ve analiz edilir ve bir düündürme süreci geliir. Örencilerin
rencilerin geçmiteki yaamla
yeni yaantıları bütünletirilir. Etkili bir örenme gerçeklemesi için ise örenciler; merak uyandırma vee planlama ara
aratırma
ve kefetme
ara
tı
süreçlerinden geçmelidir. Bu süreçlerin bilgisayar programlarının oyun, keif, uygulama bölümleri ile paralellik gösterdii
gösterdi
gösterdi
 göz önünde
bulundurulduunda ilköretim 1. ve 2. kademe müzik eitimi derslerinde yeni program çerçevesindee oluturulacak
destekli müzik
rulacak bilgisayar de
dest
eitimi bu programı birçok yönden tamamlayacaktır. Hazırlanacak programlarda her sınıfa ait konular,
çalgıı tanıtımı,
onular, temel müzik bilgileri, çalg
ça
müzik türlerinin tanıtımı, müzik sözlüü ve bu konuya özgü bulmacalar, oyun ve deneyler bulunabilir.
becerilerini
ulunabilir.
nabilir Her öörencinin
rencinin bireysel be
gelitirmek için nota eitimi, kulak eitimi, çalgı eitimi ve benzeri konularda o üniteye özgü
çalımaların
bulunduu
alıtırma
gü çalı
ımalar
malarıın bulundu
du
u alı
al
ıtırma ve
v uygulama
Cd’ leri, öretmenlerin planlarını hazırladıkları konu anlatımlarını gerçekletirdikleri öretmen
yazılım
tmen Cd’
d’ leri müzik
müzi eitimi
eitimi yazı
yaz
ılım programlarının
içeriini oluturmaktadır.

20

BLGSAYAR DESTEKL MÜZK ETMNN ÖNEM, KAPSADII ALANLAR
LANLAR VE FAYDALARI
x
Örencilerin temel müzik bilgilerini kendi kendilerine çalımalarına olanak
nak verir,
x
Örenciler elenerek örenebilme imkânına sahip olurlar,
x
Kefetme, sorgulama, analiz etme, strateji belirleme, tahmindee bulunma gibi kazanımlar
kazanımlar salar,
kaz
saalar,
la
x
Hızlı örenme salanır,
x
Örencilerin bireysel farklılıklarının yarattıı dezavantajı
farklıı seviyelerde
tasarlanırsa avantaja dönütürebilir,
ajı farkl
fark
elerde oyunlar tasarlan
x
Farklı yöntemler örencilerin durumuna göre farklı hızlarda
kolaylatırılmaya çalıılır,
larda
da verilerek örenme
ö
örenme kolaylatı
kolayla
x
Bol tekrar ve alıtırma yapılabilir,
x
Örenciler arkada baskısı ve eletirilme korkusu
çalıabilir,
us olmadan rahatça
hatça çalı
ıabilir,
x
Müzik eitimine ait her konu ilenerek gelitirilebilir.
tirileb

C

MÜZK ETM DERSLERNDE DJTAL
TABANLI ÖRENME
MODELNN ÖZELLKLER VE MÜZK
TAL OYUN TA
REN
RE
ETMNE ADAPTASYONU
Oyun Tabanlı Örenme Ortamları

IE
T

Garris, Ahlers ve Driskell (2002)’e göre oyun “Genellikle gerçek dü
dünya dıında, kesin olmayan, kendine özgü kuralları ve kültürü olan,
düny
elenceli ve istee balı bir etkinliktir.”
ve Yacı
göre eitsel oyunlar “Oyun formatını kullanarak örencilerin
nliktir.”
liktir.” Demirel, Seferolu
Sefero
Ya
Ya
cı (2003)’ya
(
ders konularını örenmesini salayan
gelitiren yazılımlardır.”
layan ya da problem çözme
çözme yeteneklerini
yetenek
Oyun-tabanlı örenme ortamları,
senaryolarının
mlarıı, belirli problem senaryoları
mlar
senaryolar
ının iiçine yerletirilen oyun-çatılı problem-tabanlı örenme ortamlarıdır. Oyunlar,
yarı ve ans gibi özelliklerin
alternatif çözümler, problemin yapılandırılması, ibirlii gibi problem çözmenin
klerin
erin yan
yyanında
ındaa bilinmeyen
bilinm
sonuç, alt
birçok özelliini de içerir. Oyun-tabanlı
örenciler
problemlerini kendileri oluturup çözüm için gerekli bilgileri kendileri
Oyun-tabanlı ortamlarda
orta
ör
toplamakta ve problemi
Bottino et al., 2006).
blemi
lemi çözmektedirler
ççözmektedirler (Ebner
ner et al.,
a 2007;
20
Hostetter (2002)’a
oyunlarıı mükemm
mükemmel
)’a göre bilgisay
bilgisayar oyunlar
ükemm bir örenme aracıdır. Çünkü oyunlar; örencilere zorluu ayarlama sansı verirler ve
dahası kullanıcı
istedii
ıccı istedii
iste i zaman
istedi
man ist
istedii kadar oyunu
oyun oynayabilir.
Oyunların
n özellikleri
özellikl
Prensky
yapan; Kurallar, Hedef ve Amaçlar,Geri Bildirimler, Zorluklar (Yarı, Meydan Okuma, Karıtlık),
y (2001)’e göre bir oyunu oyun yap
yapan
Etkileim,
im, Sunum veya Hikayedir.
H
Oyunları,, milyonlarca insan için çekic
çekici yapan 12 karakteristik özellik vardır. Bunlar;
1. Oyunlar, elence
elence formatındadırlar.
formatındad
formatı
ndadıırlar
rla Bize elence ve zevk verirler.
2. Oyunlar, oyun
formatındadırlar.
un format
form
ındad
dadıırla Bize heyecan ve tutku verirler.
3. Oyunların kuralları
allarıı vardır
allar
va ır ve
vard
v bu bize oyunların yapısını verir.
4. Oyunların amaçları
Bu bizi motive eder.
rı vardır.
var
vard
5. Oyunlar etkileimlidir,
i bir eyler yapmayı gerektirir.
6. Oyunlar uyarlanabilir. Bu akıcılıı salar.
7. Oyunların dönütleri vardır ve bu bizim örenmemizi salar.
8. Oyunların kazanma durumu vardır ve bu bizim egomuzu tatmin eder.
9. Oyunlar mücadele, yarı, meydan okuma ve karıtlık içerir. Bu bize heyecan salar.
10. Oyunlarda problem çözme vardır ve bu bizim yaratıcılıımızı arttırır.
11. Oyunlarda etkileim vardır. Bu bizim sosyal olmamızı salar.
12. Oyunların sunumları ve hikayeleri vardır. Bu bize duygu verir. (Prensky, 2001)
Müzik eitimi derslerinde de yukarıda belirtilen tüm bu özellikler çerçevesinde hazırlanacak oyunlar örencilerin ilgi ve beeni ile bu
oyunları oynamalarını, bu dersin soyut kavramlarını ve terimlerini fark etmeden elenceyle örenmelerini salayacaktır.Bu oyunlar
tasarlanırken;
x
Müzik eitiminde öretimin gerçekletirildii sınıf düzeyine uygun yapıda oyunların seçilmesine,
x
Örenilmesi istenilen kazanımlara uygun yapıda oyun gelitirilmesine, bu oyunların müzikli bulmacalar vb. etkinliklerle
desteklenmesine,
x
Müzik eitimi oyunlarından üretilen geri bildirimlerin örencilerin unutamayacakları ekilde yapılandırılmasına,
x
Her konu için bir çok oyun türü ile farklı örenme yöntemleri birletirilerek örenciye geni bir yelpaze sunulmasına,
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x
x

Her müzik oyunu için gizli bir örenme hedefi konulmasına ve oyun bittiinde örencinin oyun içinde geçen kavramları fark
etmeden örenmesine,
Örencilerin karar verme, analitik düünme ve problem çözme becerilerini destekleyecek oyunların hazırlanmasına, dikkat
edilmelidir.

10

MODEL ÇN GELTRLEN ÖRNEK OYUN (SUNUMU)
Resim 1. Örenme Ortamı lgi Çekici Olmalı

C

20

Resim 2. Kullanıcıya Olumlu Dönütler Vermeli

IE
T

SONUÇ VE ÖNERLER
Yaparak örenmeyi örencinin
rencinin
encinin bilgiye dorudan
do
dorrudan ulaması
ulaması olarak
o
deerlendirirsek, bilgisayar bunun için etkili bir eitim aracıdır. Eitsel
bilgisayar oyunları sayesinde
ayesinde öörenciler
ayesin
renciler ssıkılmadan,
ıkılm
lmadan, eelenerek
le
, yaparak, yaayarak örenmi olur. Müzik eitimine ait soyut kavramlar;
elektronik ortamdaa oyun
oyunlarla somutla
somutlatırılarak
tırılarak
arak ö
ööretildiinde
retild
örenmenin daha kalıcı ve hızlı olacaına inanılmaktadır. Üniversitelerin
müzik eitimi bölümleri ve bilgisayar
öretmenlii
bilgi
öretmenli
enli
i bölümlerinin ibirlii içersinde program gelitirme uzmanları ile bu alanda çalımaları,
Milli Eitim Bakanlıı
Bakan ıı bünyesinde
Bakanl
nyesin bu oluumu
oluumu destekleyecek birimlerin kurulması, müzik eitimi ders kitaplarının interaktif yazılımlara
dönütürülmesi,
ülmesi,
esi, Milli Kültürümüzü , Türk
T
bbestecilerinin hayat hikayelerini, Türk Halk Müziini, Sanat Müziini ,Çalgılarımızı , Halk
Oyunlarımızı
arrımızı vee daha sayamadıımız
saya
sayamadıımıız pek
pe çok konuda kendi müzik kültürümüzü örencilere bilgisayar ortamında hazırlanan oyunlarla
sunmanın
olacaı
nın etkili olaca
olaca
ı düünülmekte
d ünülmekte
dü
ekte ve bu alanda çalımalar yapılması önerilmektedir.
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LKÖRETM OKULLARINDA FEN VE TEKNOLOJ DERSLERNN
ÖRETMNDE ÖRETM AMAÇLI TEKNOLOJK ARAÇ-GEREÇ
KULLANIMINA LKN ÖRETMEN GÖRÜLERNN
DEERLENDRLMES
AN EVALUATION OF TEACHER VIEWS FOR THE USE OF TECHNOLOGHIC
MATERIALS DURING THE TEACHING OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
COURSES IN ELEMENTARY SCHOOLS
Dr. Mahmut SARI
m
Trakya Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü Fen Eitimi Anabilim Dalı, EDRNE – TÜRKYE mahmutsari2005@gmail.com

20

Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji, Araç-Gereç, lköretim,

10

Özet
Günümüzde bilim ve teknolojide ki gelimeler her alanda olduu gibi fen öretiminde de büyük deiimlere
Aktif
iimlere neden olmaktadır.
o
örenme ortamının olumasına saladıı katkılardan dolayı, bilgisayar ve internet günümüzde fen
derslerinde kullanılan
n ve teknoloji derslerin
teknolojileri oluturmaktadır. Bu teknolojilerin fen ve teknoloji derslerinde yaygın olarak kullanımında
salanamamıtır.
Bu
nda önemli
mli geli
ggelime
me sa
lanam
çalıma, fen ve teknoloji derslerinin öretiminde kullanılan öretim amaçlı teknolojik araç-gereçler
kullanıldıklarını
çler ve bunların
bunların ne
bunları
n sıklıkta
sıklıkta kullan
kulla
ıl
belirlemek amacı ile yapılmıtır. Çalımada 26 fen ve teknoloji öretmenine anket uygulanmıtır.
altında
20
tır.
r. Ankette üç ayrı
ayrı ba
balık altı
ında toplam
t
soru sorulmutur. Birinci bölümdeki yedi soru, öretmenlerin mesleki deneyimleri ile bilgisayar
isayar konular
konularındaki bilgi
lgi ve beceri sseviyelerinin
ortaya çıkarılması amacı ile sorulmutur. kinci bölümdeki on soru öretmenlerin fen vee teknoloji
kullandıkları
oji derslerinde kullandıklar
kulland
kları öretim amaçlı
teknolojik araç-gereçlerin neler olduunu ortaya çıkarmak amacını taıyordu. Son bölümde
lümde yer alan üç soru ö
ööretmenlerin
retmenleri fen ve teknoloji
derslerinde kullandıkları teknolojilerin neler olduunu belirlemek amacı ile sorulmutur.
lmutur. Anket sonuçları
lmu
sonuçları devle
devlet ve özel okulda görevli
öretmenler açısından ayrı ayrı analiz edilmitir.

C

Abstract
Today rapid changes in science and technology lead to the changes
education as well. Due to the contributions to
es in science and technology educatio
educati
the active learning environment, computer and internet today are used commonly
commonly in the science and technology courses. Although these
technologies are used commonly in many countries, there is still no
o significant improvement
improvemen in our
o country. This study aims to explore how
often technological materials are used in the teaching of science and technology
gy courses.
courses. The
Th sample of his study consisted of 26 science
T
and technology teacher. Questionnaire consisted of a total
headings. 7 questions in the first part of the
tota of 20 questions
tions under
nder the three
thr
th
questionnaire are related to the occupational experiments
teachers. In the second part of the questionnaire, there was
iments
ments and computer skills
lls of teacher
teache
10 questions are related to the technological material exist
existing in science technology
chnolog
hnolo teachers’ classes. In the last part, there were three
questions related to the technological material
rial
ial used
us by science and technology teachers during the teaching science. The results of
questionnaire were analysed separately for thee state and private school
schoo teachers. The research results revealed that the classes, occurring the
teaching of science and technology courses,
This study also revealed that private school classes had better
urses, lacked
lack technological
technologicall materials.
materi
ma
equipments and materials than state schools
chools in terms of computer, data show
chool
sho and internet, and also in terms of the use of these materials.
Key words: Science and technology,
ology,, materials, elementary school.
ology
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1.GR
Bilim ve teknolojideki
gelimeye
eitim öretim faaliyetlerinde de deiimler yaanmakta, kalıcı ve etkin
kii geli
ge
meye
meye paralel ola
olarak son yyıllarda
ılla
örenmeyi salamak
teknikler,
k amacıyla
amac
yeni yöntemler,
emler, te
knikle materyaller gelitirilmekte ve kullanılmaktadır. Günlük yaamın ayrılmaz bir
parçası haline gelen
len
en teknolojik ürünlerin kullanımı
kullan
kullanıımı her
h geçen gün artmakta, eitim-öretim faaliyetlerinde, teknolojik araç-gereçlerin öretim
ortamlarında kullanımı
Eitim-öretim
faaliyetlerinde kullanılan araç-gereçlerin sayısındaki artı konunun önemini
kullan
ullanıımı yaygınlamaktadır.
yayggınla
nlamaktadır. Eitim
itim
ortaya koymaktadır.
Gelitirilen
üretilen teknolojiler eitimde geni bir kullanım alanı bulmakta öretim amaçlı araç-gereçler
maktadır. Geli
maktad
tirilen ve yeni üretil
eitimin vazgeçilmezleri
yer almaktadır
eçilmezleri arasında
aras
alm
almakta (Kale, 2006). Örencilerin örendiklerini daha fazla hatırlayabilmeleri için sınıf içinde çok
ortamlı
gelitirilmesi
lıı örenme
öörenme durumun
durumunun geli
tirilmes
irilmes ve örenme sürecine koulmaları önem taımaktadır. Eitimde yıllarca çok ortamlı öretimin
temelinii öretmen
öretmen ve ders kitabı
ö
kitabı ikilisi
ikilis oluturmutur. Günümüzde etkili bir eitim sunmak için görsel ve iitsel materyalleri kullanmak
öretim sürecinin
gelmitir (Koar, Çidem, 2003). lköretim okullarında çou pahalı olan öretim araç-gereci
ürecinin vazgeçilmezi haline
hal
bulunmasına ra
ramen
tarafından yeterli sıklıkta kullanılmamaktadır. Etkin kullanılmayan eitim araç-gereci en yüksek
ra
men bunlar ö
ööretmenler
ret
re
teknolojiye uygun
hazırlansa bile etkililik derecesi istenen düzeyde olamaz. Eitim aracı baarısız olarak kullanıldıı zaman, tüm
un olarak hazı
haz
çalımaları olumsuz
uz yönde
yönd etkilemekte, eitimdeki baarı düzeyini düürmektedir (Büyükkaragöz, Çivi, 1999). Eitim alanında yapılan
aratırmalardaki sonuçlara
çlar göre, yeterli nitelik ve nicelie sahip olan araç-gereçler yerinde ve zamanında kullanıldıklarında konular daha
kolay anlaılmakta, kazanılan bilgiler daha kalıcı olmakta ve öretimin kalitesi yükselmektedir. Öretim ortamlarında araç-gereçlerin
kullanılması, öretimi zenginletirmek ve öretimin etkinliinin artırılması açısından son derece önemlidir. Bata bilgisayar olmak üzere
öretim amaçlı teknolojik araç-gereçler sınıflarda hızlı bir biçimde yer almaya balamasına ramen öretim amaçlı teknolojik araç-gereçlerin
derslerde kullanımı henüz istenen seviyede deildir. Öretim amaçlı teknolojik araç-gereçlerin eitim faaliyetlerinde kullanımı öretim ve
örenim süreçlerini, öretmen ve örenci açısından daha etkili hale getirmektedir. Bilgisayar teknolojisindeki gelimeler fen ve teknoloji
derslerinin öretiminde çok yönlü deiim ve yeniliklerin görülmesine sebep olmutur. Özellikle internet alanında meydana gelen gelimeler
bilgisayarın fen ve teknoloji derslerinde çok daha etkin olarak kullanılabilmesine imkân tanımıtır. Eitim araçlarının eitim hedeflerine
uygun olarak seçimi ve etkin kullanımı son derece önemlidir. Yerinde ve zamanında etkili bir ekilde kullanılmayan öretim amaçlı
teknolojik araç-gereçler teknolojinin en son ve en pahalı ürünü de olsa kendisinden beklenilen yarar salanamayacaı gibi dersin
anlaılmasında da faydalı olmaz, zamanın boa harcanmasına neden olmakta ve eitimdeki baarıyı düürmektedir (Düzgün, 1996). Araçgereç seçiminde, aracın amaca ve anlatılacak konuya uygunluu, kullanma kolaylıı ve örenci düzeyine ve eitim amaçlı olması göz
önünde bulundurulması gerekir. Okulda eitim araçlarından yararlanmada önemli sorumluluk öretmene dümektedir. Öretmenlerin, fen ve
teknoloji derslerinde teknolojik araçlardan yeterince yararlanmadıkları görülmütür. Bunun nedeni öretmenlerin teknolojik materyalleri
kullanacak yeterli bilgiye sahip olmaması ve kullanılacak materyalin eitim-öretime katkısını yeterince kavrayamamı olmaları, okulların
birçounun teknolojik araç-gereçlerden yoksun olması, yöneticilerin teknoloji kullanımı konusunda gerekli destei salamaması, ders
süresinin kısa olması gibi sebepler etkili olmutur.
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Eitimde görsel ve iitsel araçlar, örenmenin kalıcı olmasını salaması açısından önemli görülmektedir. Eitim ve öretim etkinlii ne
kadar çok duyu organına hitap ederse, örenme olayı kalıcı ve etkili olmaktadır. Araç-gereçlerin teorik faydaları ne olursa olsun, bunların
kullanımı belirli düzeyde bilgi ve beceri gerektirmesine ramen önemli olan bunları eitimde amacına uygun olarak kullanmaktır. Eitim
faaliyetlerinde kullanılan araçlar ne kadar gelimi olursa olsun zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmadıkları sürece hiçbir fayda
salamayacaı gibi tüm çalımaları olumsuz yönde etkileyeceinden eitimdeki baarı düzeyini düürmektedir. Eitim alanında yapılan
aratırmalarda elde edilen sonuçlara göre, yeterli nitelik ve nicelie sahip olan araç-gereçler yerinde ve zamanında kullanıldıklarında konular
daha kolay anlaılmakta ve kazanılan bilgiler daha kalıcı olmaktadır. lköretim okullarında çou pahalı pek çok öretim araç-gereçlerinin
varlıı bilinse de, bunlar öretmenler tarafından yeterli sıklıkta kullanılmamaktadır. Öretmenlerin sınıf içinde etkin öretim yapabilmeleri
için, eitim teknolojisi kullanımı ile ilgili becerileri kazanmaları ve bu becerileri de sınıfta etkin bir ekilde uygulamaları gerekmektedir.
Öretme-örenme ortamlarında yıllarca öretimin temelini öretmen, ders kitabı ve yazı tahtası eksenli olarak verilen dersler, günümüzde
yerlerini görsel ve iitsel araçlardan oluan ortamların olutuu, çok çeitli yöntemlerin aynı anda uygulandıı derslere bırakmıtır. Görsel ve
iitsel araçlarla oluturulacak örenme ortamlarının iyi planlanmı olması öretimin daha etkili olmasını salayacaktır (Demirel, Seferolu,
Yacı 2005). Etkili ve kalıcı örenmenin gerçeklemesi için daha çok duyu organına hitap eden görsel ve iitsel araçlarla oluturulacak
örenme ortamlarına bavurulmaktadır. Ancak her görsel materyalin öretme-örenme sürecinde kullanılması her zaman istenilen örenmeyi
kolaylatırıcı etki oluturmamaktadır.
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2. MATERYAL VE METOT
Bu çalımada, ilköretim okullarında okutulan fen ve teknoloji derslerinin öretiminde öretmenler tarafından
kullanılan
araffından kullanı
kullan
ılan öretim amaçlı
teknolojik araç-gereçlerin neler olduu, bunların öretmenler tarafından ne düzeyde kullanıldıklarının
n belirlenmesi
rlenmesi amaçlanmıtır.
amaçlanmı
amaçlanmı Bu amaç
dorultusunda sınıflarda bulunan araç-gereçler ve bunların derslerde öretmenler tarafından kullanılma
durumları,
özel okullar
anılma durumlar
uruml ı, devlet ve ööze
arasında karılatırılması yapılmıtır. Çalımada, 18’i devlet, 8’i özel ilköretim okullarında
da görev yapan toplam 26 fen ve
v teknoloji
t
öretmenine anket uygulanmıtır. Anket çalıması 2007-2008 öretim yılı bahar döneminde yapılm
yapılmıtır.
mıtır. Veri toplama aracı
arac olara
olarak kullanılan
anket üç balıkta toplam 20 sorudan olumaktadır. Birinci bölümde yer alan yedi soru,, öretmenlerin
menlerin mesleki deneyimleri ile bilgisayar
konularındaki bilgi ve beceri seviyelerinin ortaya çıkarılması, ikinci bölümde yer alan
öretmenlerin
teknoloji derslerinin
n on soruu öö
retmenlerin
menleri fen ve tekn
öretiminde kullanılan ve sınıflarda mevcut olan öretim amaçlı teknolojik araç-gereçlerin
reçlerin neler olduunu
olduunu
ol
u ve son
so bölümde
bölüm sorulan üç soru
öretmenlerin fen ve teknoloji derslerinde kullandıkları öretim amaçlı teknolojik
olduunu
olojik
lojik araç-gereçlerin neler oldu
oldu
unu
u belirlemek amacı ile
sorulmutur.
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3.BULGULAR VE YORUM
UM
Çalımaya katılan öretmenlerin anket sorularına objektif cevaplar
sonuçlara ulaılmıtır. Ankette,
ar verdikleri düünülerek
düünü
dü
ünülerek aaıdaki
aaaıdaki
d
öretmenlik deneyimleri ile ilgili olarak sorulan sorulara öretmenlerin
lerin
erin verdikleri cevaplara göre %15’i
%15’ 0–7 yıl, %19’u 8-12 yıl, %38’i 1222 yıl, %27’si 23 yıldan daha fazla öretmenlik deneyimleri oldu
olduunu
belirtmilerdir.
verilere göre ankete katılan öretmenlerin
du
unu belirtmi
irtm lerdir.
r. Bu verile
öretmenlik mesleinde deneyimli ve tecrübeli olduklarını aynıı zamanda özel ve devlet oku
okulunda çalıan öretmenlerin öretmenlik
mesleindeki deneyimlerine bakıldıında devlet okullarında görev yapan
okullarda görev yapan öretmenlere göre daha
apan öretmenlerin
menlerin özel ok
deneyimli oldukları görülmektedir. Öretmenlerin derse
sayıları devlet ve özel okullar arasında
erse girmi oldukları
ukları sınıflardaki
sın
nıflardaki örenci
ö
ö
farklılıklar göstermektedir. Devlet okullarında sınıflardaki
ortalaması
ardaki öörenci sayısı ortalamas
amasıı 28, özel okullarda sınıflardaki ortalama örenci sayısı
ortalaması 16’dır. Bu verilere bakıldıında devlet
okullarında
kalabalık sınıflarda ders vermekte oldukları
let okulları
okullar
ınd
n görev yapan
an ööretmenlerin
retm
görülmektedir. Bu da gösteriyor ki devlet okullarında
younluunun çok
fazla olduunu göstermektedir. Daha fazla sınıf açarak ve
llar
larıında öörenci
renci yo
ok
k ffa
öretmen sayısını artırarak bu kalabalık sınıfların
azaltılabilir. Öretmenlerin haftalık ders yükleri devlet okullarındaki
sın
nıflar
fla ın younluu az
öretmenler için 21 saat özel okullarda görev ya
yapan ööretmenler
retmenlerr için 18
1 saattir. Haftalık ders yükleri bakımından devlet ve özel okullarda
görev yapan öretmenler arasında önemli
kullanma becerileri ile ilgili sorulan soruya, ankete katılan
nemli
emli fark görülmemektedir. Bilgisayar
Bilgis
Bi
öretmenlerin, % 57’si orta düzeyde,
bilgisayarı kullanmayı biliyorum diye cevap verirken, %22’si balangıç
yde,
de, % 20’si ise iyi düzeyde bilgi
bilgisay
seviyesinde olduunu belirtmilerdir.
Bilgisayarıı kullanma becerisini
erdir.
rdir. B
Bilgisayar
becerisinin orta düzeyde olduunu belirten öretmen sayısına bakıldıında devlet
okullarında görev yapan öretmenler
menler arasında
arasında dokuz,
ar
uz, özel okullarda
okullard görev yapan öretmenler arasında ise altı olduu görülmektedir. Ancak
balangıç seviyesinde bilgisayarı
öretmenlerin sayısı devlet okulları için dört özel okullar için ikidir. Bilgisayar
sayarıı kullanmayı
sayar
kullanma ı biliyorum diyen
kullanmay
i
öö
kullanımı ile ilgili vermi
göre öretmenlerin
görev yaptıkları okullar arasında önemli bir fark görülmemektedir.
mi oldukları
old
oldukları cevaplara
cevapl
öretm
Düzenlenen meslek içi
içerisinde katılıp katılmadıkları konusunda sorulan soruya öretmenlerin % 35’i evet,
çi eitim
eitim seminerlerine son bir yyıl
e
ıl içe
% 65’i hayır cevabını
katılım açısından devlet okullarında görev yapan öretmenlerin özel
abbını vermitir.
v
vermi
tir. Meslek içi eitim
ee
it
itim seminerlerine
s
okullarda çalıann mesl
meslektalarına
durumda oldukları görülmektedir. Öretmenlerin meslekleriyle ilgili çalımalara katılmaları
meslekta
larıına göre daha iyi duru
bazı yeniliklerden
açısından sevindirici olmaktadır. Bu da gösteriyor ki öretmenlerin meslekleriyle ilgili yeni
erden ve
v farklı
farklı eyler
eyle
eyler öörenmeleri
renmeleri aç
eyler örenme
renme
me gayreti içinde oldu
oolduunu
unu gösterm
ggöstermektedir.
Öretmenlere,
menlere,
enlere, okullarında
okulları
okullarında fen ve teknoloji
teknoloj dersleri için kullanılan bir fen ve teknoloji sınıfının olup olmadıı sorusuna ankete cevap veren
öretmenlerin
menlerin % 68’i böyle
böy bir ssınıfın
ın
nıfın oolmadıını belirtirken %32’si fen ve teknoloji dersi için özel olarak hazırlanan bir sınıfta derslerini
yaptıklarını
nı belirtmilerdir.
bel
belirtmi
lerdir.
lerdir. Fen ve tteknoloji derslerinin ilendii sınıfların araç-gereç açısından durumu ile ilgili soruya öretmenler,
Bilgisayar, Projektör,
Tepegöz, Yazıcı, Televizyon-Video, Video kasetlerin derslerde kullanılan araç-gereçler olduunu
Projek
nternet,
nternet, T
belirtmilerdir. Anket sonuçlarına
sonuçların göre öretmenlerin % 43’ü fen ve teknoloji dersini iledikleri sınıfta bilgisayarın olduunu belirtmitir.
sonuçları
Sınıflarda bilgisayarın
olması özel okullar devlet okullarına göre daha iyi durumda olduu görülmektedir. Fen ve teknoloji derslerinin
ayarıın olma
ayar
anlatıldıı sınıflarda devlet
devle okullarında çalıan öretmenlerin % 23’ü, özel okullarda çalıan öretmenlerin ise % 52’si bilgisayarın olduunu
belirtmilerdir. Anket sonuçlarına göre öretmenlerin sadece % 31’i sınıflarında projektörün olduunu belirtirken bu oran özel okullarda
çalıan öretmenlerin sınıflarında % 52, devlet okullarında çalıan öretmenlerin sınıflarında % 22’dir. Bu sonuçlar, bilgisayar ve
projektörün birlikte bulunması ayrıca bakımından özel okullar, devlet okullarına göre daha iyi durumda olduu görülmektedir. Ankete
katılan öretmenlerin % 26’sı fen ve teknoloji derslerinin anlatıldıı sınıflarda internet balantısının olduu, fen ve teknoloji derslerinin
anlatılması sırasında internetten yararlanma ve balanma durumu özel okullar devlet okullarına göre daha iyidir. Anket sorularına cevap
veren öretmenlerin %27’si bilgisayarı derslerinde hiç kullanmadıını, % 20’si haftada bir kez, %26’si ayda bir kez ve % 15’i dönemde bir
kez kullandıklarını belirtmilerdir. Öretmenlerin %48’i sınıflarında bilgisayarın olduunu belirtmiken, derslerinde bilgisayarı kullanan
öretmenlerin oranı % 68’dir. Bu sonuç, bilgisayarı kullanma durumları ile sınıflarında bilgisayarın olduunu belirten öretmenler arasında
bir farklılık olduunu göstermektedir. Devlet okullarında görev yapan öretmenlerin % 35’i, özel okullarda görev yapan öretmenlerin %
15’i bilgisayarı derslerinde kullanmadıklarını belirtmilerdir. Devlet okullarında bilgisayarı her ders kullanan öretmen olmamasına
ramen özel okullarda görev yapanlar arasında bu oran % 34’tür. Bilgisayarı her hafta kullandıını belirtenlerin oranı ise devlet okullarında
görev yapan öretmenler için % 9, özel okullarda görev yapan öretmenler için ise % 30’dur. Anket sonuçlarına göre fen ve teknoloji
derslerinde bilgisayar kullanımı açısından devlet okulları ile özel okullar arasında farklar görülmütür. Fen ve teknoloji derslerinde projektör
kullanımına bakıldıında öretmenlerin % 43’ü projektörü derslerinde kullanmadıklarını, % 20’si projektörü her derste kullandıını, %
36’sı ise her hafta veya her ay kullandıklarını belirtmiler. Devlet okullarında görev yapan öretmenlerin % 52’si, özel okullarda görev yapan
öretmenlerin %28’i projektörü derslerinde kullanmadıklarını belirtmitir. Devlet okullarında projektörü her derste kullanan öretmen yok
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iken, özel okullarda çalıan öretmenlerin % 60’ı bu teknolojiden her derste yararlanmaktadır. Projektörün derslerde kullanımı bakımından
devlet okulları ile özel okullar arasında fark olduu sonucuna ulaılmıtır. Ankete katılan öretmenlerin % 46’sı fen ve teknoloji dersinde
interneti hiç kullanmadıklarını, % 20’si her hafta, % 32’si her ay kullandıklarını belirtmilerdir. Bu oran devlet okullarında görev yapan
öretmenler arasında % 61, özel okullarda görev yapanlar arasında ise % 16’dır. nternetin derslerde kullanım sıklıklarına bakıldıında
bunun sınıflarda henüz yaygın olarak kullanılmadıı anlaılmaktadır.
Ankete katılan öretmenlerin % 47’si sınıflarında tepegöz olduunu belirtmitir. Bu oran devlet okullarında çalıan öretmenlere göre % 57,
özel okullarda çalıan öretmenlere göre ise % 22’dir. Televizyon ve video ile ilgili durum da buna benzerdir. Öretmenlerin % 35’i
sınıflarında televizyon ve video olduunu belirtirken bu oran devlet okullarında % 43, özel okullarda ise % 26’dır. Fen ve teknoloji
öretmenlerinin derslerinde hangi teknolojik araç-gereçleri ne sıklıkla kullandıklarını belirlemek amacıyla sorulan soruya öretmenlerin
bilgisayarı derslerinde çok yaygın olarak kullanmadıkları görülmektedir. Bilgisayarı her derste kullandıını belirten öretmenlerin oranı %
12’dir. Bu çalıma, fen ve teknoloji derslerinde tepegöz ve video kullanımının azalmakta olduunu göstermektedir. Ankete katılan
öretmenlerin % 62’si tepegözü, % 46’sı ise videoyu fen ve teknoloji derslerinde kullanmadıklarını, % 12’si tepegözü her derste
kullandıını, % 28’i ise her hafta veya her ay kullandıını, % 28’i ayda bir derslerinde video izlemeye yer verdiklerini belirtmitir. Sonuçlar
tepegöz kullanımı özel okullarda görev yapan öretmenlere göre devlet okullarında görev yapan öretmenler daha sık kullanmalarına
ramen video izlemede devlet okulları ile özel okullar arasında önemli bir farkın olmadıını göstermektedir. Anket çalımasına katılan
öretmenler fen ve teknoloji derslerinde laboratuar deneylerine yer verdiklerini belirtmilerdir. Öretmenlerin
laboratuar deneylerine yer
n labo
vermeleri bakımından okullar arasında önemli bir fark görülmemektedir. Öretmenlerin, fen ve teknoloji derslerinin
laboratuar
slerinin öretiminde
ö
ö
çalımalarının önemli olduu bilincinde olduunu söyleyebiliriz.
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4. SONUÇ VE ÖNERLER
Bilim ve teknolojide meydana gelen gelimeler, her alanda olduu gibi eitimde de önemli deiimlere
ve
re sebep olmakta,
olmakta, bilgisayar
bbilgi
internet, çeitli öretim yöntemlerinin sınıflarda uygulanmasına neden olmaktadır. Eitimde materyal
kullanımı,
ateryal kullanı
kullan
ımı, etkili bir eitim-öretim
eitim
e
i
ortamı hazırlayarak, örencilerin öngörülen hedeflere daha kolay ulamalarında önemli bir rol oynar (Akpınar
(A
(Akpınar ve Ergin, 2005).
2005 Özellikle
soyut ve somut kavramların iç içe olduu fen ve teknoloji dersinde bu kavramların daha
ha kalıcı
kalıccı öretilebilmesi
ö
ö
retilebilmesi için uygun materyallerin
kullanılması gerekmektedir.
Günümüzde fen ve teknoloji öretiminde, bilgisayar, projektör ve internet gibi modern
dern teknolojilere daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
gibi araç-gereçler ve bunların fen ve teknoloji derslerinde öretmenler tarafından kullan
kullanılma
amaçlayan bu çalımada,
kullanı
ılma sı
ssıklıklarını
ıkl
klıklarını belirlemeyi
emeyi am
önemli bilgilere ulaılmıtır. Çalımada, öretmenler tarafından fen ve teknoloji
teknolojik araç-gereçlerden
eknoloji
oloji derslerinin ööretiminde
retiminde tek
yararlanma durumlarının yetersiz olduu görülmütür. Aratırmaya katılan
öretmenlerin
an ö
retmenlerin çok az bir kkısmı
ısmı teknolojik araç-gereçlerden
yararlanabileceini ve bunları kullanma bilgi ve becerisine sahip olduunu
nu belirtmilerdir.
belirtmi
milerdir. Buna göre, fen ve teknoloji öretmenlerinin araçgereçlerden öretim amaçlı yararlanabilmeleri için bu konuda bilgi ve beceriye sahip o
olmalarıı ger
gerektiini göstermektedir. Öretmenler
olmalar
gerekti
tarafından fen ve teknoloji derslerinin öretiminde öretim amaçl
amaçlı
maçlı teknolojik
nolojik araç-gereçlere yyer verilmedii ve yeterli düzeyde
kullanılmadıı görülmütür. Anket sonuçlarına göre okullarda bilgisayar,
olmasına ramen öretmenlerin bu
lgisayar,
sayar, projektör ve internet balantısı
ba
ba
lan
teknolojilerden tam olarak yararlanmadıkları görülmektedir. Öretmenlerin
bilgisayarıı vve projektörü fen ve teknoloji derslerinde
retmenlerin
menlerin % 12’si
12 bilgisayar
kullandıını belirtmesine ramen % 27’si bilgisayarı ve projektörü
kullanmadıklarını belirtmilerdir. Çalımada, fen ve
ü derslerinde hiç kullan
kullanm
teknoloji derslerinin öretiminde kullanılan teknolojik ara
araç-gereçlerin bulunma
ulunma durumlarına
durumlar
durumlarıına göre devlet okullarına göre özel okullar daha iyi
durumda oldukları görülmütür. Fen ve teknoloji derslerinde
kullanılan tepegöz ve video gibi araç-gereçlerin devlet
rslerinde önceden dahaa sık olarak kul
kull
okullarında daha sık kullanılması, bilgisayar ve internet
buu okullarda
nternet gibi teknolojilerin
te
okullard
okullar daha yava takip edilmesinden kaynaklanmaktadır.
Devlet okullarında daha sıkça kullanılan tepegöz
pegöz
egöz ve tele
televizyon özel okullarda
rda yerlerini bilgisayar, projektör ve internet kullanımına
bırakmıtır. Fen ve teknoloji derslerinin öretiminde
projektör ve internet balantısının olması günümüz artlarında bir
etiminde
mind sınıflarda
sınıflarda bilgisayar,
bilgis
gis
zorunluluk halini almıtır. Fen ve teknoloji
loji derslerinde
ders
teknolojiden
iden nne amaçla, nasıl yararlanılacaının öretmenler tarafından bilinmesi
gerekmektedir. Yapılan çalımada fen
teknolojik araç-gereçlerden daha iyi yararlanabilmek için
en
n ve teknoloji derslerinin öretiminde
ö
öretim
r
öretmen adayları ve okullarda görev
teknolojiden yararlanma yolları hakkında etkili öretim programları
örev
rev yapan ö
ööretmenlere
retmenlere yönelik, tek
düzenlenerek, öretmenler hangii teknolojileri nas
nasıl
kullanabilecekleri öretilmelidir.
nası
ıl kullanabilecekler

IE
T
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Özet
Bu aratırma, ilköretim okullarında kullanılan biliim materyallerinin genel özelliklerini incelemek amacıyla gerçekletirilmitir. Durum
çalıması deseni kullanılan çalımada gözlem, görüme ve doküman incelemesi gibi nitel veri toplama yöntemleri bir arada kullanılmıtır.
Aratırmaya Ankara ilinde 5 farklı lköretim okulunda sınıf ve bran öretmeni olarak görev yapan 20 öretmen ka
katılmıtır. 24 farklı derste
kullanılan biliim materyalleri, öretmenlerle yapılan görümeler, ders ilenmesi esnasındaki gözlemler ve materyal
materyallerin ayrıntılı olarak
matery
incelenmesi dorultusunda analiz edilmitir. Ele alınan materyaller öncelikle kullanılan yazılım türlerine,, ardından
konu anlatımı,
ard
ardıından derste
der
alıtırma, hatırlatma gibi kullanım amacına göre sınıflandırılmıtır. Materyallerin hangi derslerde kullanıldıı
ıld
dıı incelenerek, bbu materyallerin
hangi kiiler/kurumlar tarafından gelitirildii ve öretmenlerin bu materyallere nasıl ulatıkları sorgulanm
sorgulanmıtır.
Öretmenlerin
bu tür
ulanmıtır. Öretmen
retme
materyalleri derste kullanırken örenmeye ne tür katkıda bulunmasını bekledikleri ve bu tarz materyallerin
tasarımında
dikkat edilmesi
erin tasar
ta ımında dikk
dikka
gereken ilkelere ilikin deerlendirmeleri ele alınmıtır.

20

Abstract
This research is aimed to investigate the general properties of information and communication
in the elementary
mmunication technology
technology materials
material used
u
schools in Turkey. Throughout the study, case study design is combined with
th quantitative data collection methods
metho such as observation,
meth
interviews, and document analysis. 20 primary and branch teachers working
ng at 5 different primary schools in Ankara participated in the
study. A detailed analysis of the information technology materials used in 24 different
through interviews with teachers,
rent courses is condu
conducted thr
observations in class sessions and analyses of the materials. The collected
according to software types, and grouped
cted materials are classified acco
accordin
by the purpose of use. The analysis included where the materials were
developed them and how the
ree used, who -the people and/or institutionsinst
instit
teacher accessed them. The discussion is developed on the opinions
anticipated contributions of the use of such
pinions
ons of teachers as to the anticip
materials. Interpretations on the matters of the teachers views regarding
followed while designing such materials are
egarding
arding the principles to be foll
fo
provided.
Keywords: Information and communication technologies,
teaching and learning
ogies, te
arningg materials,
materials elementary education
GR
Milli Eitim Bakanlıının ortaya koyduu
u
u e
eeitim
itim politikaları içerisinde, Türkiye’de eitim kurumlarında bilgi teknolojilerinin
entegrasyonunu salamaya yönelik karar ve uygulamalar
ygulamalar her geçen gün
g daha fazla önem kazanmaya balamıtır. Bu kapsamda, çeitli iç ve
dı finansman kaynaklarından faydalanarak
okullarının
tamamına yakınında pek çok biliim teknolojisi sınıfı kurulmu,
lanarak
anarak ilköretim
ilkö
okulların
nın tam
dersliklere öretmen bilgisayarı ve projeksiyon
alınmı,
altyapısı çalıır hale getirilmitir. Bu uygulamaların ilk baladıı yıllardan
rojeksiyon al
alı
ınm
nmı, okulun a altyap
alty
(1992-1993) bu yana azımsanmayacak
yacak kaynaklar harcanarak pek çok ookulda donanım ihtiyaçlarının temin edilmesiyle birlikte, sadece teknik
ekipmanların salanması gerçek
teknolojinin entegrasyonu için yeterli deildir.
ekk anlamda
anlam eitim
eitim kurumlarında
kurumlar
urumlarıında tekno
Teknolojinin gündelik yaam
am
m içerisindeki
içerisindek hızlı
hızlı ilerleyiine
ilerleyiiine paralel
par
para ekilde öretim kurumlarında kullanılmasını salamak ancak Bilgi ve
letiim Teknolojileri (BT)
BT)
T) ile ilgili eitim
eiti
e
itim politikalarının
politikalarının da aynı hızda oluturulması ile mümkün olabilir. BT’ne yönelik eitim
politikaları, donanım alımlarının
ekipman
alıımlar
al
ml ının yanı sıra,
ra, teknik
tek
ekipma ve donanımların sürekliliinin salanması, hizmet içi eitimlerin planlanması,
dijital örenme materyallerinin
kullanıma
müfredat ve ders etkinliklerinin teknolojiyle uyumlu ekilde tasarlanması, yönetim ve
ateryallerinin
teryalle
kullan
ıma sunulması,
sunulmas
sunulm ı, m
idari boyutlarda planlamaların
hizmetlerinin salanması ile gerçekleebilir (Becta 2003, s.10; Niederhauser and Stoddart,
planla
planlamalar
ın yapılması,
yap
y ılması, destek
tek hiz
hizm
2001; Somyürek,
ürek,
rek, Atasoy ve Özdemir, 2009). Bu nedenle okullarda biliim teknolojilerinin eitim amacıyla etkin ve verimli kullanımında
önem taıyan
boyutların
incelenmesi gereklidir.
yan
n tüm boyutları
boyutlar
ın derinlemesine
de
ince
BT’nin ööretme-örenme
entegrasyonu karmaık bir süreçtir ve bu aamada çeitli zorluklarla karılaılabilir (Schoepp, 2005).
retme-ö
me-ö
renme süreçlerine ente
entegr
BECTA(2004)
A(2004) bu bariyerleri iki grupta el
ele almaktadır:
1. Bireysel bariyerler (Ö
(Öretmen
retmen
retme düzeyindeki bariyerler)
yetersizlii
x Zaman
man yetersizl
yetersizli
yetersizlii
x Öz güven yet
yete
x De
Deiime
De
iime karı direnç
2. Kurumsal Bariyerler
(Okul düzeyindeki bariyerler)
Bariy
Bariye
x Teknik problemlerin çözülmesi için etkili bir eitim salanmaması
x Kaynaklara eriim yetersizlii
Becta (2004) kaynaklara eriim yetersizlii bariyeri ile donanımsal ve yazılımsal kaynaklara ulaımdaki problemlerin tamamını
tanımlamaktadır. Pek çok çalımada Becta’nın tanımına benzer ekilde öretmenlerin derslerinde kullanabilecekleri uygun biliim
materyallerine eriimle ilgili sıkıntı yaadıklarını ortaya koymaktadır (Somyürek, Atasoy ve Özdemir, 2009; Toprakçı, 2006; Emprica, 2006;
Cox vd. 1999). Öretmenlerin biliim teknolojilerini örenme süreçlerini destekleyici olarak kullanmaları için teknoloji kullanımına ilikin
bilgi sahibi olmaları, derslerinde kullanabilecekleri biliim materyallerini hazırlayabilmeleri ya da hazır olarak bulabilmeleri, bu materyalleri
dersi etkili bir ekilde ilemek için nasıl kullanacakları ve ne tür etkinlikler yapabilecekleri konusunda fikirlerinin olması gereklidir. Bu
çalıma teknoloji entegrasyon sürecinin önemli boyutlarından birini oluturan biliim materyallerini incelemeyi amaçlamaktadır.
AMAÇ
Bu aratırma, lköretim okullarında kullanılan biliim materyallerinin genel özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekletirilmitir.
YÖNTEM
Bu aratırmada, durum çalıması deseni kullanılmıtır. Çalımada gözlem, görüme ve doküman incelemesi gibi nitel veri toplama
yöntemleri bir arada kullanılmıtır. Aratırmaya Ankara ilinde 5 farklı lköretim okulunda sınıf ve bran öretmeni olarak görev yapan 20
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öretmen katılmıtır. 24 farklı derste kullanılan biliim materyalleri, öretmenlerle yapılan görümeler, ders ilenmesi esnasındaki gözlemler
ve materyallerin ayrıntılı olarak incelenmesi dorultusunda ele alınmıtır. Yapılandırılmı görüme formları ile öretmenlerle derslerinde
kullandıkları biliim materyalleri hakkında görümeler gerçekletirilmitir. Ayrıca biliim materyallerinin kullanıldıı derslerde gözlem
yapılmı ve kullanılan biliim materyalleri ayrıntılı olarak incelenmitir. Analiz sonucunda elde edilen kategoriler yorumlanarak
raporlatırılmıtır.
BULGULAR
Verilerin analizinden elde edilen bilgiler ııında lköretim okullarında kullanılan biliim materyalleri ile ilgili aaıdaki temalar elde
edilmitir: yazılım teknolojileri, kullanım amacı, materyallerin kullanıldıı dersler, bu materyallerin hangi kiiler/kurumlar tarafından
gelitirildii ve materyallere nasıl ulaıldıı, materyallerin örenmeye katkısı ve öretmenlerin materyallerin tasarımında dikkat edilmesi
gereken ilkelere ilikin deerlendirmeleri.
Yazılım teknolojileri
Verilerin incelenmesi sonucunda biliim materyalleri öncelikle yazılım teknolojisi bakımından sınıflandırılmıtır (Tablo 1). Bu sınıflandırma
sonucunda, kullanılan biliim materyallerinin aırlıklı olarak sunulardan olutuu belirlenmitir. Sunuların pek çounun (13) öretmen
tarafından ders sunumunda kullanıldıı, bazılarınınsa (3) örenciler tarafından hazırlanan ve sınıf içinde paylaılan
laıla performans ödevleri
olduu görülmütür. Sunulardan sonra en çok kullanılan yazılım teknolojileri ise sırasıyla videolar, eitsel yazılımlar
lımlar ve arama motorlarıdır.
Tablo 1: Biliim materyallerinin yazılım teknolojileri açısından sınıflandırılması
lmas
masıı
f
16
6
2
3
2
2
1
1
1
2
3
1
40

%
40
15
5
7,55
5
5
2,5
,5
2,5
,5
2,5
5
7
7,5
2,5
100

20
10

Yazılım teknolojisi
Sunu
Video
Grafik programları
Eitsel yazılım
Animasyon
Kelime ilem yazılımları
Masaüstü yayıncılık programları
Tablolama-hesaplama programları
Dijital çalıma kaıtları
lgili web siteleri
Arama motorları
Acrobat
Toplam
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Kullanım amacı
ıyla kullanı
kullan
ıld
ldıı belirlenmitir.
belirlenmi
belirle
tir.
r. çerii
çe
Biliim materyallerinin derslerde genellikle içerii sunmak amacıyla
kullanıldıı
sunmanın yanı sıra örenilen
anlat
nlatılan bir konuyu tekrar etme
bilgilerle ilgili alıtırma-uygulamalar yapmak, daha önceden anlatılan
etmek, örencilerin örendikleri bilgileri
azırlamak
rlamak ve zaman zaman da ür
ürü
uygulamasını salamak, aratırma yapmak, performans ödevi hazırlamak
ürün gelitirmek amacıyla kulanıldıı tespit
edilmitir.
Materyallerin Kullanıldıı Dersler/Konular
Biliim materyalinin pek çok farklı ders ve konuyu öretmek
belirlenmitir. Tablo 3’te bu dersler ve
retme ya da desteklemek
klemekk amacıyla
amac
amacııyla kullanıldıı
k
konular listelenmektedir. ncelenen materyallerdenn sadece bir
b tanesinin disiplinlerarası
siplinleraras
inleraras bir uygulamaya yönelik olduu görülmektedir. Bu
materyal bir sınıf etkinlii eklinde gelitirilen Ayl
Aylık
Sınıf
Dergisidir. Bu materyali
Aylı
ık Sı
S
ınııf De
Dergis
yali de
ddersin öretmeni aaıdaki cümlelerle açıklamaktadır:
“Çekirdek isimli aylık sınıf dergimizi,
mizi,
zi, 5.sınıf
5.
5.sınıf
ı örencilerimle,
örencilerim Türkçe ve Resim  derslerinde haftalık 8-10 saatlik çalıma ile
çıkarıyorduk. Etkinliin belli bir teması
ası yoktu,
yokt bazen örenciler
örenciler
ciler mahalle muhtarı ile görüüyorlar bazen de huzur evine giderek
röportaj yapıyorlardı. Örencilerin
artması, eletirel düünme becerilerinin gelimesi, sosyalleme,
n okuma-yazma becerilerinin art
çizim becerilerinin artması ve belki de en önemlisi
yaratıcılık
gelimesine katkı salayan bir etkinlik olduunu
ön
yaratıccılık becerilerinin
be
düünüyorum. Düünebiliyorr musun
iirlerini,
musunuz öörenciler
renciler
enciler kendi iirlerini
rlerin hikayelerini yazdılar. Bu yazdıklarını arkadalarına, ailelerine,
kardelerine gösterirlerken
nasıl
n nas
nası
ıl mutlu olduklarını
olduklarını hatırlıyorum.”
oldukları
hatıırl
hat
rlııyorum
Tablo 2: Biliim
materyallerinin kullanıldıı dersler/konular
Biliim mater

Ders
Hayat Bilgisi
ilgisi

Türkç
Türkçe

Türkçe/Resim
e/Resim
Teknolojii tasarı
tasar
tasarımı
ımı
Matem
Matematik

ngilizce

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fen Bilgisi
Trafik ve lkyardım
Toplam

Konu

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Duygular
Duygu
Karada,
K
Kar
suda, hem karada hem suda yaayan hayvanlar
Yuvamız
Y
Çevre
Noktalama aretleri
Ses öretimi
Harf/hece Öretimi (2)
Aylık Sınıf Dergisi
Kurgu ve Yapım Kuaı
Dergi Çıkartmak
Yüzey, Düzlem, Doru, Nokta
Grafik ve sayılar
Üçgenler
Dörtgenler çevre ve alan hesaplaması
Aile bireylerini tanıma
Sayılar
Yönler
Dilbilgisi (2)
Kıyamet ve Yeniden Dirilme
Maddenin Deiimi
Dünya Güne ve Ay
Trafik iaretleri ve levhaları

f
4

%
16,7

4

16,7

1
2

4,2
8,3

4

16,7

5

20,8

1
2

4,2
8,3

1
24

4,2
100

Materyallerin hangi kiiler/kurumlar tarafından gelitirildii
Öretmenlerin derslerinde kullandıkları materyallere nasıl ulatıkları ve bu materyallerin hangi kiiler/kurumlar tarafından gelitirildii
sorgulanmıtır. Kullanılan materyallerin genellikle hazır materyaller olduu ancak sınıftaki bir örenci ya da sınıfça yapılan bir etkinlik ile
oluturulan materyallerin ve öretmenlerin kendisi tarafından hazırlanan materyallerinde derste kullanıldıı belirlenmitir. Hazır materyalleri
genellikle öretmenlerin internetten aratırarak buldukları görülmektedir.
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Tablo 3: Biliim materyallerinin hazırlanma durumu ve materyallere ulama ekli
Hazırlanma Durumu
Öretmenin kendisi
Sınıf
Hazır materyaller

Materyale Ulama ekli
x
Öretmenin kendisi tarafından hazırlanmı
x
Öretmen ve sınıfça yapılan bir etkinlik sonucu oluturulmu
x
Örenci tarafından proje ödevi olarak hazırlanmı
x
Öretmen okuldaki bir arkadaından almı
x
Öretmen tarafından internetten aratırılarak bulunmu
x
Ticari bir firma tarafından hazırlanan kitabın yardımcı CD’si
x
MEB Vitamin sitesinden ulaılmı

f
3
6

Toplam

%
7,5
15

31

77,5

40

100

Örenmeye Katkısı
Öretmenlerin biliim materyallerini derslerinde kullanırken örenmeye ne tür katkıda bulunmasını beklediklerine ilikin verilerden elde
edilen bulgular tablo 4’te yer almaktadır. Öretmenlerin materyalleri çounlukla görsel destek salama (%80), dikkat çekme (%75) ve
konuları somutlatırma (%70) amacıyla kullandıkları belirlenmitir.
Tablo 4: Biliim materyallerinin örenmeye katkısı
f
14
16
15
4
5
3
8
2
4
20

%
70
80
75
20
25
15
5
40
10
20
2
100

20
10

Örenmeye katkı
Somutlatırma
Görsel destek
Dikkat çekme
Özgüvenlerinin gelimesi
Sorumluluk alma
Günlük hayattaki uygulama alanlarını görme
Bilgilerini ifade etme/paylama
Daha çok sayıda örnek görme
Aratırma becerisi kazanma
Toplam

Öretmenlerin materyallerin tasarımında dikkat edilmesi gereken ilkelere ilikin deerlendirmeleri
eerlendirmeleri
irmeleri
Öretmenlerin kendi örencilerinin özelliklerini göz önünde bulundurarak ve yıllardır
sürecindeki deneyimlerini
kullanarak
lardır örenme
nme sürecindek
deneyim
derslerinde kullandıkları ya da kullanabilecekleri materyallerin tasarımında dikkat
görüleri alınmıtır.
kat edilmesi gereken ilkelere ilikin
ili
Öretmenlerin görülerinden elde edilen veriler aaıda yer almaktadır:
x
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Renk Kullanımı ve Gruplama:
“Sesleri biletirerek heceler oluturduumuzda önce “ar” gibi
örenen
“ara” kelimesini örenirken “ar---a”
ibi bir hece öö
rene
renen öörenciler
renciler
ler “ara
eklinde hecelemeye çalııyorlar. Kullandıım materyaller
kısımlara göre farklı renklerle
ler
er de heceler bölünmesi gereken
gerek
bölümlendirilmi olarak sunuluyor (a--ra gibi). Bu ekilde
de hecelerin bölünecek kısımlarının
kkıısımlar
mlarıının renklendirilmesi örencilerin kelimeyi
okurken, heceleri nerede ayırması gerektiini anlamasına
Renklendirilmi
kelimelerde neredeyse hiç hata
na büyük destek oluy
ooluyor.
or. Renklen
kl
yapmıyorlar. Bilgisayar ortamında sınırsız renk kullanım ansı
sıı olduu
ol uu için
oldu
in ne kadar uuzun kelime ya da cümle olursa olsun hecelerin
farklı ekilde renklendirilmesi mümkün oluyor. Tabii ki bunu renkli
nkli kalemler
mler kullanarak
kullanara tahtada da yapmamız mümkün. Ama pratikte
her zaman elimizde farklı renkli kalemler olmuyor
Bu nedenle bilgisayarda oluturulan materyallerin
uyor ve çok renk seçeneimiz
çene
e imiz yok. B
bizim için kolaylık saladıını ve örencilerin
algılamalarını
hızlandırdıını
düünüyorum.”
n algı
alg
ılamala
lama
d ıını dü
dı
dü
ün
ü
x Örneklerin Örenci Yaantısına Uygun
ygun Seçilmesi(Yakından-Uzaa)
Seçilmesi(Y
Seçilm
a)
“Materyallerin içinde örencilerinn bulabilecekleri örneklerin
örnekle yer alması önemli. Sunulan materyaldeki örnekleri gördükçe “Aaa
ben bunu zaten biliyordum düüncesi”
oluuyor
böylece kendilerinde var olan bilgiyi fark ettikleri için kendilerine olan
esi” onlarda
on
olu
uyor böyle
böyl
güvenleri artıyor. Bu nedenle birr ey
balıyorlar. “Ben bunun zaten biliyorum, neden söylemeyim,
ey söylemek
öylemek için tereddüt etmemeye
et
etmem
neden kalkmayayım” eklindee düünüyorlar.
daha rahat açıklamalarını ve sınıf içinde pasif durumdan aktif
dü
düünüyorlar. Bu da düüncelerini
düüncelerin
cele
duruma geçmelerine destekk oluyor.”
oluyor
x Örencilerin Kolayca
Materyalde Yer Vermeme
layca
ayca Bulabilecekleri Örneklerin Bazılarına
Baz
“Örencilerin büyük
bir kısmının materyale yerletirilmemesi de örencinin özgüvenini
üyük
yük ihtimalle aklına
aklına gelebilecek
lecek örneklerin
ör
örn
r
gelitirebilir. Örnein
ilgili örnek verdiiniz bir materyalde “anne” kelimesinin örnek olarak
in
n ses öretimi
öretimi
timi uygulamalarında
uygulamalar
uyg
ında seslerle
se
yer almadıını düünelim.
dü
üün
ünelim. Örencilerimizde
Örencilerimizde
ilerimiz “ “a” sesi
s ile ilgili anne kelimesi de vardı, siz bunu unuttunuz. Sizin aklına bile gelmemi
ama ben biliyorum,
düüncesi oluabiliyor ve bu düüncede onların özgüvenlerin artmasında
iyorum,
yorum, böyle bir dolu kelime sayabilirim”
sayab
oldukça faydalı
çalııyor. Yani sizin unutmu olmanız ama onun biliyor olması da özgüvenlerini
aydalıı oluyor. Böylece size bilgi vermeye
aydal
verm
ver
artırıyor.”
or.”
r.”
x Materyalde Ö
Örencilerin
Kendilerine likin Bilgilere/Resimlerine Yer Vermek
Ö
ren
rencilerin Kendiler
“Materyalde
resimlerine/bilgilerine yer verilmesi hem onların dikkatini çekiyor hem de onları motive ediyor.
eryalde örencilerinizin
öö
rencilerinizin resi
re
Örnein
hazırladıım
harf panolarında ya da çalıma sayfalarında örencilerimin resmini çekip materyalin baında
Örne
Örne
ein ben harflerle ilgili hazı
haz
ırlad
rla
veriyorum.
Örnein
ilgili bir uygulamada Elif’in resmini, A harfi ile ilgili bir uygulama da Alper’in resmini yapıtırıyorum.
riyorum. Örne
Örne
ein E harfi ile iil
Böylece
gördüklerinde E ile ilgili bir etkinlik yapılacaını anlıyorlar. Resimlerinin bu ekilde kullanılması onları motive
ce Elif’in resmini gördü
gördük
diyor. Benzer
rakamını öretirken 3 örencimin resmini çekerek, o resmi 3’ün üzerine yapıtırdım. “3 rakamı 3 örenci”,
enzer ekilde
ekildee 3 rak
ra
bunu görerek
baladık. Kendilerini örenme sürecinin bir parçası olarak gördüklerinde bu onların derse bakılarını
rek konuya
kon
deitiriyor.”
x Gerçek Hayatla liki Kurma
“Gerçek hayatta karılaılan örneklere materyalde yer vermek hem konunun daha iyi anlaılmasını salıyor, hem anlamlı
örenmeyi salıyor hem de örenmenin daha kalıcı olmasını beraberinde getiriyor. Örnein Fen Bilgisi dersinde Doal ve lenmi
maddeyi öretirken teknolojiden faydalanarak aynı materyalin doal hali ve ilenmi haline ilikin görsel materyalleri sunabiliyorum.
Böylece örenciler “Madde ilk bata nasıldı? Sonra ne ekle dönütü?” sorularının cevabını kafalarında oluturabiliyorlar. Örnein
önce bir aaç resmini ardından o aacın bir sıraya, masaya dönütüünü gördükleri zaman bu bilgi onlar için daha anlaılır bir
nitelik kazanıyor. Bu tür görseller daha sonra hatırlarken özellikle ie yarıyor. Örnein ilerde doal madde nedir diye sorduumda
gördükleri resimleri hatırlayarak (ta, aaç) gibi cevaplar veriyorlar. Zaten tanımları birebir yapabilmeleri deil, kavramı doru
ekilde örenmeleri, örnein “altın doal maddedir ya da ilenmemi cam doal maddedir” bilgisini özümsemeleri önemli. Teknoloji
bilgiyi ezberlemek yerine anlamlı bir ekilde örenmelerine destek oluyor bu nedenle bana göre. Bazen günlerce anlatamadıım bir
konuyu teknoloji destekli bir materyalle ya da deneyerek inceleyerek bulabilecekleri gerçek bir madde ile ilediimizde konunun kolay
bir ekilde anlaıldıını görüyorum.”
x Deneme-yanılma ve Anında GeriBildirim
“Materyallerin içinde örencilerin etkileimde bulunacakları ölçme araçları ya da sorular bulunduunda, örenciler bilgisayarın
baına teker teker gelip cevap veriyor ve verdikleri cevabın sonucunu alarak, doru olup olmadıını görüyorlar. Dersi bu ekilde
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x

ilediimizde materyal daha etkili oluyor, çünkü örenciler ilemleri yaparak, deneyerek örenme imkânı buluyorlar ve bu
holarına gidiyor. Nitekim bu tarz sorularda ”Bende geleyim!, Bende geleyim!” eklinde hevesli oluyorlar.”
Materyalde Örencilerin Sevdikleri Karakterlere Yer Verilmesi
“Örencilerin günlük hayatta sevdikleri Ben10, Simpsons, Batman gibi karakterler, kullanılan materyallerin içinde yer aldıında,
bu materyaller örencilerin daha çok ilgisini çekiyor. Özellikle bu karakterle örtüen repliklerle ders içerii için önemli bilgilerin
aktarılması, onlar için hem süreci elenceli kılıyor hem de bu bilgilerin daha kalıcı olmasını salıyor.”

10

TARTIMA
Bilgi ve letiim Teknolojilerin eitim sürecine entegrasyonunda önemli bir boyutu oluturan biliim materyallerinin, lköretim okullarında
pek çok farklı dersi desteklemek amacıyla kullanıldıı görülmektedir. Derslerde materyallerin genellikle dersi sunmak amacıyla kullanılması
ve en çok tercih edilen yazılım türünün de powerpoint sunuları olması dikkat çekmektedir.
Öretmenlerin materyallere ulamak noktasında çok fazla sıkıntıları olmadıı aksine internet üzerinden istedikleri hemen her konuda
materyal bulunabildiini vurguladıkları görülmütür. Bununla birlikte kullanılan materyaller genel tasarım ilkeleri ve öretim ilkeleri
açısından ele alındıında, ciddi eksikler/hatalar içermektedir. Örnein pek çok materyalde okunaklılık problemleri olduu (zemin/figür
renklerinden ötürü), materyalde yer verilen ana ve alt kavramlar arasında hiyerarik bir düzenleme bulunmadıı, sürekli deien görsel
öelerin ve efektlerin kullanıldıı, ekranlar arasındaki geçilerin çok hızlı olduu (okumak ya da incelemek için
zaman olmadıı),
çin yeterli
ye
animasyon ve video kontrollerinin (durdurma, yeniden izleme,vb.) bulunmadıı görülmütür.
Öretmenlerin materyalleri çounlukla görsel destek salama, dikkat çekme ve konuları somutlatırma amacıyla
kullandıkları
belirlenmitir.
accıyla kullandı
kulland
ık
Öretmenler biliim materyallerinin tasarımında; renk kullanımı ve gruplama ilkesinden faydalanmayı, örneklerin
yaantısına
uygun
ekle öörenci
renci
nci ya
ya

ekilde belirlenmesini, örencilerin kolayca bulabilecekleri örneklerin bazılarına materyalde
de yer
er verilmemesini, öörencilerin
bilgilerine/resimlerine materyalde yer verilmesini, materyalde gerçek hayatla ilikili örneklerin
erin sunulmasını,
sunulmas
ulmasını, örencilerin
ciler denemeyanılmasına imkan veren etkinlikler yer alması ve bu denemelerin sonuçlarına ilikin anında
salanmasını
materyalde
da geri bildirim sa
sa
lanmas
la
ını ve ma
örencilerin sevdikleri karakterlere yer verilmesini önermektedirler.
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Özet
Bu aratırmanın amacı; lköretim öretmenlerinin uzaktan eitime bakı açılarının cinsiyet, kıdem yılı, bran,
ran
an, bilgisayar vve internet eriimi
sahiplii açısından incelenmesidir. Aratırma, tarama modelinde gerçekletirilmitir ve betimsel bir nitelik
Aratırmanın
evreni
lik taımaktadır.
ta
taımaktadır. Ara
Ara
t
Van merkez ve ilçelerindeki ilköretim okullarında görev yapmakta olan 5065 öretmendir. Örneklemini
hedef alınarak
lemini ise % 4 hata pay
payıı hed
he
toplam 635 öretmen oluturmaktadır. Veri toplama aracı olarak iki bölümden oluan anket kullan
ilk
kkullanılmıtır.
ılmıtır. Veri toplama aracının
arac
bölümünü 10 maddelik kiisel bilgi formu, ikinci bölümünü Süer ve ark.(2005) tarafından gelitirilen
maddeden oluan
elitirilen 5’li likert tipi 15 madde
maddede
uzaktan eitim tutum ölçei, oluturmaktadır. Uygulama sonucunda toplanan veriler bilgisayar
aktarılmı
gisayar
ar ortamına
ortam
aktar
arıılm
lmıı ve var olan durum
deerlendirilmitir.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eitim, Öretmenlerin Bakı Açısı.
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Abstract
The purpose of this research is to study the perspectives of primary school teachers
ache inn terms
ms of their genders, years of seniority, major,
computer ownership and internet access. The research is conducted in a searchh model and ha
nature. The research covers
hass a descriptive
d
5065 teachers working for the primary schools in both center and districts
is composed of 635 teachers by
stricts of Van. Also, its sampling
sampl
targeting %4 of error magrin. As a means of collecting data, a questionnaire
tionna
ionnaire
ire consisting of two parts iis uused. The first part of the means of
collecting data consists of 10-item personal information form, the second
distance learning attitude scale developed by
econ part is composed of a distanc
Suer et al. (2005), which is a 5-likert type and consists of 15 articles.
icles.
s. The data collected
collected as a result of application is transferred on computer
and the existing situation is evaluated.
Keywords: Distance Education, Teachers’ Views.
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1. GR
R
nsanolu var olduu günden beri, dier canlılardan
her zamann yeni bir
rdan farklı
farklı olarak
o
olar
b eyler örenme ihtiyacı içinde olmutur. Bireylerin
eitim ihtiyacını karılamak için, zamanla kurumsallama
yoluna gidilmi vee bu
kurumsalla
urums ma yolun
b ihtiyacı karılamak devletlerin asli görevleri arasına
girmitir. Yayla (2005)’ya göre temelde eitimin
amacıı eitilenin
timi amac
nin istek ve beklentilerine karılık verebilmektir; yani insanın kendisini
gelitirmesine ve yenilemesine imkân salamaktır.
eden ve yürüten devletler, vatandalarının geliimini ve yenilenmesini
alamakt
aktıır. Eitimi organize
nize eede
dolayısıyla toplumun kalkınmasını salayabilmek
gösteren sorunları gidermek, daha kaliteli ve eriimi kolay bir eitim için
layabilmek için
i eitimde
eitimde ba göster
gö
yeni arayılar içine girmilerdir. Buu arayılar
sonucunda
aray
onucunda birçok görü
görü oortaya konmu ve eitimin yaam boyu sürmesinin gereklilii kabul
edilmitir. Yaam boyu eitimin
kurumlarında yapılamayacaı konusunda ortak görü birliine varıldıı için
min
in topyekûn örgün eitim
e
eitim kurumla
alternatif eitim modelleri gelitirilmitir.
eli
litirilmi
tirilmitir. Bu modeller içinde en çok
çço kabul gören yaklaım “Uzaktan Eitim”dir.
Uzaktan Eitim, geleneksel
yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanaı bulunmadıı
sel
el örenme-öretme
öö
renme-ö
renme-ö
ret
retme yöntemlerindek
durumlarda, eitim çalımalarını
malar
malarını planlayanlar
ayanlar ve uygulayanlar
uygulayanl ile örenenler arasında, iletiim ve etkileimin özel olarak hazırlanmı öretim
üniteleri ve çeitli ortamlar
salandıı
öretim yöntemidir (Kaya, 2002). Yaylacı (2000)’ya göre uzaktan eitim,
rtamlar
tamlar yoluyla belli bir merkezden
merk
sa
ihtiyaç duyan herr bireye yaam
eitsizliini ortadan kaldıran ve baımsız örenmeye dayalı teknoloji destekli bir
yaam boyu eitim sunan
sunan, fırsat
f
disiplindir.
man (2008)’a
sisteminde sıkça görülen sorunların birçouna çözüm getirebilmektedir. Uzaktan eitimin, yüz
8)’a
)’a göre uzaktan e
eeitim,
iitim, eeitim
itim siste
yüze yapılan
ılan eeitime
itime eit
eit
it ve onu destekle
destekleyici mahiyette bir eitim olduu söylenebilir. Yüz yüze görümelerden, sınıflardan ve genel yer ve
zaman baımsızlıından,
ilgili potansiyellerinden ve özgün yönteminden dolayı uzaktan eitim, geleneksel yüz yüze
baımsızllıından, örenci
ba
örenci baımsızlııyla
ö
ba
ıms
msıızl
z
eitiminn bir yedei
kadar ayrı bir öretim türüdür (Kaya, 2002). Gürcan (1999), uzaktan eitimin eitimde fırsat
yedei olarak kabul edilemeyecek
ye
edileme
edilem
eitsizliini
olduunu belirtmi ve yine bu sistemin örgün eitim imkânı bulamayan ve okuma arzusunda olan
ni önlemede önemli bir konumda
konu
kon
istekli bireylerin
para sıkıntısı, günlük yaam artlarındaki engelleri amalarına çözüm getirdiini dile getirmitir.
erin ya,
ya, mekân,
ya
kân, corafya,
co
cora
r
Uzaktan eitimi,
mi, geleneksel e
eeitimle karılatırmak ve eitime katkısını örenmek amacıyla birçok aratırma yapılmıtır. Yapılan bazı
çalımalarda, sanal
al e
eeitimin
itimin
itim bir an önce teknoloji, iletiim, eitim ve ekonomi boyutları ile üniversite ve dier aratırma kurumlarının
aratırma öncelikleri arasında
yer alması gerektiini vurgulanmı (Karasar, 1999), uzaktan eitim uygulamalarının etkili olduu, derse devam
arası
aras
imkânı olmayan (zaman ve yer problemi olan) kiiler için ideal olduu yönünde düünceler ortaya konmu (Alakoç, 2001) ve uzaktan
eitimin mekân sınırını ortadan kaldırdıı bunun da fırsat eitlii saladıına deinilmitir (Turhan, 2005).
Her eitim sisteminde olduu gibi uzaktan eitim yaklaımının da sınırlılıkları ve eksik yönleri bulunmaktadır. Kaya (2002)’ya göre en çok
hissedilen eksiklikler; yüz yüze ilikilerin kolay salanamaması, örenci denetiminin sınırlı olması, uygulamaya yönelik derslerin verilme
zorluu ve örencilerin sosyallemelerinin engellenmesidir. Uzaktan eitim uygulamaları içinde artık daha çok kullanılan telekonferans
teknolojisinin birçok eksiklii giderildii görülmütür.
Ülkemizde birçok üniversite kurumda her seviyede uzaktan eitim programları görmek mümkündür. Bunların baında Eitim Teknolojileri
Genel Müdürlüü, Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi vb. gelmektedir. Uzaktan eitimin, Milli Eitim Bakanlıının okullarda
uygulamaya baladıı örenci merkezli ve etkinlik destekli sisteme katkıda bulunacaı düünülmektedir. Uzaktan eitim, geleneksel
eitimin aksine çounlukla örenci merkezli olduundan bu sisteme hem destekleyici mahiyette hem de tek baına uygulama olarak
kullanılabilecei ön görülmektedir.
Günümüzde eitimin bir gereksinim olduu, yaam boyu sürmesi gerektii ve bunlara uzaktan eitimin katkıları, kabul gören ve aratırılan
bir konudur. Uzaktan eitimin ülkemizde yaygın olmadıı bilinmekte ve bu konuda yapılmı olan aratırmaların sayısı istenilen seviyede
deildir. Ülkemizde öretmenler ile uzaktan eitim ilikisini belirlemeye dönük çalımalar sınırlı sayıdadır. Bu nedenle lköretim


Bu çalıma aratırmacının Yüksek Lisans tezinin bir bölümünden faydalanılarak düzenlenmitir.
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okullarında görev yapan öretmenlerin uzaktan eitime bakı açılarının ortaya konması, MEB’in uzaktan eitimle ilgili yapmakta olduu ve
yapacaı çalımalara veri olacaını ve katkı salayacaını söyleyebiliriz.
2. ARATIRMANIN AMACI
Yukarıda ifade edilen temel problem balamında bu aratırmanın genel amacı; ilköretim kurumlarında görev yapmakta olan öretmenlerin
uzaktan eitime ilikin bakı açılarının ortaya konmasıdır. Bu genel amaca ulaabilmek için, aaıdaki sorulara cevap aranacaktır;
9 lköretim öretmenlerinin uzaktan eitime yönelik bakı açıları nasıldır?
9 lköretim öretmenlerinin uzaktan eitime yönelik bakı açıları, kıdem yıllarına, branlarına, cinsiyetlerine, bilgisayar
sahibi ve internet eriimine sahip olup olmamalarına göre farklılık göstermekte midir?

20
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3. YÖNTEM
Aratırma, tarama modelinde gerçekletirilmitir ve betimsel bir nitelik taımaktadır. Aratırmayla ilköretim öretmenlerinin uzaktan
eitime yönelik bakı açıları belirlenmeye çalıılmıtır.
Aratırmanın evrenini Van merkez ve ilçelerindeki ilköretim okullarında görev yapmakta olan 5065 öretmen oluturmaktadır. Anket
uygulanacak öretmen sayısının belirlenmesi için tabakalı oranlama yoluna gidilmi ve seçkisiz örneklem yöntemiyle sonuca ulaılmıtır. Bu
ilemi gerçekletirirken Van merkezde bulunan 5 eitim bölgesi göz önünde bulundurulmu ve her eitim bölgesinde
esind görev yapmakta olan
öretmen sayılarına göre anket uygulaması gerçekletirilmitir. 1100 sayısı hedeflenmi, ancak gönderilen anketlerin
anketleri 842 tanesinin geri
dönmesinden, 207 tanesinin düzgün doldurulmadıı için deerlendirmeye alınamamasından dolayı geriye kalan 635 veri toplama aracı ile
çalıma yürütülmütür.
Aratırmada veri toplama aracı olarak; örneklemi oluturan öretmenler hakkında genel bilgiler toplamak
oluturulan
amak amacıyla
amac
urulan 10 maddelik
kiisel bilgi formu ve öretmenlerin uzaktan eitime yönelik bakı açılarını tespit etmek amacıyla
tutum ölçei
yla 15 maddelik likert tipi tu
tutu
kullanılmıtır.
Aratırmada kullanılan veri toplama aracının uzaktan eitime yönelik tutum ölçei Süer ve ark.(2005)
tarafından
gelitirilmitir.
9’u
rk.(2005)
005) taraf
tar
fından geli
geli
tirilmi
tirilmitir. Ölçekte
Ö
olumlu ve 6’sı olumsuz cümle olmak üzere 15 madde bulunmaktadır. Ölçek 5’li likert
“Kuvvetle Katılırım”
rt tipi ölçekk olup, maddeler “Kuvve
seçeneinden “Asla Katılmam” seçeneine doru 5, 4, 3, 2, 1 eklinde puanlanmakta,
kta, olumsuz
uz cümlelerde
cümlelerde ise bunun ttam tersi bir yol
izlenerek “Kuvvetle Katılırım” seçeneinden “Asla Katılmam” seçeneine doru 1, 2, 3, 4, 5 eklinde kodla
kodlanmaktadır. Orijinal ölçein
kodlanmaktad
güvenirlik katsayısı 0,870’dir.
Veri toplama aracının 15 maddelik likert derecelemeli uzaktan eitime yönelik
önelik
lik tutum ölçeinin
ölçe
ölçeinin güvenirlik kkatsayısı (Cronbach Alfa
katsayısı) uygulama sonucunda 0,874 tespit edilmitir ve bu deer orijinal ölçein
katsayısı
benzerlik göstermektedir. Orijinal
n güvenirlik katsayı
katsay
ısı ile benze
ölçein açıklama yüzdesi %52’dir. Bu oranda sosyal bilimler için yapılacak
çalımalarda
orandır.
ak ççal
ımalarda
alarda kabul edilebil
edilebilir bir or
Aratırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde aratırmanın alt amaçlar
amaçlarına
aritmetik ortalama, standart
amaçları
ına uygun olarak yüzde, frekans,
fre
sapma deerleri kullanılmı, Tek örneklem için Kolmogorov-Smirnov
nov
ov Testi ile normalitesine bakılmı,
bakı
bakılm
lmıı veriler normal daılım göstermedii
için parametrik olmayan istatistiklerden ilikisiz Ölçümler için Mann-Whitney
Kruskal-Wallis H Testi uygulanmıtır. statistiksel
n-Whitney U Testi ve Kruskal-W
ilemler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) paket programının
kullanılarak
gram
mının demo sürümü
sür
kullanılar yapılmıtır.
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4. BULGULAR VE YORUMLAR
ORUMLAR
lara ve bbulgular ile ilgili
ili yorumlara
rumlara ye
yyer verilmitir.
Bu bölümde aratırma verilerinden elde edilen bulgulara
4.1. Kiisel Bilgiler
kıld
ldııında
d ise
i % 441,6’lık oranı te
te
k eden 264’ünün bayan; % 58,3’lük oranı tekil eden
Öretmenlerin Cinsiyete Göre Daılımına bakıldıında
tekil
nsiyetini
yetin belirtmedi
i gör
gö
370’inin erkek olduu, bir kiinin ise cinsiyetini
belirtmedii
görülmektedir. Öretmenlerin branlarına göre daılımları Tablo 1’ de
görülmektedir.
Öretmenlerin kıdem yıllarına göre daılımlarına
bakıldıında,
öretmenlerin
221’inin (%34,8) 1-4 yıl arası, 217’sinin (%34,2) 5-9 yıl arası,
ılımlarıına bbak
ıldıında, öretmenle
retm
120’sinin (%18,9) 10-14 yıl arası, 71’inin
6’sının
(%0,9) 20 yıl ve üzeri kıdeme sahip oldukları görülmektedir.
1’inin (%11,2) 15-19
15
yyıl
ıl arası ve 66’s
ı
Göre Daılımı
Tablo
blo 1. Öretmenlerin
Ö
Ö
retmenlerin
nlerin Branlarına
B
Bran
f
%
Bran
Sınıf
293 46,1
Biliim
B
iliim Teknolojileri
T
16
2,5
Fen
F
en
43
6,8
ngilizce
ng
42
6,6
Matematik
44
6,9
Müzik
17
2,7
Görsel Sanatlar
16
2,5
Türkçe
47
7,4
Sosyal Bilgiler
46
7,2
Teknoloji Tasarım
21
3,3
Beden Eitimi
19
3,0
Din Kültürü
23
3,6
Rehberlik
8
1,3
Toplam
635 100,0
Öretmenlerin Bilgisayar sahibi olup olmama durumlarına göre daılımına bakıldıında % 86,1’lik oranla 547’sinin bilgisayar sahibi olduu;
% 13,51’lik oranla 86’sının bilgisayar sahibi olmadıı; 0,3’lük oranla 2’sinin cevap vermedii görülmektedir.
Öretmenlerin internet eriimi sahibi olup olmama durumlarına göre daılımı incelendiinde % 77,8’lik oranla 493’ünün internet eriimi
sahibi olduu; % 20,9’luk oranla 133’ünün internet eriimi sahibi olmadıı; 1,3’lük oranla 8’inin cevap vermedii görülmektedir.
4.2. Uzaktan Eitim Yaklaımına Bakı Açısı
Bu bölümde öretmenlerin uzaktan eitime yönelik bakı açıları ile ilgili bulgulara yer verilmitir.
Uygulama sonucunda Van ilinde görev yapan ilköretim öretmenlerinin uzaktan eitime yönelik bakı açıları ortalama deeri = 48,83
tespit edilmitir. Ölçek maddelerinden alınan en yüksek puan 75 (15x5=75), en düük puan 15 (15x1=15) olduundan ölçein ortalama
deeri 45 [(75+15)/2=45]’dir. Bu deere göre ölçekten çıkan sonucun orta düzeyde olumlu bakı açısının biraz üstünde olumlu bakı açısını
yansıttıı söylenebilir. Fakat çaımızda eitim ortamlarında meydana gelen deiimler ve insanların buna aina olma durumları göz önüne
alındıında elde edilen bu deerin beklenen deer olmadıı düünülmektedir.
Tablo 2. Tek Örneklem çin Kolmogorov-Smirnov Testi Sonuçları
S
Kolmogorov-Smirnov Z
p
N
635
48,8378
8,85640
1,806
,003*
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Uygulanan Uzaktan Eitim Yaklaımına Bakı Açısı ölçeinin sonuçlarına göre; öretmenlerin verdikleri cevapların normal daılım gösterip
göstermedii Kolmogorov-Simirnov testi ile sınanmıtır ve normal daılım göstermedii görülmütür (p<0,05). Büyüköztürk (2002)’ ye göre
ilikisiz ölçümler için ortalama puanların karılatırılması aamasında normal daılım varsayımını gerektirmeyen Non Parametrik tekniklerin
kullanımı uygundur.
Tablo 3. Cinsiyete Göre Uzaktan Eitime Bakıın Karılatırılmasının Mann-Whitney U Testi Sonuçları
Cinsiyet
N
Sıra Ortalaması
Sıra Toplamı
U
p
Kadın

264

309,60

81734,0

-,918 0,359
Erkek
370
323,14
119561.0
Tablo 3’e bakıldıında ilköretim öretmenlerinin cinsiyetleri ile uzaktan eitime bakı açıları arasında anlamlı bir fark görülmemitir (U: ,918; p>0,05).
Tablo 4. Branlara Göre Uzaktan Eitime Bakıın Karılatırılmasının Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları
Sıra
Bran
N
X2
Sd
p
Ortalaması
293

304,16

Biliim Teknolojileri

16

424,09

Fen ve Teknoloji

43

351,36

ngilizce

42

318,75

Matematik

44

304,76

17

325,06

16

396,94

47

340,79

46

295,27

21

331,79

19

320,58

23

308,65

Müzik
Görsel Sanatlar
Türkçe
Sosyal Bilgiler
Teknoloji Tasarım
Beden Eitimi
Din Kültürü

20
10

Sınıf

12

13.301

0,348
48

Rehberlik
8
310,69
Tablo 4 incelendiinde ilköretim öretmenlerinin branları ilee uzaktan
uza
eeitime
itime
tim bakı
bakı açıları
açıılar
aç
larıı arasında
ar
anlamlı bir fark görülmemitir
(X2(12)= 13,301; p>0,05). Buna ramen Biliim Teknolojilerii ö
öretmenlerinin
retmenlerinin dier
dier branlara göre daha yüksek oranda olumlu bakı
açılarının olduu, Sosyal Bilgiler öretmenlerinin ise en az olumlu bakı
olduu
görülmektedir.
ak
kı açısı oldu
du
u görülmekt
ülme
Tablo 5. Kıdem le Uzaktan Eitime Bakı Açısı Karılatırmasının
H Testi Sonuçları
arılatırmas
ma ının
n Kruskal-Wallis
Krusk
Krus
Sıra
Farkın Kaynaının ncelenmesi
2
Kıdem
N
Sd X
p
Ortalaması
rtalaması
(Mann-Whitney U Testi ile)
221

291,56
291,

5-9 yıl

217

303,24
30

IE
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1-4 yıl
10-14 yıl

120

377,06
37

15-19 yıl

71
1

351,24

4

21,589

,000*

1-4 ile 10-14 ve 5-9 ile 10-14

20 yıl ve üzeri
6
251,08
1,08
*p<0,05
Tablo 5 incelendiinde kıdem
em yılı
y 1-4 yıl
yıl arası
arası olan öretmenlerle
ara
öretmen
10-14 yıl arası kıdeme sahip öretmenler arasında ve 5-9 yıl kıdem sahibi
öretmenlerle 10-14 yyıl
ıl arası
arası kıdeme sahip
ara
ip öö
öretmenler
re
retmenler ara
arasında anlamlı bir farkın olduu görülmektedir (X2(4)= 21,589; p<0,05). ). 1-4 yıl
ve 5-9 yıl kıdeme sahip öretmenlerin
ö
uzaktan
ktan eitime
e
eitime bakı açılarının daha az olumlu olmasına ramen kıdem yılı arttıkça bakı açılarının
daha olumlu olduu
du
uu görülmektedir. Bu durum, ö
ööretmenlerin
re
r
mesleki deneyim kazandıkça faklı eitim yöntemlerine ve özellikle uzaktan
eitime ihtiyaç
aç duyduklar
duyd
duyduklarıı ve inançlar
inan
inançlarının
ının güçlendii
güçlend eklinde yorumlanabilir.
Tablo
Eitime Bakı Açısı Arası Anlamlılık Mann-Whitney U Testi sonuçları
abloo 6. Bilgisayar Sahibi
Sah Olmakla Uzaktan
Uz
Sıra
Bilgisayarınız var mı?
Bilgis
m
N
Sıra Toplamı U
p
Ortalaması
Evet
vet

547

325,49

178043

Hayır

86

263,00

22618

-2,948

0,00*

*p<0,05
Bilgisayar sahiplii ile uzaktan
uza
uz
eitime bakı açılarının karılatırıldıı Tablo 6 incelendiinde sahiplik konusunda anlamlı bir farkın ortaya
çıktıı görülmektedir (U:
U -2,948; p<0,05).
Tablo 7. nternet Eriimine Sahip Olmakla Uzaktan Eitime Bakı Açısı Arası Anlamlılık Mann-Whitney U Testi sonuçları
Sıra
nternetiniz var mı?
N
Sıra Toplamı U
p
Ortalaması
Evet

494

323,51

159812,5

Hayır

133

278,69

37065,5

2,534

0,01*

*p<0,05
nternet eriimi sahiplii ile uzaktan eitime bakı açılarının karılatırıldıı Tablo 7 incelendiinde internet eriimi sahiplii konusunda
istatistiksel olarak anlamlı bir farkın ortaya çıktıı görülmektedir (U: 2,534; p<0,05).
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5. SONUÇ VE ÖNERLER
Öretmenlerin, uzaktan eitime bakı açılarının bulguları deerlendirildiinde, aratırmaya katılan öretmenlerin orta düzeyde olumlu bakı
açısının biraz üstünde olumlu bakı açısına sahip oldukları görülmektedir. Fakat çıkan sonuç beklenen bir durum deildir.
Aratırma sonucunda, cinsiyetin, branın, mezun olunan fakültenin uzaktan eitime bakı açılarında anlamlı bir farka yol açmadıı ortaya
çıkmıtır. Ancak ilköretim öretmenlerinin uzaktan eitime bakı açılarının, kıdem yılına, bilgisayar sahibi olmalarına ve internet eriimi
sahibi olmalarına balı olarak anlamlı bir ekilde deitii görülmütür. Yine aratırma sonucunda kıdem yılı 10-14 yıl arası olan
öretmenlerin 1-4 ve 5-10 yıl arası kıdemleri olan öretmenlere göre daha olumlu bir bakı açısı sergiledikleri görülmütür.
Bu sonuçlara dayalı olarak u öneriler getirilebilir;
1.
lköretim müfredatında var olan derslerin bazı bölümlerinin uzaktan eitim yöntemiyle verilebilmesi için yasal düzenlemeler
yapılmalıdır. Bu düzenlemelerde örencilerin zorunlu olarak uzaktan eitim uygulamasına tabi olmaları salanmalıdır. lköretim
örencilerinin uzaktan eitim uygulamasına verecei tepki, pilot bir uygulama ile ölçülebilir. lköretim okulları, örencilerin ileride
katılacakları uzaktan eitim uygulamalarına hazırlık aaması olmalıdır. Bunun için örencilerin bakı açılarının da pilot uygulama veya
aratırma sonucunda ölçülmesi faydalı olacaktır.
2.
Bilgisayar ve internet eriimi sahibi olan öretmenlerin uzaktan eitime bakı açılarının olumlu
çıkmasına dayalı olarak
u çı
öretmenlerin bilgisayar ve internet eriimi sahiplii oranının arttırılması için daha cazip kampanyalar düzenlenmelidir.
enmelidir Bilgisayar kullanım
enmelidir.
düzeylerinin arttırılması için gerekli seminerler verilmelidir. Uzaktan eitimin teknik boyutunda uzman sıkıntısının
giderilmesi için istekli
kınt
ntıısınıın gider
öretmenlerin yetitirilmesi ve ödüllendirilmesi salanmalıdır. Ayrıca ilköretim okullarında Biliim
(BT) sınıflarının
iim
m Teknolojisi (B
kapasitesinin arttırılarak öretmenlerin haftada belirli günlerde kullanabilecekleri düzenlemeler yapılmalıdır.
malıdır..
3.
Uzaktan eitimin dezavantajlarını en aza indirgeyebilmek için web ortamı uygulamalarında
malarında telekonferans sistemi
sistem üzerinde
younlaarak yüz yüze eitimin de faydalarından yararlanılmasına olumlu katkı sunacaktır.
4.
Örencilerin en çok zorlandıkları dersler olarak bilinen Matematik, ngilizce, Fen
en Teknoloji
eknoloji ve Sosyal
Sosyal Bilgiler gibi
gib derslerin
gi
öretiminde eitim yazılımı kullanımı zorunlu hale getirilmelidir.
5.
Okul web adreslerinde her ube için bir bölüm hazırlanmalıdır. Burada sınıftaa ilenen konular
konuların
videoları,
etkinlikler, soru bankası
kon
ın
n vide
videolar
ı, etkinlik
ve eitim yazılımları gibi materyaller bulunmalıdır. Ayrıca bu sistem üzerinden örenci
iletiim
olabilmesi için gerekli
nci ve öretmenin
ö
i ileti
il
tiim içinde
iç
ola
olanaklar salanmalıdır.
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LKÖRETMDE OKUL YÖNETCLERNN E-OKUL HAKKINDAK
GÖRÜLERNN BELRLENMES
Aytekin man, Mübin Kıyıcı, Nee Aydoan
Sakarya Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Köseköy Fürsan lköretim Okulu Türkiye
ismanay@hotmail.com, mkiyici@sakarya.edu.tr, neseaydogan@hotmail.com
Abstract
The aim of this study; to investigate usage of e-school by school administrators who are working in Primary Schools. The data gathered in
the research were interpreted by such techniques t-test, aritmetic means,and one way anova, Tukey B. This research shows that many school
administrators can’t use e-school effecently who couldn’t get education about technology . An other reason of can’t efficently use e-school
that Interrnet connection is not enough what fixed to schools.
Keywords: e-school, school administraters, technology

10

Özet
Bu çalımanın amacı; ilköretim okullarında çalıan okul yöneticilerinin e-okul kullanımlarını incelemektir.
Aratırmada t-testi, aritmetik ortalama, anova, tukey B testleri kullanılmıtır. Aratırmada; teknoloji konusunda
eitim
almamı idarecilerin
sunda
unda ee
itim alm
e-okulu etkili kullanamadıkları belirlenmitir. E-okulu etkili olarak kullanamamalarının dier nedeni okullara
salanan
internet balantısının
ullara
ara ssa
lanan interne
intern
yeterli olmamasıdır.
Anahtar Kelimeler: e-okul, okul yöneticileri, teknoloji
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GR
Günümüzde teknolojinin geliimi ile birlikte büyük deiimler meydana gelmektedir. Buu deiimler
imler hayatımızda
hayat
her alan
alanıı etkilemektedir.
e
Teknolojide meydana gelen gelimeleri takip edip, bu teknolojileri günlük hayatımızda
istei
da etkin olarak
larak kullanma
kullanm iste
i bilgi gereksinimimizi
daha da arttırmaktadır.
nsanolu yıllarca zaman sonra, bilginin önemini kavramı ve yaadıı çaa bilgi çaı
vermitir.
2007). çinde bulunduumuz
ça
çaı ismini ver
vermi
tir. (Uysal,
l, 2007
2007)
çaı “Bilgi Çaı” olarak nitelememize yol açan ey bilgisayar ve internet teknolojileri
paylaım
nolojileri
ojileri yoluyla bilginin
bilg
paylaım
m vve dolaım hızının tarihin
hiçbir döneminde olmadıı kadar artmı olmasıdır. (Arıkan, 2006). Bilgi, toplumlar
mlar için her alanda
alanda her
h düzeyde
düzeyd üreten ve üretmek isteyen
insanlar için hava gibi, su gibi yaamsal önem taımaktadır. (Acar, 2002)..
Eitim kurumları da her zaman bilgi gereksiniminin ön plana çıktıı
entegre edilmesinin zorunlu
ı ve deien
deien teknolojinin en kısa
de
kıssa sürede
kı
sü
olduu kurumların baında gelmitir. Hızlı bilgi artıı eitimin her aamasını
deiime
aamas
asıını de
iime zorlamıtır.
zorlamıt Bilginin kaynaı olan okullarda
zorlamı
yöneticilerin bilgi yönetimini bilme ve bilgiyi kullanabilme becerilerine
(Erten&Özan; 2007).
rilerine
rine sahip olmaları
olma
olmaları zorunluluu
zorunlulu
unlulu
u gelmitir.
g
Okul yöneticileri, bilgisayarların okula transferi ve etkin kullanımı
taıyan kiilerin baında gelmektedir.
mı konusunda sorumluluu
sorumluluu üzerinde
sor
üzer
Teknolojinin okullarda etkin kullanımı baka bir ifadeyle, “elektronik
için özellikle çevresel baskılar, eitim
tronik
ronik okul”un oluturulması
olu
oluturulm
turu
yöneticilerine yeni görevler yüklemektedir. (Yılmaz, 2005).
005
Yönetimin sadece geçmie ve deneyim sonuçlarına
dayandıı
devrin çok gerilerde kkaldıı kabul edilmelidir. (Çelikten, 2002). Okul
na dayan
y
yöneticilerinin deien roller kervanına teknolojik
de eklenmitir.
yöneticilerinin bu rolü yerine getirebilmesi için
jik liderlik rolleri
rol
miitir. Okul
O
teknolojiyi bilmesi, anlaması, uygulaması ve benimsemesi
gerekmektedir. (Akbaba-Altun,
2002).
enimsemesi
nimsemesi ggerekme
baTeknolojide hemen her gün yeni bir gelimenin
yaandıı
günümüzde
bu gelimelerin okullarda verimli kullanımının salanamadıı
menin
menin ya
andıı günüm
nüm
görülmektedir. Okul Yöneticileri de teknolojiyi
geçmiten gelen alıkanlıklarla daha çok kırtasiye ilerini
eknolojiyi
ojiy kullanırken
kullanırken çou
ço
ço
u zaman
za
hafifletmek amaçlı teknolojiye bavurmaktadır.
tarafından
urmaktad
rmaktadıır. Altun (2000) tarafı
taraf
fından yapılan aratırmada “Okul yöneticilerinin bilgisayar kullanma
düzeylerinin belirlenmesi” amacına
bilgiler sonucunda; eitim yöneticilerinin bilgisayarlardan daha çok
naa yönelik anket yoluyla toplanan bi
yazıma yapmaya yönelik yararlandıkları
2000, akt: Yılmaz; 2005). Çelikten (2001) tarafından yapılan aratırmada
land
andııklar
kla ı ortaya ççıkmıtır.
ıkm
kmııtır.
r. (Altun, 20
ise “ Eitim yöneticilerinin bilgisayar
tespit etmek” amacına yönelik kiisel görümeler yoluyla toplanan
ilgisayar
lgisayar kkullanma alıkanlık
alıkanl
kanlıık ve becerilerini
bece
bilgiler sonucunda; okul müdürlerinin
amacıyla bilgisayar kullandıkları ortaya çıkmıtır (Çelikten, 2002).
üdürlerinin kı
kkırtasiyecilii
ırtasiyecili
rta
i azaltmak am
Yapılan bir aratırmadaa yöneticilere “bilgisayarı
kullandıkları” sorulduunda çounlukla alınan cevapların baında “okul
“bilgisa
“bilgisayarı hangi amaçla
am
kayıtlarının tutulması,, muh
muhasebe iilerinin
lerinin yapılması,
yapı
yapılmas
lm ı, resmî yazımalar ve bordro düzenlenmesi” gelmektedir. (Çelikten,2002).
Okul Yöneticilerine
ne göre
gör bilgisayarın
bilgisayarın okullarda
llarda yayg
yyaygın biçimde kullanılmasının nedenleri arasında “yapılan ilerin bilgisayar yoluyla
kolaylaması, zenginle
zenginlemesi,
enginlemesi, hhızlanması
ızlanmas
z
ı ve niteliinin
niteli
eli
in arttırılması” gelmektedir.
Ancak ideal durum olu
oluturulmasında
yöneticilerine bilgiye daha çabuk ulamalarını salamak için özellikle internet kullanımı ve
turulmas
rulmasında okul yöne
internettenn yararlanma
yollarının
ararlanma yollar
yolları
ının da öretilmesi
öretilmes gerekmektedir (Altun, 2000; akt: Yılmaz, 2005).
Bilginin
bilgiye ulamanın en hızlı adresi internettir. (Uysal, 2007). Okullara bilgisayar
nin
in en önemli deer
de
deeer olduu
olduu
u günümüzde
günü
gün
laboratuarlarının
kurulması,
yardımcı yazılımların okullarda kullanılması ile birlikte Milli Eitim Bakanlıı okullara teknolojiyi
tuarlarıının kurulmas
tuarlar
urulma ı, eitime
me yar
ya
entegre etme
Bu çalımalardan birisi de okullarda kullanılmaya balanan e-okul sistemidir. Konvansiyonel
tme çalımalarına
çal
çalımalar
larıına hız
h kazandırmıtır.
kazand
kazan
kavramların baına
oluturulan “e-devlet”, “e-ticaret”, “e-tanıtım”, “e-gazete”, “e-posta”, e-belediye”, gibi kavramlar
baına “e” ön eki koyarak
ba
koy
ko
aslında tüm dünyada
geçiini simgelemektedir. (Gökçöl, 2006). Türkiye de yeniden yapılanma sürecine girerek bu geçie
nyada bilgi toplumuna
toplu
ayak uydurmaya çalımaktadır.
E-okul sisteminin Milli Eitim Bakanlıı tarafından bütün okullarda kullanımının zorunlu hale getirilmesiyle
çalıımaktad
çal
ma
birlikte okul yöneticilerinin
ilerin internet kullanma becerileri daha da büyük bir önem kazanmıtır. E-okul genel olarak elektronik bir yönetim
ilerini
sistemi olarak tanımlanabilir.

e-Okul, Türkiye Milli Eitim Bakanlıı tarafından MEBBS (Milli Eitim Bakanlıı Bilgi Sistemleri) projesi adı altında
2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmı olan bir okul yönetim bilgi sistemi yazılımıdır. Bir örencinin okula kaydından
balayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. ETEK (Eitim Teknolojileri Genel Müdürlüü)
tarafından gelitirilmektedir. (e-okul sistemi nedir?, 2010).
Sistemin temel ilevi örenci bilgilerini sanal ortamda toplayıp gerektii anda müdahale edilebilir hale getirmektedir.
Geçmi dönemlerde Milli Eitim Bakanlıı’nın bir örenci için gerekli bilgileri okullardan istemesi gerekirken bu sistemin ilerlik
kazanmasıyla tüm örenci bilgilerine rahatlıkla ulaabilmesine olanak salanmıtır. Sistem hem kaynaklardan, hem de zamandan tasarruf
salaması açısından önemli bir hizmettir.
Ayrıca daha önceleri direk olarak öretmen – veli görümesi sonucu örencilerin durumunu örenme dönemi sona ermi aileler
artık okula gelmeden de örencinin okul numarası ve vatandalık numarası ile notlarından devam-devamsızlık durumlarına, ders
programlarından okuduu kitaplara kadar bir çok bilgiye ulaabilir hale gelmitir. E-Okul modülüne tüm resmi ve özel ilköretim okulları,
anaokulları ve özel eitim okulları dahil edilmitir. 2009 yılı itibariyle de tüm ortaöretim kurumlarının e-okul sistemine geçilmesi
salanmıtır.
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E-okulun örenci bilgilerini kayıt altına alma bu bilgileri ailelerle ve bakanlıkla en kısa yoldan paylama aynı zamanda
öretmenlerinin birçok konuda yaptıı çalımaları takip edebilme zamandan ve kaynaklardan tasarruf salama gibi bir çok faydası
bulunmaktadır. Ayrıca bilgilerin online paylaımının okullara eskiye nazaran daha bir effaflık kattıı söylenebilir. E-okul sisteminin velileri
bilgilendirme konusunda çok büyük katkıları vardır.
E-okul sistemi kullanılarak yapılabilecekler arasında; örencinin okula kaydı, dosya bilgilerinin ve resminin sisteme ilenmesi, nakil alma ve
nakil verme ilemleri, devamsızlık girii ve devamsızlık takibi, okulun ders programının, okutulacak derslerin ve dersi okutacak
öretmenlerin bilgilerinin ilenmesi, sınav tarihleri ve geliim raporu ilemleri e-okul sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Örencinin sınav
notları, projelerden aldıı notlar takdir teekkür belgeleri de sistemden görülebilmektedir.
Bununla birlikte e-okulun ya da e-okula geçi sürecinin okullarda yarattıı bir takım sıkıntılar da yok sayılamaz. Tüm bu bilgi paylaımı için
öretmenlerin ve özellikle okul idarecilerinin üzerine büyük bir sorumluluk dümektedir. E-okul sisteminin gerektii için öretmenler sınav
ve proje tarihlerini örenci sınav proje performans ve davranı notlarını sisteme zamanında girmeli, okul idarecileri de örenci kimlik
bilgilerinin düzgün ve eksiksiz girilmesini salayıp deien bilgilerin anında sisteme ilemelilerdir. Aynı zamanda okulun teknik bilgileri ve
öretmen kadro durumları da idareciler tarafından kaydedilmesi zorunlu alanlardır.
ARATIRMANIN AMACI
Aratırmanın amacı; ilköretim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin mebbis ve e-okul sistemlerini kulla
kullanma becerilerini ve bu
sistemle ilgili yaadıkları problemlerin nedenlerinin belirlenmesidir.

10

ARATIRMANIN ALT AMAÇLARI
Aratırmaya katılan okul yöneticilerinin;
1- Cinsiyetlerine,
2- Daha önce bilgisayar konusunda eitim alıp almama durumlarına,
3- Evde bilgisayara sahip olup olmama durumlarına,
4- Yalarına,
5- Mevkilerine
göre e-okul sistemini kullanma becerilerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermemesinin
esinin incelenmesi
incelenm

20

YÖNTEM
Aratırmanın Modeli:
Aratırma modeli model türlerinden tekil tarama ve ilikisel tarama modelleri
lleri kullanılmıtır.
kullan
anıılm
lmıtır.
Evren ve Örneklem:
Aratırmanın evrenini; Kocaeli ili sınırları içerisinde zmit ve Kartepe
epe
pe ilçelerinde devlete balı
balı ilköretim
ba
ilkööreti
ret kurumlarında görev yapan müdür,
müdür bayardımcıları ve müdür yardımcıları oluturmaktadır. Aratırmanın
balı Kartepe lçesinde bulunan 19
Aratırman
r
ın örneklemini
rneklemini Kocaeli line
l
tane lköretim Okulunda ve zmit lçesinde bulunan 12 tane lköretim
toplam
retim
etim Okulunda görevli topl
am 51 tane müdür, müdür bayardımcıları ve
müdür yardımcıları oluturmaktadır.

IE
TC

VERLERN
ANALZ
LERN TOPLANMASI
ASI VE ANAL
Bu aratırmada veri toplama aracı olarak 5’li likert
ert türünde bir
b anket gelitirilmitir.
rilmi
mitir. 39
3 maddelik anket mebbis, personel ileri ve e-okulla
ilgili olacak ekilde 3 bölümden olumaktadır. Toplanan bilgilerin
analizi için SPSS
bilg
PSS 15 paket programı kullanılarak frekans, yüzdelik, t-testi,
One way anaova testi kullanılmıtır. Aratırmada
anlamlıı farklılıklar
rmada
mada anlaml
farklılıkla
kla p<.05 güven aralıı kullanılarak tespit edilmitir. Anketlerin analizi
yapılırken 2 tane müdür yardımcısının anketi
dikkate alınmamıtır.
keti eksik bilgiler nedeniyle ddik
BULGULAR
VE YORUMLAR
RV

CNSYET
ET

ETM
E
T
TM DURUMUNU
DURUMUNUZ

GÖREV YAPTI
YAPTIINIZ
YAPTI

MEVK

YAINIZ

EVDE BLGSAYARINIZ VAR MI?

Erkek
Kadın
Toplam
Lisans
Yüksek
Lisans
Toplam
Müdür
Müdür Yrd.
Toplam
30-40
40-50
50 Ve Üzeri
Toplam
Evet
Hayır
Toplam
Evet
Hayır

frekans
42
9
51
48

yüzde
82,4
17,6
100
94,1

3

5,9

51
26
25
51
10
20
21
51
45
6
51
44
7

100
51
49
100
19,6
39,2
41,2
100
88
11
100
86,3
13,7

DAHA ÖNCE BLGSAYAR
KONUSUNDA ETM
Toplam
51
100
ALDINIZ MI?
Aratırmada elde dilen verilerin anket sonuçlarına göre yüzdelik dilimleri incelendiinde ankete katılanların %82,4’ünün(42) erkek
%17,8’inin(9) kadın olduu belirlenmitir. Aratırmaya katılan okul yöneticilerinin eitim düzeylerine bakıldıında %94,1’inin Lisans (48)
%5,9 ‘unun Yüksek lisans (3) mezunu oldukları görülmütür. Aratırmaya katılan okul yöneticilerinden doktora dercesine sahip olan
bulunmamaktadır. Okul Yöneticilerinin mevkilerine göre ise; % 51’inin müdür(26), %49’unun (25) ise müdür yardımcılıı görevinde olduu
tespit edilmitir. Okul yöneticilerinin yalarına göre baremler alındıında; %19,6’sının (10) 30-40 ya, %39,2’sinin (20) 40-50, %41,2’sinin
ise 50 ve üzeri ya aralıklarında bulunduu görülmütür. Evinde bilgisayara sahip okul yöneticilerinin oranı %88 (45) evinde bilgisayara
sahip olmayan yöneticilerin oranı ise %11(6) olduu görülmütür. Okul yöneticilerinden %86,3’ü (44) daha önce bilgisayar konusunda
eitim almıken, % 13,7’si daha önce bilgisayar konusunda eitim almadıını belirtmitir.
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ARATIRMANIN ALT AMAÇLARINA LKN BULGULAR
1OKUL YÖNETCLERNN CNSYETLERNE GÖRE E-OKULU KULLANMA BECERLER
Tablo 1. Okul yöneticilerinin cinsiyetlerine göre e-burs modülünü kullanma sıklıklarının karılatırılması
SS
Sd
t
p
N
Erkek
42
3,38 1,22
49
2,292 ,026
Kadın
9
2,33 1,32
Okul yöneticilerinin cinsiyetlerine göre e-burs modülünü kullanma sıklıkları anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir (t49=2,292, p<.05).
Erkek yöneticiler ( =3,38) bayan yöneticilere ( =2,33) göre “E-burs modülünü” daha fazla kullanmaktadırlar.
Tablo 2. Okul yöneticilerinin cinsiyetlerine göre örenci arama modülünü kullanma sıklıklarının karılatırılması
N
Erkek
Kadın

42
9

4,51
7,77

SS

Sd

0,74
9,88

48

t

p

-2,168

,035

Okul yöneticilerinin cinsiyetlerine göre örenci arama modülünü kullanma sıklıkları anlamlı düzeyde farklılık
k göster
ggöstermektedir (t48=-2,168,
p<.05). Bayan yöneticiler ( =7,77) erkek yöneticilere ( =4,51) göre “ Örenci arama modülünü” daha fazlaa kullanmaktadırlar.
kullanmakta

20
10

2OKUL YÖNETCLERNN DAHA ÖNCE BLGSAYAR KONUSUNDA ETM ALMA
A DURUMLARIN
DURUMLARINA GÖRE EOKULU KULLANMA BECERLER:
Tablo 3. Okul yöneticilerinin bilgisayar konusunda eitim alma durumlarına göre Beden E
Eitimi
itimi Spor -zcilik
-zcilik modülünü
-
modülün kullanma
k
sıklıklarının karılatırılması
N
SS
Sd
t
p
Evet
44
2,88 1,06
49
2,800
2,80
,007
00
Hayır
7
1,71 0,75
Okul yöneticilerinin daha önce bilgisayar konusunda eitim alma durumlarına göre
öre Beden e
eeitimi
itimi spor-izcilik mod
modü
modülünü kullanma sıklıkları
anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir (t49=2,800, p<.05). Bilgisayar konusunda
nusunda
da eeitim alann yöneticiler
yöne
( =
=2,88) bilgisayar konusunda
eitim almayan yöneticilere ( =1,71) göre “Beden Eitimi Spor-zcilik modülünü”
ü” daha fazla kullanmaktadırlar.
kullanmaktad
kullanm
ı
Tablo 4. Okul yöneticilerinin bilgisayar konusunda eitim alma durumlarına
kullanma sıklıklarının karılatırılması
larıına göre E-Burs modülünü ku
lar
kullanm
N
Evet
Hayır

44
7

3,366
2,14

SS

Sd

t

p

1,16
1
1,67

49

2,42
2,424

,019

IE
TC

Okul yöneticilerinin daha önce bilgisayar konusunda
da e
eitim
itim alma durumlarına
larınaa göre E-b
E-bu
E-burs modülünü kullanma sıklıkları anlamlı düzeyde
sayar konus
konusun
konusunda eitim alan
n yöneti
yönetic
yöneticiler ( =3,36) bilgisayar konusunda eitim almayan
farklılık göstermektedir (t49=2,424 p<.05). Bilgisayar
yöneticilere ( =2,14) göre “E-burs modülünü”
ü daha fazla kullanm
kullanmaktadırlar.
usun eitim
eitim alma
a durumlarına
d
Tablo 5. Okul yöneticilerinin bilgisayar konusunda
göre Hizmet çi Eitim modülünü kullanma sıklıklarının
karılatırılması
N
44
4
7

Evet
Hayır

3,52
22,42
2,4
4

SS
S
0,97
1,39

Sd

t

49

p

2,593

,013

Okul yöneticilerinin daha
ha önce bilgisayar kon
konusunda eeitim
itim alma durumlarına göre Hizmet içi eitim modülünü kullanma sıklıkları anlamlı
düzeyde farklılık göstermektedir
östermektedir (t49=2,593
österme
93 p<.0
p<.05). Bilg
Bilgisayar konusunda eitim alan yöneticiler ( =3,52) bilgisayar konusunda eitim
almayan yöneticilere
ilere
lere ( =2,42) göre “Hizmet içi eitim
e
eitim
i
modülünü” daha fazla kullanmaktadırlar.
Tablo 6. Okul
ul yöne
yöneticileri
yöneticilerinin
nin bilgisayar konusunda
konusu
konus
eitim alma durumlarına göre Özürlü Birey modülünü kullanma sıklıklarının
karılatırılması
masıı
mas

Ev
Evet
E
Hayır

N
44
7

2,70
2,42

SS
1,13
0,78

Sd

t

p

49

2,540

,014

Okul yöneticilerinin
rinin daha önce
önc bilgisayar konusunda eitim alma durumlarına göre Özürlü birey modülünü kullanma sıklıkları anlamlı
düzeyde farklılık göstermektedir
(t49=2,540 p<.05). Bilgisayar konusunda eitim alan yöneticiler ( =2,70) bilgisayar konusunda eitim
österm
östermek
almayan yöneticilere ( =2,42) göre “Özürlü Birey modülünü” daha fazla kullanmaktadırlar.
Tablo 7. Okul yöneticilerinin bilgisayar konusunda eitim alma durumlarına göre RAM modülünü kullanma sıklıklarının karılatırılması

Evet
Hayır

N
44
7

2,86
1,28

SS
1,26
0,48

Sd

t

49

p

3,23

,002

Okul yöneticilerinin daha önce bilgisayar konusunda eitim alma durumlarına göre RAM modülünü kullanma sıklıkları anlamlı düzeyde
farklılık göstermektedir (t49=3,23 p<.05). Bilgisayar konusunda eitim alan yöneticiler ( =2,86) bilgisayar konusunda eitim almayan
yöneticilere ( =1,28) göre “RAM modülünü” daha fazla kullanmaktadırlar.
Tablo 8. Okul yöneticilerinin bilgisayar konusunda eitim alma durumlarına göre Yönetici modülünü kullanma sıklıklarının karılatırılması
N
Evet

44

4,27

SS

Sd

t

p

0,97

49

2,607

,012

Copyright © IETC

775

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

Hayır

7

3,14

1,57

Okul yöneticilerinin daha önce bilgisayar konusunda eitim alma durumlarına göre Yönetici modülünü kullanma sıklıkları anlamlı düzeyde
farklılık göstermektedir (t49=2,607 p<.05). Bilgisayar konusunda eitim alan yöneticiler ( =4,27) bilgisayar konusunda eitim almayan
yöneticilere ( =3,14) göre “Yönetici modülünü” daha fazla kullanmaktadırlar.
Tablo 9. Okul yöneticilerinin bilgisayar konusunda eitim alma durumlarına göre Özlük modülünü kullanma sıklıklarının karılatırılması.

Evet
Hayır

N
44
7

4,40
3,14

SS
0,81
1,57

Sd
49

t
3,303

p
,002

Okul yöneticilerinin daha önce bilgisayar konusunda eitim alma durumlarına göre Özlük modülünü kullanma sıklıkları anlamlı düzeyde
farklılık göstermektedir (t49=3,303 p<.05). Bilgisayar konusunda eitim alan yöneticiler ( =4,40) bilgisayar konusunda eitim almayan
yöneticilere (v=3,14) göre “Özlük modülünü” daha fazla kullanmaktadırlar.

Evet
Hayır

N
45
6

20
10

3OKUL YÖNETCLERNN EVDE BLGSAYARA SAHP OLMA DURUMLARINA GÖRE
ÖRE E-OKULU KULLANMA
BECERLER
Tablo 10. Okul yöneticilerinin evde bilgisayarlara sahip olma durumlarına göre Bavuru-onay
onay modülünü kullanma ssıklıklarının
karılatırılması

3,91
2,83

SS
1,01
1,60

Sd
49

t

2,27

p

,028

Okul yöneticilerinin evde bilgisayara sahip olma durumlarına göre Bavuru-Onay
nay
ay modülünü kullanma
ku
sıklıkları
sıklıklar
klarıı anlamlı
a
an
düzeyde farklılık
91) evde bilgisayar
bilgisayara sa
sahip
hip olmayan
olma
yöneticilere ( =2,83)
göstermektedir (t49=2,27, p<.05). Evde Bilgisayara sahip olan yöneticiler ( =3,91)
göre “Bavuru-Onay modülünü” daha fazla kullanmaktadırlar.
Tablo 11. Okul yöneticilerinin evde bilgisayarlara sahip olma durumlarına
Eitim
modülünü kullanma sıklıklarının
umlarıına göre Hizmet
umlar
Hi
çi E
it
itim m
karılatırılması
Evet
Hayır

N
45
6

2,43
43
3,05

SS
0,94
0,
1,76

Sd
S

t

p

49
4

2,153
2

,036

Okul yöneticilerinin evde bilgisayara sahip olma durumlarına
mları göre Hizmet
et içi eitim
e
itim modülünü
modü
kullanma sıklıkları anlamlı düzeyde farklılık
ra sahip olmayan
olm
yöneticiler
ler ( =2,43)
=2,4 evde bilgisayara sahip olan yöneticilere ( =3,05)
=2,43
göstermektedir (t49=2,153, p<.05). Evde Bilgisayara
göre “Hizmet içi eitim modülünü” daha fazla kullanmaktadırlar.
ullanmaktadırlar.
ullanmaktad
Tablo 12. Okul yöneticilerinin evde bilgisayarlara
durumlarına göre Yönetici modülünü kullanma sıklıklarının karılatırılması
rlara
ara sahip
s
olma durum

IE
TC

SS
Sd
t
p
N
Evet
45
4.244 0,95
0,9
49
2,296 ,026
Hayır
Hay
6
3,16
16 11,83
Okul yöneticilerinin evde bilgisayara
gisayara sahip olma durumları
durumlar
durumlarına
ına ggöre Yönetici modülünü kullanma sıklıkları anlamlı düzeyde farklılık
Bilgisay
B
ara sahip
ahip olan yöneticiler ( =4,24) evde bilgisayara sahip olmayan yöneticilere (v=3,16)
göstermektedir (t49=2,296, p<.05). Evde Bilgisayara
ü” daha
daha fazla kullanmaktadırlar.
kullanmaktadırlar.
kullan
göre “Yönetici modülünü”
cilerinin evde bilgisayarlara
cileri
sayarla sahip olm
Tablo 13. Okul yöneticilerinin
olma durumlarına göre Özlük modülünü kullanma sıklıklarının karılatırılması
SS
Sd
t
p
N
Evet
45
4
4.35 0,80
49
2,385 ,021
Hayır
H
ayır
6
3,33 1,96

30-40
40-50
50 ve üzeri

N

10
20
21

Subset
for
alpha = .05
1
2,9000
3,0500
3,8095

Okul yöneticilerinin evde bilgisayara sahip olma durumlarına göre Özlük modülünü kullanma sıklıkları anlamlı düzeyde farklılık
göstermektedir (t49=2,385, p<.05). Evde Bilgisayara sahip olan yöneticiler ( =4,35) evde bilgisayara sahip olmayan yöneticilere ( =3,33)
göre “Özlük modülünü” daha fazla kullanmaktadırlar.
4OKUL YÖNETCLERNN YA GRUPLARINA GÖRE E-OKULU KULLANMA BECERLER:
Tablo 14. Okul yöneticilerinin Yalarına göre Kitap Seçimi modülünü kullanma sıklıklarının karılatırılması
Kareler
Kareler
Anlamlı
Sd
F
p
Toplamı
Ortalaması
Fark
Gruplararası 8,245
2
4,123
3,466 0,039
Gruplariçi
57,088 48
1,189
Toplam
65,333 50
Yöneticilerin yalarına göre kitap seçimi modülünü kullanma sıklıkları anlamlı bir farklılık göstermektedir (F2,48=3,466, p<0,05). Yaları 4050 arasında olan yöneticiler ( =3,05)yaları 30-40arasında olan yöneticilere( =2,90)göre kitap seçim modülünü daha fazla
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kullanmaktadırlar. Yaları 50 ve üzeri olan yöneticiler ( =3,80) yaları 30-40 arasında olan yöneticilere göre kitap seçim modülünü daha
fazla kullanmaktadırlar.
5OKUL YÖNETCLERNN MEVKLERNE GÖRE E-OKULU KULLANMA BECERLER
Tablo 15. Okul yöneticilerinin Mevkilerine göre ube lemleri Ekleme modülünü kullanma sıklıklarının karılatırılması

N
Müdür

26

Müdür
Yrd.

25

SS
3,1
1
3,8
3

Sd

t

p

48

2,308

,025

1,17
1,00

Okul yöneticilerinin mevkilerine göre ube ilemleri bölümünde ube ekleme modülünü kullanma sıklıkları anlamlı düzeyde farklılık
göstermektedir (t48=-2,308, p<.05). Müdür yardımcılıı yapan yöneticiler ( =3,83) müdürlük yapan yöneticilere
cilere ( =3,11) göre “ube
lemleri Bölümünde ube Ekleme Modülünü” daha fazla kullanmaktadırlar.

20

10

SONUÇ VE ÖNERLER
Yapılan anket ve deerlendirme sonucu e-okul sisteminin ilköretim okullarında kullanılmaya balanmasının
masının
n ardından
ard
dahaa önce eelle yapılan
bir çok ilemin internet üzerinden yapılmasının okul yöneticilerinin ilerini kolaylatırıldıı görülmütür.
mütür. Ancak
mü
cak e-okul sisteminden
sistemind tüm okul
yöneticilerinin aynı oranda yararlanamadıı okul yöneticilerinin cinsiyetlerine, evde bilgisayaraa sahip
durumlarına
ahip olma durumları
durumlar
ına daha önc
önce bilgisayar
b
konusunda eitim alma durumlarına, yalarına ve mevkilerine göre farklılıklar gösterebildii
i sonucu
nucu ortaya
ort
ççıkmıtır.
ıkm
mıtır. Özellikle
Özellikl bilgisayar
konusunda eitim alan idarecilerin almayanlara oranla e-okuldaki modülleri kullanma oranlarında
Okul
ranlarında
da anlamlı
anlamlı bir
b farklılık
farklılık
k görülmektedir.
görülm
yöneticilerinden bilgisayar konusunda daha önce eitim almayanlara bilgisayar kursu
u verilmesii ya da semine
seminer düzenlenip bu yöneticilerin
teknoloji konusunda eitilmesi e-okul sisteminin etkin kullanımı arttıracaktır. Bu konuda Uzunbolu&Da
Uzunbolu&Dalı
Uzunbolu&Da
lı tarafından
ta fında yapılan aratırma
taraf
sonuçları da bu görüü desteklemektedir. Okul yöneticilerinin bilgi yönetimi kapsamındaki
gelimeleri
yakından takip edebilmeleri
apsam
psamındaki
ndaki en sson geli
meleri
ri yak
yakı
için bilginin elde edilmesi, paylaılması, kullanılması ve karar üreterek depolanması
zamanlarda alan uzmanları
polanmas
anm ı hususlarında
hususlar
slarıında periyodik zza
tarafından seminerler verilmelidir. Okulun temel görevi etkili bir öretme ve örenme
ortamının
salanmasıdır.
renm ortam
ının
n sa
sa
lanmasıd (Uzunboylu&Dalı 2007).
Okul yöneticilerinin de öncelikle kendilerinin örenen lider olmaları gerekmektedir.
ekmektedir. (Çel
(Çelik;2002).
Okul yöneticilerinden 8 tanesi ile yapılan yüz yüze görümelerde ise yöneticiler
yöneticil e-okul sistemi ile ilgili
ilg en büyük problemin internete
balanma sıkıntısı olduunu belirtmilerdir. Milli eitim Bakanlıının
saladıı
Mbps’lik balantı okullar için çou zaman
ın
nın okullara saladı
sa
ı 100.0 Mbps
yeterli olmamakta e-okulu kullanmak isteyen yöneticiler için ise ço
çou
yaratmaktadır. Bu sebeple okullara verilen internet
ço
u zamann sorun yaratmaktad
balantısının en kısa sürede yükseltilmesi sistemin daha etkin kullanılabilmesine
salayacaktır.
E-okul sisteminin özellikle youn not
anıılabilmesine olanak
ol
salayaca
girileri ya da karne ilemlerinin olduu sırada sistem younluunu kaldıramayıp
lk kez ortaöretim kurumlarının da
kaldıramayyıp çöktüü
çöktüü görülmütür.
çöktü
gör
gö
e-okul sistemine geçmesi ile birlikte 2009-2010 eitim-öretim
yılının I.. Dönem
-ö
m sonu karne
karn döneminde bir çok okulun aynı anda hizmetten
yararlanmak istemesi, e-okul sisteminin de bu talebi kald
kaldıramayıp
çökmesi büyük
soruna neden olmutur.
aldııram
ük bir sor
soru
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IMPACTS OF LEARNING STYLES AND COMPUTER SKILLS ON ADULT
STUDENTS LEARNING ONLINE
erife Rakap

Ertem Ihsan Seyit

Salih Rakap

Abstract
This study investigated the influences of individual learning styles/preferences, prior computer skills and experience with
online courses on adult learners knowledge acquisition in a web-based special education course. Forty six adult learners who
enrolled in a web-based special education course participated in the study. Data analysis showed that learning styles had
significant effects on adult students knowledge acquisition. There was found a moderate positive correlation between computer
skills and students success. The analysis also found no relationship between prior experiences with online courses and success
in a web-based course.
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Keywords: eb-based learning, learning styles, computer skills, adult learners
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IMPLICATIONS OF FACEBOOK ON STUDENTS WHO STUDY AT EASTERN
MEDITERRANEAN UNIVERSITY
Gülen Uygarer Eastern Mediterranean University (Research Assistant) gulen.uygarer@cc.emu.edu.tr
Abstract
The research is about Facebook’s implications on students who study at Eastern Mediterranean University(EMU). The method of research is
quantitative, and case study was used for research approach. Population and sample were chosen from EMU. 50 students were used. 9
female and 9 male TRNC students. 8 female and 8 male Turkish students. 8 female and 8 male foreign students were used. Their age is
between 18-26. While collecting data, questionnaire was used by researcher. End of the research, researcher made analyzes of questionnaire
by SPSS according to research questions and collect information about implications of Facebook on students. These things are; Facebook
provides benefits to communicate and to improve relationship with others but at the same time, it damages to people. Researcher suggests to
students, should be careful while using Facebook, only should get benefit from Facebook, prevent to be affected from Facebook.
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INTRODUCTION
Facebook is social website that helps to people communicate with their friends and collect information each oth
other. Mark Zuckerberg
othe
establish this website (04/02/2004) . he studies at Harvard University. First of all, this website was established
who are the
blished for students
stud
students of Harvard. Facebook has 250.000.000 members. Site is free for using. This website takes profit
advertisements and
fit from
rom (banner)’ adve
groups of (sponsor). Users can publish their pictures, their interests, secret or open message andd their friends’ group in their
th profile.
Facebook has 250.000.000 members. Site is free for using. This website takes profit from (banner)’
r)’ advertisements and groups of
o (sponsor).
(s
Users can publish their pictures, their interests, secret or open message and their friends’ group
oup
up in their profile. Web sites’
sites’ properties:
pr
Photographs, Gifts, Bazaar Place, Pokes, Activities, Videos, Foreign language option.
Motivation Of The Study
Facebook takes more attraction because before the wide spread of internetworking which
communication networks
ich led to the Internet, most
m commun
were limited by their nature to merely let communications between the stations on the
computer networking
he local network and the prev
prevalent co
method was based on the central mainframe computer model. Facebook provide
want to do. Being
dee everything to people whatever people
peo
p
user of Facebook become popular among all people who like to use internet.
Aim and Research Questions of The Study
Researcher wanted to search implication of Facebook on students’ life who study at EMU because research
researcher thinks that Facebook affect
re
people life as badly more than good things because of this reason , researcher started
implication of Facebook on students’
started to examine iimp
relationship who study at EMU.
Research Questions
1.What are the implications of Facebook on students’ life who study
kinds of purposes are caused to use Facebook by
ud
dy at EMU? 2.Which
2.W
students at EMU? 3.What are the impacts of Facebook’s game on students?4.What
s?4.What is the role of using application on Facebook on
students?5.What is the role of sharing picture on Facebook
on students?
ceb
nts? 6.What
What are the advantages and disadvantages of Facebook for
students?
Significance of the Study
The aim of research is showing implication of Facebook on students’
studen life. Students
nts who study at EMU for looking which kind of implication
happened on students, what is the result off implication
mplication on students and at the same time, researcher desired to find positive things about
Facebook for learning why Facebook is more important
indispensable.
Facebook is important topic because numerous people use it and
im
m
and indispensab
spen
people affect from it as negatively, forr this reason, essential to do investigation
about it.
inve
investig
Limitation of the Study
Researcher determined to research
at EMU since researcher is student of EMU. Also, researcher uses
chh about Facebook on students who study
s
Facebook so that during the education
ducation of
o students,
students, students affect several things such as their relationship to establish it. In addition to this,
for making this kind of research,
time because for reaching subjects are not easy, therefore, during this period,
esearch, researcher need more ti
researcher need more effort
research,, rresearcher faced with same matter because of limited time. Limited number of
ffort
fort to do at least. In this research
sample and limited time are limitation of this research.
For these reasons, researchers faced with difficulties, for instance, unfortunately,
r
researcher reachedd limited numbers of students and also only was used one type of data collection instrument.

LITERATURE REVIEW
These Internet-based
‘‘cyber-friends’’. Although there are some argument about the quality of relationships with these
ternet-based
et-based friends are called ‘‘cybe
cyber-friends
friends (Cummings, Butler, & Krau
Kraut, 2002; McKenna & Bargh, 2000), there have been several studies suggesting positive effects of
cyber-friends.
suggesting that the number of cyber-friends has an effect on subjective well-being and social efficacy
friends. Such as a panel study sug
(Ando et al., 2004), and an experimental
experimen study which confirmed that interaction with cyber-friends had an effect of elevating the sociality of
shy individuals
uals (Sakamoto et al., 22002). In this research, was examined what kind of people exhibited more conspicuous influences on their
psychological health in order to interaction with cyber-friends seems evidenced in such prior studies. The effects of cyber-friendship on
psychological health
sociality. They speculated that such a negative result was showed since the larger amount of Internet use reasoned
lth and soci
and raise in the amount
unt of time that the individuals spent on weak and low-quality interpersonal relationships with cyber-friends, and this in
turn led to a decrease in the amount of quality face-to-face (FtF) communication with close family members or friends. But, in the follow-up
study, Kraut et al. changed their opinion, stating that this negative effect disappeared as individuals got used to the Internet or as the
operability of Internet tools Developed. Even though improvement of Internet addiction concept is still in its infancy and academic
investigations are few in number, some anecdotal data and empirical studies have accumulated in current years. The findings of such a study
will raise their understanding of self-presentation in general and identity construction in the online environment in particular. Identity
construction under this circumstance involves mostly the manipulation of physical settings (e.g., furniture and decoration) and ‘‘personal
front” (e.g., appearance, language, and manner) to generate a desired impression on others (Goffman,1959).. The results also showed that a
motivation for communication was influential in terms of Facebook use that suggested that various motivations may be influential in the
decision to use tools such as Facebook, especially when individual functions of Facebook are taking an account. The aim of the present
study was to investigate the nature of Facebook use in an undergraduate sample and explore the personality and competency factors that
influence its use. Ellison and colleagues (2007) reported that 94% of undergraduate students were Facebook users, spending 10–30 min
online each day communicating with their ‘‘Friends List” of 150–200 people In addition , as Ellison and colleagues (2007) noted, much of
the research which currently exists investigates identity presentation and privacy concerns. In fact, most users of Facebook provide
information in their profile, such as their high school, which encourages previously known friends and acquaintances to find them (Ellison et
al., 2007).Were made examination about the relationship between subjective well-being and the ethnic/racial homogeneity of The Facebook
friendship networks of first-year college students.For social interaction the Internet has become a principal venue. There is a growing part of
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literature suggesting that the Internet`s communication tools facilitate the maintenance of existing relationships (Katz & Rice, 2002),
formation of romantic connections (McKenna, Green, & Gleason, 2002), construction of virtual community (Rheingold, 1996), and most
notably, the emergence of online friendships (Parks & Floyd, 1995).Internet to create new relationships; Facebook.com is an example of a
SNS where people communicate and foster friendship with each other in cyberspace. As Facebook has focused its attention on expansion and
increased adoption worldwide, it is now the fourth largest site in the world; with 340 million unique global visitors as of June, 2009
(Schonfeld, 2009).
METHODOLOGY
In this research aims to show effect of Facebook on students’ relationship who are enrolled EMU.
The Type of Research and The Approach of Research
The kind of research is quantitative. In this research, Case study is preferred as research design.
Population and Sample
Population of this research is EMU’s students. In this research, sample is determined according to researcher. Researcher chose sample who
were in library at the same time, researcher was in library. Gender identification and nationality differences were taken account while
choosing sample. Totally, 50 students were chosen for being sample of these study. From citizen of TRNC’s students, 18 students were
chosen and 9 female and 9 male. From citizen of Turkey’s students, 16 students were chosen and 8 female and 8 male. From citizen of
foreign countries, 16 students were chosen and 8 female and 8 male. For providing confidentially, every student
ent was
w labeled by numbers
from one to fifty.
The Context of Research
The research was done at EMU. Researcher delivered questionnaires to students in EMU’s library. January
anuary
uary 4th and 5th . approximately
between 03.30pm and 5.00 pm.
Data collection and Data collection procedure and Instrumentation
Data collection procedure is quantitative. Data collection were done in EMU. First of all,, researcher talked with students
who were
student w
chosen as sample and took their permission and researcher distributed questionnaires to students
for
dents . These questionnaires were prepared
p
taking information about Facebook’s implication on students. The kind of questionnairee is Likert
from 5
kert wh
which
ich is scale and is consists
co
choices. These are; Strongly agree, Agree, Undecided, Disagree, Strongly disagree. These
se choicess were pointed as Strongly agree 5, that was
between 5-4.50. Agree 4, that was between 4.49 -3.50. Undecided 3, that was between
ween 3.49-2.50. Disagree 2, that
th was between 2.49-1.50.
Strongly disagree 1, that was between 1.49-less
Research Procedures
Week 1:Research topic was chosen. After that, Research questions were written according the research what
hat wantt to learn
l
about research
research
rch topic.
topic Research method
metho was chosen as quantitative and
research design was designated as case study.
Week 2: The research of population and sample were determined. Then, literature review was done.
one.
ne. Letter,
Lette da
data
taa collection
collec
metho
methodd and instrument
instru
we
were thought and were determined. Data
collection’s instrument is questionnaire. (Likert scale) moreover, research did pilot study to control
rol questionnaire. At the same
same time to increase vvalidity and reliability of research. Questionnaire
was delivered to sample of research at EMU. Researcher went to library of EMU because these days are more crowed place of university.
uni
university.
Week 3: Items of questionnaire were labeled to make easy as recording data, then, questionnaire
naire
aire answers were recorded to SPSS aaccording
ccording to required
req
re
criteria. One by one, analyzes were done
for each questions and demographic information.
Week 4: researcher checked all information about research and recorded all those things.
gs. After
fter that, researcher designed
de
research
research according
accordi the criteria of quantitative method of research and
wrote all required information. According the analyses of data, researcher answered research
wrote suggestion for people about topic of study. Lastly,
ch que
questions,
stions, made summary all study
stu and w
researcher printed all information which were typed and also, prepared references, appendix.
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Data Analysis Procedures
The program of statistics of SPSS was used. According
ding to age, gender and
nd nationality,
ationality, then, according to each questions answers analyze
prepare
equency was prepared for each questions.
were done. For making understandable, bar charts were prepa
prepared and table of frequency
Validity and Reliability
onee by using first qua
Trustworthiness and authenticity were done
qualitative interview questions’ answers. According to these answers,
questionnaire’s questions were prepared so that
Pilot study indicated that this research is reliable since result of pilot
thhat validity is increased. P
study is closed to research result. In this
iss research, tthe pilot
pilot study applied
pplie 5 people. In the result of pilot study, the questionnaire supported the
research questions.
Ethical Issues in design Data Collection,
ollection, and Analysi
Analysis
Students were labeled by numbers
mbers
bers from 1 to 50. In respect of th
this
is rresearch aim ethical issues in design data collection and data analysis were
done. Do not give any distribution,
tribution, physical
phys
or psychological
ological harm to anyone else during this research Each of them have one number,
instead of using name, research used numbers
for providing
numb
providin confidentiality. Informed consents took important role that included verbal
contract for all of participant
some situation would be happened and participant may want to give up study, contract
rticipant
ticipant in this research. Since,
S
that gives opportunities
about continue or give up study.
nities to be free for changing their
thei decision
dec
ANALYIS AND FINDINGS
Accordingg too questionnaire question’s
answers,
qu
answers Facebook has implication on students’ life who study at EMU. Each students answered
questionnaire
nnaire as appropriately for their cho
cchoices. Questionnaire includes demographic information. These are gender, nationality and age.
Age; 16 students are in between 18- 20 age
a group(32,0 valid percent 18-20). 12 students are in between 20-22 age group (24,0 valid percent
20-22). 8 students are in between 22-24
22-2 age group (16,0 valid percent 22-24). 14 students are in between 24-26 age group (28,0 valid percent
24-26) Nationality
onality and gender were determined by researcher, therefore, numbers of these things are known and you can see in methodology
section. First part included demo
demographic information and while recording data researcher record as question Q4. Q6, Q10, Q21, Q22, Q23,
and Q24 were written
itten to learn what aims causes to use Facebook. Q6 is “I use Facebook as a communication tool”. 26 students answered as
strongly agree (52,00 valid percent). 13 students agreed (26,0 valid percent). 8 students undecided (16,0 valid percent undecided). 2
students disagreed (4,00 valid percent). 1 student strongly disagreed (2,0 valid percent). For Q6, minimum is 1,0 and maximum is 5,0 . Mode
of Q6 is strongly agree. Median is strongly agree and mean is agree. Q10 is “I use Facebook for playing game”. 9 students strongly agreed
(23,1 valid percent ). 3 students agreed (7,7 valid percent). 13 students undecided (33,3 valid percent). 3 students disagreed. (7,7 valid
percent). 11 students strongly disagreed (28,2 valid percent). Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q10. Mode of Q10 is undecided.
Median and mean are undecided. Q21 is “ Communication on Facebook that helps to profit as economical”. 18 students strongly
agreed(36,0 valid percent). 14 students agreed (28,0 valid percent). 15 students undecided (30,0 valid percent). 3 students strongly disagreed
(6,0 valid percent). Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q 21. Mode of Q21 is strongly agree. Median and mean are agree. Q22 is “ I
use Facebook to talk with my family”. 20 students strongly agreed (40,0 valid percent) 13 students agreed (26,0 valid percent). 5 students
undecided (10,0 valid percent). 1 student disagreed. (2,0 valid percent). 11 students strongly disagreed (22,0 valid percent). Minimum is 1,0
and maximum is 5,0 of Q 22. Mode of Q22 is strongly agree . Median and mean are agree.Q23 is “ I use Facebook to talk with my friends”.
20 students strongly agreed (40,0 valid percent ). 21 students agreed (42,0 valid percent). 5 students undecided (10,0 valid percent). 4
students strongly disagreed (8,0 valid percent). Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q23. Mode of Q23 is agree . Median and mean are
agree .Q24 is “I use Facebook to meet new people”. 17 students strongly agreed (34,7 valid percent). 8 students agreed (16,3 valid percent
a). 13 students undecided (26,5 valid percent). 2 students disagreed (4,1 valid percent). 8 students strongly disagreed (16,3 valid percent).
Minimum is 1,0 and maximum is 11,0 of Q24. Mode of Q 24 is strongly agree . Median and mean are agree. Q11, Q12 and Q13 were about
playing game on Facebook. Q11 is “While I am playing game on Facebook, I take pleasure” 9students strongly agreed (23,1 valid percent).
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3 students agreed (7,7 valid percent). 13 students undecided (33,3 valid percent). 3 students disagreed (7,7 valid percent). 11 students
strongly disagreed (28,2 valid percent). Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q11. Mode of Q 11 is undecided . Median and mean are
undecided. Q12 is “While I am playing game on Facebook, I become angry”.11 students strongly agreed (34,4 valid percent). 4 students
agreed (12,5 valid percent). 12 students undecided (37,5 valid percent). 1 student disagreed (3,1 valid percent). 4 students strongly disagreed
(12,5 valid percent). Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q12. Mode of Q12 is undecided . Median is undecided and mean is agree .Q13
is “While I am playing game on Facebook, I spend a lot time”.7 students strongly agreed (21,9 valid percent). 4 students agreed (12,5 valid
percent). 15 students undecided (46,9 valid percent). 3 students disagreed (9,4 valid percent). 3 students strongly disagreed(9,4 valid
percent). Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q11. Mode of Q11 is undecided . Median and mean are undecided.Q36, Q37, and Q38
were written to learn the role of sharing picture on students. Q36 is “Sharing picture helps to improve my relationship”. 13 students strongly
agreed (26,0 valid percent). 4 students agreed (8,0 valid percent). 15 students undecided (30,0 valid percent). 4 students disagreed (8,0
valid percent). 14 students strongly disagreed (28,0 valid percent). Minimum is 1,0 and maximum is 11,0 of Q36. Mode of Q36 is
undecided . Median and mean are undecided. Q 37 is “Sharing picture does not helps to improve my relationship”. 13 students strongly
agreed (28,0 valid percent). 5 students agreed (10,0 valid percent). 16 students answered as undecided (32,0 valid percent). 5 students
disagreed (10,0 valid percent). 10 students strongly disagreed (20,0 valid percent). Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q 37. Mode of
Q37 is undecided . Median and mean are undecided. Q38 is “ Sharing picture damages to my relationship” 24 students strongly agreed
(48,0 valid percent). 6 students agreed (12,0 valid percent). 10 students undecided (20,0 valid percent). 3 students
uden disagreed (6,0 valid
percent). 7 students strongly disagreed (14,0 valid percent). Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q38 . Mode of Q38
Q3 is strongly agree .
Q
Median and mean are agree.Q41 and Q42 were written to learn the role of using application for students. Q41
application helps to
41 is “Using ap
improve my relationship”. 7 students strongly agreed (14,0 valid percent). 7 students agreed (14,0 valid
students undecided
alid percent. 26 stude
(52,0 valid percent). 3 students disagreed (6,0 valid percent). 7 students answered as strongly disagree(14,0
Minimum
is 1,0
ee(14,00 valid percent). M
Min
in
and maximum is 5,0 of Q41 . Mode of Q41 is undecided . Median and mean are undecided. Q42
42 is “Using
ing application does not
no help to
improve my relationship.”8 students strongly agreed (16,0 valid percent). 11 students agreed (22,0
22,0 valid percent). 23 students undecided
un
(46,0 valid percent). 3 students disagreed (6,0 valid percent). 5 students strongly disagreed
eed (10,0 valid percent). Minimum is 1,0 and
maximum is 5,0 of Q42 . Mode of Q42 is undecided . Median and mean are undecided.Q59,
Q59, Q60,
60, Q61 and Q62 were written
writte to learn the
role of message and chat section on students. Q59 is “Facebook’s message section helps
10 students strongly
lps to improve
rove my relationship”.
relat
agreed (20,8 valid percent). 7 students agreed (14,6 valid percent). 21 students undecided
disagreed (4,2 valid
cided (43,8 valid percent). 2 students
st
percent). 8 students strongly disagreed (16,7 valid percent). Minimum is 1,0 andd maximum is 5,0 of Q 59 . Mode of
o Q 59 is undecided .
Median and mean are undecided. Q60 is “Facebook’s message section damagess too improve my relationship”.8 stude
students strongly agreed (16,3
stud
valid percent). 14 students agreed (28,6 valid percent). 19 students undecided
percent).
disagreed
(4,1 valid percent). 6
ed (38,8
,8 valid
v
percent).
nt). 2 students
s
dis
students strongly disagreed (12,2 valid percent). Minimum is 1,0 and maximum
is undecided . Median and
aximum is 5,0 of Q60 . Mode
Mod of Q60
Q
mean are undecided .Q61 is “Facebook’s chat section helps to improve
strongly agreed (18,0 valid percent). 8
ve my relationship”. 9 students st
strong
students agreed (16,0 valid percent). 24 students undecided (48,0 valid
(4,0 valid percent). 7 students strongly
alid
lid percent). 2 students
students disagreed ((4
disagreed (14,0 valid percent). Minimum is 1,0 and maximum
m iss 5,0 of Q61 . Mode off Q61 is undecided . Median and mean are
undecided.Q62 is “Facebook’s chat section damages to improvee my relationship”.
students
relationship 11 stude
nts strongly agreed (22,0 valid percent). 8
students agreed (16,0 valid percent). 19 students undecided (38,0
students
0 valid percent). 3 stud
stude
n disagreed (6,0 valid percent). 3 students
disagreed (6,0 valid percent ).9 students answered as strongly
disagree(18,0
stro
e(18,0 valid
alid percent).
percent) Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q62 .
Mode of Q62 is undecided . Median and mean are undecided.Q43,
Q 44, Q45,, Q46,
undecide
Q46, Q47,
Q47 Q48, Q49, Q50, Q51, Q52, Q53, Q54 and Q 55
Q4
were written to learn Facebook’s positive and negative
effects on students. Q43
“Facebook causes to spend several time in front of the
gative effec
43 is “F
computer”. 23 students strongly agreed (46,9 valid percent).
14 students agreed
percen
reed
eed (28,6 valid percent). 7 students undecided (14,3 valid
percent). 2 students disagreed (4,1 valid percent).3
cent).3
nt).3 students strongly disagreed(6,1 valid percent). Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q
43 . Mode of Q43 is strongly agree . Median
dian and mean are agree.
agree. Q 44
4 is
i “ Facebook affects my daily life”.17 students strongly agreed (34,0
valid percent ). 13 students agreed (26,0
6,0
,0 valid percent
perc agree).
agree). 15 students
tude undecided (30,0 valid percent). 5 students strongly disagreed (10,0
valid percent). Minimum is 1,0 and
nd
d maximum is 5,0 of Q44 . Mo
Mode of Q44 is strongly agree . Median and mean are agree. Q45 is
“Facebook does not affect my daily
students
aily
ily life”
life”.12 st
tudents
ents strongly agreed ((24,5 valid percent). 7 students agreed (14,3 valid percent). 19 students
undecided (38,8 valid percent).
7 students strongly disagreed (14,3 valid percent). Minimum is 1,0
t).
). 4 students disagreed (8,2 valid percent).
per
and maximum is 5,0 of Q45
Median and mean are undecided. Q46 is “Facebook generally affect my life
45 . Mode of Q45 is undecided . M
negatively”. 13 studentss strongly agreed (26
percent). 13 students agreed (26,0 valid percent). 19 students undecided (38,0 valid
(26,0 valid percent
percent). 1 student disagreed
isagreed
sagreed (2,0 valid percent).4
percent students
studen strongly disagreed(8,0 valid percent). Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of
Q46 . Mode of Q46
. Mediann and mean
46 is undecided
u
me are
a agree.Q47 is “Facebook generally affect my life as positively”. 7 students strongly
agreed (14,0 valid
valid percent). 22 students answered as undecided (44,0 valid percent). 3 students
alid
lid percent). 12 students agreed (24,0
(2
disagreed (6,0
,00 valid percent).6 students
stu
strongly ddisagreed (12,0 valid percent). Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q47. Mode of Q47
is undecided
ded . Median and mean are undecided.
undecided
und
Q48 is “Facebook causes to not spend time with my family at home”. 12 students strongly
agreed (24,0 valid percent). 21 students aag
agreed (42,0 valid percent). 7 students undecided (14,0 valid percent). 7 students disagreed (14,0
valid percent). 3 students strongly disagreed(6,0
valid percent). Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q48 . Mode of Q48 is agree .
disag
Median and mean are agree. Q49 is “F
“Facebook causes to not spend time with my friends”.17 students strongly agreed (34,0 valid percent).
15 students agreed (30,0 valid per
percent). 10 students undecided (20,0 valid percent). 3 students disagreed (6,0 valid percent). 5 students
strongly disagreed
Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q49 . Mode of Q49 is strongly agree . Median and mean are
eed (10,0 valid percent).
pe
agree. Q 50 is “Facebook
to not give enough attention to my school’s duties”. 23 students strongly agreed (46,0 valid percent). 8
acebook causes
aceboo
ca
students agreed (16,0
valid). 9 students undecided (18,0 valid percent undecided). 3 students disagreed (6,0 valid).6 students strongly
,0 va
vali
disagreed (12,0 valid percent). Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q 50. Mode of Q 50 is strongly agree . Median is agree mean is
strongly agree.Q51 is “Facebook helps to me for being social”.16 students strongly agreed (32,0 valid percent). 7 students agreed (14,0 valid
percent). 19 students undecided (38,0 valid percent). 5 students disagreed (10,0 valid percent). 3 students strongly disagreed(6,0 valid percent
). Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q51 . Mode of Q51 is undecided . Median is undecided and mean is agree. Q52 is “ Facebook
helps to me for improving my relationship between my friends”.15 students strongly agreed (30,0 valid percent). 14 students agreed (28,0
valid percent). 9 students undecided (18,0 valid percent ). 5 students disagreed (10,0 valid percent). 6 students strongly disagreed (12,0 valid
percent). Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q52 . Mode of Q 52 is strongly agree. Median and mean are agree. Q53 is “Facebook
helps to me to easily contact with opposite sex”. 21 students strongly agreed (42,0 valid percent). 12 students agreed (24,0 valid percent). 10
students undecided (20,0 valid percent). 2 students disagreed (4,0 valid percent). 5 students strongly disagreed (10,0 valid percent).
Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q53 . Mode of Q53 is strongly agree . Median and mean are agree. Q54 is “ Facebook provides
opportunities for spending my free time” 20 students strongly agreed (40,0 valid percent strongly). 10 students agreed (20,0 valid percent).
10 students answered as undecided (20,0 valid percent). 4 students disagreed (8,0 valid percent). 6 students strongly disagreed (12,0 valid
percent). Minimum is 1,0 and maximum is 5,0 of Q54 . Mode of Q 54 is strongly agree . Median and mean are agree.
DISCUSSION
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Generally, analyzes divided particular categories according to research question to make more understandable for readers. For first part
about nationality, gender and age. Nationality and gender were determined before therefore I cannot make any comment about it. Age groups
were not determined, however. For this reason, I can make comment about it. As can be seen from bar charts 18- 20 and 24-26 age groups
are more than others. The result shows that students use several time without some exceptions. The other part is about aim of using
Facebook. According to gathering information, generally students use Facebook to communicate with others. Some of the users for playing
game, nevertheless, students actually use to communicate with familiar people. The another part is about sharing picture. These things are
disadvantages of Facebook for students and others. Using application is another part of analyzing, that is not create big distance about
benefits and drawbacks of Facebook since approximately students have similar thought about it and I think, it does not have big impact on
students. Chat and message sections are not determined specific things because result of this part is undecided, therefore, I cannot say exactly
these sections are beneficial or not. Last part of analyzes, students claim that, Facebook causes to use more computer. Large numbers of
samples are aware of Facebook’s effects in this research. These effects are positive and negative. Shortly, Facebook has advantages and
disadvantages on people. The amount of advantages and disadvantages can be changeable but in this content, both of them are in similar
level.
CONCLUSION
To beginning of the research, researcher wrote all those questions and created plan for how can learn answers of these questions. Before
writing research questions of this research, researcher investigated literatures to find gaps and to find new dimension
sion to inform people about
Facebook. Researcher found, generally implications of Facebook on students’ life who study at EMU. Then,
hen, firstly,
firstly research examined
importance of cyber relationship and cyber life importance was researcher and found information about itt because Facebook
is one major
Faceb
part of cyber life, therefore, researcher needed to learn cyber life role on people’s life. After that, second
addiction.
nd source is aboutt internet
int
inte
As can see result of questionnaire’s analyses some students are addicted because they use more so that
about internet
at information
rmation was found aab
addiction to learn what is the role of internet addiction and result of it. Other resource is about identity
on Facebook.
Internet
dentity construction
construc
Facebook
cebo
helps to reach everything and pass every obstacles as easily so that everyone can create their identity
nevertheless,
this
dentity
ntity whatever they want, nev
neverthel
er
advantages give disadvantages on people’s life. Also, other resource is about personality and motivation that is related with Facebook.
Previous resource is close to this one and aim of both resource to show Facebook role on students’
Facebook helps
studentts’ personality and identity. Fa
to communicate easily, therefore, researcher wanted to learn what is the role of Facebook
The another
resource is
ok on people
ple social networks.
netw
an
about it to indicate the Facebook’s role about social networks. And similar two resources
friendships and social
ources were used about stude
students’ fri
networking on Facebook to support researcher’s ideas and to find more detaill information about it. At the sa
same time, Facebook has
sam
advantages during the research, researcher is not only examining Facebook negatively,
the use of Facebook shows
egatively,
atively, influence of shyness on th
that Facebook provides good things for people and another resource has same approach
likee disclosure
appr
lik
disclo
and ccontrol of Facebook, both of
them are about Facebook’s positive sights, but also involves some weak
resource
Facebook leads to change natural
akk parts. Last re
source iss abo
about Fac
relations. In method section of research, previous research helps to
for quantitative research. Research
o researcher to organize resource
resources fo
approach is case study and data collection instrument is questionnaire
Generally,
Facebook has positive and negative
onnaire
nnaire (Likert). R.Q1 Gene
Gen
rally, F
implication on students as can see analyze part. Following questions’
estions’ answers indicate details of implication.R.Q2 Students use to
communicate, and students use to profit as economically as communicating,
with their families and friends and to meet
municating,
nicating, students
studen use to talk w
new people. Also, some of them use for playing games. These answers
ers
rs are positive implication
implicati of Facebook on students.R.Q3 students who
play games on Facebook, they claimed that games lead to spend more time
that
students cannot share their time to importance things.
me on itt so th
at stude
Applications do not have specific effects on students
applications help to improve their relationships and protect
ts but ssome of them think, applicati
applicatio
current relationships.R.Q4 According the answerss of question
questionnaire, students think,
sharing picture leads to damage their relationship. R.Q5
questionn
ink, sha
Students think, Facebook leads to spend several
affects their daily life as negative way, causes to not
all time in front
fron of the computer, Facebook
aceb
ace
b
separate time for with be their families, most
causes to not give enough attention to schools’ duties. However,
ostt of them think, Facebook
Faceb
eb
Facebook helps to be social, helps to improve
and easily
provee relationships,
re
easi contact with opposite sex and provides opportunities to spend free
time. Namely, Facebook provides numbers
people although Facebook damages to people’s life. These things can be
mbers
bers of significant
significant benefits to pe
peopl
observable. Because of these reasons,
researcher
implications of Facebook and as can be seen above, researcher
ns, rese
research
er did this research to indicate
ind
in
indicated. For preventing negative
implication
researcher recommended these things. These are; students should protect their
ve imp
implica
tion off Facebook, research
relationship from affecting negatively
choose helpful things for getting benefit from Facebook. Students
egatively from
from Facebook.
ook. Students should
sh
should control time effectively
vely to be able to spend time withh their
th families since normal relationships are important and should avoid from
being addicted, only take
to hurt you.
kee pleasure, do not allow
al
you For other researchers, studying large number of students or people or staff of
university about theirr labor power and their
activities. People should be aware of every danger since some innovation brings danger
their rout
routine activit
to people who use it.
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Abstract
In the last decades, e-learning has become a powerful effect for transferring the knowledge in higher education. It can record all the
information about students’ actions and interactions with Learning Content Management systems (LCMSs) in the databases. The data of
students such as attendance, total time in courses and used in quizzes stored in the database, can be evaluated. Data mining, one of the
branches of the artificial intelligence, has significant advantages. Via the data mining, it is possible to increase the success of e-learning.
In this study, a new approach is proposed and this approach will be used in a case study. Moodle will be used as LCMS. It is aimed to use
data of informatics courses that will be given online by Department of Informatics, Yildiz Technical University. As data mining methods,
clustering, classification and association rule mining will be used on obtained Moodle data. Clustering with K-Means
Means algorithms, association
rule mining with Apriori algorithms and classification with support vector machines (SVMs) will be implemented.
nted.
Key Words: E-learning, data mining techniques, Moodle
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INTRODUCTION
E-learning, also known as Web-based learning or distance education is becoming an increasingly
easingly
singly important
im
mportant
ant part of higher education.
ed
Particularly, with the widespread of internet, many institutions of higher education have opportunities
courses.
These
portunities
nities to develop e-learning cou
cou
courses are implemented using various Learning Content Management Systems (LCMSs)) that have
higher education in
ave been developed for highe
order to support e-learning. In addition to commercial LCMSs such as Blackboard, Desire2Learn
ire2Learn (D2L), WebC
WebCT, there are ffree LCMSs such
as, Moodle, Ilias and Atutor. As an instance, Moodle (modular object oriented developmental
velopmental
velopm
ental learning environm
environment), oone of the most well
known LCMSs, currently with more than 48,000 registered sites from 209 countries
learning management system
tries
ries (Moodl
(Moodle,
e, 2010) is a free learn
learnin
enabling the creation of powerful, flexible and engaging online courses and experiences
periences
iences (Rice, 2006)
2006).
These e-learning systems accumulate a vast amount of information which iss very valuable for analyzing
students’ behavior and could create
analyzi student
a gold mine of educational data (Mostow & Beck, 2006). They can record
reading, writing, testing, performing
ecord
cord many activities
act
such
h as readin
assignments and also communication with their classmates (Mostow
w et al., 2005). Besides, they also
al have a current database which is
updated daily that store many information such as individual information,
mation,
ation, academic resu
results
lts and data of users’ interaction with the system. It
is quite difficult to manage or evaluate such a huge amount of data
ata with traditional methods. LCMSs do not offer distinctive tools that allow
students to follow impacts of activities of students and content or structure of co
learning process (Zorrilla, Menasalvas, Marin,
courses on learn
Mora, & Segovia, 2005). This aim can be accomplished by using dataa mining techniques.
Data mining can be applied to many areas from e-commerce
to e-learning.
omm
arning. Data mining is extracting of interesting, secret and targeted
information in large data bases automatically. Data
techniquess include
clustering, classification, outlier detection,
ata mining
mini
clude statistics,
stat
association rule mining, sequential pattern mining,
2002).
g, text mining
minin ((Klosgen, Zytkow,
kow,
w, 2002
200
The purpose of this research is to analyze and evaluate the data
d a of web-based distance
stan education using data mining techniques. The data will
be taken from Moodle. In the context of obtained
of courses in Moodle will be improved.
tained
ned data, design and content
co
con

IE
T

MOODLE ACTIVITY
MODULES
ACTIVIT
CTIV
During the past decades, Moodle (modular object oriented developmental
learning environment), a free learning management system,
developm
develop
enabling the creation of powerful,
and experiences, is one of the most commonly used LCMSs (Rice,
ul, flexible and engaging online courses
cour
2006). Moodle offers a lot off activity modules that can
associated with learning material. Among these activity modules, following ones
can be associa
are common, a Wiki, a glossary,
focuses on assessment. The glossary and the Wiki allow interaction and
lossary, or a quiz. The quiz mainly
mai
collaboration among thee students but must be enabled by th
the teacher. As the teacher has to enable all these activity modules self initiated
interaction and collaboration
The modular design of the system makes easier or enables to add new
boration
borat
ion among the students
studen is not possible.
p
courses, change the
for supporting social constructivist learning style (Rice, 2006). This style of learning
hee contents of the courses and design
des
indicates that students
interact with the learning material, construct new material for others, and interact with other
tudents learn best when they interac
students about
out
ut the material (Vygostky,
(Vygo
1986).
Moodle stores
student that indicates the activities such as discussion forums, real time chat, and online notes; and
toress an activity report of each studen
also quizzes,
different days and times. These activities of each student in will be examined via data mining
uizzes, assignments, messages for di
techniques.
ques.

IMPLEMENTING
DATA MINING TECHNIQUES FOR MOODLE
I
IM
Data analysis methods and tools
tool can be used in observing the behaviors of students, informing educators on errors and shortcomings and
creating related advises.
e-learning data analysis starts through a hypothesis or an assumption. In other words, user starts with a
dvises. Traditional
Trad
question and looks for
or a ddata that confirms his/her sense (Gaudioso & Talavera, 2006). This method can be beneficial when the number of
effects is measurable and dimension of data are in a specific rate. Traditional methods cannot be beneficial when the number of effects and
dimension of data grow. Data mining in contrast to traditional data analysis is to extract hypothesis and assumptions automatically (Tsantis &
Castellani, 2001). Data mining draws an analytical model that discovers remarkable shapes and tendencies in students’ usage information.
Keel (Keel, 2010) (Knowledge Extraction based on Evolutionary Learning) and Weka (Weka, 2010) (Waikato environment for knowledge
analysis) will be used as Data mining tools. Keel is a non-commercial Java software tool that empowers the user to analyze the behavior of
evolutionary learning for different kinds of Data Mining problems: regression, classification, unsupervised learning, etc. Weka is a collection
of machine learning algorithms for data mining tasks developed at the University of Waikato in New Zealand. The reasons of selecting these
tools are since both of them are an open source and free. They are also flexible for developing new machine learning schemes. Moreover,
they are fully implemented in Java and runs on almost any platform.
Data extracted from the databases should be given to system and transformed into a knowledge that will be used in the development of the
system and provides us to decide (Romero & Ventura, 2007). E-learning data mining process is comprised of four steps as in the general data
mining process (Table 1). In this study, these steps will be performed Moodle data.
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Table 1: Steps of e-learning data mining process
Data mining Steps
Collect Data
Pre-process the data
Apply the data mining
Interpret, evaluate
deploy the results

E-learning Steps
The LCMS stores the usage and interaction of users
The data should be raw and ready for data mining
Using data mining algorithms for the development of a model that discover,
summarize and run the user’s interested information
and The educators will use the obtained results and model for the improvement of new
courses to increase achievement in web-based distance education

METHOD
In the last decades, researchers have begun to investigate various educational data mining techniques to help educators improving e-learning
systems (Romero & Ventura, 2006). These techniques provide new data on learners’ data. Visualization, statistics, clustering, classification,
association rule mining, sequential rule mining, text mining are some kinds of data mining techniques. In this study, clustering, classification
and association rule mining will be used on obtained Moodle data (Table 2). Clustering with K-Means algorithms, classification with support
vector machines (SVM) and association rule mining with Apriori algorithms will be implemented.
Table 2: Proposed Data Mining Techniques

Classification

the Definition

Support-vectormachines (SVMs)

K-means (MacQueen, 1967) is one off the
he Easy to
simplest unsupervised learning algorithms
ms that
at numbers
numb
solve the well known clustering problem.
em.
Support Vector Machines (SVMs),
Ms), drawn much
m
attention, is a new classification
ification
ication techniqu
technique
(Burges, 1998 & Schölkopf
opf et al, 1999). The
theory of SVM is basedd on thee idea of structural
risk minimization (SRM) (Vapnik, 1995). In
many applications,
to
ns, SVM has been shown
sho
provide higher
er performance than traditional
hines
es (Burges, 1998) and has been
learning machines
introduced as powerful tools for solvi
solving
classification problems.
is
oblems. Classification
Classificatio
achieved
separating
hieve by a linearr or nonlinear se
surface in the input spacee off the dataset.
data
datas
Apriori is an applied data mining
ining approach that
is
for finding all frequent
i an efficient algorithm
al
item sets.

use

for

small

curate, quic
Very accurate,
quick to train
te,
and evaluate,

Easy to implement, easily
parallelized, uses large item
set properly

C

Association Rule Apriori
Mining

Reason

20
10

Data
Mining Methods in
Techniques
Present Study
Clustering
K-means

Clustering is grouping objects into similar
simila
imilarr object groups (Jain, Murty & Flynn, 1999). Clustering is a learning method without instructor.
rmined
mined groups considering their attitudes
att
attit
Data can be collected into determined
via clustering. In this study, K-means one of the most used
Clustering methods will be used
edd (Kanungo
(Kan
& Mount,
ount, 2002). Clustering
Clust
Cluste
will be used for: clustering students having similar characteristics
ment
ent by encouraging collaborative learning;
le
lear
ar
and increasing the achievement
grouping students for guiding considering their attitudes and abilities;
grouping tests and questions
matrix;
ons
ns based on score matr
ix; grouping sstudents based on using time.
Classification is learning
ng a function that classifies
classif a data item into one of several predefined classes (Weiss & Kulikowski 1991; Hand 1981).
In this study, SVM will be used as a classification algorithm
since it can give successful results and adapt new coming data (Domecinoni &
algori
Gunopulos, 2001).
potential student groups having similar characteristics and exposing similar
1).
). This method will be used for determining
det
d
behaviors; predicting
of students; detecting students’ misuse courses who can be unsuccessful; dividing
edicting
dicting performance
performanc and final term
term
m scores
s
students into
curious, apathetic; determining students learning with the help of motivation, determining factors
to
o groups such as res
researcher, curious
that can increase average achievement in the
predicting the success of the course.
t course,
c
Association
conditional statements in the relationships among attributes in data bases (Agarwal, Imielinski &
iation rule mining is to express co
con
Swami, 1993). Apriori will be used an association rule mining algorithm that will be helpful for composing advising sentences based on
student activities
tivities and recommendin
recommending for students; determining learning steps considering students’ learning problems; determining which
learning material
appropriate for recommending to students, extracting characteristics of performance inconsistency among different
rial is more appropr
appropri
student groups; finding the com
common mistakes among working groups and optimizing content of portal based on determining the objects that
attract students’ attention
more in e-learning.
ention mo
These methods will bee implemented
for activities of each student. These data compose of the activity reports of each student that indicates
im
the activities like discussion forums, real time chat, and online notes; and also quizzes, assignments, messages for different days and times.
After data mining process, it is aimed to re-design the content of the courses considering the results. The first step of this study has started to
be conducted on Matlab course in Moodle and the data will be received June 2010(additional courses will be opened in winter 2010 and
more data of different courses will be analyzed).
CONCLUSION
This study proposes a new approach to analyze educational data via using K-means, Apriori and SVM methods for improving design and
content of courses. These methods will provide discovering similar characteristics of students and encouraging them for collaborative
learning; grouping students for guiding considering their attitudes and abilities; detecting students’ attitudes and performance and also
determining students’ learning problems and recommending appropriate learning materials; predicting performance and final term scores of
students. As indicated previously, many studies were performed on these techniques however; the difference of this study is using these three
techniques with these three methods simultaneously. Thus, it is believed that these techniques will help to improve design and content of
courses. The proposed approach will provide a vital opportunity for e-learning techniques in the future.
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Abstract
One of the vital problems of hotel industry is the deficiency of well educated and high motivated employees who are working for entry-levels
and guest-contacts. However, attitudes and performance of hotel front office employees have a crucial importance on the satisfaction of the
customer relationships. Thus, well trained and highly motivated employees are indispensable elements of hotel industry. Furthermore, the
hotel managements consider the quality of service as a priority, therefore, controlling employees' professional improvements, performances
and their vocational capacities are the key factors to provide high quality services. Consequently, a good training and tracking system for
employees can provide useful data about current level of employee performance to the hotel management, and the data produced by the
system can be used to promote employees. In this paper, we propose a web-based hotel management system to improve performance of
employees who specially work for front office. The system combines exterior website and interior hotel management systems to provide
complete and effective information and service.
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IMPROVING INTERACTIVE LEARNING IN HIGHER EDUCATION:
ORGANIZING CASE STUDY SHOW
Vesna Damnjanovi , Ph.D.
Faculty of Organizational Sciences, Serbia, damvesna@fon.rs
Branka Nov i , Bsc.
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Abstract
In this paper we described the Case Study Show as an innovative way of interaction between students, teachers and companies at the Faculty of
Organizational Sciences. Case study show is event where company’s representatives provide real data about businesss pproblems; teachers prepare
students and write case study and students in the team present the solutions in the front of jury members from companies.
We also summarized
ompanie
p
benefits for students, companies and faculties related to case study method and defined guidelines for improvement
ment of learning
learni and teaching with
case study in the higher education.

10

Key words: Case Study Show, interactive learning, higher education, benefits

20

INTRODUCTION
The issue of improving interactive learning in higher education through case study method
years by
ethod has extensively studied in recent
re
professionals and academics. Case study method was originally developed at Harvard
d Business
ess School in the beginnin
beginning of 20th century
(Christensen, 1986). Now days, Harvard Business School is one of the leaders in this area,
a, followed by other establ
established univ
universities and business
schools, such as Cranfield University and many other (Cranfield University, 2010).
The literature shows that case study method is an interactive way for improving knowledge
knowle
nowl dgee and skills for professors and students. Most of the
leading business schools worldwide have recognized the importance of implementing
menting
ng case
c
studyy method
metho in teaching process and participating in
different venues involving case study. This paper utilizes the business case study
tudy approach
proach in higher education
educ
thr
through organizing special event Case Study Show at Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade,
lgrade,
grade, Serbia.
Many of the previous research studies explained the case study method
it with other teaching methods
hod as a teaching method and compared
comp
com
(Kuster and Vila’s, 2006). Other studies have investigated advantages
ges and
and disadvantages of this method
method in the class discussion, opportunities for
higher critical thinking and problem solving skills for students (Fry,, 1999).
999).
This study was designed to evaluate benefits and opinions of active
competitions and affiliated events: students,
ve participants oof casee study
s
companies and faculties, and to provide suggestions for improvement in using casee study method
metho in higher education.
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ORGANIZING
COMPETITION
ANIZING
NIZING CASE STUDY
Y COMPET
OMPET
Most of the leading business schools and universities
world have recognized
rsities in the wo
gnized
nized the importance of organizing case study competitions.
Following the good pracitice of Oxford University,
University,
Harvard University,
Tepper School of Business, Stanford University,
sity,
ty, Cambridge
C
Univer
U
University of Chicago Graduate School off Business
Ivey School of Business(Global Case Challange, 2010), Hult
usiness (Booth), the Richard
Ri
R
International Business School (Solutions Insights,
University (KPMG International, 2010), the University of Melbourne (Watty,
nsights, 2010), Durham Unive
Universi
2007), the Balkan Case Challenge (BCC),
study competition and recruitment event with a focus on South-Eastern
C), an annual international case stud
Europe (Balkan Case Challenge, 2010),
Faculty of Organizational Sciences has adopted case study method
10),
0), in organizing case
cas study competitions,
competit
mpet
for improving teaching and learning
ng proc
process.
Precondition for organizing marketing
Study Show is motivation and willingness of both teachers and students
arketing case study competition and Case
C
to teach and learn through case
necessary for teachers to organize additional classes for students, before competitions, to
se study method. Also it is necessar
teach and prepare them how
in marketing
field. Additional classes can be managed through workshops or sections.
ow to use case study method
me
mark
In previous study we developed framework for organizin
organizing
marketing case study competiton which could also be used for organizing special
or
event such as Case Study Show.
S
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Figure 1: Framework for Organizing Case Study Show
how
w - The role of teach
tteachers,
ers, ESTIEM
ESTIEM, students and companies

C

As illustrated in Figure 1. project team consisted of student representatives
managing
organization of Case Study Show. Given
tives in ESTIEM
STIEM is ma
mana
framework outlines the importance of teachers dual role in or
organizing case study competitions
competitions. The duality of their role can be best demonstrated
competition
as the link between theory and practice: companies- teachers-students
and ESTIEM
student organization managing the project. Project team in
eachers-st
achers-stu
t
TIEM
M as stud
cooperation with teachers, prepare participants – students, for the competition and
nd teach
tea them how to use case study analysis to resolve real
market situation. On the other hand, teachers together
project team
ogeth with ESTIEM’s
ESTIE
ea are the ones who contact the company, negotiate with
companies, and write cases. Companies provide
ide “real”
“rea situation case
case for the competition, sponsor the event, and can recruit best among them and
offer a job. Project team, have a role in communicating
promotion, IT support, logistics and in communication with foreign and
mmunicating
icating PR strategy, line
line pr
local students who are potential participants
ants of Case S
Study Show.

IE
T

ORGANIZING CASE
STUDY SHOW
C
Case Study Show is a special event
vent thatt was first time held in May of
o 2007 (Case Study Show, 2010). Local group from Belgrade of the student’s
organization ESTIEM (European
and Management) and Faculty of Organizational Sciences, University of
opean
pean Students of Industrial Engineering
Enginee
Belgrade, are founders and
nd
d organizers of this ev
event (ESTIEM LG Belgrade, 2010). Case Study Show is an event with international character in
which students – participants
cipants have an opportunity to work in teams, and to solve business case studies. Leading business companies from the
Serbian market present
sent their business problems throu
through case study, whilst students – participants are faced with real business problems and
situations that need
eed
ed to be resolved. By implementing this
t approach students - participants are gaining more than needed practical experience and
have chance too make valuable contacts
contac
conta ts with leading business experts.
Traditionally,
ly, Case
ase Study Show is held once
on a year, at Faculty of Organizational Sciences, and lasts for three days. Students of all years of
studies are
re applying for the event a month in advance, and team members are chosen randomly. Participants have a week before the event to
create thee solutions for given business cas
case study. During first two days of the event, participants in teams are able to present and explain their
solutions forr the given case study in ffr
front of company representatives. Each company that has presented real business problem in case study
determines company
mpany representative that will evaluate and assess presented solutions at the public presentations. Criteria for evaluation and
assessment are: quality
uality of solutions,
solution problem analysis, public appearance, presentational skills, team work, and answers to questions.
Last, third day of the event
event, workshops with different topics are organized, where HR managers form companies that have given case studies
even
have a chance to talk with participants and to assess the best candidates for internship in their company or for a job opportunity.
Table 1: Communication strategy platform, with activities for Case Study Show aiming different target groups (modified: Filipovic, KosticStankovic, page 324.)
Table 1. present modified communication strategy platform implemented for Case Study Show. Different target groups: students, companies,
graduates, faculties (academic institutions), are identified as potential direct and indirect participants of Case Study Show. Due to the diversity
between identified target groups for this special event, specific communication objectives are created. Based on the set communication
objectives, communication channels were depicted for each target group. Unique message, regarding Case Study Show, was broadcasted through
all media as channels of communication: Show what you know!
RESEARCH METHOD
We investigated company’s representatives who took active participation in Case Study Show from 2007 to 2009. We also examined student’s
perception of the event and teaching staff from Faculty of Organizational Sciences who prepared students for Case Study Show (analytical,
presentation and solving skills). We used interview techniques for our research study. Other research studies (Novcic and Damnjanovic, 2010,
Copyright © IETC
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Stepišnik, Kolar, Širca, Lesjak, 2007) related to case study methods were the basis for the research questions design. Interviews with students participants of Case Study Show were conducted immediately after the event repeatedly from year to year. They were all asked the same
questions by the inquisitor. Results from the interviews were qualitatively analyzed.
During the period of three years 12 teachers form different departments at Faculty of Organizational Sciences were active participants in
organizing Case Study Show. All of them were interviewed and gave their contribution to the study. Questions in the interview focused on
teacher’s perception of benefits and problems regarding participation, planning, organization, and managing the project.
Each year, between 2007 and 2009, from 4 to 6 companies were the sponsors and gave case studies. Coca Cola Hellenic Serbia and Holcim
company have successful cooperation in past three years with Case Study Show and became traditional partners of the event. As the part of
evaluation process, after the event, company representatives that have been part of Case Study Show were interviewed about benefits and
problems they have faced during the project. The aim was to collect inputs to improve CSS for the next year. In total, nine company
representatives were interviewed for the purpose of this research.
RESULTS
The results gained by this research focus on benefits for all identified parties from organizing Case Study Show. According
to given framework
Accord
for organizing case study competition, findings obtained in the research focus on benefits of following groups: companies, sstudents and faculties.
Table 2. emphasizes classified research results - benefits from participation of all parties in Case Study Show.
displayed below are the
how.
w. Results displa
foundation for the research presented in this paper.
BENEFITS
STUDENTS
9 Possibility to solve
real business problems of
companies from Serbian
market,
9 Evaluation of
knowledge,
9 Gaining
g experience
ence
in multinational
tional team,
tea
9 Employment,
mployment,
9 Internship.
ntern

20
10

COMPANIES
9 Recruitment the best students
as a potential future employees,
9 Direct contact with students,
9 Media promotion of
companies,
9 Achieving positive reputation
among students,
9 Recruitment of foreign
students,
9 Connection with Faculty and
students organization ESTIEM.

FACULTY
LTY
9 Media promotion,
ompetitive teachers aand
an
9 Competitive
udents (case stu
skills)
students
study skills),
9 Connection
tion w
with other
ot
faculties abroad,
w companies
9 Connection with
– theor
theory and practice
pr
integration,
9 Long
Lo term
te cooperation –
faculty
ulty with
w companies
representatives.
repres
represe

C

Table 2: Benefits in organizing special
pecial event
ent – Case Stu
Study Show
Reffering to Table 2 it is important to state that company
value the most possibility
y valu
ssibility
ty to recrute
recrut „fresh blud“ both local and forign, and to link with
faculties. On the other hand, students most value thee opportun
opportunit
opportunity to solve real
al market pr
problems. It is important that students identify a list of
commonly used criteria in process of decision making
the case studies
aking
king when solveing
solvei
s
tudies
udies in the field of management (Mauffette-Leenders, Erskine
and Leenders, 1999). The list of criteria include
dee quantitative
qua
and qualitative
qu
criteria, such as: cash flow, return on investment, motivation of
employees, number of repeat purchases, increased
procentulano,
ect. The last, teachers agree that, networking with companies - theory and
reased
ed sales
s
procentulano, eect
practice integration, linking with faculties abroad, and cooperation with companies
representatives on the long term, are highly valued.
ccom

IE
T

CONCLUSION
CONCL
ONCL
In this paper we have illustrated
special
d the framework for organizing sp
speci
eci event Case Study Show which outlines the role of teachers, ESTIEM,
students, and companies in thee project. Also,
modified communication strategy platform, aiming different target groups of Case
Also, we have given modi
modif
Study Show, specific objectives
tives
ves related to these
thes target groups aand
nd adequate media channels to reach all of them. Due to the exponential growth of
Internet it is especially important
channels as an important way to inform students, potential participants, such
mportant to highlight
mporta
highlight new communication
communic
as Facebook group off Case Study Show. Further
we have presented and analyzed the benefits for: companies, students and faculty.
Further on, w
Interestingly, all thee partie
participating
sought the most, connection between theory and practice, as very important benefit.
parties participatin
g in the event ssou
Further course off study will concern research of the following
Case Study Show 2010, as well as finding new guidelines for the improvement of
f
the case study
education.
y learning method in higher
h
education
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IMPROVING STUDENTS’ VOCABULARY FILES USING A CORPUS
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Abstract
Little progress is being made in improving the ways in which students’ vocabulary files are kept to reflect both the developments in language
theory in general and the contemporary teaching approaches. Therefore, we propose using a small specialised corpus with ESP students as a
method for improving their vocabulary files. A series of practical exercises will be presented and their purpose explained. Each exercise will deal
with a different language problem. The role of a student as a researcher is emphasised with the aim of developing a more autonomous learner and
putting learners in the centre of the learning process. The so called Data Driven Learning invites the learners to join in the process of language
analysis instead of merely presenting them with the products of computer analysis. The role of the teacher is to prepare adequate materials and
tasks and target them towards a specific language problem, but also to guide the students through the tasks in order
er to train them in noticing the
language regularities themselves, by observing a large amount of authentic language data.

20

10

INTRODUCTION
Although corpus-based language study can be traced back to the 1920s (Kennedy, 1998) when non electronic
studied, it only saw a
tronic corpora were studied
studie
more rapid growth in the 1980s due to its dependence on the developments in computer technology which allowed larger corpora to be
b stored and
more easily accessed and analysed. The methods of corpus linguistics are now being widely used
areas
d in all branches of linguistics and
an other
o
which imply language study. Kennedy’s definition of corpus linguistics puts emphasis on the role it plays in language teaching:
“Corpus
teach
linguistics is not an end in itself but is one source of evidence for improving descriptions off the structure
ructure and use of languages,
languages, and for various
applications, including the processing of natural language by machine and understanding how to learn
1998:1).
arn and teach a language.” (Kennedy,
(
McCarthy believes that corpus linguistics represents cutting-edge change in terms of scientific techniques and met
that will “impinge upon
methods tha
our long-held notions of education, roles of teachers, the cultural context of the delivery
ivery
very of educational
educational services and tthe mediation of theory and
technique” (McCarthy, 2001:125).
Nowadays we expect all respectful grammars and dictionaries to be based onn a large
corpus,
rge and well representative
represe
corp we know that corpora are
used in syllabi design and in designing the actual coursebooks and other teaching
language
construction and evaluation (McEnery
aching
ching materia
materials, langu
age
ge tes
test const
and Gabrielatos, 2005). However, the terms “corpora” and “corpus linguistics”,
terms among researchers of
guistics”, which have
hav been widely
wide adopted
a
linguistics and applied linguistics, have yet to acquire commonly accepted
ccepted
cepted meanings among English la
llanguage teachers and students (Cheng,
Warren, Xun-feng, 2003). This paper aims to give a modest contribution
tribution
ution towards this end.
end. The main
mai questions we intend to answer are the
following: Can a small specialised corpus provide enough data to create meaningful
corpus-based
meaning
corrpus-bas exercises for classroom use? Can these
exercises be designed to reflect the important theoretical notions about language, and as such
ch be
b a useful contribution to more orderly vocabulary
files? Provided the right guidance, can students analyse the linguistic data
of concordances to come up with some valid
ata presented
nted in the form
fo
f
results?
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DATA-DRIVEN
LEARNING
DATA-D
DATA-DRIVE
NG
G (DDL)
(
The growth in corpus linguistics has influenced
of linguistics.
Accordingly, it has also resulted in the development of new language
ed all branches
b
linguist
ist
learning and teaching methodologies (Hunston,
ton, 2002).
2002
The approach to language teaching, or rather
language problems with students by analysing authentic language
ather
therr the approach to tackling particular
particu
par
data is known as Data-Driven Learning.
ing.
ng. Advocates
Advocates of such approach claim
cla that making the students perform some kind of simple linguistic
analysis should be beneficial to their
branch of Computer Assisted Language Learning (CALL) where a learner
eir language
language acquisition. DDL is a b
br
gets hands-on experience of using
materials based on corpus evidence or by using the corpus directly
ing
ng a corpus. It can be done either
either through
th
through a series of guided tasks
sks (Johns, 1991). The two versions
version are referred to as the “soft version” and the “hard version” by Leech (Leech,
1997). Johns emphasises the
he potential of DDL in
n contribution tto the inductive approach to learning since it relies on an “ability to see patterning
in the target language and
form and use (Johns, 1991:2). Cobb (1997) reminds us of the literature on the
nd to form generalisations” about language
lan
vocabulary acquisition
the belief that several contextual encounters are essential for vocabulary acquisition.
on which is almost unanimous
unanimous in th
Accordingly, he indicates
ndicates DDL as an ideal approach to providing multiple contexts for new vocabulary and therefore rationalising and shortening
this learning process
much longer because students rarely have enough time to do so much reading for natural, multirocess
ocess which would ootherwise take mu
contextual lexical
ical acquisition. Moreover, although
althou the corpus use most often emphasises the product of the analysis, i.e. the declarative
knowledge
gee we obtain as a result, it should not
n be forgotten or neglected that the process of corpus analysis also develops procedural knowledge.
For example,
analysis acquired in the process are of obvious importance in developing the reading skills
mple, the skills of chunking and grammar
gr
g
(Aston, 1996).
96).

LEXICAL APPROACH
Although the DDL approach
approac can be used to analyse all aspects of language this paper will emphasise the teaching of lexis, as implied by the title.
Namely, our interest inn the students'
vocabulary files results as much from the reflection about the lack of almost any order in which they are
s
being kept as from the modern language theories and approaches to teaching a language which constantly emphasise and reemphasise the
importance of vocabulary in language teaching. Wilkins was one of the first to propose an increased role for vocabulary saying that without
grammar very little can be conveyed and without vocabulary nothing can be conveyed (Wilkins, 1972:111). This notion was made more apparent
and empirically supported when large corpora started to be studied. Therefore, Widdowson goes a step further to say that it is the lexis that should
be given priority and the syntax should be put to service of the words (Widdowson, 1989), which is the exact opposite of how it had been for a
long time. Answering the question about how to introduce lexis effectively into programmes so that students do not drown in the «apparent chaos
of the lexicon» Lewis revisits this same idea. Namely, he underlines the pervasive idea of the modern language teaching approach, the one that
the grammar/vocabulary dichotomy is a false one. He suggests that “when «new words» are introduced into the class it will be appropriate not
simply to present and record the word but to explore the grammar of the word.” (Lewis, 1993:115)
Besides paying attention to what is introduced to the students one should also devise and teach the ways in which these items should be recorded
in the most meaningful, effective and easily retrievable ways. Recording formats could play a powerful role as a language learning technique
(Wilberg and Lewis, 1990). The main principle points out the importance of recording together what frequently or characteristically occurs
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together. This idea is in complete contrast with the vocabulary files which record de-contextualised items in random order in which they happen
to appear in textbooks or classroom discussions. In accordance with Wilberg’s idea Lewis (1993) suggests that the appearance on the page should
reflect aspects of the linguistic environment in which a vocabulary item most frequently occurs but the appearance should also make it easy to
retrieve it. This paper will try to show that the types of exercises generated using a small corpus and a concordance tool ideally respond to such
requirements.
LEXICAL UNIT
Besides the two above explained contributions to the theory and practice of learning and teaching languages the proposed exercises reflect and
incorporate another important development in perceiving and describing the language. These are the so called Sinclair’s elements of the lexical
unit or units of meaning. Namely, the massive corpus data showed that “each meaning can be associated with distinctive formal patterning”
(Sinclair, 1991:6) and therefore Sinclair concludes that it is wrong to consider a word the basic unit of meaning because “ ... words enter into
meaningful relations with other words around them, and yet all our current descriptions marginalize this massive contribution to meaning.“
(Sinclair, 2004:25). As a result Sinclair establishes a new unit of meaning based on the noticed regularities in which the words combine. Sinclair's
lexical item is more complex than a word and its structure consists of four elements: collocation, colligation, semantic
mantic preference and semantic
prosody (Sinclair, 2004). Each of the proposed exercises is based on one of these elements with the purposee of raising students'
awareness to
s
these language phenomena and as an attempt to train them to view the language through the same looking glass.
ass.
s.
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CORPUS AND CONCORDANCING TOOLS
In order to conduct the planned activity with students we had to provide a corpus, concordancing
ng tools and a computer for each
ea student. A
language corpus is a collection of computer readable texts compiled using a clearly defined set off design
criteria,
their turn,
will be
sign criteria. The crite
criteri
a, in the
t
influenced by the purpose for which the corpus is being designed. Although it is generally accepted
reliable it
epted that the bigger the corpus the more
m
is for making generalisations about the language use (Sinclair, 1991), it is also believedd that a smaller corpus is generally more useful for
classroom purposes. A large corpus can result in too large a number of data which makes
1997). The question is
kes it difficult
cult to handle (T
(Tribble, 19
how small a small corpus can be. Tribble and Jones (1990) consider a 50 000 word corpus
idea of a small corpus
rpus to be useful in teaching. Aston's
A
is within the range of 20 000 to 200 000 words (1997), while Bowker and Pearson
in the range from
son
on are less specific and claim that corpora
c
several thousand to several hundred thousand words are useful for studying the language
(2002). Our corpus was intended to
uage for specific purposes
pu
(2002)
be used with the students of tourism. Therefore we decided it should be a specialised
from the area of tourism, or more
cialised
d corpus containing th
the texts fr
specifically the texts of tour guides, which means focusing on one register
ter and one genre. It contains 4
450 0000 tokens which makes it a small
corpus.
The software used to analyse a corpus is called a concordancer andd the one applied in this case was Intex.
Two features were decisive in the
IIn
choice of the concordancer: it is a freeware and therefore downloadable
dablee to as many computers as you nneed free of charge, and it has an automated
POS tagger incorporated, which means it automatically assigns words too their part of speech, which
enables better targeted researches.
w

IE
TC

ANALYSING THE FOUR ELEMENTS OF T
THE LEXICAL
AL UNIT
IT USING A SMALL SPECIALISED CORPUS
Collocation
«Collocation is the occurrence of two or more words
ds within a short
sh space of each other iin a text.» (Sinclair, 1991:170).
As an example of collocation we chose the lemma
“restaurant” which
mma
ma of
o the word “res
h is highly frequent in the used specialised corpus with 316
tokens of singular form “restaurant” and 221 tokens
“restaurants”. As such it seemed to be a good source of language data for
okens of plural form “re
making a vocabulary file entry concentrated
ed on the
he profile of the noun “restaurant(s)”.
“r
“resta
Preparing the task we were guided by two
wo main ideas.
ideas Firstly, the
the students
uden sshould be faced directly with authentic language data and perform the
analysis themselves (in accordance with the DDL principles explained above), and secondly they should not be left completely to their own
devices but provided with expert guidanc
important step in attaining a greater level of student autonomy.
guidance by the teacher
acher which is an im
Having studied the concordance
ourselves we decided to direct the students to concentrate on the adjective collocates
cee of the lemma “restaurant” ourselve
to the left of the noun and the
he verb collocates to
t the right of the noun.
no
The students were given the
he following instructions:
instruction
Task 1
Make the concordance
of the lemma “restaurant”
using the following regular expression: <A><restaurant>.
concor
“restaur
“restauran
Classify
“restaurant(s)” according to the following criteria: 1) atmosphere, 2) location, 3) type
fy
y the adjectives used in front of the noun
n
of cuisine,
e, 4) value, 5) size, 6) reputation
Look up any unfamiliar adjectives in an
a online dictionary (e.g. www.onelook.com); if the adjective has more meanings choose the one
that best fits your corpus example; copy the definition
Task 2
- Make
ake the concordance of the lemma “restaurant” using the following regular expression: <restaurant><V>
- Find the verbs that describ
describe the restaurant’s offer and the restaurant’s location
- Choose one example sentence
for each selected verb by clicking on the concordance line (which provides you with more context)
sen
se
The following is the table resulting
from the analysis. The process of classifying the words encouraged two further activities: 1) looking up the
resu
re
unknown vocabulary and
concentrating on only one of the provided meanings (due to the existing corpus context), 2) discussions about which of
d co
the groups to classify the word into, since there was an obvious overlap between some of the categories and some words proved to fit more than
one.
atmosphere
location
type of cuisine
value
size
reputation

appealing, busy, casual, characterful, cheerful, cosy, crowded, elegant, ethnic, friendly, informal, lovely,
mellow, quirky, relaxed, romantic, rustic, simple, sleek, smarter, snug, swish, classical-themed, vaulted
downstairs, harbour-front, garden, in-house, local, on-site, open-air, upstairs
Asian, Basque, Chinese, Corsican, Brazilian, Eritrean, Fast-food, French, Italian, Korean, local, organic,
Parisian, Thai, traditional, vegetarian
affordable, cheap, cheapest, modest, medium-priced, well-priced, better-priced, pricey, upmarket, upscale
little, small, tiny, vast
best, better, decent, excellent, fabulous, famous, fancy, fashionable, fine, finest, fully-fledged, good, great,
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modest, oldest, popular, reliable, renowned, touristy
location
offer

nestled, overlooking, overlook, tucked away, cluster around, line, are located, surround
offering, offer, serves, serving, specialise, specialising

Colligation
Colligation is defined as the collocation of a lexical and grammatical item (Partington, 1998:80), i.e. the frequency of occurrence of a particular
word with a particular part of speech. It is also known to be a major source of error among foreign language learners.
The task was as follows: Complete each set of concordances with the missing preposition. Can you establish the recurrent patterns?

20
10

Guaranteed personal cheques are another way carrying money or obtaining cash. Eurocheques,
reat food and a laid-back, Mediterranean way doing things. Where you go in Cyprus depends on
be a cheap and wholesome as well as fun way eating. Dive into a local market and you'll oft
ft
ly). Bicycle Hiring a bike can be a good way exploring, especially in backpacker areas, wher
ge. Travellers considering hitching as a way
getting around Mediterranean Europe may find
fin th
ps. MONEY This section looks at the best way managing your money while on the road.
d. If yyou h
king is becoming an increasingly popular way
travelling in Morocco. At this stage there are

erbourg. Far Northern France The fastest way
cross the English Channel
annel is between
etween Dover and
ay to see part of the interior. The best way
explore Sardinia properly
perly is by road, and all t
s. It's also an environmentally friendly way
get around many
y cities and towns. Cycling is a
AROUND If you time it right, the fastest way get to Istanbul
anbul is to take the hourly bus to Ya
ack with a little milk.) The most common way
order a beer (cerveza) is to ask for a cafia, w
ught here. If time is tight, the easiest way
see the sights is on a minibus tour from Cana-k
Can
C
be traced back to Greek. He even found a way show
how that the word kimono has Gre
Greek origins. O

IE
T
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The established patterns were: way + of + verb-ing and way + to + too infinitive of the
th verb
verb..
-up activity can
ca also be introduced.
With a stronger class or more guidance from the teacher where necessary a follow-up
Using the regular expression: way (to+of) a full concordance
dance of
o all exampless of “way”
way” followed
follow by either “to” or “of” can be generated. Studying
which usages of “way” do not fit the previously established
pattern, 4 fixed expressions
blished
lished patt
patter
pressions
sions can
ca be found:
- by way of (a place) - you go through that
(e.g. by way oof France)
att place on your
yo journey
jo
- in the way of something - if there is not
there is not much of that particular thing (e.g. …. in the way of
ot much
muc in the way of something,
so
wildlife)
- to give way to sth. - to allow another
you are driving (must give way to the cars, give way to the right)
other vehicle to go before you when
w
- to give way to sth. - to be replaced
something newer or better (e.g. treeless plains giving way to pretty villages
laced by something, especially som
somet
and medieval castles)
Teaching students to notice and duly not
means raising their awareness to the fact that often the whole phrase has to be
note down such
h expressions mea
understood and that there is no need and no point in analysing it grammatically. This also means that both the communicative value and the
accuracy of structure are being
frequent situations in which they “eat the sweet but discard the wrapper” which means
eing
ng emphasized to avoid the frequen
they concentrate on the understanding the message
attention to the precise words. (Willberg quoted in Lewis, 1993:21). This may
messag and pay little
l
have worked for the communicative
ommunicative approach where more emphasis was being put on the message and the messenger rather than on the accuracy.
Today we know that
their pragmatic value that have to be driven to students’ attention.
at it is both the precise words and th
thei
Semantic Preference
rence
Like colligation
ionn semantic preference
preferen is also a frequent
frequ occurrence of a word with a class of words but this time not a grammatical word class but a
group of words that share some similarities in m
meaning. These are referred to as word class by Willis (2005) who notices that the words belonging
to the same
me word class will tend to appear in
i the same language patterns. In other words, words are related to patterns and we say that the words
that can bee found in the same pattern belo
belong to the same word class (Willis, 2005:41).
bel
This task hopes
awareness of the existence of such a phenomenon.
es to raise students' awar
aware
The task was as follows: What is th
the pattern you can recognise in the following concordance? Classify the adjectives that are part of your pattern
according to the similarity
milarity in meaning.
mea
me
in the blood is - none whatsoever!
It is also forbidden to use a mobile phone while drivin
at
ats
Italy and Greece), but as a visitor it is always best to be cautious. Random police checks
ling for the quality of merchandise it is always good to start at the government run Ensemb
little distance. ALHAMBRA TICKETS It is becoming increasingly essential to book tickets t
t). If you intend to use your pass, it is best to reserve in advance in summer. Discount
ia (ES), stop only at major cities. It is cheaper to buy all local train tickets in the cou
sual observer would ever guess that it is compulsory to wear seat belts in the front seats
200KN per double room in summer but it is essential to make arrangements before arrival in
two-hour brewery tours. Sleeping It is extremely difficult to find last-minute accommoda
No matter where, or what you rent, it is imperative to understand exactly what is included
ect service from Malta to Tunis. It is important to note that ferries do not have exchan
e too many leftover Maltese lire as it is impossible to change them back into hard currency
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nd environmentally protected areas) it is legal to camp outside camping grounds. you will n
range of guided walks in the area. It is necessary to use ropes and harnesses to traverse
s. No matter what anyone tells you, it is not legal to smoke dope in public bars. There is
ions from Koriula or Dubrovnik, but it is now possible to take a passenger boat from Dubrov
ments can apply on fast trains, and it is often obligatory to make seat reservations at pea
op at Plitvice (32KN, three hours). It is possible to visit Plitvice for the day on the way
EU will cover your car in Portugal, it is prudent to consider extra cover for assistance in
ental care is usually good, however it is sensible to have a dental check-up before a long
e all passengers free of charge. It is sometimes possible to arrange a lift in advance:
nger climb to the craters, although it is still possible to climb one of the peaks in front
charge is included on the bill, but it is the custom to leave a small tip - just round off
greatest and prices least. However, it is usually cheaper to arrange car rental in advance
bus companies operate within Italy. It is usually necessary to make reservations only for l
lation against homosexual activity, it is wise to be discreet and to avoid open displays of

20
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We must emphasise that the task was far from easy for most students and the answer provided below wass offered by a very advanced student
who, apart from high proficiency in language, has also shown to possess well developed analytical skills.
s. This
his is not to say that
th
that,
at provided more
exercises of this type, other students would not improve similar skills.
This concordance uses the pattern: it is + adjective + to + verb
CLASSIFICATION OF ADJECTIVES: 1) forbidden, compulsory, imperative, not legal, obligatory
ory (these verbs mean that
th you must
mus (or mustn't)
do something because of the law, rules, etc.); 2) best, good, cheaper, essential, important, possible,
with
ssible, prudent, sensible, wise (in combination
com
the other words these adjectives are used to suggest the best course of action)
Semantic Prosody
A word establishes the three above illustrated relationships that contribute to its final meaning with the words that app
appear in
i its immediate context
(Gavioli, 2005). Semantic prosody doesn't contribute so much to the meaning but shows
hows how a word should be used,
sed, i.e.
i.
i “it expresses something
close to the function of the item. [...] Without it, the string of words just “means” - itt is not put to use in a viable com
communication.“ (Sinclair, 2004:
34). This term was used by Louw (1993) to indicate that words tend to occurr in particular
environments
ticula enviro
nments
ments in which their connotative meaning will
spread over several words (O'Keeffe et al., 2007)
For the purpose of our exercise we used the word «cause» whose semantic
by Stubbs (1995) who proved that
antic prosody has already been studied
stu
studie
more than 90% of its collocates are negative. It was interesting to find
ind
d out whether our corpus supports his findings and above all we wanted to
check what kind of reaction we could get from the students.
The task was set as follows: Can you think of a suitable word to fill inn the
the same word can be used (it can also appear
he gap? Different forms of th
as a different parts of speech). Can you draw any conclusions about the contexts in
word is used?
n which this w
wo
then, including a Stromboli eruption
an eight-metre
tion that _____________
__
___
eight-me tidal wave. COASTAL W
- on the back of banking skill
lll - was the __
_______
_____________ of political
litic and cultural friction w
litic
tember 1997, an earthquake
ake rocked Assisi, _____________
_____
________
___
damage to the upper church of the Ba

IE
TC

r to March. Christmas
ass and Easte
Easter can also ___________
_____________
____
fares to spike. The Internet can be
nraged Poseidon,
n,, who punished the king by _____________
____
_____
__
his wife Pasiphae to fall in love wi
lines get easily
sily
ily tangled on their masts, _________
_____________ all sorts of mischief. The rivalry b

derable sum.
um. You can send
se it back withoutt _____________
__
offence, although you should do this
kingg too much into the time available
a
can _____________ problems. Make sure the activities i
rivers can't stop in good time or w
witho
without _____________ an obstruction. At dusk, give up and
a blood clot travels to the lungs, it
i may _____________ chest pain and breathing difficultie
urope. They may
m not carry malaria
m
but can _____________ irritation and infected bites. Use a
d the Mediterranean bea
beac
beaches. They usually _____________ only a nasty itchy bite but can ca
may contain bacteria
bacteri or viruses that can _____________ diarrhoea or vomiting. TRAVELLING WI

Out of a group of 15 students one student was the first to observe that all the contexts following the word “cause” were negative. The others
analysed the concordance
rdance to eith
either confirm or discharge his hypothesis. The only context that didn’t seem to be negative was the one in line 7
“cause his wife Pasiphae
ae to fall
ffa in love”. Falling in love is definitely not a negative context. However, studying the extended context encouraged a
discussion about whether tthis “love” was to be considered love at all and whether it was a positive event at all since the larger context revealed
the myth of the Minotaur. This way the exercise proved to be not just a valuable proof of the validity of Stubbs’ findings and the illustration of
the element of semantic prosody as an important element of the lexico-grammatical profile of a word, but it also inspired a genuine and authentic
discussion, a priceless contribution to any language classroom.
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CONCLUSION
We believe that the above exemplified exercises, all based on the DDL approach meet the requirements of the classroom procedures aimed at a
more successful vocabulary learning and acquisition. These are: help students identify lexical items correctly, encourage recording in helpful,
non-linear formats, and encourage transfer from short-term to long-term memory (Lewis, 1993:117).
They provide the necessary context, usually multiple contexts, which ensure more exposure to a certain lexical unit or pattern and are therefore
expected to encourage easier, faster and more long-term acquisition (Cobb, 1997; Krashen, 1989; Nation, 1990). In terms of appearance the
concordance data can be manipulated and presented in ways which are going to be more meaningful, attractive, and understandable to the
students. Equally, they can be used and copied into the vocabulary files as such and still be very illustrative and informative.
Finally, the suggested exercises derived from a small specialised corpus successfully illustrated and presented some important theoretical notions
about the language and offered the students the possibility to draw some valid conclusions about the use of particular language items.

20

10

REFERENCES
Aston, G. (1996b).What corpora for ESP?, Paper presented at a conference on ESP at the University of Pavia, November 1996., from
http://home2.sslmit.unibo.it/~guy/pavesi.htm
Cobb, T. (1997). “Is there any measurable learning from hands-on concordancing?”, System 25 (3): 301-315.
Gavioli, L. (2005). Exploring corpora for ESP learning. Amsterdam: Benjamins
Johns T. (1991a). “From printout to handout: Grammar and vocabulary teaching in the context of data driven
ven learning”.
earning”. In Johns T.
T & King P.
(eds.) Classroom concordancing, Special issue of ELR Journal 4, University of Birmingham, Centre forr English
sh Language Studies: 227-45.
Krashen, S.D. (1989). “We acquire vocabulary and spelling by reading additional evidence for the input
Journal
nput hypothesis”, Modern Language
Langu
73: 440-464
Leech, G. (1997). Teaching and language corpora: A convergence. In A. Wichmann, S. Fligelstone,
stone, T. McEnery & G. Knowles (Eds.),
(Ed Teaching
and language corpora (pp. 1-23). New York: Addison Wesley Longman.
Lewis, M. (1993). The lexical approach: The state of ELT and a Way Forward. Hove UK:
K: LTP
McCarthy, M.J. (2001). Issues in applied linguistics. Cambridge: Cambridge University
ty Press
McEnery, T. & Gabrielatos, C. (2005). English corpus linguistics. In B. Aarts & A. McMahon (Eds.)
linguistics. London:
(Eds.), Handbook of English
Engl
Eng
Blackwells.
Nation, I.S.P. (1990). Teaching and learning vocabulary. New York: Newbury
ry House
se
O'Keeffe, A., McCarthy, M., Carter, R. (2007). From Corpus to Classroom.
Press
m.. Cambridge: Cambridge University
Univ
Partington, A. (1998). Patterns and Meanings. Amsterdam/Philadelphia:
Company
a:: John Benjamins Publishing Com
Compa
Sinclair, J. (2004). Trust the Text: Language, Corpus and Discourse. London: Routled
Routledge.
Widdowson, H. (1989). Proper Words in Proper Places, ELT News No 8, British
Br
B itish Council, Vienna
Wilkins, D. (1972). Linguistics in Language Teaching, Edward Arnold
d
Willberg, P. and Lewis, M. (1990). Business English, LTP
Willis, D. (2005). Rules, Patterns and Words – Grammarr and lexis in English
teaching.
Cambridge: Cambridge University Press
ish language
guage teachi
teach

5
Copyright © IETC

795

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY
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Abstract
Newspaper, radio, television and the Internet are the significant providers of the news. In the literature, there are comparisons of the influence of
the news providers as a single stimulus such as (text, audio) and dual stimuli (such as text-voice, audio-visual) and the triple stimuli (such as text
and audio-visual) on comprehension and remembering. The present study sets out to explore the influence of the media instruments per se and
converged media on tertiary students’ learning from the news.
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MEDIA AND NEWS LEARNING
In the last 50 years, numerous studies were conducted for measuring the effects of media instruments for comprehension
omprehension
mprehension and
an remembering and
are diverse in their implications. Many of the studies realized were before the mid-1990’s and generally
learning from the
lly concentrated on lle
newspaper and television. The findings of the earlier studies indicate the superiority of newspaperr in comparison to televi
television
(DeFleur,
televis
Davenport, Cronin and DeFleur, 1992; Wicks and Drew, 1991; Robinson and Levy, 1986; Furnham
and
am and Gunter, 1985; Gunter Furnham
Fu
Leese, 1986). Later, at least for certain conditions, a considerable amount of research point out that
from
than
hat
at users remember bbetter fr
om
m broadcast
bbroa
print (Neuman, Just and Crigler, 1992; Beentjes, Vooijs and Voort, 1993; Molen and Voort, 1998,
998, 2000; and Molen and Klijn, 2004).
2004
200 Moreover,
particularly after the mid-1990’s, World Wide Web (web) as a mass media tool has been
process (Eveland and
n included
ded in this comparison proce
Dunwoody, 2001; Eveland, Seo and Marton, 2002; and Althaus and Tewksbury, 2000). Furthermore,
ore, some studies
stu
observe the same effects in
both newspaper and the web (Sundar, Narayan, Obregon and Uppal, 1998). On the onee hand, the lack of consistency
consistenc in these
the results suggests the
necessity of investigating the problems from a different angle; on the other hand, there is a necessity to consider th
the up to date technological
developments. The convergence of the media overcomes these problems, especially
of the information
cially
lly in terms of the
th problem
problem off reliability
re
obtained from the media due to each media instrument’s individual structure. Newss received at differe
through different channels, each
different times th
with its specific properties (audio, audiovisual, text), which act differently
ly on mind, creates a problem for tthe user in maintaining ‘unity in
perception’, leading to uncertainty about the ‘reality’ of the news.
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Research Questions
This study sets out to find out primarily audio, visual, and textt and their variou
combinations influence for recall in order to increase
various combination
comprehension and remembering. Therefore, the present study poses three
hree
ee questions:
RQ1: Which stimulus or stimuli-components maximize comprehension
and
om
nd remembering,
mbering, and tthus remembering?
RQ2: What arrangement of stimuli components, in terms of the format
instrument employed maximizes user comprehension and
at andd instrum
remembering?
RQ3: To which stimuli in compound presentations
attention?
nss do users pay
pa the greatest
g
on?
Stimulus Materials
A single news item was selected as the presentational
The news story for the first experiment was ‘the benefits of breastsentational
tion material off this
his study.
stud
st
feeding to the mother’. The text included
particular to the topic and dates. The material was produced as a print,
ed
d factual items such as names part
audio, audio-visual and audio-visual-text
-text
text format. Attention was also paid
pa in the preparation of the presentational materials not to use the
presentational attribute formats of one
ne media instrument more than the oothers.
Participants
The population of the study consisted
onsisted of 10.705
10.705 students who were
wer enrolled at EMU in the year 2003 excluding those in the English Preparatory
we
School and postgraduate education,
studying at the Faculty of Communication and Media Studies (FCMS) of the Eastern
educati
andd those students studyin
Mediterranean University
ity
ty (EMU). The students st
studying at the FCMS may be more conscious about the news and media, this is the reason for
excluding the students
nts
ts of the FCMS from the sample.
sampl A random sampling strategy was used for selecting the participants. For the experiment,
240 students were selected from st
gained between 2.00 and 2.50 out of a 4.00 cumulative grade average in fall semester. The
sstudents
udents who had
ad ga
gai
reason for this was to avoid any eff
academic success level of the participants might have on the results. 113 (47%) are male and 127
effect that the acad
(53%) of the
of the participants are Turkish Republic and 78 (32.5%) of the participants are Turkish
he participants are female. 162 (67.5%)
(67.5
Republic of Northern Cyprus citizens. 11% o
of the participants are between 17 and 18, 48% of the participants are between 19 and 20 and 29% of
the participants
of age. 10% are above 25 years age. 14% of participants are freshmen, 35% of participants are
cipants are between 21 1nd 22 years
ye
sophomore,, 35% of participants are juni
junior and 15% of participants are senior year students. 41% of the students have basic income or lower, the
junio
rest 59% have higher income levels.
Procedure
The experiment of the stud
explored which stimulus material was more effective. For the experimental environment, the television studios of
study ex
FCMS were selected. Group
Groups, each with 20 participants, were formed. Each group was exposed to one of the following stimulus or stimuliGrou
components: print, audio, audio-visual and audio-visual-text. Before the presentations, students were informed about the nature of the experiment
and were asked to complete a questionnaire consisting of two different sections. The first section was composed of demographic questions and
the second involved questions, in the form of a five-point Likert scale, about the participants’ daily uses of the television, radio, newspaper, and
Internet. Immediately after the completion of each presentation, a set of factual and open-ended questions about the subject of the stimulus
material were asked in order to measure the levels of comprehension and understanding of the participants. Grimmes and Rimmer (1994) note
that participants, who are tested immediately after the exposure, remember more than participants tested after a period of time (e.g. 48 hours).
In the presentation, the duration of the reading of the text materials was kept constant. In coding the questions used for measuring comprehension,
“1” was given for fully correct answers, “0.5” given to half-correct answers, and “0” given for wrong answers. Similarly, for memory questions,
“1” was given for correct answers and “0” for wrong answers. In order to provide consistency, the entire coding process was carried out by the
researcher. In the experiment, participants from different departments and faculties were invited in three groups of 20 of 60 total 240 to the FCMS
for one presentational stimulus test a day over five consecutive days. As it has been mentioned above, each experimental session was carried out
with 20 participants.
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FINDINGS
Preliminary analysis of the experiment indicated that test results do not show any significant difference with respect to the gender, age and family
income level of the participants. For the attitude scale questions, the value scale extended between one (least important) and five (most
important). The reliability of the five-point attitude-scale questions of the experiment is: alpha=0.811 and mean=3.40.
When the data obtained from the correct answers given to the factual and open-ended questions are analyzed, the calculated mean and standard
deviations for different stimuli presentations are given in Table I. In this experiment, in order to find out whether there is a significant difference
among the presentational stimuli, ANOVA test is applied. According to between group factor analysis (F (4,59)=16.758, p<0.05), there is a
significant difference among the presentational stimuli in terms of comprehension and remembering. In this study, a variable is generated by
summing the correct answer for each question. The results of the Tukey HSD multiple comparison test (scores=dependent variable) carried out
according to between group factor analysis of the three components stimuli compared with single and double component stimuli, namely, audio
stimulus, textual stimulus, audio-visual stimuli and audio-text stimuli. Three component stimuli proved to be more effective in terms of
comprehension and remembering. Between audio-text and audio-video double stimuli presentations, audio-text and text presentations and audiovideo and text presentations at the level of alpha=0.05 there is no statistically significant difference in terms of comprehension and understanding.
At the same time, audio-video and audio-text double presentations are more efficient in terms of comprehension
nsion aand remembering, when
compared with single audio presentation. Finally, according to the results of the experiment, no significant difference
observed between the text
rence is obse
and audio presentations in terms of comprehension and remembering. In the second analysis of the experiment,
ment,
nt, a relationship is sought between
the frequency of use of the media instruments, instrument(s) used to obtain news and the trust to the media
news and
ia instrument(s)
strument(s) used to obtain
o
the answers given to the questions of comprehension and remembering in the experiment by the participants.
ipants. To explore whether tthis
h relationship
exists, answers given to the comprehension and remembering questions and answers given to thee attitude scale questions are analyzed
by the
anal
an y
ANOVA test. The result obtained from this test shows that according to the between groups factor
p=0.974)
there is
or (F(4,19)=0.117),
F(4,19)=0.117), MS=0.115, p=0
9
no significant difference between comprehension and remembering and the frequency of use
Similarly, there is no
se of the media instruments. Similar
significant difference between comprehension and remembering and the instrument(s) used
MS=0.450, p=0.976)
d to obtain
in news (F(4,19)=0.114, MS
and between comprehension and remembering and trust in the media instrument(s) used to obtain news
MS=0.226, p=0.895).
ews (F(4,19)=0
(F(4,19)=0.266, MS=0
Mean

Standard
tandard
andar Deviation
eviation

44.92

9.85

Double Stimuli
30.67
7.33
Audio-Video
Double Stimuli
33.42
42
7.333
Audio-text
Single Stimulus
26.122
9.77
77
Text
Single Stimulus
ulus
11.58
8.46
8.
8.4
o
Audio
Table I. Mean and Standard Deviations
Dev
for different
fferen stimuli presentations.

C

Finally, participants were asked to evaluatee their
eir behaviors when exposed
expo
expos to the double and triple-component presentational stimuli, using a
multiple choice question: ‘What are youu doing while
stimuli?’ Respondents were asked to select one of the
wh exposed to the presentational
pres
stimulus-components to which they were exposed:
merely
listening, reading and watching, listening and reading, watching,
exposed: merely reading, mere
ex
m
listening and watching, listening and
between
nd
d reading. The relationship
relatio
etween the responses given to this multiple-choice question and the number of
correct answers given by the participants
articipants
rticipants to the comprehension
comprehension and remembering questions after double and triple-stimuli presentations were
explored. ANOVA test was used to determine
determ
the relationship
ationship bbetween the responses of the participants to the audio-video double-stimuli
alternative and merely audio
MS=48.375, p=0.033) yield a statistically insignificant difference
dio st
stimulus.
imulus. Within groups factor (F(1,16)=5.468,
(F
between the behavioral responses obtained from single and double
stimuli forms. Therefore, in this double-stimuli presentation, instead of only
d
listening, participantss prefer both listening and
Similarly, the behavioral forms for the audio-text double-stimuli and text, audio and
nd watching.
watc
audio-text alternatives
tives
ives are tested by ANOVA. Withi
Within group factor analysis yield the conclusion that the participants behaviors in audio-text
double stimuli presentation rather
listening or reading prefer both reading and listening at the same time (for audio-text and text
rather than merely liste
listen
MD=5.33 and
and audio
nd p=0.027 and for audio-text
au
aud MD=11.11 and p<0.001). The results of these two tests show that when the participants are
exposed to
instead one stimulus, participants prefer to follow both stimuli at the same time. In the triple-stimuli
o double-stimuli presentation, inst
instea
presentations,
single stimulus either text or audio, double-stimuli such as audio-video, and triple-stimuli texttions, participants,
participants, instead of following
follow
audio-video,
preference towards following one of the double-stimuli alternatives such as audio-text and text-video
o, indicate that they show pr
alternatives (see
see Table II). According to the results of the experiment, audio stimulus presentation yields lower effects when compared with the
others in terms of comprehension
comprehension and
comp
an
a memorization.

AV

AT

AVT

Mean

Std. Dev.

9.0

3.27

Audio-Video

16.66

9.27

Text

7.55

3.6

Audio

1.77

0.97

Audio-Text

12.88

5.96

Text

0.77

1.30

Audio

0.44

0.72

Audio-Video

4.0

3.24

Audio-Text

5.22

2.94

Text-Video

5.22

4.17

Audio
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Audio-Video-Text
0.77
0.97
Table II. Descriptive Statistics for Participants Behavior.

10

DISCUSSION AND CONCLUSIONS
In response to the first research question, the result of the experiment indicates that performance of the participants is better in the triple-stimuli
presentation when compared with the double-stimuli and single-stimulus presentations. Similarly, as far as the comprehension and remembering
are concerned, the double-stimuli yields better results than that of the single-stimulus presentations. These findings, in return, answer the second
research question and show that following double-stimuli increases comprehension and remembering more than the single stimulus. While in the
triple-stimuli presentation of the experiment, participants tended to follow the audio-video, audio-text and text-video. Indeed, this result indicates
that comprehension and remembering are not based on the effect of the stimuli: the increase in the number of stimuli increases the number of
alternatives for the participants. They show preference towards the double stimuli as the one which is the most appropriate and familiar for them.
Finally, in order to answer the third research question, the data obtained from the third part of the study is analyzed. In this study, audio-visual
and text materials, in order to maximize were placed comprehension and memorization, on two equal portions of a pre
presentational instrument. In
other words, they give the same importance to the text and audio-visual materials.
In conclusion, in order to create effective presentational information, there is a need to exploit both current
communication
ent
nt and developing
develop
technologies. The opportunities that these technologies provide should be evaluated considering the habits
bitss of individuals aand societies. The
increase in the number of news presentation tools need to be directed towards the sense of making an influence
increasing. Otherwise,
fluence and increasin
increas
pluralism tends to promote disorder and ineffectiveness. This study explored which presentational format
both in
ormat might
ght create maximum effect,
eff
terms of its technological properties and content, parallel to the developments in convergence. Considering
technicall properties,
and
nsidering
sidering the technica
technic
rties content,
co
speed-dependent attributes, for sending equally represented multiple stimuli as the presentationall environment
maximum
vironment creates the maxi
mum eeffect.

IE
T

C
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) USAGE AND
ACHIVEMENT OF TURKISH STUDENTS IN PISA 2006
Ahmet AYPAY, Prof. Dr.
Eskiehir Osmangazi University
Abstract
The purpose of this study is to examine the ICT usage and academic achievement of Turkish students in PISA 2006 data. The sample of the
study included 4942 students from 160 schools. Frequencies, independent samples t-tests, ANOVAs, pearson correlation coefficients,
exploratory factor analysis, and regression analysis were used. A high percentage of students reported that they had access to computers.
From the exploratory factor analysis, two factors were emerged: Computer usage for software purposes and computer usage for
entertainment and internet purposes. The factors found to be reliable. There was no significant relationship was found between students ICT
skills and academic achievement. The Turkish students were found to be similar in the general PISA findings. SES and gender differences
were found.
Keywords: Computers, ICT, software usage, entertainment, SES and gender differences, Turkish students.
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The purpose of this study is to investigate the relationship of Internet and Communication Technologies
usage and academic
ogies
gies (ICT) usag
achievement of Turkish students in PISA 2006. Studies on educational efficiency have been on the rise in
Since, investments
n the
he past decade. Sinc
in education pays back in the long run, this leads countries to evaluate educational systems with their
heir functions based on student
achievement.
ICT is crucial for all governments in the world towards promoting equity. ICT has been considered
redd a low cost opportunity toward
towards
equalizing educational systems. There are four pillars of education through ICT: hardware andd software,
competencies
and
tware, access
ac
a cess to internet, com
compe
mpe
skills, and content of the material (Magyar, 2004).
The general purpose of Programme for International Student Assessment (PISA) is to assess,
mathematics and
ssess, by focusing on bas
basic skills in m
science, to what extent students possess the knowledge and skills they are supposed to develop at the end of their ccompuls
compulsory schooling.
PISA is organized by Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
OECD). PISA Project is also aims at measuring to what
extent students are able to use their knowledge to make decisions and apply them
situations.
em both in school and in-real life situ
PISA aims at evaluating how 15 year-old students might respond to real-lifee conditions,
skills with a combination of
itions, their knowledg
knowledge and skil
various types of questions in a three-year period. It helps to determine to track
changes over time. Additionally, it
ack how stud
student achievement
emen chan
helps evaluating students, teachers, schools, and educational systems.
PISA focuses on how young people overcome the difficulties they ma
may
y face in their daily life. Concurrent
C ncurr studies that have been conducted
Concurre
in the respective countries confirm the results of PISA and this indicates
ndicates
ates the value and convenience of knowledge and skills PISA measures.
In addition to student achievement, PISA 2006 investigated studentt attitudes toward ICT, math and science courses as well as their interests
and tendencies to these subjects. An additional survey focusing on how
toward learning and how they perceive the
w students approach
approach tow
towar
learning environment has been also administered.
PISA ICT literacy assessment measures students’ ICT
skills and different activities. Students complete an
T literacy by measuring
g possessed
ssessed sk
introductory questionnaire and required to complete
ICT technical literacy.
Student performance on their ability level and how they
ete the basic IC
teracy.
racy. S
complete the internet applications, graphic utilization
skills weree in
included in PISA (OECD, 2005).
ization
zation and 21st
21 century
cent
ICT connects information, products, people,, ideas,
deas, individuals as well
wel as communities globally at a low cost. All countries, including OECD
members, stress the importance of preparation
ration of young generations w
with ICT skills in their education policy documents. ICT brings new
structures in learning. Moreover, ICT skills are required
in today’s
In PISA 2003 survey, students were asked about their familiarity
requ
today’s world.
wor
with ICT, mainly with computers. Inn 2003, almost all 15-year old
reported that they were familiar with using computers, although
old students
studen
stud
the length of computer usage differs
usually had access to computers in schools. However, access to
ffers
fers across the countries surveyed. Students
St
Stu
computers at home varied greatly
computers for various purposes in addition to playing games. A small group
eatly
atly among students.
students. Students
tudents use com
of students reported that they
Half of the students reported that they frequently used internet and
hey
ey often used specific educational software.
sof
word processors. A great
with basic ICT skills (opening, deleting, saving files and accessing to
att majority reported th
that they were confident
con
internet) without getting
ting
ing help (OECD, 2005).
Raising the level off low achievers is critical for all countries
if they aim at raising all students’ educational achievement since the potential
coun
c
gains are greater
err for these students
student in any
an
ny educational
educationa
ation system (Sweet & Meates, 2004). The widespread access to ICT in the past decade
increased hopes
learning (OECD,
2001).
opes
pes for improving student
stu
(O
Previous studies
dies that examine the relation
relationship bbetween ICT usage and mathematics problem-solving (Akar and Olkun, 2005) found that the
Turkish
h students’ Access to computers in sc
sschools was quite low when compared to OECD countries. Moreover, when students have access
to computers
scores. Similarly, students who had been using computers longer had higher scores while
mputers at home, they had better achievement
ach
ac
students who had medium level acces
access to computers and internet in school had higher scores than the others. Akar and Olkun (2005)
suggested that
ownership and access to computers in school should be increased while usage should be more
at on the one hand computer
com
functional and computers should be integrated into courses.
Previous studies found
international comparative studies such as TIMSS that a number of factors that might have been influencing Turkish
ound in inte
students’ performance
comparative examinations. These factors were: Very little use of computers, calculators and other
ce in these
th
t
instructional technology less, use lecturing and not-taking in classrooms, loading students too much information in the curriculum, and
problems associated with measurement and evaluations (Ozgun-koca & en, 2002). Although, some of these problems might have been
overcome by the 2005 curriculum reform, the integration of computers and other instructional technologies in classrooms might have been
continuing.
METHODOLOGY
The sample includes 4942 students from 160 schools in PISA 2006 data. The sample consisted of 46,3 % female and 53,7 % male students.
Frequencies, independent samples t-tests, ANOVAs, pearson correlation coefficients, exploratory factor analysis, and regression analysis
were used in the study.
Exploratory factor analysis indicated there were two factors. The KMO result indicated that the sampling was quite adequate. The KMO was
.92. Bartlett’s test was significant. The Varimax rotation was used. The scree plot and eigenvalues revealed that there were two factors over
1. The two factors explained 58 % of the total variance. Cronbach Alpha reliabilities for both factors were over .80. The factor 1 included the
following skills:
This factor named as educational software usage and this factor includes the following items:
Use spreadsheets (IC4e)
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Graphics programs (IC4g)
Write documents (IC4c)
Educational software (IC4h)
Write programs (IC4g)
The second factor was named as internet usage and this factor included the following items:
E-mail and chat rooms (IC4j)
Download music (IC4i)
Downoad software (IC4f)
Browse internet (IC4a)
Collaborate on the internet (IC4d)
Play games (IC4b)

Mean ( X )

Used computer IC 1
Use Computer at
home IC3a
Use Computer at
School IC3b
Use Computer Other
Places IC3c

1,54
1,07
3,18
2,69

20
10

Findings and Interpretations
Descriptive statistics. In this section of the paper, descriptive statistics for some of the variables were presented.
sented.
nted
Table 1. Descriptive statistics for gender.
Standard Deviation

Median
dian
an

Mod

0,499

2

2

0,248

1

1

1,49

2

2

1,301
,301

2

2

IE
T

C

The descriptive statistics for the Turkish students who took part in PISA
ISA was as foll
follows. While 93 % of the students had access to computers,
only 7 % of them did not have an access to computers. This ratio was
as 96 % for male
m students
tuden and 91 % for female students. A quite high
percentage of students indicated that they had access to computers.
com
60 % of the students indicated that they did not havee personal
computers. 60 % of the
pe
persona
so
the males
ma did not have computers at home while 36 % of
m
them had one, 3 % had two, and less than 1 % had
ad three or more
mor computers at home. 60
m
6 % of the female students did not have computers at
home, 37 % had one, 2,7 % had two, and only
than three computers
y 0,
0,2
2 % had m
more tha
pute
ute at home. Thus, the results indicated that there was not
much difference in terms of percentages between
on the computer possession.
ween
een male
m and female students
stu
Student responses to how long they havee beenn using computers were aas follows: Almost 17 % of males used computers for one year or less,
25 % of them one to three years, and 25 % were three
thr to five years,
years,, and
an 34 % of the males used computers for more than five years. 27 % of
the female students were used computers
mputers for one year or less while 331 % of them were using one to three years, and 22 % were using
computers three to five years, and
computers more than five years. The results pointed out that female students’
nd 20 % of them
m were using comput
compu
computer usage in this samplee had increased.
incre
When the question “how often
computers
ften students use co
mputers at home” item was analyzed, the following results were found: 39 % of students in the
sample use computers att home almost every day while 41 % never use a computer at home. 37 % of female students use computers at home
almost every day while
once or twice a week and 6 % use computers a few times in a month or less and 29 % do
ile
le 17 % of them use computers
compu
not use computerss at home at all. The percentages
use for male students 41 % every day, 13 % once or twice a week, 4 % o few
percentages for
f computer
c
times or less, and
home at all. While every day usage was almost the same for both male and female students,
nd 41 % do not use computers at hom
the ratio of female students on the
was higher than that of male students on once a week, once a month and never use
t computer usage
us
computers
rs at home options.
Almostt 8 % of students were able to use computers
in school almost every day, 36 % never had an opportunity to use computers in school
c
co
almost every day. Only 8 % of the students
stude were able to use computers in school almost every day while 36 % were never be able to use
stud
computerss in school. For female stud
students, this ratio was 9 % every day, 45 % once or twice a week, 11 % used a couple times or less in a
month. 36 % of female students never
nev used computers in school. 8 % of male students use computers almost every day, 42 % once or twice a
ne
week, 15 % were
a couple times or less in a month. The ratio of male students who were never able to use computers
ere able to use computers
com
co
was 36 %. The usee of co
computers in school did not differ much between male and female students. Sweet and Meates (2004) based on PISA
compu
2000 data found that,, alth
although computers were available to students at home, their access to computers might have been more limited than
altho
high achieving students in PISA sample.
Did students use computers in other places than school and home? Student use of computers in some other places other than school and
home was as follows: 19 % were able to use computers in some other places while 15 % were not able to use computers in other places. This
ratio for female students was 10 % and 26 % were not able to use computers in other places. 26 % of female students used computers once
or twice in a week, 22 % a couple times in a month, and 16 % use only once in a month in other places than at home and in school. Onefourth of male students were able to use computers almost every day, 42% once or twice in a week, 28 % used a couple of times or less in a
month in other places. 6 % of female students did not use computers at all. The results indicated that male students had higher opportunities
to access computers in other places except school and home than the female students in the sample. Sweet and Meates (2004) found a strong
relationship between student achievement levels and their access to computers at home.
Table 2 presents information on students’ access to internet alone or with some help. Based on the Table 2 results, 73 % of students indicated
that they were confident that they could search the internet while only 17 % could do with some help, 68 % of the students were able to chat
with others while 16 % could perform the same task with some help, 65 % of the students responded that they were able to download music
from the internet while only 23 % could download with some help, and 60 % of the students were able to download files from the internet
when only 17 %, 53 % of the students indicated that they were able to write and send e-mails while 23 % could perform this task with some
help. Only 43 % of the students said that they were able to send a file via e-mail when 34 % of the students need some help to do the same
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800

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

task. The majority of students indicated that they were confident with searching the internet, downloading music and files, using chat, and
write and send e-mails. Only sending a file via e-mail was less than 50 %. Sweet and Meates (2004) found a strong relationship between
internet access at home and student achievement levels.
Table 2. Student Confidence Levels on the Internet Usage.
I can do myself
I can do with some help
Search internet
% 72,9
% 16,5
Write and send e-mail
% 52,9
% 28,2
Download file from the internet
% 60,1
%25,4
send a file via e-mail
%43,8
% 33,8
Download music
% 65
% 22,9
Chat

% 68,1

% 16,7

20
10

According to the Table 2 and Table 3, it is clear that the Turkish students who attended PISA 2006 study had high self-confidence levels on
the computer use in the internet. In PISA 2000, there was no difference in terms of confidence levels on using internet between high and low
achieving students (Sweet & Meates, 2004).
Table 3. Presents Information on Student Confidence Levels on the Use of Computers.
I can do by myself
some help
I can do with som
Males (%)
Females (%)
Males
ales (%)
Females
Female (%)
Being able to use software to find and erase viruses
35,7
16,2
34,6
42,2
Creating presentations in a multi-media environment
52
35,7
30,55
411
(sound, video, graphics)
Creating Web pages
33,7
255
40,4
45,9
Being able to use a spreadsheet
39,5
31,9
36,4
36
72,5
7
72
Being able to use a database
30,8
23,3
36
37,2
Re-organizing pictures (making changes on them)
48,5
35,3
29,3
9,3
35,7
Being able to copy and move files
74,5
68,8
8,8
15,3
19,6
Being able to write data into a CD
66,5
54,5
20,5
27,8
Being able to use a word-processor
57,0
7,0
54,9
26,
26,3
27,1
SES differences. Taking the influence of socio-economic status as a background variable is im
important
m tant fo
for educational research. This section
deals with the SES differences in the sample. Whether parental educational
cational level (fathers and mother ) makes any difference regarding ICT
skills is investigated in this section.
Table 4. Presents ANOVA results on students’ ICT usage for software
mothers educational level (ISCED classification).
aree purposes bas
based on mother
mo

Table 4. ANOVA results on students ICT usage
sa for software
ware purposes
urposes based
bas
base on mother educational level (ISCED
Classification).
SS
86.066
4384.031
4470.097

df
6
4234
4240

MS
14,344
3
1.035

IE
TC

Source
Between
Within
Total

F
13.853

p

.000

The results indicated that there were significant
si
t differences among students
s
on ICT usage for software purposes (being able to use words, spreadsheets)
spreads
p<0.05). A Sheffee post-hoc comparison test was conducted to see which
processor, creating web pages,
[F(6-4234)
34)=13.853, p<

groups differ. Thus, the mean
for software of
an off computer usage
u
o students whose mothers did not have an ISCED1 level was ( X =3,2) higher
than students whose mothers
othe eeducational
ducationall level as
a ISCED2 (

(

(

X
X

X

=2,7), students whose mothers’ educational level was ISCED3A and ISCED4

=2,9) computer
uter
ter usage for software purposes were
w
wer
higher than that of students whose mothers had an educational level of ISCED5B
=2,7),

Moreover,
r, students
udents whose mother’s
mo
education
educational
du
level is ISCED1 (

X

=3,05), ICT usage for software is higher than those students whose

=2,8), ISCED 3A and ISCED4 ( X =2,9). Thus, as students mothers’ educational level goes down,
mother’s
r’s educational level ISCED2 ( X =
their interest
erest towards computer might be
b increasing.
Table 5. One-Way ANOVA results
resu
res
for students’ usage of ICT for entertainment and internet purposes based on mothers’
educational level
evel (ISCED classification).
classif
classi
Source
SS
df
MS
F
p
6
31.643 28.932 .000
Between 189.856
4724.676 4320
1.094
Within
4914.532 4326
Total
There were significant differences on the ICT usage for entertainment and internet (playing games, downloading music, surfing the internet,
etc.) [F(6-4320)=28.932, p<0.05). Sheffee post hoc test was performed to find out which groups differ. When students whose mothers’ did not

have ISCED1 level of education, the mean of ICT usage for entertainment and internet (
whose mother’s educational level ISCED1 (

X

=2,7), ISCED2 (

X

X

=3,0) was found to be higher than the students

=2,5), ISCED3A and ISCED4 (

X

=2,37), ISCED5B (

X

=2,23), and

ISCED6 ( X =2,2).
Moreover, the mean of computer usage for entertainment and interned for students whose mothers’ did not have ISCED1 educational level
(

X

=2,71) was higher than that of students whose mothers’ educational level ISCED2 ((

ISCED5A, and ISCED6A (
might be increasing.

X

X

=2,47), ISCED3A, ISCED 4 (

X

=2,37),

=2,21). These results indicated that as the mothers’ educational level goes down, students’ interest in ICT

Table 6. One-Way ANOVA Results for Students’ Usage of ICT for Entertainment and Internet Purposes based on
Fathers’ Educational Level (ISCED classification).
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Source
Between
Within
Total

SS
34.639
4463.406
4498.044

df
6
4260
4266

MS
5.773
1.048

F
5.510

p
.000

There were significant differences among students on software usage (usage of word processor, constructing web pages, usage of tabulation
programs, etc.) based on father educational levels [F(6-4260)=5.773, p<0.05). A Sheffee test was conducted to determine which groups differ.
The Sheffee test indicated that the mean of students whose fathers did not completed ISCED1 usage of computers for software purposes
(

X

=3,11) was higher than the mean of students whose fathers’ educational level was ISCED5B (

whose fathers’ educational level was ISCED1 (

X

X

=2,73). Similarly, the mean of students

=3,07) was higher than that of students whose fathers’ educational level ISCED2

20
10

( X =2,91) and ISCED5B ( X =2,73). These results might indicate that the lower the students fathers’ educational level, the higher their
interest and desire towards computer usage for software purposes. Fathers’ educational level has been found important for student
achievement in PISA 2006 data for Turkish students.
Table 7. One-Way ANOVA results for student use of ICT for entertainment and internet purposes based
d oon fathers’ educational
level.
Source
SS
df
MS
F
p
Between
120.100
6
20.017
18.0055
.000
Within
4830.455
4345
1.112
Total
4950.555
4351
__________________________________________________________________________
Table 7 presents students usage of ICT for entertainment and internet purposes based on fathers’’ educational level. Significan
Significant differences
were found among students use of computers for entertainment and internet purposess (playing
music, surfing the
ng games, downl
ddownloading
oading
ing mus
mu
internet) based on their fathers’ educational level [F(6-4351)=20.017, p<0.05). A Scheffee
heffee test was
wa conducted
nducted to determine
determ
which groups
differ. The mean of students whose fathers did not completed ISCED1 use of computers
mputers (
fathers’ educational level was ISCED2 (
(

X

X

=2,61), ISCED3A, ISCED4 (

X

X

=3,0) was higher than
tha that
t
of students whose

=2,53),
2,53), ISCED 5B (

X

=2,38) and
d ISCED 5A and ISCED6

=2,32). Along the same lines, the mean of students whose fathers’ educational
nal level
l
was ISCED1
SCED use of
o computers for entertainment

X =2,78) was higher than the students use of computers
ers for the same purposes for stud
student
students whose fathers’ educational level
ED 5B ( X =2,38)
2,38) , and ISCED 5A and ISCED6 ( X =2,32). Based on
was ISCED2 ( X =2,61), ISCED3A, ISCED4 ( X =2,53), ISCED

and interned (

these results, it might be concluded that the lower the students fathers’
athers’
rs’ educational level, the higher
highe their use of computers for entertainment
and internet purposes. High achievers in PISA use internet more than
& Meates, 2004). When all students were
han
an the low achievers
achiever
ach
s (Sweet
(Swee
(S
taken into account, PISA 2006 data revealed that students most oftenn use computers
Students also use computers to do
mputers to communicate.
co
com
research in the internet. In terms of entertainment, students
dents most often download
wnloadd music using
us
usin
i internet (Shewbridge, 2007).
Gender Differences on Computer Usage. This section
students’
ion
on presents
present t-tests results for students
studen
t use of computer for software purposes, for
entertainment and internet use, and how well students’
levels on using
computers.
udents’
dents’ confidence
confid
ng
g com

IE
TC

Table 8. The
males and females on ICT usage.
he mean comparisons between
betw
N
Gender
Standard
X
Deviation
Female
ale
1946
1
19
3,20
1,01
Softwaree
Male
2364
2,81
1,00
Female
1981
3,00
1,07
Entertainment
rtainm
rtainment
M
Male
2413
2,31
0,95
Female
2026
1,84
0,65
Fem
How Well
Male
2476
1,69
0,64
ICT Usage

A t-test was conducted
condu
to see wh
whether there were significant differences on computer usage for software purposes (t

( 4308 )

=12,701, p<.05)

(See Table
able 8). The mean of male students ( X =3,20) was significantly higher than that of female students ( X =2,81). This result might
indicatee that there is a relationship between
betw
being male and computer usage for software purposes. Sweet and Meates (2004) found that
high achievers
vers use word processors m
more frequently than the low achievers. However, in contrast, low achievers use spreadsheets more often
than the high achievers in PISA 2
20
2000. Among the OECD countries only in five countries males were found to be more often communicating
on computers including
cluding Turkey and Greece. In seven OECD countries no gender differences were found. These countries were: Japan,
Portugal, Germany,, Czech Republic,
Spain, Belgium and Sweden. Females were found to be more often using computers in Iceland, Ireland,
R
New Zealand, Australia,
ia, and
ia
a Denmark (Shewbridge, 2007).

Gender

N

Female
Male

1946
2364

Table 9. t-test results of ICT usage for software purposes based on gender.
S
df
t
p

X

3,20
2,81

1,01
1,00

4308

12,714

,000

A second t-test was conducted to see whether there were significant differences on computer usage for entertainment and internet purposes
(t

( 4392 )

=22,367, p<.05) (See Table 9). The mean of male students ( X =3,00) was significantly higher than the computer usage for

entertainment and internet purposes of female students ( X =2,31). This result might indicate that there is a relationship between being male
and computer usage for entertainment and internet purposes. Males more frequently download software than females in PISA 2006 data
(Shewbridge, 2007). An interesting finding was reported by Sweet and Meates (2004). Low achievers used computers more frequently for
programming than high achievers.

Copyright © IETC

802

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

Table 10. t-test results of ICT usage for entertainment purposes based on gender.
S
df
t
p

Gender

N

Female
Male

1981
2413

X

3,00
2,31

1,07
0,95

4308400,5

22,367

,000

A third t-test was conducted to see whether there were significant differences on how well students think they were confident with computers
(t

( 4500 )

=7,766, p<.05) (See Table 11). The mean of male students ( X =1,84) on how confident they were with computers was

significantly higher than the computer usage for entertainment and internet purposes of female students ( X =1,69). This result might
indicate that there is a relationship between student confidence levels. Males more often download music from the internet than female
students in PISA 2006 data. Sweet and Meates (2004) reported that low achieving students use more often computers for playing games in
PISA 2000.

Gender

Table 11. t-test results on how well students use computers based on gender.
S
Df
t
N

Female
Male

2026
2476

X

0,65
0,64

4500

7,776

,000

10

1,84
1,69

p

IE
TC

20

When 2006 PISA data examined, males reported that they used computers more often than females.
ales.
s. They felt also more confident in more
demanding computing tasks. In mathematics, female students were less confident learning mathematics
about learning
athematics
matics and feel more anxious ab
abo
mathematics. Moderate gender difference was found overall. In science, no significant gender
However, in reading
nder differences
ferences were found. Howeve
females outperform males (Shewbridge, 2007).
Correlations. This section of the paper presents correlation coefficients among the study
variables.. There was
negative correlation
tudy variab
variables
as a sm
small neg
between how long students used computers and their usage for software purposes (r=-.27). There w
wass a significant
medium relationship
wa
cant med
m
between how long students used computers and their use of computers for entertainment
(r=-.36). A medium negative
ertainmen
inm t and internet
nternet purposes (r=(r=-.
correlation was found between how long students used of computers and how
ow welll they think theyy were
wer able to uuse computers (r=-.41). A
high positive correlation was found between students use of computers for
their use of computers for software
or entertainment and internet an
and thei
purposes (r=.70). There was also a medium positive correlation between
en how
w well students think they uuse ccomputers and their use of
computers for software purposes (r=.56) and their use of computerss for entertainment and internet (r=.53).
(r=.53
(r=.5 Sweet and Meates (2004) did not
report any significant relationship that low achieving students were
computers. However, their confidence and ability
re less
ess interested in using computers
levels were lower.
Table 12. Correlations among the study variab
variables.
variable
How long used
Software
Entertainment
How well
Enterta
Computer IC2
How long used
1
Computer IC2
Software
-0,276*
1
Entertainment
-0,358**
0,698*
1
How Well
-0,412*
412*
12*
0,562*
0,553*
1
An OLS regression was conducted
ducted
ucted using students’ mathematics achievement as the dependent variable in PISA 2006. However, no
significant relationship was found between the dependent variable
(math achievement) and the independent variables such as how well
varia
students use computers, students’
purposes as well as use of computers for entertainment and internet. A
udents’ use of computers
co
c mputers for software
softw
dummy variable was constructed
to assess
gender was significantly related in this model. Gender was also turned out to be nononstru
sess whether
wh
significant in the regression
egression
gressio model. In another
other study,
st
a negative relationship was found between computer and OHP usage and academic
achievement of Turkish
Erdogan, & Sozer, 2007). ahinkayası (2008) found small differences between
urkish students in science
science classes
lasses (Aypay,
(A
Turkish students
countries on overall ICT usage, confidence on performing routine computer tasks, attitudes
nts
ts and students fro
from EU member co
towards computers.
ahinkayası
found that excluding self-confidence in routine tasks and internet, a small negative relationship
mputers. Moreover, 
ahinkayası foun
between ICT usage and academic
academic achievement
achievemen
achievem in PISA 2003. Olkun and Altun (2003) found that students learn geometry better.

CONCLUSION
The data on the Turkish student sam
sample regarding their use of computers on a number of variables and their academic achievement was
investigated. The results indicated
indicate that there is no significant relationship between their use of ICT and academic achievement. The
indicat
descriptive statistics
stics revealed that
tth a quite high percentage of students had access to computers. The results indicated that there was not a high
difference in terms of percentages
between male and female students on computer possession at home. Moreover, the results pointed out that
percen
perc
female students’ computer
put usage in this sample had increased. While every day usage was similar for both male and female students, the
pute
ratio of female students on the computer usage was higher than that of male students once a week, once a month and never use computers at
home variables. The use of computers in school did not differ much between male and female students. As expected, the results indicated
that male students had higher opportunities to access computers in other places except school and home than the female students in the
sample. Finally, the majority of students indicated that they were confident with searching the internet, downloading music and files, using
chat, and write and send e-mails. Only sending a file via e-mail was less than half of the students. Very frequent use of ICT did not
necessarily improve student performance in PISA nor very little use. The PISA results showed that a moderate use of computers was
associated with higher student achievement.
When SES differences were examined, an interesting picture emerged. As the mothers’ and fathers’ educational level goes down, the use of
computers for software purposes increases. A similar finding emerged when computer usage for entertainment and internet purposes. Thus,
there was a negative relationship between mothers’ and fathers’ educational level and the computer usage. This is an interesting finding that
needs to be further investigated. This finding should be interpreted with the fact that the ICT usage does not have a significant correlation
with mathematics, science and reading achievement in PISA 2006.
Male students used computers for software purposes more often than female students. This finding indicates that there is a relationship
between being male and computer usage for software purposes. The results of the study indicated that there were significant differences
based on gender. There were significant differences on computer usage for entertainment, internet purposes, and how confident the students
were with computers. Male students used ICT more than the female students. As the student confidence levels with computers increases,
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their use of computers for software purposes was lower while their attention was drawn towards entertainment and internet. As the longevity
of student involvement with computers increased, they felt less confident with computers and they used computers for software purposes
more often.
Turkey joined all the PISA studies and this has been important to track changes in student achievement and to detect the way the curriculum
has been implemented. Turkey revised its curriculum and it has started using a constructivist approach as of 2004 and it would be interesting
to observe how the changes in the curriculum might be reflected in student achievement in PISA results in the future. Although somewhat
the performance of Turkish students has improved when compared to past PISA scores, the performance of Turkey did not improved much.
One reason for that might be, the implementation of reforms takes a long time and teacher behaviors in classroom and the teaching methods
might not change in a short period of time.
Implications. Turkey first needs to lower the differences among schools. Turkey also needs to improve the use of ICT in educational system
by adapting the technology in the content of the courses. As the data suggested, students had access to computers but their access was
limited. The number of students per computer should be improved. In PISA 2003, while countries with academically higher performing
students had five or fewer student per computer, Turkey had ten or more students per computer. Especially, low SES student engagement
with ICT should be increased. Moreover, the content of the courses in schools might need to be revised. An interesting finding of this study
was non- significant relationship between the use of ICT and academic achievement. This might be pointing out to problems related to the
integration of ICT within the content of the courses. Although the curriculum had been revised, the measurement
nt and evaluation system did
not change much. Finally, students should neither be prevented nor should be encouraged too much to use
computers. They should be
se compu
comput
encouraged on a moderate level. The quality of their involvement might be making the difference.
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Abstract
The acquisition and use of Information Communication Technology is the most important and effective key to the storehouse o human
achievement. Educators, teachers and instructors are discovering that the instructional delivery process in an Information Communication
and Technology (ICT) environment is different from the traditional classrooms. Also, learners are faced with the challenges of coping with
the potentials of the ICT era. Thus, it is necessary to provide the appropriate Information Communication Technology
ology (ICT) environments in
all forms of education including adult education. Thus, the use of ICT in teaching and learning helps not only to produce,
produce access information
but also to facilitate the transfer and acquisition of knowledge. This paper focuses on the application of ICT
education, uses of the
CT in adult educ
various ICT in adult education. The implications of ICT environments for adult education in Nigeria were
ere also
also discussed. Recommendations
Rec
on how to improve the teaching and learning in ICT environments in adult education are made.
Keywords – Information communication technology, adult education
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INTRODUCTION
Since the inception of man, he has been involved in the process of technology and has also beenn systematically producing vvarious objects,
machines and the like to achieve his desires of survival and fulfillment. Willis and Raines
workplace in the fields of
nes (2000) observed that the workpla
medicine, transportation, manufacturing and entertainment are embracing technologies
relevant. The education
ies in order to stay current and be rele
sector has not been left out. There has been evidence of various products of technology
learning process.
nology being introduced into the teaching
teac
te
This has given birth to the branch of education called adult education technology.
gy.
The introduction of computers, which is the major and most influential technology
has however
made the impact of
hnology
gy of
o the last millennium,
millenn
h
technology greater felt in every sector and also in the educational sector. Itt is through the introduction
technology that the world
ion of
o this major
m
actually started talking about Information technology. According to Bamikole (2001), Informatio
Information Technology (IT) is the creation,
collection, storage processing, transmission, display and use of information
nformation
ormation by people and machine. IIT according to National Council for
Educational Technology (NCET) (1995) is concerned with the handling
off information
andling
ling and processing
process
informatio using electronic device.
IT creates opportunities to handle text and images, numbers and
graphs,, instructions,
nd grap
graphs
stru
sound aand music and to process information by
organizing, storing and retrieving, sorting and analysing, presenting and
nd communicating. We are
ar in a rapidly changing world, ideas that were
noble, sacred and which had been upheld for centuries are constantly changing
Furthermore, it is clear that society is rapidly
anging inn various fields.
fie
transforming into one which is based on information
requiring
its citizens to bee familiar with and at ease with information based resources
n requirin
q
and their manipulations. Thus, for those who handle
dle adult learners
learn and adult learners
lea
arners nnot to be left out in what is happening in the world, he
or she has to key in or fit in into the use and application
technology.
plication of the
th techn
NCET (1995) highlighted the positive effects
cts of IT
I in teaching aand
nd learning for learners. It says, there are frequently gains in motivation,
presentation, questioning skills, problem-solving,
m-solving,
ving, information handli
handling and techniques of modeling. Furthermore, it went on to state that
using IT could lead to re-thinking, teaching
eaching
eac
hing and learning strategies,
strategies more
mo opportunities for differentiation, greater expectations of their
learners, more opportunities for individual
work
dividual
ividual teaching an
and group wo
rk an
and better understanding of their learner’s learning.

IE
T

INFORMATION TECHNO
TECHNOLOGY IN ADULT EDUCATION
Information Technology in
uses technology as a means to solving teaching problems for adult learners both
n adult education is a device which us
in the learning centre and
Akude
(2004) stated that IT is a strategy developed to solve problem of learning.
nd distance learning environments.
en
A
When information technology
problems, it is known as Information Technology in adult education. In the
echnology
chnology is applied to solve
solv adult learning
lea
area of adult education,
cation, Cox (2000) submitted tha
that IT increases learner’s motivation and interest and in them instills a commitment to
learning. IT in adult education ca
thee lessons
can make th
sons more exciting and interesting for the facilitator as well as for the learner. This conclusion
was deducedd from the various uses
of ICT too
tools in teaching and learning processes. Using IT in learning environments could add to
u
understanding
capabilities of adult learners. Learners would be able to solve problems, acquire new and
ndingg of cognitive and perceptuo-motor
perceptuo-mot
perceptu
sometimes
sophisticated skills
exploit wider resources.
mes more sophisticat
skills and exp
ex
Application
ion of ICT in adult education
educatio
educati
In adult education,
wide range of technological options that can be used in teaching and learning. Nzeneri (1996) in
ucation, there is a w
Obidiegwu(2008)
materials under this category as follows:
08) grouped mate
mater
1.
slide and film strips and their associated projectors.
2.
video and
a television materials.
3.
transparencies with their associated projectors.
4.
motion-pictures and films with their sound film.
5.
opec projected and computer materials.
According to Obidiegwu (2008), the educator can arrange, re-arrange, manipulate these technologies the way he wants while the lesson is
going on. Obidiegwu further pointed out that these technologies not only encourage the verbal or visual materials for learners, but the bright
light on the screen captivates and hold the attention of learners.
Use of computer in adult education
Introducing the use of computer in adult education learning will provide learners with various opportunities such as increased access to local,
regional and national networks, link resources and individuals wherever they might be. Secondly, computers are interactive and micro
computer systems incorporating various soft ware packages are extremely flexible and they maximize learner’s control. Furthermore,
computers are multi media tools so with integrated graphic, print, audio and video capabilities. Computers can effectively link various
technologies interactive video and CD-ROM technologies can be incorporated into computer based instructional units, lessons and learning
environments. Also, computers can facilitate self-paced learning. This allows for individualized learning, which gives immediate
reinforcement and feedback.
Use of internet in adult education
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Adebola (2008) stated that internet has helped man to see the other part of the world at the click of a mouse. Adebola further stated that
internet has helped people to connect e-mail for one-to-one interaction, blogs for expressing and discussing, groups for specialized
discussion. Abimbade et al (2003) stated that the internet is the largest and most powerful computer network in the world. With access to
internet, adult learners and facilitators or educators can use the electronic mail (e-mail) and world-wide-web (www).
Electronic Mail (E-Mail) – Like the postal mail, e-mail is used to exchange messages or other information with people instead of being
delivered by the postal service to a postal address. E-mail is delivered by internet software through a computer network to a computer
address. Using e-mail in teaching and learning in adult education will enable learners to have feedback from educators more quickly than
messages sent by postal mail. Learners can easily store them for later references.
World-Wide-Web(www) – www is an exciting and innovative front end to the internet. It provides users with a uniform and convenient
means of accessing the wide variety of resources (pictures, test, data, sound, and video) available on the internet (Abimbade et al 2003).
Implications of ICT environment for adult education in Nigeria
Ogunsola (2005) stated that the diffusion of ICT into Africa is at snail speed. This may be due to the fact that learners may not have access to
a computer either at work or at home. Even when they have, there is a problem of electricity because electricity service in Nigeria is
epileptic. Individual computers may not be affordable to most Nigerians. However, because technology is rapidly changing, there is need to
keep pace with the latest technical advancements. To solve this therefore, Abimbade et al (2003) suggested that Community Technology
Centres (CTCS) can be built in strategic location within towns for learners. A community technology centre according
rding to Abimbade et al is a
community service and educational facility where computers and related communications technologies are available
ailable
ai
lable to ppeople who otherwise
might have little or no opportunity to use or learn to use these technologies.

10

RECOMMENDATIONS
Based on the above submission, the following recommendations are made.
x
learners should be encouraged to used computers in adult education right rom primary
mary
ary sc
school to tertiary level by establishing
esta
computer clubs where learners could be taught the rudiments of computer.
x
The Federal Government of Nigeria should improve the electricity service in Nigeria so that everybody would have access to the
internet service 24 hourly.
x
Learners who hesitate to contribute to learning through internet should bee encouraged
number of e-mail
encourag by specifying
ing a minimum
minimu
m
communications per week.
x
Computers should be made affordable for people especially learners.

20

CONCLUSION
SION
This paper has looked at the roles and values of ICT in adult education.
ion. The paper further
further discussed tthe implications of having an ICT for
adult education in Nigeria. Looking at these implications, the work
rk of creating an ICT environment
envir
environmen
onme for teaching and learning in adult
education in Nigeria may seem difficult. However, if other developing
oping
ng countries cou
could do it,, then it is also possible in Nigeria.
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Abstract
This research studies the development of a new prototype of visualization in support of movie retrieval. Today there are many methods that allow
visualizing result of retrieval systems whereby visualization is the creation of pictures in the mind and a production of mental imagery. The goal
of information visualization is unveiling of large amounts of data or abstract data set using visual presentation. With
th this kknowledge the main goal
is to develop a 2D presentation of information on movies from the IMDB (Internet Movie Database) as our movie search engine. The aim is to
amplify the perception of users over the retrieval environment while preserving the output quality at an acceptable
Visualization
ptable
able meaningful level.
l
ideas deal with visualization of information seeking results. These visualization techniques have been collected
ected
d from the literature
literature on how to map
the results of the information retrieval process. We propose a 2D visual interface for mapping collections
of their
ections of movies and exploration
explor
explo a
related information to maximize density of needed information in a single page. For this purpose, we introduce a movie categorization
scheme to
categorizat
help users in navigating through the movies information. The traditional style (interface) of clicking
documents
ing a link to view details ooff document
ume in most of
the search engines like the IMDB (Internet Movie Database) as our movie search engine to find information
uninteresting and tedious.
nformation is very uninterestin
This is because when clicking a particular link the user’s focus is shifted to the new page, and if thee information presented is
i not
no to their interest,
they will need to switch back to the movie’s search results. The key contribution is thuss a reasonable
query on actor/actress
ble mapping result
re
of a qu
movie database in just one page that can amplify visual perception of retrieved movies
graphics interface focuses on
movies.. This theory of data graphic
gra
maximization of the density of useful, interested information in aspect of users in just
ust one screen page. This method oof grouping of information
needs some data extraction algorithms by parsing and crawling the IMDB web pagess that are useful to retrieve
important movies information. Our
r
impor
graphical-based visualization provides a correct understanding of information
without reading them. A qualitative
on that user
userss can see informa
information with
experimental test comparing the classic (traditional) interface of the IMDB and visual interface
interf
interface was conducted.
ondu
Keywords: Visualization, Retrieval system (IMDB), 2D visual interface,
experimental test
rface,
ce, Contribution, Extraction algorithm,
algo
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BRIEF INTRODUCTION
TRODUCTION
RODUCTION
In fact information is one important need in our private life, thus World Wide Web
eb has became one necessary important information source as a
part of their life. Technology has done a tremendous jobb of enabling
the world too capture,
and transfer huge amount of data. However, to
e
capture, store,
sst
help people make good decision, large amount of data
in an accurate, clear and useful way. Finding the
taa is used to
t uncover important
portant
ant meanings
mea
mean
interested data is one challenge of users, therefore "Visualizatio
leads us to firstt using graphical elements carefully in representing large amount
"Visualization" le
of information and datasets; second attemptingg to display
the datasets
dis
dataset graphically, in two or three dimensions, grouped by topic, categories or
clusters.
This ability of the human mind to rapidly
makes information visualization not only useful, but also powerful and
y perceive visual information mak
necessary tool for information discovery.
strongly
ery. Visualization
Visualization
V
alization tools are strongl
stron
y related to the users and their tasks. For example in printed form,
visualization has included the display
ay
y of numerical data (bar charts, plot
plo charts, pie charts) and geographic data (encoded maps). Users, Tasks,
Data, and Basic visualization interactions
ractions are four important issues for visualization implementation that focus on understanding the user’s needs.
As Tufte (1990) says the main
n goal of information
information visualization is to amplify a deeper level of understanding and insights into the underlying
process. “The application off the visualization
retrieval really broadens the horizon of information retrieval” (Zhang &
visualization technique to information
infor
Korfhage, 1999). In fact visualized data is much better, more creative and obviously an interesting way for presentation of datasets because data
visualization is a modern
for people to directly perceive data and discover knowledge and insight from it.
odern
dern approach and highly
highly efficient
ef
Traditionally valuable
through charts and graphs. The model that is shown in Figure 1 is the data transformation
able
ble information
information has been achieved th
from the input in
n the form of raw data to data tables aand then visual mapping to visual structure and the final interface. The whole processes and
tasks are manipulated
(Mann, 2002).
nipulated
pulated by human
human in
interaction (Mann
Data
Raw Da

Data Transfor
Transformation

Data
Tables

Visual
Structure

Views

Figure 1: Human View
Interaction
Visual Mapping
Transformation

Traditional Retrieval Systems Problems
Large collections of documents are accessible to users via powerful search engines and retrieval algorithms; in fact Search engines are very useful
because they allow the user to retrieve documents of interest from the World Wide Web. Since the computer is a powerful tool for searching,
most conventional search engines like movie search engines actually return thousands of hit documents as their output and follow traditional
interface of search engine that provide a linear list of results matched with query. Various searching mechanism and algorithms are becoming
useful to allow the user to retrieve documents of their interest. Search engines retrieve a ranked list of potentially relevant documents and usually
result of retrieved information displays in text list of titles. The only way to browse the content on these sites is by choosing from a long linear list
and scrolling through them to find useful information.
This process is tiresome and tedious, simply because it is impossible to navigate such a long list. Based on this logic movie results of Movie
search engines like Internet Movie Database (IMDB) are typically displayed in an alphabetic organization that is difficult to use. They employ a
traditional approach to database queries with textual response in forming scrolling list. Due to limited screen space, the results are displayed in
more than one page.

Copyright © IETC

807

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

10

Objectives
Therefore, the main aim is to produce an interactive 2D visual interface in one page that reduces the needed screen space. It is a visual interface
for visualizing the results of movie retrieval system that summarizes the results using grouping techniques, features that facilitate user navigation
through displayed information. Using visual, attractive and understandable abstract shapes amplify users’ perception and this theory of data
graphics interface focuses on maximization of the density of interested information in just one screen page.
Related Works on Information Visualization
An enormous amount of work has been done in the field of Information Visualization in the last few years that ranges from geometric techniques
(e.g., scatter plots, parallel coordinates), spiral- and axes-techniques to interactive visualizations for hierarchical information (e.g., cone), graphbased techniques (e.g., curved line) and icon-based techniques (e.g., Chernoff faces). Multivariate data visualization techniques are often limited
in terms of data records to the limited size of the screen. One presentation technique is the tree map. The tree map is a rectangle space-filling
technique which separates rectangles into smaller rectangles repeatedly to represent a hierarchical structure. Each rectangle represents a node.
Vertical and horizontal lines are used alternatively to separate the rectangles to small segments. Figure 2 shows a sample of traditional tree view
and its equivalent visualization technique in treemap (Schneiderman, (1990)).

20

Figure 2: Treemap display in a hierarchical
rchical data set
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Simple shapes like faces are effective graphical representation to reducee screenn space when presenting huge
hug complex datasets. Colours can be
used to represent strategy through mapping; the more similar the strategies,
trategies, the closerr the colours. For
F example in treemap each segment
(rectangle) can be used to represent different score. The presentation
of abstract data can be improved
on of search engine result and
and representations
represe
in order to facilitate cognition of users specifically to achieve pertinent
interactive graphics to reduce time in finding the
inent
ent information by using intera
corresponding data.
Previous works on Visualization of Retrieved results
Finding relevant information becomes increasingly difficult
ficult by the growth of the web. In 19
11997, Zimmer noted in a German newspaper that “the
chance to find certain information decreases drastically
the increase off informati
information
possibilities”. His conclusion was that information
ically with th
nformat
overload is the key word; information rejection iss already the necessary
action. The
of large collections of documents coupled with
neces
he availability
a
powerful search and retrieval algorithms provides
to access large sets of relevant documents in electronic form. Visual
dess the opportunity for people
p
information retrieval technique has two distinct
cognitive strategies of the human mind to solve problems and observed
stinct
ct design genres: the cog
co
interaction patterns with existing information
retrieval systems.
ation
tion retrieva
There are many challenges to visualizing
ing
ng information iincluding choosing
choosing
osing bbetween 2D and 3D interfaces, navigation and interaction methods, and
selecting an appropriate level of detail.
more in information visualization systems to help users keep their orientation
tail.
ail. Animation is used more and
nd mor
when transformations or changess of mappings occur. Cat-a-Cone (Hea
(Hearst & Karadi, 1997). also uses 3D animation for presentation of hierarchical
categories. The second technologies
using simple HTML with JavaScript supports. This has recently gained
ologies that we discuss are 2D
D visualization
visuali
visua
popularity primarily due to
search
o certain
rtain applications mapping se
arch engine results. Some Visual Search assistant like oSkope with a highly intuitive
visual interface is producing
ucing
cing interactive 2D visual interface that
t browses quickly through a large number of images to let us preview information
with minimal pagingg regarding reduced needed screen
space. Accordingly, in our study, the list of retrieved movies from IMDB can be
sc
represented visually
order to avoid long textual list of movies. 2D presentation is handled using a display graphic
ly by using images or shapes in ord
orde
data structure from a shape. However
3D-ideas have
Howe
ha an important role in the area of documents visualization; but they have no potential
components in most systems beca
technical
because the te
chnica environment of the target users is standard PCs and input devices.

PROPOSED METHOD
The issue here is to present data on lim
limited screen and to amplify user cognition of retrieved movie results. In general though, a 2D mapping
limi
interface for search
the comprehension aspect (producing variant category by using different colours and abstract shapes).
earch engine results handles
han
Thus, construction
on of a graphical display will become important in representing the retrieval interest of texts or documents that consist of
movies/videos. IMDb
is a popular site cataloging almost every movie ever made.
Db (http://www.imdb.com)
(http://ww
(http
Most people know about
movies and can relate to movies and actors that are presented with a visualization of the movie data that makes them
out m
mov
eager to find their favoritee movies and actors, check movies and explore actor/actress of their interest. That is why the study of IMDB as a movies
engine is interesting. The dataset has rich information on each movie and actor scope. Figure 3 illustrates the position of our proposed methods in
the search engine visualization based on 2D interface.

Query

Search in IMDB
database

Retrieved
docs

2D interface

2D visual method

Actor/Actress
Figure 3: Architecture of proposed method
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In this study, we are concentrating on the visualization of movie search results. The specific features are Data Presentation and Data Exploration
that focus on the maximization of the density of useful information in a single page; these are two fascinating aspects in user comprehension.
Information Visualization can be used as the solution to present information by providing an interactive environment for people to discover
information about movies.
Problems in existing interface of IMDB that have been identified as follows:
x
The searched results of IMDB are represented in the typical linear fashion.
x
The standard style of click the link to view details of particular movie is practiced here while it
is useful for normal text based web navigation. Because by clicking a particular link the user focus is shifted to the new page, and if the
information presented are not to their interest, need to switch back to the first page.
x
The first page doesn’t show movies information such as genres, pictures, and actors of each
movie.
Principles of our visual interface are organized as follows:
x
Phase 1 introduces the data preparation that consists of a list of over 20,000 Actors/Actresses.. We extracted
26000 names of
ex
famous actors and actresses from the IMDB using a surface crawling procedure from www.IMDB.com.
Surface crawling method
DB.com. Surfa
enable searching of 10,000 movies in the IMDB web site.
x
Phase 2 explains the data analyses and results and this trend is further complemented
some summarized
mentedd by extracting som
information from the IMDB, mainly to speed up our visualization progress. In fact we reduced
uced and limit our data scope to a list of all
actor/actress names, movies of per actor/actress, year that actor/actress play in a movie,
of movies, and any documentation
ie,
e, genres
ge
docu
d
related to each movie.
x
Phase 3 discusses the design of the visualization. The aim is to providee 2D visualization
isualization interface with one
on search box to
retrieve the name of actor/actress of interest from the IMDB. Thus these retrieved
using special
2D interface
ved textss will be presented
pres
sp
with different colours and different shapes or icons. A graphical model communicates
with
iconic presentation of
ommunicates w
ith users th
through ic
documents that users have more control over the information retrieval process.
offers
cess. Each document
doc
offerss a 2D view
vie of the dataset to yield
information for user decision-making with regard to item selection. The
he entire document set is presented tto make an environment to
accommodate users’ needs in an interesting way.
The most functional rules for information retrieval visualization include proximity,
ximity, closure,
losur and
and continuity.
tinuit These principles provide a framework
of visualization-based information retrieval system interfaces from the users
ers view.
9
Proximity refers to perception of people on the grouping
ouping of elements;
elements; accordingly it is one of the best principles in interface
design area.
9
The law of closure is clear when the brain perceives
ivess boundaries of objects or when
wh interface has contours that separate spaces.
9
Text may be minimally used. Instead icons and
while it is essential to make sense of the display
d abstract shapes are use
used w
and interpret the meaning of the icons or any shapes
ap that is used
d (symbols
ls to represen
represent concepts).
9
Colour to sorting, group or categorize
director are used as popular design features (colours and
egorize such as year and name
ame of dire
textures to highlight or differentiate elements).
nts).
Graphical presentation of results are easy on the eye, colours are powerful
element
p
ent in
i visualization and have greatest psychological impact on
visitors, and at the same time the computer screen
colour model. Furthermore, movie genres are sorted and colour coded by genre
eenn supports RGB colou
that give them a distinct colour each as shown
wn in Tab
Table 1.
Table 1: Sorting genres
based on colors
gen
List of Genres
List of Genres
Light Blue
Dark orange
Action
tion
ion
Animation
Orange
Red
Comedy
Horror
G
Green
Black
Family
Crime
Yellow
Blue
Yello
T
Thriller
History
Violet
V
Grey
Short
War
Pink
Light green
Romance
Documentary
Genres are represented
sented
ented in a circle that is divided into 12
1 slices; each slice is dedicated for one of the genres in Table 1. As Figure 4 demonstrates
since each movie
vie may have more th
than one genre, using
us
the slice technique for one genre is specified.

Figure 4: Movie is divided into 12 slices

Circles are arranged in a year block and a star symbol is chosen to represent the actor/actress who plays the main role in the specific movie (Fig
5).

a)
Figure 5: a) Star Symbol, b) Revolution size of circles
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An information triangle card provides more information about attributes such as actors/actresses, documents, pictures is displayed in order to
give tips to users in an effort to obtain an overview of a text or pictures that is directly tied to a normal reading view. As figure 6 displays the
symbol of each segment in the triangle visualization represents the movie information.

20
1

0

Figure 6: Triangle card Information
m
As Figure 5 shows for handling of large volumes of data we determined our threshold 3.16 close to 4 based on the average number of movies
that
nging
ng the size of circles to handle
handle large
lar volumes
an actor may play a role in a year. Movies more than 4 can be mapped in a year square with changing
ated in
n a square block. Size of the small
sm diagonal is
of data in a limited space of blocks that guarantees all relevant movies with the same year located
2/3 of current diagonal.
D1 = Size of current circle diagonal
D2 = Size of small circle diagonal
D2 = 2/3 * D1
2/3 * 2r

2r=D1
D1

Revolution sizes
ize of circles

Small
2r=D2

Current
Cur

The final 2D proposed visual user interface is demonstrated in Figure
re 7.

Title and Overview of movie
ovie

IE
TC

Main
ain Actors
A
off mo
movie

Star Symbol

Information triangle
ngle c
card
Overview of
O
movie

Chan
Changing
size
of Circles

Fig 7: Final 2D Proposed Visual Interface

EXPERIMENTS, RESULTS AND PERFORMANCE ANALYSIS
A qualitative comparative survey between existing the IMDB interface and proposed visual interface was developed. Twelve participants were
given 5 minutes of training session individually because each user has unique skills and experience. All participants perform the same two tasks
during a 20-30 minutes session. Each session includes a search on traditional interface of the IMDB and another with our proposed visual
interface. T-test Statistical method is applied to show significant differences in mean values. Our evaluation setting had the goal of comparing
visualization and non-visualization condition. Two groups of people, one group with computer science knowledge (6 participants: 3 males, 3
females) another without computer science knowledge (6 participants: 3 males, 3 females) were chosen to complete both parts (“viz” & “noviz”).
All participants had no experience related to information visualization techniques. As illustrated in Figure 8, visualization has an increased trend
in “wonderful” and “easy complete task”. Overall the graph shows fluctuations regarding the user satisfaction parameters in the visual interface.
The Graph has a dip in “easy” parameter; again indicating that traditional interface with the difference rate of 0.1509 is much easier than
visualization environment. Zero T-value in the logical item shows both methods of presentation have an equal trend and has the same logic. This
is good enough for our purpose since it shows the qualitative growth between the two interfaces. The visual results of movies is facilitated by
different parameters such as navigation using grouping, satisfaction and high density of interested information but do not say about the user's
ability to work with structures. Therefore, it is not guaranteed as an easy interface. A correct understanding of search results is a successful
visualization technique that our graphical visualization provides useful hints to solve the information overloading.
Copyright © IETC
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0.6
0.5
0.4
0.3

T-Value

0.2
0.1
0
-0.1

easy complete
tasks
comp

straightforward

Learnable

navigation

logical

20
10

readable

flexible

easy

power

satisfying

wonderful

-0.2

Qualitative parameter

Figure 8: T-value Graph

As discussed before our proposed method of visualization is a pre-developing stage
age that aims to amplify cognition of
o users in a touchable way in
work via some search engines like IMDB while preserving all retrieved information
database. The design of an effective
rmation
on from the huge IM
IMDB databa
information visualization system is still more an art than a science.
We have used information visualization techniques as an aid to the understanding
as a model of a search engine. In
derstanding of the IM
IMDB eenvironment
nvironme
ron
order to perform the task successfully, we can suggest a set of structural
visual working. In order to generalize the
ural
al description rules and legend in v
vi
results to other information retrieval applications, the performance of all factors were evaluated with qualitative
measures.
qu
In order to generalize the results to other information retrieval applications
pplications
lications the pperformance of all factors were evaluated with qualitative
measures. We convert textual information into graphical representation that can be processed vi
visually rather than reading. Therefore, user can see
visu
information without reading the information. But as evaluations
shows most of the users were unfamiliar with this kind of result (Movie)
alu
representation.
This research implicates to improve the visualization
more extensive usage studies and evaluations to investigate
on of items inte
iinteractivity. We need
eed mo
and observe user interaction to determine a suitable
enhancing
better
for data exploration.
ble
le implementation
implement
e
er support
s
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INFORMED CONSENT IN MEDICAL EDUCATION: THE EXPERIENCE OF
THE MEDICAL ETHICS DEPARTMENT OF ANKARA UNIVERSITY
MEDICAL SCHOOL
Berna ARDA, MD, PhD, Professor
N. Yasemin OUZ, MD, PhD, Professor
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Medical Ethics Department, Ankara University, Faculty of Medicine,
Abstract
This study aimed to develop a new method based on mastery learning in order to consider the subject of informed consent in medical
education. As a professional skill, obtaining informed consent has been included in the third year curriculum of the Medical School of
Ankara University, since 2004-2005 school year. Groups of 10-15 students in each using learning guides comprised the study population.
The skill was evaluated by Objective Structured Clinical Examination (OSCE) using simulated patients, and the results of the examinations
were analyzed. The results of OSCE demonstrated that 94% of the students exhibited a performance consistent with the principles of mastery
learning regarding informed consent.
Key words: Medical ethics education, informed consent, OSCE, professional skills
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INTRODUCTION
Ethics is one of the important subjects taught in medical education. In this educational process, the place attributed to the ssubj
subject
of ethics
ub
and the teaching methods are inevitably multifold1-4. It is essential for physicians to develop attitudes
des specific
ific to their profession
professio as well as
having practical information and skills. This issue has been stressed in the studies of core curriculum
lum
um in Turkey, as in other countries
untr 5-7 .
o medicine,
Today, medical professionals are faced with various ethical issues in medical practice. Somee of these involve classical values of
and others, new headings created by scientific and technical developments. In this context,
text, the
he physician-patient
physicia
physic n-patient
ent relationship,
relationsh which is
ts' identities
ties as well as cultural and
an social changes,
always a current issue and which is defined by the changes in physicians and patients'
comprises an important ethical heading. Patient-physician interactions with regard to medical ethics is an important
im
subject
su
in the daily
practice of medicine. Among these, the relationship between the physician and thee patient is one of the most signifi
significant subjects. It is one of
the issues, both ethical and legal aspects of which physicians should be familiarr with and be able to reflect in their ppractice. There have been
changes in the relationship between the physician and the patient throughout
of new priorities. The
ut history.
tory. This has caused
cause the emergence
emerg
fact that patients have gained a more equal status in their relations with physicians
of the
ns due to the questioning
estion
t power held by medicine in
social life and easy access to information are the main dynamics of thiss change. After World War II, th
crimes against humanity committed
the cri
by medicine have shaken the trust of people towards medical professionals.
rofessionals. Hence, the tendency
denc to control medicine has appeared
everywhere through various applications8. In addition to the measures
asures taken for the inspection
inspection of medicine by institutions outside the
relationship of the physician and the patient, real efforts havee been
een made towards increasing the power of patients and raising their
consciousness. The recognition of patient autonomy (which is in fact a concept of internati
inter
international law) and respecting it are the natural
consequences of this trend. Formulation of the respect for autonomyy as a target
component that offsets the utilitarian approach of
rget is a com
medicine and the attitudes supported by this approach.
ach. The
T counterpart
rt of this
his argument
argume in the practice of medicine is the concept of
informed consent and its implementation. The only
that is consistent with principles of medical ethics is to
y way to sho
show respect for autonomy
onomy tth
receive informed consent of patients. Medical schools
role in the implementation
of this practice through medical education as role
chools have a rol
ement
ment
models and in the consolidation of physician'ss attitude.
the importance of the faculty members who are role models for the
attitu Without a doubt,
d
students in the natural course of medical education
However, medical schools do carry the responsibility to put additional
ucation is undeniable. Ho
H
emphasis on the issue of ‘informed consent’
training. In Turkey, the majority of the problems experienced
sent’ within the context of formal
form ethics
e
in the daily interactions between physicians
arisee from la
lack of sufficiently clear and enlightening information provided to
hysicians and ppatients aris
patients by physicians. Thus, providing
viding future
future physicians the ability to
t obtain the informed consent of patients and families properly must be
a priority of medical education..
Informed consent has become
topics in medical education with respect to both daily medical practice and the
me one of the most significant topic
process of research. It iss generally defined as acceptance of the medical interventions by the patient who will undergo them after being
informed about the content,
diagnostic and the treatment methods, and their alternatives. This has not remained as a
ntent, risks, and benefits
benefits of the diagno
verbal procedure; in
become mostly obligatory.
n Turkey, its documentation has becom
Since obtaining informed consent has become one oof the routine activities in medicine, it is necessary to add this subject to the medical
curriculum 9-11. Due to some specific features of the cultural base in Turkey, such as paternalism and the health system problems, it is
difficult for
or health professionals
professiona to learn the subject of ‘informed consent’ only through lectures. Our culture defines physicians as
authoritarian
arian and physicians are propped up in their position as the only determinant in the physician-patient relationship. There are also
characteristics,
cteristics,
teristics, such as the family council,
council problems in the functioning of the health care system, and lack of health insurance, which create a
situation
difficult to obtain is not questioned." This circumstance consolidates the physicians' paternalistic attitudes
n where "a service that is diffic
more firmlyy and creates a difficulty in
i the process of informing patients 12 .
METHOD
Since 2002-2003 school
hool year,
yea Ankara University Medical School has no longer used the classic method of medical education. Instead, the
y
school has adopted an in
integrated, modular, student-centered educational system. In this context in addition to classes lectured, new methods
were introduced in ethics education in all the medical courses. The new method was implemented in small groups of students by the
Deontology Department using case discussion, education guides, and Objective Structured Clinical Examination (OSCE).

The skill of obtaining informed consent was included in the curriculum of Ankara University Medical School in the academic year of 20042005. The difficulties mentioned above were taken into account by the academic staff of the Medical Ethics Department while developing
the method of practice. It was conducted as skill training in the Professional Skill Development Laboratory.
The study population consisted of 137 students in the third year of medical education, who received training in groups of 10-15 for two hours
in each group. A faculty member from our department provided brief theoretical information on the subject beforehand, and ten sample
cases were discussed with student groups using previously prepared learning guides (Table 1). Thus, including the reinforcement of
information, the education sessions lasted about four hours for each group. The manual that includes cases collected from various countries
by UNESCO was previously translated into Turkish and printed as an education material 13. Among the samples selected, in particular the
skill of obtaining informed consent in varying situations was underscored. Some preset situations such as informed consent before a surgical
procedure (case 1) and informed consent before prostatovesiculectomy (case 2) were chosen from this book and used as illustrative cases for
education. In the educational process, the method of obtaining informed consent was emphasized throughout the discussions held with and
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by the students. In these small group discussions, the students played the roles of both patient and physician, while the other students were
observers. Thus, simulated patients were not used during the educational process. Patients who were simulated as much as the technical and
financial conditions allowed worked on the day of the examination only.
OSCE is an evaluation technique that is used for competency based education processes. According to complete learning basis, the student
learns a skill in a stepwise fashion, using a checklist, and the student is expected to perform the skill without skipping any of the steps. Skill
training is done with this method in all the other areas; a skill related to Otolaryngology or Urology is also taught using models that are
similar to those used in ethics education. Different skills of OSCE students are evaluated through an OSCE examination, all parts of which
are held on the same day .
After teaching how to obtain informed consent, a new case study is prepared for the end of every module and the student tries to perform this
skill within 10 minutes with another student simulating the patient. During the OSCE examination, a faculty member monitors the students
using a checklist and assigns grades.
In the OSCE exam, new cases were prepared, simulated patients were trained and assessment guides that were developed for this skill were
used.
Table 1. Learning guide for obtaining informed consent
Yes

/

No

20
10

Steps of skill
Introducing oneself
Informing the patient about the procedure to be performed
Explaining the rationale of the procedure
Explaining the expectations about the benefits
Explaining the risks
Informing the patient about the other options
Checking whether the information provided was understood
Repeating with one’s own words
Asking if the patient consents

IE
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The score of station one, which is the place of informed consent skill, was determined
etermined as 10 and the results oof the examination were
evaluated in median and percentages (Table 2).
Examination case
“Mrs. H. is a 55- year- old female patient with two children. One of the children is at the university and the other attends high school. A
solid mass with a diameter of 5mm was detected in her right breast. Biopsy results turned out to be malig
malignant. Ultrasonography revealed no
ma
pathological findings in axial lymph nodes.
As a physician, you talked about your diagnosis with your patient
this meeting, you will discuss the treatment
nt in your previous meeting. In thi
th
options with your patient.
Option I: Performing total radical mastectomy, which is excising all the breast tissue,
nodes and a part of the pectoral muscles
tiss axial lymph
ly
and then administering chemotherapy. Its advantagess are minimizing the
and obviating the need for radiotherapy. Its
he riskk of recurrence
recu
recurre
rre
disadvantages are swelling in the arm due to the sluggish
uggish lymph
lymp flow, restriction
ction
n in arm movements and complete loss of the breast.
Option II: Breast preserving tumor excision that is rem
removing the tumor along with the adjacent tissue, subsequently undergoing
removin
chemotherapy and radiotherapy. Its advantages
conservation of the breast with no effect on the lymph flow and arm movements. Its
ges
es are the conservatio
disadvantages are higher risk of recurrence,
radiotherapy
(burn and other negative consequences that may be caused by
ce, and side effects off radioth
adio
radiation).
“Exercise the skill of obtaining informed
med consent
consent by presenting the opt
options to your patient”.
The results of OSCE
Table 2. Objective structured clinical
data of the skill of obtaining informed consent
linical
inical examination- descriptive
descriptive statistical
statist

The number of students
s
Mean
Median
edian
Mode
Standard
S
tan
Deviation
The coefficient of skewness
T
The coefficient of kurtosis
Minimum
Maximum

137
9.54
10
10
.946
-2.489
6.053
5.63
10.00

120

100

80

60

40

20

0
6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Based on the results in this table, it is clear that students have been successful in developing this skill with a mean of 9.54 and a median of
10.
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Modular system does not offer an individual opportunity for evaluation of IC training. Therefore, it had to be represented in quantity.
However, the students expressed during both the education sessions and reinforcement sessions that the method used was more effective than
the method used in classical education system and that it was much easier and possible to empathize with the patients. Perhaps, it will be
helpful to provide examples of such statements since each is important in quality but has no chance of being internalized within the system:“
I had never thought of that before”, “preoperatively, patients should be informed as to how carrying a colostomy bag ill affect daily life”,
“we have to be understandable to our patients whether they are illiterate or well-educated.”, “ we have to examine numerous patients within a
short timeframe in the outpatient clinics, but this does not necessarily mean we should not inform them”

20

10

DISCUSSION AND CONCLUSION
In the classical system of education in our school, medical ethics was a third year, one-semester must course. It took only 16 hours and its
content was organized to proceed from general concepts to special topics. The program was mainly based on lectures and partly supported by
role-playing for a class of approximately 120 students. With this method, the integrity of the subject could be conserved and systematic
approach was not lost. However, it was not possible to work in small groups with this faculty-centered approach, which harbored other
disadvantages of the theoretical lessons 14.
Core curriculum studies have been carried out to render medical education more functional, integrated and community-based. In the course
of these studies, professional skills and attitudes that should be achieved with medical education have been established
blish as learning targets7.
Based on this primary study in the 2002-2003 academic year, the classical system has been replaced by a new
ew educat
educati
education system, which is
integrated, student-centered, and competency-based. In the process reorganizing six years of medical education,
preparations for the third
tion,
ion, the prepara
year has just been completed. The timing, context, and the teaching method of the subjects in medical
edical
cal education have not yet been
completely determined. In this paper, initial observations and the results obtained with third year students
dents have
ave been presented
presented in
i the context
of the medical ethics education.
Working with small groups and learning by doing during the practice of obtaining informed consent
Working
with
nsen
entt yielded favorable results. W
Wo
rk
small groups has been advantageous for the tutors as they were able to observe the communication
how they use
nication
on skills of the students and hho
their native language. It is also possible to receive immediate feedback from the students.. It was clearly seen in the OSCE exa
examination that
this approach had a positive effect on learning, and the majority of the students weree successful
ful in the exam.
exam This could be the draft for
another study comparing the effects of different methods of education and evaluation
n by providing this education through lectures involving
multiple choice test evaluation in the classical system. There were a few problems
of cases was high
ms with the method; namely, the number
num
nu
for the time allotted for this practice; thus, the students found it hard to focus on the
repetitions and the inadequacy of
he discussions because of repetitio
repetiti
a single tutor in following all the groups. The questions and the explanatory information
misled the students,
mation attached to the
th cases sometimes
so
and they lost their focus on the subject. However, these limitations may be compensated for with observ
observations and feedback, and this method
can be improved. Literature shown us, similar methods have been developed to evaluate
of medical students 15 .
evaluate the professionalism
evalu
professi
prof
Currently, this education is continuing in the third year at Ankara University
results of the first year that are the subject
niversity Medical
Medical School. The resu
result
of this article were used as a guide for more functional education,, andd it was simplified
simplified by decreasing the number of cases.
By means of this method, the student gains awareness of the solution
ution of ethica
ethical problems as well as developing the skill of obtaining
informed consent. The reflection of informed consent education ontoo clinical medical education
educati warrants the integrity of ethics education. In
order to gain this skill, students have to grasp the thinking
and then need to pass through a process of
kin mechanism underlying
ing this approach
appr
appro
skill training including the steps of observation, analysis,
implementation
alysis,
y
im
n under
der control,
control
contro discussion, and feedback. The skill of obtaining
informed consent encompasses cognitive skills such as ffor
formatting the informatio
information
content on the relevant situation, evaluation of
formati
competence, and attitude skills such as imparting
information
and
the patient's right to choose. Therefore, it is
rting authoritative
authorit
i
nd protecting
p
imperative to develop communication skills and
techniques in addition to offering information on medicine.
nd to implement attitude-forming
attittude

C
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Abstract
The following paper considers issues concerning the changes in the instructional designn of a learning course resulted from
the
f
implementation of modern informational technology in education. As modern learners are very
ery familiar with informational
informationa and Web
technologies, an adjustment of a learning course’s instructional design according their requirements
uirements
ts is of key importance.
In the represented article there are described main advantages and disadvantages of both approaches
paper-based
aches to educa
education: traditional,
traditio
approach to education and modern, computer-based approach to education.
In general, an instructional design encompasses all the main concepts of a learning
ng
g course. Therefore, different sets of instructional tools and
techniques are required to develop instructional design for different leaning courses.
tools depends on the specific
ourses.
ses. Selection
on of instructional too
tool
features of a particular learning course. In the represented article there are described
used to develop an
scribed the main tools
too and techniques
tec
instructional design for e-learning courses in the modern electronic environment
onment
ment of educ
education.
INTRODUCTION
ODUCTION
DUCTION
Modern learning environment is full of innovations; technological
cal improvements
improve
imp
ments
nts affect a learning process dramatically and provide brand
new ways of development. Implementation of the modern technology
ology
ogy in education
educatio resulted
resulted in the
t development of new class of learners,
which are more familiar with the computer-based, electronic approach
than with the traditional, paper-based approach
chh to a learning
ning process, th
of education.
Georgia, as a member of Bologna agreement and a country which is striving
European Community, is undergoing the processes of
ving too join Eur
Eu
changes and improvements as well. Nowadays, att our univers
universities a lot of research
universitie
earch
rch and development activities are carrying out that are aimed
to catch up modern standards in education.
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METHODS AND P
PROCEDURES
In general, an instructional design encompasses
compasses
ompasses all the main concepts
concepts
epts of a learning course. Consequently, changes that occur in the learning
process affect substantially an instructional
course. Therefore, it is vital what learning activities, methods and
structio l design of a learning cco
structiona
components are included in thee learning course. Instructional designers
are aimed to use the “mixture” of learning “ingredients” that
desi
des
guarantee high quality knowledge
edge for learners.
le
In the traditional, paper-based
design is pointed mainly at a creation of a learning content. The main
ased
sed learning environment an instructional
instruct
instr
attention is devoted to the
he specifics of a learn
learning content, and
an those didactical tools and techniques that should be included in it. A learning
method used in this type
ype of education is mainly F2F
F (Face to Face) at classrooms or auditory.
To compare a traditional
ditional
itional approach to education with an education using modern informational technology, consider the following table:
Traditional appro
approach to learning

x F2F communicatio
communication
communication;
x A lack of usage of IT in
process
(only
the learning pro
pr
presentations
and
few
are used);
CD/DVD ar
x
Dependence on time and
De
Depe
space;;

Modern approach to learning
Blended learning
pure e-Learning
x F2F communication;
x
No F2F communication,
a learning process can be
x Usage
of
IT
and
performed only by means of
multimedia in the learning
IT;
process;
x
Usage of IT and
x
Substantial independence
multimedia very widely;
from time and space;
x
Absolute independence
from time and space;
Table 1

While developing an instructional design for a modern learning course, instructional designers are concentrated on the target group – the
learners. Modern students are very versed in the informational technology, especially in its practical usage. Today it is very hard to imagine a
student that is not able to use Skype or Facebook, email and etc. In spite of the fact, that these software systems are not directly intended to
have a pedagogical usage, they are used in education very effectively. In the process of familiarizing with such systems students familiarize
their selves with those tools and techniques of Web 2.0, that are used in the modern learning process very intensively.
As the central position in the learning process has shifted from a teacher to the student, modern instructional designers are oriented to the
students and their requirements. Therefore, learning courses are designed in the way to be the most convenient to learners. A learning course
should attract learners and encourage them to earn as much knowledge, as possible.
As it is necessary to move from old learning paradigms to modern, IT-based paradigms of education, a collaboration of instructional
designers and IT specialists become of key importance.
The following table summarizes those instructional tools and techniques that are used to develop modern (computer-based) learning course
vs. tools and techniques, which used to use instructional designers in developing traditional (paper-based) learning course.
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Traditional approach
F2F meeting in auditory;

Learning method

x

Learning activities

x
x
x
x

Learning resources

x
Different kinds of printed
material mainly (books, hand outs,
journals, etc.);

a

20
10

Working
with
target group

Lecture (F2F);
Assignments (F2F);
Presentations (F2F);
Testing for grading (F2F);

Modern approach
x
F2F meeting in auditory;
x
Pure e-Learning (distance learning);
x
Blended learning;
x
Lecture (F2F, or using IT: video
lectures, video conferences, );
x
Assignments (F2F, or using IT);
x
Presentations (F2F, or using IT);
x
Self-control testing (mainly using IT);
x
Testing for grading (F2F, or using IT);
x
Synchronous
and
asynchronous
activities (forums, chats etc.)
x
Tools of Web 2.0. (blogs, wikis, and
etc.);
x
Different kinds of printed
nted material
(books, hand outs, journals, etc.);
x
CD and DVD resources;
rces;
x
Electronic libraries;
ies;
x
Web pages;
x
etc.
A learning process
ess is directed to both: a target
group and eachh individual
ividual from this group. In eLearning environment
ment it is much easier tto
organize individuall consultations
co
consultations
tations with individual
individ
members
group.
bers of a target
ta

There is some lack of individual
work with the members of a target
group

Table 2

Tools and techniques used to develop e-Learning course enable learners nott to be tied to the particular
icular time and pparticular space. Learners are
becoming able to earn knowledge even from their working-places thatt is increasingly important nowadays.
Independence from time and
nowaday
now
space is one of the most important and attractive features of the modern
is quite important in the case of
odern e-Learning environment. This
T
students as well. Today most of the students are working, and aree not able to devote
dev
all of their tim
time only to learning at a particular time
within a particular space.
But, we must notice, that sometimes this independence from time and
nd space results in a lack
la off personal relationship between learners and
teacher, that turns out to be a disadvantage of a learning process. That’s
designers are trying to enrich learning courses with
t’s why instructional
tructional des
desig
means of electronic communication as much as it is reasonable.
son
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RESULTS
Nowadays our universities are undergoing a very
process
ery
ry complicated
com
proc of altering old
o attitudes to learning to new, modern approaches. As the
ol
members of European community, we are receiving
eceiving
ivin considerable
considerable help from the community in this direction.
Within the scope of the project “Institution
in Caucasus” that was carried out by organization InWent in
ion Building
uilding and HRD for e-Learning
e-L
e-Lea
the Caucasus region (Georgia, Azerbaijan,
aijan, Armenia)
Arrmenia) in 2008 and lasts
last till
til now, we are preparing several pilot learning courses for several
educational and R&D organizations
in the domain fields (specialists of the particular learning
ns in Georgia. Together with the specialists
sp
contents), we are developing instructional
according their specifications.
structional
tructional design for each learning course
co
According to our experience,
e,, instructional tools and techniques differ considerably in compliance with the different learning course. For
example, in a self-study course
Foreigners”, which was developed for those foreigners, who want to learn basics in
ourse
urse “Georgian Language for Foreig
Georgian language, wee used much more vide
multi-media components, than in e-Learning course in Economics. On the other
video/audio and m
hand, we created forums
e-Learning course in Economics. We are using tools of Web 2.0 in this course as well. The
ums an
and chatt sessionss in the e-Learni
self-study course “Georgian Language for Foreigne
Foreigners”
involves mainly self-assessment tests, whereas for the e-Learning course in
Fo
rei
Economics we created both: self-control and examination
tests. For those e-Learning courses, which were created to teach particular software
examin
(for example,
packages that enable screen capturing (for example, Wink), because it turned out to be the best
e, MS Project) we used
use software pack
solution inn such
ch cases.
case
Based on researches, we can name the main
mai principles that an instructional designer should adhere to create modern e-Learning course:
x
A learning content should b
be prepared and represented to learners in small portions, to be easy to read and understand. A
complicated
expressions and foreign words is much less effective, than well-structured text with clear and specific
ed text, full of difficult ex
exp
definitions. When instructional de
designers want to insert media-components in the text (animation, graphs, pictures and etc.), they must be
very careful, because
might make a learning course absolutely useless for educational purposes. To create learning content a
ecause oversaturation
oversatura
oversatur
wide variety of different
fferent softw
ssoftware packages are used. These are particular authoring tools such as ExeLearning, Toolbook, Flexauthoring, and
etc., as well as Learning
Management Systems, such as Moodle, Blackboard, Sakai and etc. There are a lot of tools to create media-contents
ing M
like free software system Wink, or commercial softwares Adobe Flash, or Adobe Captivate, etc;
x
Every high-level learning course should include an assessment tool. The main and most widespread purpose of the assessment tools
is to assess and grade learner’s knowledge. But self-assessment is also very important. Self-assessment tools make a learning process more
interactive. They enable learners to evaluate their knowledge objectively at the right time, and improve any lack before grading. Almost all
the Learning Management Systems are equipped with the quite effective and flexible testing engines, but there exist number of software
packages like Hot Potato, Tests 2009 2.3 and EasyTestMaker, that are intended only for creation of tests;
x
A learning content should be well-structured and involve well organized meta-data system. A good practice is a linking of learning
units of a learning course, in order to develop more “alive” and active learning course;
x
A learning course should involve mechanism for tracking learners’ activities and presenting this information in a convenient form.
Learners’ performance and all their results should be cumulated, in order to analyze students’ overall progress. This information serves as
one of the main indicators of how effective a learning course is. Almost all the Learning Management Systems are equipped with this
possibility;
x
An inclusion of tools for synchronous and asynchronous communications in the modern learning course is very important. These
tools help in establishing less formal relationship between participants of a learning process that, in its turn, simplifies the learning. Forums
and chats disburden learners from psychological barrier of asking questions about unclear topics, and help them to express their opinion more
freely. On the other hand, insertion of tools of Web 2.0. like blogs and wikis in the learning process is increasingly topical. The most
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commonly used web pages to create blogs and wikis are Blogger.com, Worlpress.com, Pbworks.com and etc. Not less important is a usage of
the social software like Skype and Facebook;
x
It is very important to have personal communication with learners. If it is a learning course that is based on a pure e-learning
method of education, then importance of e-mailing, chats and forums doubles. In this way participants of a learning process might diminish
to minimum a lack of personal relationship between them.
In total, all the tools and techniques described above are intended to create interactive and alive, free from time and space learning courses.
In order to attract modern students, we should offer them modern and highly technological learning courses.

Picture 1

10

CONCLUSION
In conclusion, we want to recall a very interesting presentation of Mr. Brian Durant, an English scientist, which he made last year at eLearning conference ONLINE EDUCA, in Berlin. His presentation concerned an organization of e-Learning environment and an effective
usage of new technology in this process. Among others, Mr. Durant presented one very interesting, on half humoristic observation about
graphical representation of a learning process. To his opinion, a relationship between students and a teacher could be described as following
just few years ago:

20

where a circle stands for a set of students, and a teacher is represented as a point. According
ng this picture, a teacher outgo his/he
hhis/her
is/h target group
in the intellectual development.
According Mr. Durant, today the situation is changed and can be represented this way:
ay:
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Picture
ctur 2
This means, that students are not behind their teacher in intellectual
And may be sometimes, especially in the
ctual
ual development any more.
m
utilization of new Web technologies and software applications they might
ight be far ahead of thei
their teachers.
And clearly, the next stage, teachers should try their best
st to avoid, is a situation
tuation when students
studen outgo their teachers in all aspects:

Picture
3
Pict
Pictur

Of course, all of this was said
idd with a big deal of humor, but, as we
w know, there is many a true word spoken in jest. So, to avoid a scenario
described above and hold their
teachers should
always be in the know of all the improvements and innovations appeared
heir positions strongly,
st
sho
in the learning environment.
students involved in the learning process intensively, and support improvement and
ment. Only this way
way the
they can get stud
progress in the educational
ational system as a whole.
hole.
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Abstract
This research study explored how instructors perceive the social networking site such as Facebook is a potential
tential to use
us as an educational
u
related applications. More specifically, the researchers investigated perception of instructors toward Facebook
okk as a teaching tool.
This paper aimed to bring into light as possible integration of social networking site Facebook into university
association with this the
ersity
ty life. In associatio
researchers of this study explored influences of Facebook on instructor satisfaction, whether Facebook
and
ookk enhance
nhance learning and teaching
te
whether and how Facebook could lead to meaningful virtual university.
Thus, this study mainly focused on the following research question `what are the instructors` perceptions
erceptions
ceptions of integration of social
social networking
net
site Facebook technologies in their teaching activities?`. In order to investigate instructors` perceptions
eptions questionnaire is used. In
I this way,
this study had a chance to actively engage instructors about Facebook to discuss ideas andd perceptions
tions regarding uses of this new
ne technology
in relation with students and education at the university environment. All the accessible
Mediterranean
University will
le instructors
ors in Eastern Mediterranea
M
form the sample of the study.
Results of the study indicated Facebook as an important social networking tool used
sed
ed by majo
majority
rity of the instructors in a social sense, but most
of them are not ready to use of Facebook for formal teaching and learning purposes.
poses.
es.
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INTRODUCTION
ODUCTION
chnologies
ologies are being integrated into learning contexts. Facebook, the most
In the first decade of the 21st century innovative web-based technologies
popular social networking Web site in the world, was founded in a Harvard dorm in
i the winter of 2004. Facebook has become an important
municate information and
an activities. Facebook used by students mostly
component of many students` lives as a way of meet friends, communicate
oriented by communicating for others and for posting
information
hobbies, and relationships status (Mazer,
ng personal
p
rmation such as pictures,
pi
pict
c
Murphy, & Simonds, 2007). However little research has exa
examined instructors`
tors` accounts oof their use of Facebook.
The problem of the study was our attempt to ascertain
instructors’
of the educative uses of Facebook. This study
scertain university
univer
univ
rs’ perceptions
perce
percep
examined how and if Facebook can be used by
teaching tool? Or
y instructors as a te
O more particularly, is Facebook a teaching tool that can
exploit opportunities to enhance social networking?
of perceptions in the virtual world of technology—in the case
working?
rking As with any exploration
exp
of this research, that of Facebook—our research
esearch
ch faced usual limitations
limitation that have been identified by previous scholarship—that narratives or
accounts that we give about virtual spaces have at least two determining
features; accounts are encyclopedic and they are iterative
dete
determi
(Murray,1997).
On the one hand, users’ perceptions
are encyclopedic because they are unpredictable and can lead in
ons of experience in the virtual
virtual environment
envir
enviro
most any direction. In this respect,
espect,
spect, to make sense of the views
views and
a opinions of subjects required that the researcher impose order on the
discussion with a questionnaire
section of the questionnaire provided a data set that yielded data relevant
naire that was partially
partially closed. The
pa
h closed
clo
to specific research questions
stions about learning with
w Facebook.
Facebook
On the other hand, instructors’ perceptions of experienc
experience in the virtual environment are iterative and are likely to produce unexpected
responses which might go off in any direction. W
find it plausible that where the social uses of Facebook intersect with the educational
We fin
possibilities that
are surprising and yield unanticipated insights. To gain the benefit of such responses a
at perceptions of users most likely aar
portion of the
open-ended. Findings produced from such a questionnaire have both limitations and benefits. Since
hee questionnaire was partially
p
open-en
we could nott confidently have our own preco
preconceptions of the open-ended responses served to guide the research through the iterations of
respondents
ndents
dents thinking. Findings from the open-ended questions had to be judged on their face validity, through the extent that the
questionnaire
learning that it set out to measure (Krueger, 1994).
onnaire measured the concepts of lle
Since there
re are many factors that mitigate
mitig a study of this type we sought to address the question of internal validity by assembling an ongoing
miti
audit trail (Anderson
Anderson & Arsenault, 2000). The audit trail takes the information we recorded as the research took place and records decisions
made concerning
ng all aspects of the
t research process as they unfolded and demonstrates how the links and conclusions between the data and
analysis were derived.
ved.
As researchers we engaged
ngage with this study with our own conceptions wherein we anticipated that most instructors were frequent users of
Facebook and that typically most would have formed some attitude towards its use as an instructional medium. Additionally, we are curious
ourselves about the potential use of Facebook as an educative tool and have hoped that this study would assist us in giving direction to our
thinking about the use of Facebook as such.
METHODOLOGY
In April 2010 an online survey of instructors at the Eastern Mediterranean University was conducted in order to explore how the instructors
used Facebook for social perspective and for academic purposes. This paper is based on the results of the online survey that was carried out
over a five-week period.
Population and the Attained Sample
The target population of the study consisted of all instructors at EMU in the Turkish Republic of Northern Cyprus. Nearly ninety percent of
the population was Turkish speaking and the rest English speaking. We publish the online questionnaire thru university postmaster service
that sought responses from all in Turkish and in English languages. The questionnaire was administered two times in the spring semester of
2010. 115 instructors responded of which 27 were English speakers and 88 were Turkish speakers. The respondent numbers broke down in
gender to 22 male English and 5 female English responses whereas with the Turkish respondents, the percent of female instructor were 46
while the male instructors were 54.
Instruments
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In order to collect data, Facebook Usage questionnaire was developed by researchers was utilized. The survey was anonymous to ensure that
instructors could freely express their opinions. The questionnaire includes items about demographic information such as age and gender, it
also included Facebook usage measures, such as time spent using Facebook, and items designed to assess study habits, items related with
having instructors FB account, and educational identity. The questionnaire pertaining to instructor’s perceptions was re-administered one
month later to see if the questionnaire elicited consistent responses between the two time points. This re-administration provided assurance
through test-retest reliability that the questionnaire was reliable.
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FINDINGS
Demographics
The demographic data we accessed about instructors is presented in this section. 115 instructors responded to the questionnaire. The
percentages gender-wise were female instructor 46%, male instructors 54%. According to age 50% instructors` were between 25-39 years
old, 30% were between 36-45 years old, and 13% were between 46-55 years old. In terms of time spent with Facebook, 43% of subjects
indicated that they use Facebook every day, 25% mentioned that they use Facebook when they are alone and another 25% of instructors
prefer to use Facebook primarily on weekends. With regard to other internet technologies, most of the respondents 77% also use Google,
29% of respondents use MSN Messaging, 28% of respondents use Youtube, and 5% of respondents use Twitter.
Our survey revealed that great majority 29% considered Facebook as a communication tool, 25% as sharing
a further 19%
ring tool whilst
w
considered as a tool used for spare time. However, only 4% of respondents considered Facebook as a tool for
research. 68% of subjects
orr doing research
pointed out that they use Facebook to maintain long-distance social relationships, a majority of instructors
nstructors
uctors 60% stated that they use
Facebook to contact the old friends. Significantly, only 14% of instructors indicated that they use Facebook
cebookk to facilitate academic
academ goals and
coordinates study with colleagues when they responded to the question `Why do you use Facebook?
purposes do
ok? ` For the question, `What pur
you use Facebook [for] in academic sense`, 33% of subjects indicated that they use Facebook too communicate about academic interest
and
inte
follow the academic links, only 8% indicated that they do not use Facebook for any academic
emic purpose.
purpose Further
Further
er exploration of
o these data
revealed that only 8% of instructors often use Facebook for academic purposes whilst half
lf of thee respondents 52% rarely use Facebook for
academic purposes. 39% of participants said that they felt that their use of Facebook neither
negatively
affected their students`
either positively
tively nor neg
negativ
ely affecte
academic performance, but 32% believe that Facebook use positively affect students`
13% stated that their
s` academic performance and only 13
Facebook use negatively affects students` academic performance. A majority off respondents 76% said that
comfortable about
at they feel
f
university staff having Facebook profiles, whilst a minority 7% stated that they
ey feel uncomfortable about university
universi
univers staff having Facebook
profiles, and curiously 13% of respondents do not know how they feel aboutt university
profiles. The finding that they
ersity staff having Facebook
F
k pr
do not know might indicate that they are in a process of forming an opinion
Facebook.
on
n about any educative uses of Faceb
Indeed, when presented with the question `If you needed help withh your research wou
would
comfortable communication through
woul
d you feel
eel com
Facebook with a colleague about it?` 54% of respondents said no and
they feel comfortable to communicate
nd
d the rest responded affirmatively th
through Facebook.
Preferences
Our survey revealed that 37% of respondents indicated that when they
that they considered it is a site that can create
hey first used Facebook
bookk th
something new, 28% of respondents reported it appearss li
like other sites, and 15%
indicated that they can use it just as they use other
% of
o them
hem in
ind
sites. 23% of respondents prefer Facebook friends who have more information
22% of respondents like to use wall because
ation in their profiles,
pr
it is anonymous, 14% of them like to check theirr notificatio
notifications, 13% of respondents
notifications
ondents
ndents li
llike to play games (Farmville, Fishville…) and 7% of
respondents revealed that there are some parts of using Facebookk that
t they are still
ill ccurious about.
Instructional Potential
Research studies have suggested that Facebook
useful tool for promoting effective academic practice (Madge, Meek &
acebook
ookk is a potentially use
usefu
Hooley, 2009; Mazer, Murphy & Simonds,
monds, 2009). The quotations bbelow highlight the range the instructors’ opinion of the potential of
Facebook with regard to integrating
perceptions about the place of Facebook as a means of generally enhancing
ngg it to teaching and their percepti
perception
university education:
Responses about Facebook’s
education
k’s
’s potential to generally enhance university
univ
un
Well, if used and managed properly, it ccoul
could
useful place to inform students and other university staff about events and other
d be a usefu
academically purposed
urposed collaborations.
It can enhance
ce but it depends on our usage
I live never
er taught about it but why not
I do stay
but I don't use it to communicate with students.
ay in touch with some colleagues on Facebook
F
I find
and
nd Facebook
Faceb k to be an intrusion
intrus
an far too confusing to be useful. I never use Facebook for any kind of serious
communication
ommunication purposes. I don`t think
thi Facebook has any real value for enhancing university education.
In fact the reality of the Facebook
ebook potential (if there is) is not existing and for sure is not matching with our university members
(Academic
cademic and personnel
personnel staff)
There are already groups that everyone can join and discuss or write forum or blog! You can get what you need from Facebook
Responses about potentia
integrating Facebook with teaching
potentially in
Some exampless of iin
instructor responses about using Facebook for teaching purposes are provided below:
If any subjects in each academic field has it's own page everybody can share their new finding on that.
I use Facebook to get my students communicate in English with me. I think because it is trendy students get motivated in
learning through Facebook. Another factor is that students feel more related to the course when they know they have the
opportunity to contact their instructors through a less formal channel. Finally, class participation and attendance increases once
you add your students as Facebook friends, because there is always the possibility that your instructor may catch you on
Facebook.
Academic and Social Benefits
It has potential for virtual education and I don’t sense it in academic area
Since I didn’t use Facebook for academic purpose so I don’t have experience about that
It has no potential, i guess, because it has many distractions which derail students rather than helping them do something useful.
We also recorded instructors’ perceptions about how Facebook benefits students socially and/or academically.
Social Benefits
My students can keep up with the events in the university or social activities held by other students outside the university
boundaries
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It has the ability to share information very fast and easy plus most of people have an account there.
Is Facebook a positive or negative social force? I don't know. Does it limit relationships or help build them. It's certainly positive
for long distance relationships, but does it actually limit local dialogue? I would think that it does.
They spend too much time on useless things. I don't think they use it for academic purposes.
Socially can be but academically no I don’t think so or at least I haven’t seen
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Academic Benefits
There could be discussion forums for different topics for students and academicians to participate in, but there are better forms of
Internet based collaboration specialized for academic purposes.
Having course group and finding time to discuss things like forms. If they know their instructor is online they can feel freer to
ask questions.
It brings a well opportunity for academic information, if every course has one page and with this page the students can be
informed about their course. And, also it could be better that everybody give the social events information in this way.
Students have a chance to discuss their ideas on a certain topic given in a course. Yet as students still perceive this website as a
fun activity, I think instructors need to do more goal oriented activities. For example, I have linked some BBC learning websites
on my profile and I have given them a specific task to be done on Facebook. They enjoyed it a lot and of course
urse learnt from it.
This is a question mark, but most probably they will benefit.
I think people should be trained to do so. Some special parts should be designed for academic purposes
urposes
rposes so that sstudents can
benefit from them/it. Moreover, I have used and seen people using these social networks but, unfortunately,
fortunately,
unately, people are tired of
thinking critically and academically. Therefore, they use them to have fun and to be away at least
from the
st for some time fr
fro
exigencies of academic life!
I do not agree with Facebook being a beneficial website in undergraduate students’ academic
micc life.
life
I'm not pessimistic person but to be honest it is just wasting time to get help from Face-book
book for academic term.
But something like Moodle (also needs some more modifications) is working as a real
exactly?
al academic
emic activity if mean that exac
I think they don’t want to give the time for academic purpose in Facebook they want to usee it for spy other
oth profiles oor spend the
time for new relationship
Far too many young people use extremely poor judgment in their posts, endangering
career
angering their long-term
l
career goa
goals and reputations.
Cyber-bullying is also a major concern. I do not think it is an appropriate forum
use.
rum for academic uus
e. I feel very
ry sstrongly about this.
It is not realistic to expect academic benefits of Facebook for the majority
consider how are they really
ority of our students when we consid
using the given website. On the other hand, it may have create some
communication between the
ome
me opportunities
opportunit regarding
ing tthe com
university and the students (for instance; announcements, information
mation on administrative and academic
academ deadlines, campus news
aca
etc.)
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CONCLUSION
CLUSION
L
This study examined the opinions of instructors` of th
the educative uses
networking website Facebook. It also examined how
ses of social
ocial networ
Facebook can be used by instructors as a teaching
Results showed
Facebook is an important social networking tool used by
g tool. R
d that,
t, Faceboo
majority of the instructors in a social sense. Thatt is to say, there
are instructors
the
t
tors
rs who thought Facebook could be integrated into university
education however the remainder of instructorss we questioned
the use off Fa
Facebook was most important for social reasons, not formal
questione thought
thou
teaching purposes, and they remain skepticall about
potential of Facebook.
bout educative potentia
So what is the potential for using Facebook
Straightaway, Facebook is a technology that appears to have broad appeal
okk ass an educative tool? Stra
Straig
to instructors and to students alike. The academic potential of Faceb
Facebook most likely resides in its reflective qualities—users’ social
Fa
consciousness and competence can apply to their academic consciousne
consciousness, its mechanisms, that are built in for peer feedback—suggest that
conscious
there is potential to use Facebook
okk to initiate collaborative enquiry an
aand as Selwyn notes (2007) its primary attractiveness lies in its ease of
education-related interactions between
learning via Facebook is a fait accompli. Another point, raised by Selwyn and
between students—interactive learni
echoed in the responses off instructors in this
exists always already a sense of shared passage in learning, using and
this study is that
th t there
the
t
enjoying Facebook. So to use Facebook
ookk successfully
suc
and pproductively requires that instructors approach it in not too serious a manner,
perhaps to use its distractions
example, where is distraction desirable? Distraction needn’t “derail” students rather,
stractions
tractions as a teachi
teaching
ng too
tool, for exa
distraction as muchh as technological
tec
innovation
innovation distracts
distract so that quality of distraction can and should be an object of study. In which regard,
dis
Facebook has a homological relation with all and an
any “new” technology. To learn Facebook or to learn about Facebook puts that learning in
the history off ideas that are troublesome
simply because
they are unfamiliar and new yet, that seem to always lead to other innovation and
troub
b
creativity..
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INTEGRATING WEB MINING AND PEDAGOGICAL THEORY FOR
DETECTION BEHAVIOUR PATTERNS OF ONLINE LEARNER
Marija Blagojevi
Kragujevac University-Technical Faculty a ak, Serbia
Department of information technologies
e-mail: marija_b@tfc.kg.ac.rs
Abstract
The using of web-mining techniques in integration with pedagogical theory was presented in this study. The research was done on moodle
system for electronic learning at Technical Faculty in Cacak. The courses of different structures regarding organization and the form of
materials were included with this analysis. The goal of this study relates to the determination of the above mentioned integration possibilities
for detecting behavior patterns of online learner. Results that are obtained with the integration of web mining techniques and pedagogical
theory can be used for promoting electronic courses. The following study relates to the appliance of integration in web mining techniques
and pedagogical theory for designing an ideal electronic course model.
Keywords: web mining, pedagogy theory, online learner, moodle
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1. INTRODUCTION
With the increase of information available on the Internet, it has become essential to track automatic tools for finding desired resources and
for tracking and analysis of behavior patterns (Cooley, Mobasher & Srivastava, 1997). According to Srivastava
stava (2004) web mining
min
presents
the usage of data mining techniques for extraction of useful information from the web data.
Web data relate to:
• The contents of a web text, pictures,...
• The structure of a web links, tags,...
• The usage of web-http logs, server logs,...
In the recent years, many universities were introduced with numerous e-learning technologies
chnologies and introduced them
the in education in order to
increase flexibility and expand students’ experiences in studying (Kickul, 2002).
The use of web-based education systems has grown exponentially in the last few yea
years, spurred
red by the fact that ne
neither students nor teachers
are bound to a specific location and that this form of computer-based education is virtually independ
independent of any specific hardware platforms
(Brusilovsky and Peylo, 2003). Learning management system (LMS) have
ve become a part of a teachin
teaching and are used just the same as in the
function of a back up of a traditional teaching, as like a means for independent learning. These systems
sys
provide many opportunities for
teachers and students. Apart from distributing teaching material andd information to students, a teacher
teache also has a possibility of preparation
and application of electronic tests and tasks in e-form, organization of collaborative activities (discussions
(discus
within a forum, work within wiki
pages, chat).
Web mining techniques can extract knowledge from the behavior off past users to help future
fut
ones, these techniques have much to offer
existing e-learning systems. (Desikan, DeLong, Beemanapalli, Bose, & Srivastava,
ava, 2006). Articulating and identifying patterns of use in Elearning systems may provide better understanding of how students undertake Web-bas
Web-based learning and guidance for better organization of
online learning activities (Ai & Laffey, 2007). In the analy
analysis of relation between
tween teachers and students, web mining techniques in the
domain of log analysis are not sufficient (Avouris,
ris, N., Komis,
Komi V., Fiotakis, G., M
Margaritis,
ar
M., & Voyiatzaki, E., 2005).
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1.1. Review of the literature
The analysis of students’ behavior within
thin electronic
ctronic course was presented
pres
in (Toth, 2008). The techniques used in this analysis were web
mining techniques. Analysis was conducted
onducted among moodle log files. Learner’s interaction with Internet based on educational materials was
studied in (Toth, 2008). In the mentioned research, web mining techniques
te
were used to understand students’ behavior, to determine elearning system effectiveness,, and to measure the success of instructional
efforts.
instru
According to Romero (Romero,
mero, Ventura & Garcia, 2008), an amount of time that students spend on individual moodle activities such as
tasks, quizzes, forums could be determined. For that purpose a table with attributes for every student was used. Data mining techniques
applied on moodle learning
arning management system are described in (Romero, Ventura & Garcia, 2008).
1.2 Purpose of the study
stu
Moodle (http://moodle.com)
p://moodle.com) system
syst
that is used on Technical Faculty in Cacak has 57 different courses. Electronic courses have different
structure in the
he sense of activity organiz
organization within the course. Necessity for electronic courses appeared in the course of their promotion.
The task
sk is to find out students’ behavior patterns through the medium of web usage mining (Chang, Healey, McHugh & Wang, 2001), and
on the ground of that prom
promote the existin
existing electronic courses.
The purpose
ose of the study relates to the determination of integration possibilities in web mining techniques and pedagogical theory for
detection behavior
havior patterns of onlin
online learner.
Hypothesis 1: The time duration when the users are the most active differs in traditional and online learning.
The conducted research
search oopens new questions with regard to the way of electronic courses’ organization that would lead to the less number of
dropping out from electronic
ectro courses and greater activity within the courses.
According to Wel (van Wel & Royakkers, 2004) ethical standards on the occasion of applying web mining techniques are of exceptional
importance due to protection of personal information. In the conducted research, personal information are hidden in the exposition, in a way
that signs ? are put instead of users’ names.
2. METHOD
For the purpose of determining the time in which the online users are the most active, web mining techniques were used. Behavior patterns of
users were detected with the usage of log file analysis. Log files were downloaded from moodle system for electronic learning. Courses
within this system are being used as a backup of blended learning (Alvarez, 2005).
In this research, participants are students of Technical Faculty in Cacak. The research was done within moodle learning management system.
There are 62 electronic courses and 1654 participants in this system. Students attend different courses, depending on their year of study.
For log analysis, program AlterWindLogAnalyzer was used (given on the sait http://www.alterwind.com). The tool gives us the possibility of
log files importing in different formats. In this case, log files are given within textual program files.
The example of two records within accessible log file within moodle-lms is presented here:
147.91.1.45 - - [25/Nov/2008:12:46:24 +0100] "GET
/moodle/user/index.php?contextid=519&roleid=0&id=14&perpage=20&search=&spage=1 HTTP/1.0" 200 41038
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"http://itlab.tfc.kg.ac.rs/moodle/user/index.php?contextid=519" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; enUS; rv:1.8.1.18) ?????/???????? Firefox/2.0.0.18"
147.91.1.42 - - [25/Nov/2008:12:46:24 +0100] "GET /moodle/user/pix.php/1280/f2.jpg HTTP/1.0" 200 1594 "
http://itlab.tfc.kg.ac.rs/moodle/user/index.php?contextid=519&roleid=0&id=14&perpage=20&search=&spage=1
" "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.18) ?????/???????? Firefox/2.0.0.18"
After the determination of the time when the electronic courses´ users are being the most active, obtained time is compared with the time
when the participants in traditional teaching are the most active. The time when the participants of traditional teaching are the most active is
given in (Montagner & Testu, 1996).
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3. RESULTS
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Picture 1: Average activity during different periods
ods of day
In picture 1, activity during different periods of a day is presented, 24 hours, in relation to the number of visitors and the number of hits.
Given data within the chart in picture 1 pointss towards
tow
the periods
ds during
du
day when the users are the most and the least active. The highest
number of system for electronic learning
g visitors
ors was recorded at 4 pm,
pm and the least at 5 am. The number of hits that are being opened in any
web page doesn’t always consist withh the number of visitors. So, the hhighest number of hits was at 1 pm, and the least number of hits was at
4 am. Bearing in mind the time of the most and the least activity, recommendations
reco
for giving tests, surveys, collaborative activities could be
given.
Bearing in mind data given in (Montagner
(Montagn & Testu, 1996) period
perio of time when the users of electronic learning system are the most active
matches with the period of time when the pa
participants in traditional teaching are the most active. Namely, the highest activity in the afternoon
hours is, according to Montanger (Montagner & Testu , 1996) from 3 pm -5 pm. In that range of time, the highest number of users is present
on moodle learning manag
management system (http://itlab.tfc.kg.ac.yu/moodle).
http://itl
However, the highest number of hits for online learners is at 1pm.
This dissimilarityy due to different time organization of teaching in traditional and online learning.

Picture 2: Average activity during certain days in week
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In picture 2, activities, number of visitors and number of hits by day of week is presented.
Results obtained with web mining techniques point towards the activities by day of week. Obtained results that relate to the average activities
can be used for receiving recommendations for electronic courses organization in terms of activity planning. According to the obtained
results, the highest number of visitors is on Wednesday. The highest number of hits is on Monday. That points to the fact that smaller number
of students achieves more hits on Monday. According to the picture 2, Sunday is the least active day.
Results obtained with web mining techniques are compared with fluctuation of work in traditional school according to pedagogical theory.
According to Djordjevic (Djordjevic, 1988) a day in week when the participants in teaching process are the most active is Wednesday. In this
comparison, a number of hits is observed because the number of students in traditional teaching is the same every day. Based on the obtained
data with web mining techniques and pedagogical theory, the most active day is different in traditional and online learning. Monday is the
one of the least active days in traditional learning, but on the other hand, in online learning Monday is the most active day. Apart from the
difference regarding the most active days there is a difference in activities for other days. Only matching is the one that relates to the least
active day. Sunday is the least active day in online and traditional learning.
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4. DISCUSSION
Although a large number of researches were conducted in the field of e-learning by means of web mining techniques, a small number of
those researches integrate pedagogical theory as well. This fact isn’t surprising, because significant information
on about oonline learners can be
obtained with the appliance of only logs. Student’s activity can be carefully monitored while the student
nt is attending electronic course.
Using this traces-kept in the form of log files-for investigating the learners’ behavior has a great potential
al for serving diffe
different
f
aspects of
educational research (Castro et al., 2007; Romero & Ventura, 2007).
Related with the mentioned researches given in the chapter Review of the literature, in this specific
ific research integration with
h web mining
techniques with pedagogical theory is conducted. With integration of mentioned techniques with pedagogical theory, a possibility
po
of
analyzing differences between online learners and traditional teaching participants is gained. Moreover,
reover, behavior patterns of onl
online learners
can be precisely detected with the means of the mentioned integration. In a specific research, an analysis was done in the dom
domain of time in
which the participants of traditional teaching and online learners are the most active. This analysis
alysis points tto the needs of different time
activity organization within electronic courses and traditional teaching.
Based on the given charts in picture 1 and picture 2, and based on the time when the participants of traditional teaching
teach
are the most active a
set hypothesis can be confirmed. Namely, the most active day of participants is different in traditional and online
onlin learning. Even the most
active time during the day partially differs in traditional and online learning.
Based on the above, it can be concluded that a successful detection off behavior pa
patterns of onlin
online learners can be achieved with the
integration of web mining techniques and pedagogical theory. Apart from
rom that, a comparison
c mparison of online learners and participants in traditional
teaching can be done. The following work relates to the use of webb mining techniques and pedagogical
pedagogic theory for obtaining guidelines for
creating electronic courses that would have as a result an increased activity of online learners.
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INTRODUCTION
In mathematics education which reminds learners a challenging process a result of its necessities such as thorough investigation, reasoning, a
systematical foundation, a high level of concentration, etc., neither success nor failure is unilateral. An effective learning process can be
guaranteed provided that the learners demonstrate sufficient endeavor along with the instructors’ contribution as much as they are supposed
to. In this sense, the transmission way of the content is as important as the design of the content and the hierarchical order of the syllabus. For
instance, the transmission way of the content which has been used for years might result in students’ skepticism about the necessity and
benefits of mathematics education and loss of the interest and concentration in the lesson.
This paper aims to focus on new ways of transmission based on the mentioned insight. In the second part, the first principles of Numerical
Techniques. The third part consists of the basic features of the Matlab program. An application as an output of the
he study
stu is introduced in the
fourth part. In the final part, the results of the research and some suggestions are discussed.
NUMERICAL MATHEMATICS TECHNIQUES
In higher education, Numerical Mathematics Techniques (Iteration Methods) have quite a wide research
h and
nd application area. The problems
that are investigated in this course, the solutions and applications of these problems are also significant
cant as they provide
provid innovative
technological development. Numerical iteration (repetition) methods means repetitious calculation of an intense computation row.
row As
A a result
of the abundance of these repetitive computations, length of the procedure and the fact that
hatt it was carried out by human,
human numerical
n
mathematics techniques were not only tedious to follow efficiently by the learners duringg lessons
ons but also resulted in lack oof academic
researches.
On the other hand, the researches have contributed to the advancement of the technology
echnology although there
the were quite
qui a few. These
developments in technology ensured that the repetitious calculations in Numerical Mathematics
Techniques,
Mathema
Techniques,
s, which
whic were performed by hand
in a challenging and time consuming way, could be computed via software in a cost
convenience increased the
ost effective
effective way. This rate and co
con
number of academic research on the subject. Technological advancements, opportunities
academic study of Numerical
portunities contribute to the acad
Mathematics Techniques as well as facilitating its instruction. This study
udy enhances
nhances applications related to the transmission of these
techniques.
These are the numerical mathematics techniques that are investigated and applied:
x
The Bisection Methods
x
Regula Falsi Methods
x
Newton-Raphson Methods
x
Secant Methods
MATLAB
AB
The computer software, designed in the area of Mathematics
Mathemati have provided
Mathematic
ded significant
significan
significa benefits in terms of rapidness and convenience.
MATLAB is one of the widely used software used
ed on this subject.
subjec Matlab
sub
( MATrix LABoratory) program is a high performance
which is principally
formance
orman software wh
all
l written for technical and scientific calculations. Matlab,
which was written by Cleve Moler in late 70s, has a wide area of usage
usage. It is possible to make simple mathematical calculations with Matlab.
usag
The elements of simple mathematical calculations
and symbolical characters, or various structures of algebra such as
alculations
ions can either be numerical
numerica
numer
sets or matrix.
The rectified mathematical algorithms
it is possible to calculate the operations among various
thms
hms can be coded using Matlab. Furthermore,
Fu
algebraic structures (sets, matrixes,
standard software library and should be encoded as procedure or sub-function
xes, etc.)
etc which are
re not in the standa
with a standard, one-line prompt-text.
provides
mpt-text. It p
pr
ovides easee in this aspect
aspe as well.The 2D and 3D graphics of various functions can be drawn in the
demanded interval or scale.Modeling
can be prepared
and giving commanded outputs for the inputs, previously developed
le.Modeling
e.Modeling and simulation
s
p
algorithms can be run for
Besides,
real-world applications can be advanced.
or various problems. Be
Beside
s, real-wo
Here are two print screen
and
creen views of Matlab on Figure3.1
Figu
an 3.2.

Figure 3.1. The view of the mainpage
Figure 3.2. A Sample Graphic
THE APPLICATION IN THE LEARNING PROCESS
In the first step, the numerical methods mentioned in the second part are presented in an interactive way with an algorithmic teaching
philosophy taking the possible reactions of students about comprehension into consideration. In this presentation, the steps of the methods
and special occasions that might be faced during these steps are given in a detailed way designing the slides in the “step by step” principle.
During the process, these instructions take place initially. The slides about “bisection method” are shown on figures 4.1-2-3-4-5 as an
example.
Figure 4.1, declares whether this method is applicable for a given function. On the figure, it is shown when the function gets positive or
negative value. Here, function and interval are not selected so as to reach the solution; it is selected in order to pass on to the next iteration;
so that the following steps are also seen clearly.
Figure 4.2. demonstrates the place of the new “c” point.
Figure 4.3. shows which one of the two new intervals would become the interval based on the calculated “c” point with different colors.
In Figure 4.4. the calculation of the “c” value for the new interval is demonstrated.
Copyright © IETC
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In Figure 4.5., it is shown how to select the new interval; in addition, the circumstances under which the iteration would result is explained.
In the presentation file, all the elements follow the order of the explanation. Here, the aim is to relieve curiosity not in a swift way, but step
by step and to reinforce the interest.
In the second step, the learners are asked to encode the method in a familiar assembler language. After a short while, the Matlab codes in
Figure 4.6. which were written previously are shown and the students are asked to compare their own systematic and what they see on the
board. Furthermore, during the program, the results of the same function with the same interval inputs or the results of different functions in
different intervals are experimented during the course; thus, providing the learners to comment on the characteristic features of the method.
In the following steps, there are slide shows that are prepared for every method with the “step by step” technique and taking the possible
reactions of the students into consideration and after each method, students are asked to encode using an assembler language they know.
(preferably Matlab)

Figure 4.2. Calculation
alculation of “c
“c” point

20

Figure 4.1. Feasibility Control

Figure 4.4. Finding new interval
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Figure 4.3. Root demonstration
nstr

Figure 4.5. The
Th circumstances
ci
under which the iteration
Figure 4.6. Print Screen view of Matlab code
would result is explained
Finally, the comparison of the methods comes to the agenda.
All the methods are run on the encoded programs with a selected function and interval. The students are asked to present their results with
margin of error and duration.
After that, different intervals for the same function is selected. Once more, the students are asked to present their results with margin of error
and duration.
CONCLUSION AND SUGGESTIONS
Consequently, in Yaar University, departments of Mathematics, Statistics and Computer Engineering which provide courses that are applied
in Numerical Mathematics Techniques with reinforcement of visual materials, courses have become more interesting, the active participation
of the students have increased and their enthusiasm and competence to discuss problem solving techniques have been observed to ascend.
Such an increase have also contributed to the desire to improve the applications and carry out research for the development of the methods.
It is suggested that, this integration is inserted into other subjects, the presentations are shared online with animations, the visual materials are
enhanced as a text in booklets or other kinds of documents.
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Abstract
Broad acceptance of the web-based software as a teaching-learning medium for processing information has opened new vistas in education by
taking full advantage of learners` basic senses of learning such as visualizing 3D objects and fundamental concepts
ep with simulation/applets.
Applets provide animated, interactive and game-like environments in which students learn through exploration. Most of tthe applets available online cover high school and college science courses (Physics, Chemistry, and Biology). This study focuses on the techn
technical and pedagogical
benefits of more advanced-topics-related applets (electrical circuits and magnetism) used in Physics and Physics
These
ysics
sics Engineering Department.
D
applets emphasize the connection between real-life phenomena and the underlying science. Some applets
studio were
ppletss used in the physics
physi
phys
presented. The students` engagement with and understanding of fundamental concepts were discussed
observation
notes and
ed with researchers` observatio
observa
students` short interviews employed in Fall 2008 and Spring 2009.
INTRODUCTION
The use of educational technologies, such as computer animations and interactive simulations
ns (applets),
plets), in science and engineering
engineeri
engineeri courses has
increased dramatically in the last decade. The popularity is partly due to the fact that simulations
Most of
lations are
re easy to integrate into a curriculum.
cu
the textbooks used in the college courses now include various simulations as DVDs or a URL to websites
Perkins, 2006).
bsites (Wieman & Perkins
Available simulations are stated as an interactive multimedia which is a combination of multimedia and interaction. The media are composed of
text, image and/or movie. The interaction is composed on trigger and action. Java
language (Java)
va applets written by a powerful programming
pro
prog
from SUN Microsystems are simple solutions for excellent educational multimedia
mediaa because of image,
image sound and interaction powers. The Java
applets can easily be included in an html document with other multimedia
images,
videos, and audios allowing an easy
dia elements
ments such as image
images, videos
configuration of dynamic multimedia learning materials (Wieman et al., 2008a).
008a).
In engineering and science courses, applets are widely used in various
rious educational settings including
includin lecture, small group activities, and
laboratory (Perkins et al., 2006). Applets are effective learning tools;
teaching-learning environment they must still be a
ls; however, to enrich the teaching-le
teaching-l
part of instructional design (an experienced instructor and a well-designed
Educational
applets should follow the same basic
ell-designed
designed curriculum).
curric
curriculum). Educatio
ducatio
strategies with in effective teaching. These are to: a) define specificc fundamental
fundamental principles;
principles b) encourage students to use sense-making and
reasoning in words and diagrams; c) use students` before knowledge to build new concepts;
concepts d) make a connection to real-life experiences;
e)increase collaboration in activities; f) be careful not to limit students` exploration;
loration;
n; g)
g monitor
monito students` understanding (Finkelstein et al., 2006).
An applet assists when instructor introduces a new topic, bu
builds a concept,, tries
reinforce ideas and provide final review and reflection
bui
ies to rei
re
(Wieman & Perkins, 2005). Also it creates a common
between students
mmon visualization
visualizatio
visuali
udents
dents and instructors which facilitates the communication and
teaching. Group activities are even more substantial
in pairs and manipulating the applets themselves. The
tantial
ntial for students in terms of working
k
applets can be conducted in lecture, homework,
rk, in-class
n-cl activity, andd laboratory.
labo
lab
The limitation of using pictures, words, and
nd gestures in classical physical
physic llecture makes harder to convey a fundamental concept to students or
share the same visual models. Applet serves
erves
rves as versatile visual aid increa
increasing the communication and allowing for interactive engagement through
lecture demonstrations and conceptt test (Mazur, 1997). Also traditional
assessment methods such as in-class quizzes can be replaced or
traditio
tradition
supplemented with the simple applets-based
multiple-choice
plets-ba
plets-based
e-choice on-line tests
te with a variety of questions (Kamthan, 1999). Besides, having access of
students to internet encouragess asynchronous distance learning and
and they can study the course material from home in their own time. Applet-based
homework questions increases
of students prior
sess exploration motives
mot
pr to the lecture.
Applets offer the same benefits
using re
real equipment in addition to following advantages. Students can:
enefits as the demonstrations
demonstrat
x
Use where the
he real equipment is either not available
availab or impractical to set up;
x
Change variables easily in response to students`
studen questions that would be difficult or impossible to change with real apparatus;
student
x
Show the invisible connections
explicitly
with multiple representations;
connec
explicit
ly w
x
Run
un the applets on their
thei own computer at home to go over or extend the experiments to clarify and strengthen their understanding
(Finkelstein
ein
in et al.,
al.,, 2005).
An example
electrostatic chapter, in Figure 1A, traditional balloon demo is presented in which students can observe the
mple of applets used for electrosta
electrostat
electric charges.
arges. Although the simulation is simple, it is effective for animating the Coulomb attraction between oppositely charged objects and
the movementt of negative charges (electrons)
as they are transferred from the sweater to the balloon when rubbed together. Polarization is also
(ele
(el
represented as the
he negative charges
charge in the wall shift away from their positive ion cores (nuclei) as a charged balloon approaches (Perkins et al.,
2006).
Another applet application
used in laboratory can be Circuit Construction Kit “CCK” applet (Fig. 1B). It offers a learning environment similar to
ation u
use
the real-life laboratory. Students
connect light bulbs, switches, batteries, resistors, and wires to create arbitrarily complex DC circuits. Realistic
St
Stu
looking voltmeters and ammeters are used to measure voltage differences and currents. In addition to this, CCK applet introduces an animation of
the electrons flowing through the circuit elements and the ability to continuously adjust the resistance of any component or the voltage of the
battery. Students can close/open the switch and change the resistance of the resistor. Consequently, students observe the change in the motion of
the electrons, the brightness of the bulbs, and monitor the voltage difference. This applet orients the students to investigate the relationship
between the reason and the effect (Wieman et al., 2008b).
As an example of applets used for magnetism chapter, magnets and electromagnets applet (Fig. 1C) is presented in which students can predict the
direction of the magnetic field for different locations around a bar magnet and electromagnets; identify the characteristics of electromagnets that
are variable and what effect each variable has on the magnetic field’s strength and direction, and; relate magnetic field strength to distance
quantitatively and qualitatively (PhET, 2010).
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Figure: 1A. Balloons and Static Electricity, 1B. Circuit Construction Kit “CCK” (DC Only)
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1C.
C. Magnets and Electromagnets
magnets
Note: Applets developed by the physics education research
arch group
gro at University
sity off Colorado at Boulder (http://phet.colorado.edu/index.php) were
used in this study.
While many educators (Christian & Belloni, 2001)
001)
01) find it appeali
aappealing to use simulations
mula
in their classroom, little research has been done to
determine if simulations improve a learner’s understanding
for science and how simulations can be designed and used most
nderstanding of or enthusiasm
enth
effectively. Thereby in this study, the effect
one of thee emerging
technologies, in physics education was addressed with students`
ct off applets,
ap
em
emer
opinions and researchers` observation notes.
tes.
MATERIALS
METHOD and M
The research was conducted in the laboratory session of a large-s
large-scale
introductory calculus-based physics course at Colorado School of Mines in
cale in
Fall 2008 and Spring 2009. Thee course was the second in a sequence
sequenc of two, covering electricity, magnetism, and optics. Students, typically in
their first year of study, received
ved 6 credit hours for participating
participati in
i two lectures and four hour laboratory (Studio class) section per week. Weekly
laboratory assignments were
ere
re offered and graded
grade by a computer system (LON-CAPA) (Kashy et al., 1993) 92 and 89 students were included in
Fall 2008 and Spring 2009,
009,
09, respectively.
re
Students engaged in a serie
(examining resistors in series and parallel, building a simple circuit and then
series off exercises including:
luding: DC-circuits
DCpredicting, observing
ving
ing and reconciling its behavior as various elements (resistor and bulbs) were added or rearranged, and finally developing
methods to measure
ways in these
circuits); Electrostatics (measuring the static charge); Magnetics (introducing Faraday`s
asure resistance in multiple
m
t
Law, magnetic
activity).
etic force balance and metal detector
det
a
The goalss of the laboratory were to develop aan understanding of these topics and improve the skills associated with electricity and magnetism.
Prior to some experiments (Table 1), total number of eleven research-based applets (Fig. 1A-B-C) in conjunction with the real equipment were
used to introduce/emphasize
roduce/emphasize the concept
concep of the experiment in highly interactive, engaging and open-learning environment with the animated
visual in addition
feedback to the students. The PhET applets which are available online were used in the research design (PhET,
tion to physical feedba
feedbac
2010). In the simulations,
visual display, animated graphics were used to convey how scientists visualize certain concept such as electrons,
mulations, the visu
fields and graphs.
Data were collected both
oth with
wi the observation and short interview methods. The qualitative analysis method (Geertz, 1973) was used to observe
the course in which researchers were non-participatory observers, generally sat in the rear or middle of the studio classroom, and transcribed field
notes as to happenings in the studio. The observation was structured in such a manner so that the instructor did not change his normal teaching
and use of applets based on participation in the study. Detailed observational notes included student questions and comments, researcher
observations and comments. These observations intended to reveal why students interact with applets and how this interaction led to learning.
Table 1. The list of the conducted applets
The Numbers of the Experiments
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

The Chapters of the Experiments

Electricity

Circuits

Magnets

Copyright © IETC

The Names of the
Experiments
Ballons and Static Electricity
Charges and Fields
Ohm’s Law
Resistance in a Wire
Circuit Construction Kit (DC only)
Circuit Construction Kit (AC+DC)
Signal Circuit
Faraday’s Electromagnetic Lab
Faraday’s Law
Magnets and Eletromagnets
Magnet and Compass
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In the short interviews, students were asked to explain verbally how they found the learning experience with applets, if they needed to explore the
basic concepts given in the applets, what their perceptions were while taking applet session, if they realized any connection between the concepts
and real-life, and they felt any pressure in session completion step.
The analysis of student responses and observations were performed and a list of student opinions on the effect of applets on their learning and
perceptions was developed and the number of students sharing the same thought was presented as percentages. Data from user evaluations of this
nature can be time consuming to collect and more difficult to analyze than data collected in standard experimental designs. Nevertheless, the
information is richer and more informative than any survey data; thus we believe that collection of qualitative usability data is an essential part of
applet evaluation.
RESULTS and DISSCUSSION
In the research, examining the effect of applets on students` perceptions and learning in Fall 2008 and Spring 2009 at introductory calculus-based
physics course, the responses obtained from the short interviews showed that
x
% 92 Students found the applets to be fun and intellectually engaging
x
% 88 Students engaged in such self-driven exploration, they felt that they learned better
x
% 95 Students preferred learning with applets than real-equipment experiments
x
% 91 Students felt challenged to do their best, while learning with applets
x
% 12 Students got frustrated due to depersonalized instruction
x
% 89 Students were satisfied and felt as if they had a private tutor
x
% 15 Students felt tense and much pressure when analyzing the applet
x
% 10 Students found themselves just trying to get through the material rather than trying to
o lear
learn
x
% 90 Students understood how concepts can explain physical observation
x
% 93 Students readily related physics topics to various real-life situations when encountering
countering
ing the topics through applets
x
% 10 Students indicated that too much material was presented in view of time allowed
llowed forr learning
x
% 85 Students stated that their awareness was raised and they could interprett the results
result
x
% 90 Students expressed that their ability to solve new problems in physics
css increased by applets
a
The observation notes indicated that interacting with the well-designed applets
develop
pplets
ts helped students de
velop their
thei own mental models and
understanding of the physics. This was particularly helpful for topics of circuits.
opportunity to explore basic concepts, as
its. Students
udents had enjoyable opportuni
well as challenge, correct, add to his/her understanding of how world works.
exploring
ks. Similarly,
Similarly,
Sim
ly, students found ex
explorin the applets fun and through this
exploration, discovered new ideas about the physics. When something
ing
ng unexpected happened, students
studen questioned their understanding and
changed parameters in the applet screen to explore the details. This behavior was in contrast to the way
wa students approach to the experiments,
covering same topic, using merely real-equipments. In those experiments,
are mysterious, uncontrollable, and
riments,
ents, the numerous complex
complex unknowns
unk
threatening. For example, in DC-circuit lab students spent considerable
of the color of plastic insulation on
blee time worrying about the significance
sig
the wires. Besides, most of the students thought that their goal with such
preordained results as fast as possible,
uch experiments
experiment
men s was
as to reproduce
re
without making mistakes. In the applets application in conj
conjunction with real-equipment
real-equipments,
students explored and changed the parameters easily
uipments,
s, stu
without concerning with small details or worrying about
consequences.
ut the co
con
However some students who just watched the applet
et without an
any action to understand
erstand
stand it
i were not able to make sense of the physics. They must
interact actively with the applet. Most of the learning
rning
ning occurred
ooccurred when the students was asking themselves questions that guide them exploration of
the applet and their discovery of the answers.
rs. Thus,
Thu the present
present study
stud suggested that carefully developed and tested educational applets in
conjunction with real-equipments can be engaging
students`
ngaging
ng and
a effective in students
tuden understanding of the physics.
CONCLUSION
CONCLU
NCL
The present study suggests that in the right
and tested educational applets) it is possible to substitute virtual
rig t conditions
ons (with carefully developed
d
equipment for real laboratory experiment.
xperiment. Obviously, there are many
many constraints on when and how this might occur, including but not limited to
considerations of the contextt into which thes
embedded. The observation notes and short interviews indicated that most of the
these simulations are em
students who used applets
conjunction
equipment were inclined to explore the fundamental principle behind the topics and to
tss conjunc
conju
tion with the
th real equipme
develop a greater facility
ty at manipulating real components.
comp
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Abstract
This paper describes the methodological bases and learning efficacy of the computer application software Action Manager. This pioneer
teaching tool has been specifically designed for students’ interaction in the English foreign language class. Memory strengthening, high
motivation and attention are main elements in the program. In an experiment carried out in a primary education level context, students
showed an optimal memory recall of the learning concepts in two memory tests for both working and long term memory.
1. INTRODUCTION
New technologies applied to foreign language learning are being applied in many educational contexts. Among the different instruments
available, the digital board can be one of the most complete and innovative resources for teaching. With a computer,
ut a projector and some
other peripherals, different tasks can be carried out for teaching a foreign language in class, such as doing explanations
lanation supported by slides,
showing web sites, watching films or documentaries, performing karaoke, using word processors for writing,
g, etc. The use
us of this tool gives
light for new methodological forms and may facilitate quick-learning tasks and at the same time raise students’
ents’
nts’ interest and motivation.
m
However, the fast coming of these new resources can take us to a “pseudo” state of learning. Bear in mind, for instance, the study
stud
sttu carried out
by the USA Government in which no significant differences were appreciated in tests of mathematical
cal and social knowledge in gro
ggroups using
Internet as a methodological base and other traditional methods (Bourge, 2002). Despite of this, and being the learning process so complex
and the use of technologies quite recent, many aspects must be borne in mind before somee instruments
some
struments are deferred; for instance,
inst
instan
teachers may have never had training on the use of computers for language learning andd may not be prepared to follow the appropriate
procedures when using them, let alone using a digital board.
Broadly speaking, using a digital board have some evident advantages. On the one hand,
nd, the students’ visual st
stimulus is enriched and their
level of attention is raised. Also, with appropriate speakers auditory perception can
thee otherr hand
students’ interaction can
n be boosted
boosted. On th
hand, stud
be denied, that is, students become passive receivers of visual and auditory stimuli.
uli.
i. Bearing in mind that there is a bi
big number of kinaesthetic
students in a classrooms (they are able to learn better when they receive information
and emotion), the use of digital
rmation
ion coming from
from movement
mo
board just as a strong visual and auditory support would not help fostering the learning
ning process of those students.
students
For this reason, the digital board can be conceived not only as a visuall and auditory support, but also as an interdirectional support, as it is
shown in Figure 1, where the teacher can interact with the students,
students with students, and all of them
nts, students with the teacher, stu
stude
according to the software used. In this way, the didactic function extends
ends and the resource exploitation maximizes.
STUDENTS

PROGRAM- TEACHER
Figure 1: Tridirectional diagram of the digital board
oard interacti
interactive use
use.

IE
TC

Using this interaction not only all learning
but also codification processes and memory fixation. Thus, the
ng perceptive
erceptive styles are fostered,
fost
foster
learner is able to recall the learning contents
ontents more efficiently when
when this type of interaction occurs, due to the fact that the five memory
channels can be processed (semantic,
ic, procedural, emotional, episodic
episodi aand automatic; Jensen, 1998; Sprenger, 1998). In fact, an accepted
principle in the field of brain-based
process of codification, and it holds that the more elaborated this process is,
sed
ed learning is focussed on the proces
proce
the better memories are stored (Baddeley,
(Baddele 1999).
Studies on cognitive processing
technologies in the context of learning are scarce and this new area of research needs
ssing and the use of new technologie
technologi
more dedication. In somee contexts the use of new technologie
technologies has become a snobbish attraction or an instrument to raise motivation. In this
article, it is shown that
not only
at the interactive digital board
bo
onl motivates and gains students’ attention, but it also contributes to make learning
more efficient.
This paper explains
functioning of the software Action Manager® (AM from now onwards), which has been the
ains the methodological basis and
and fu
fun
pioneer program
ram
am of the interactive
interactiv use of a digital board in the field of learning foreign languages (Rubio 2002). To investigate the learning
efficiency off the program, a stu
study was carried oout during the school year 2002-03. It intended to ascertain to what extend students were able
to recall
lll words of the program in short and llong term memory. After having four memory tests, results showed that the use of the interactive
digital board with the AM program cause
caused a deep mark in both memory processes.
MANAGER AND THE INTERACTIVE DIGITAL BOARD
2. ACTION
ACT
AC
2.1. DESCRIPTION
AM is a software
in FLASH where the players or students have to achieve the highest mark (see Figure 2 for a layout
ware program designed
desig
example). It is a typical card ggame where couples of cards must be found. The student, or a team, has to flip over two cards, in turns, until
finding a couple. Next,
when students find a pair they have to perform the same action as the one shown in the cards and repeat the word
ext, w
wh
with the same pronunciation
and intonation; otherwise, the cards will be turned back over again. Students will keep playing following the
cia
i
same dynamicity until they complete a total of eight couples of cards. Students always see the score they have achieved. The AM application
allows up to six teams of students participating.
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Figure 2: Example of an Action Manager screen.

10

Six out of the nine screens consist of animations carried out by a nice antihero character (see Figure 3), andd three screens includ
in
include
clud people via
video and picture format.
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Figure 3: Action Manager animation character.
Although the program offers three different levels for the game dependingg on the
intermediate and
he knowledge of the
th player (elementary,
(el
advanced), the program is thought for all learners because it deals with isolated
character of the program, it may
olated words. Due to the informal
info
ch
be more appropriate to use with children or with adult groups where there
and security.
ere is a strong sense of confidenc
confidence an
The linguistic elements to be learned belong to classroom language,
e, which are vocabulary for
fo
f r actions,
ction sounds, gestures, positions, orders,
objects and feelings that can be helpful to promote real and moree frequent
requent communication in class: ““use as much of the target language as
possible” Cameron (2001:209). The AM application has 72 words,
verbs, 8 nouns and 8 adjectives:
s, out of which 56 words are verbs
ver
Screen 1: yawn, stretch, hiccup, snore, sigh, scream, clap your hands,
whisper, clear your throat, grumble, nod, shake
s, hiss. Screen 2: whistle
whistle, wh
your head, beckon to your teacher, stick out your tongue.
ue Screen 3: scratch
cratch your
our head,
ad, blow a kiss, wave your hand, lick your lips, shiver,
pick your nose, caress your hair, fidget. Screen 4: sneeze, cough, snap your finger, wink
win an eye, laugh, put up your hand, be silent, wait.
Screen 5: throw it in the bin, take out your dictionary,
your pencil,
onary, sharpen
sharr
sharp
il, go to the
th bathroom, turn on the lights, lend your ruler, turn
around, speak louder. Screen 6: dangle your legs,
gs, fold your arms,
arrms, stand up and sway back and forth, stand on tiptoe, pinch your cheek, shake
hands with your partner, cross your legs, recline
Screen 7: stand up, sit down, look at your teacher, open your mouth, close
cline
ne oon your chair. Scr
your eyes, touch your head, read your book,
Screen
rubber, stapler, scissors, notebook, board, ruler, glue, ballpen. Screen 9:
ok, take
ake a pencil. Sc
reen
n 8: rrub
happy, sleepy, scared, surprised, angry,, crazy, in lo
love, thoughtful.
3. THE
AND MEMORY CHANNELS
HE
E INTERACTIVE DIGITAL BOARD
BOA
B
Sprenger (1998) explains that people
ople
ple remember what they have learned
learne using five memory channels that store information in different organs
in the brain with different cognitive
semantic, episodic, procedural, automatic and emotional channels.
nitive
ni
tive processes. These are the semant
The semantic memory is processed
rocessed in the hippocampus in the fform of a catalogue for semantic categories, as Sylwester points out (1995).
Therefore, the vocabularyy acquisition is ideal when the student
studen has the option to relate a word with others of the same semantic field. For this
reason, the linguistic elements present in AM belong
to a related
semantic field: gestures, sounds, positions, actions, orders and objects that
b
r
normally occur in a class context. Since they are usual actions, the chances for repeating this vocabulary is guaranteed, and then memory
recall is reinforced.
ced.
ed. However, not any type of reception
recept
receptio reinforces memories; as Baddeley explains (1999:129) “the pure automatic repetition
is not the best
stt way to assimilate new information”.
information” The type of repetition that best fits the acquisition of a word in the memory is that one
information
where the person
connections
erson has to elaborate
elabo
connection of meaning between the semantic category and the previous knowledge of the concept.
Therefore,
ore,
re, the semantic memory in order to remember depends basically on the processing levels (or codification), and not on structures or
stores (Craick and Lockhart, 1972). This
Th means that when codification on an item is elaborated, memory is empowered. Aparicio
summarizes
226):
izes this process as it follows (1993:
((1
Codification
activities of sensory character or others, everytime more complex, until it achieves those activities that needs
n can include simple act
acti
all available interpretative
The main prediction of the theory is that the marks out of the <<deeper>> complex semantic analysis
nterpretative resources.
resour
are memorized better.
etter.
In spite of this, the user has
h to be aware that the semantic codification which is processed with the use of AM is limited. This is due to the
fact that although the learning
of vocabulary is learned meaningfully, the literature on this field indicates that a stage of transference is
l
le
necessary for foreign learning to occur. Also, “only a certain type of semantic codification provokes a deep activation in the memory”
(Schacter, 1999: 71). This means that AM concepts should be integrated into other tasks that integrate all skills in different learning
situations. Doing this and using the AM actions as they happen naturally in communication, semantic codification would have more
possibilities to be elaborated.
AM simply offers an introduction of concepts and an ideal predisposition for acquisition supported by other eventual activities in class. An
example of orientation tasks applied to the AM application would be to carry out an activity where the student has to answer questions such
as: “what would you rather do in class? Stretch, sigh, yawn, scream...”. Then, the student has to establish semantic connections between
concepts and his personal schemata. Another possible activity would be:”Order these words according to loudness: sneeze, scream, sigh,
whistle, whisper...”. On this occasion, the student would have to know the meaning of the concept and establish comparisons according to
personal values. Now the student is establishing connections between his new and previous knowledge. As Schacter (1999:71) explains:
If we wish to increase the probability to remind an incident or to learn a piece of information, we have to be sure of making an elaborated
codification thinking about the information and connecting with other things that we already know.
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Playing AM, the semantic channel is activated when the student has to induce the meaning of vocabulary watching the actions and listening
to the sound of the word with its characteristic intonation (words are not translated). In every couple of cards, one has the name written down
on it, and the other one has just the animation; the sound is the same for the matching couple.
The episodic memory is also present in the learning process of AM. This type of memory is responsible for those memories based on
experienced images or episodes, so the brain evokes a memory as a picture or film. A way to foster this type of memory is to carry out an
activity where the student does something different to what he usually does, so much that his brain records it as significant within his
experience. For this reason, the digital board, with its enlarged screen projection, and together with sound and animation, creates new visual
and auditory experiences. In order to create a deeper effect in the episodic memory processing, with AM students can see some actions
carried out by a coloured attractive animation. The literature that deals with episodic memory points out the lack of precision of this type of
memory. This happens because a person builds images and facts in a subjective way, being able to change the built image from the original
one. For this reason, the episodic memory activation should go along with other memory activations, as it happens with semantic memory.
The third memory channel is activated to remember things related to movement sequences, that is why it is called procedural memory. This
memory is reinforced by the repetition of movement successions and it is fixed when it becomes a routine. In AM, there are 72 concepts to
learn, 56 are actions that make students imitate movements and produce a dramatized sound. For instance, when students get the “stretch”
couple, they have to stretch, produce the right sound (onomatopoeia) and then utter the word.
The automatic memory, as the concepts itself shows, is activated when memories are instantly evoked by a stimulus
ulus (image, music, gesture,
etc.). The AM target is that students have to produce those learned concepts freely or automatically, that is, a student w
who is about to yawn
and instantly thinks of the “yawn” term. The more repeated the concepts are, the better neuron connections
ions
ons take place;
place and therefore, a
deeper evocation of the automatic memory is processed.
The fifth and the last type of memory mentioned by Sprenger (ibíd.) is the emotional memory. According
ding to LeDoux (1996),
(19
(199 it is the
strongest memory lane of all types of memories. The emotional memory is activated when students
activities or
nts in class have entertaining act
enjoy a relaxing and ensuring atmosphere. To provide this, AM has been designed for a dynamicc and amusing methodology. However,
How
Howev if the
teams have a great sense of competition, they may have a stressing experience. It is the teacher’s
not
er’s task
ask to create an appropiate atmosphere,
atm
atmo
competitive nor too relaxed, because a moderate level of anxiety helps performing tasks (Rubio, 2004). The AM application ooffers teachers
the chance to have from one up to six teams, and to avoid competition just one team to play (maybe
be against the teacher) would
wou be in order.
The emotional memory, as well as the other four types of memory, has its own channel
nnel
nel to process
pr
information, an
and the ccapacity for memory
is deeply influenced by the way the information is shown. Thus, Sprenger (1998) explains
right in an exam if
explains that students may fail to answer
aans
required channels are not those used by students during the learning process. For
evoke memory from different
or instance, a written exam may evo
evok
channels. The semantic memory can be stimulated by activities with gaps too be filled
or procedural memory
illed in or joining words
wo in columns,
colu
by demanding students to write down the steps to follow in a certain action
onn such as loading a car in a patrol
p
sstation. It is important to bear in
mind that undergoing a similar situation to the learned situation helps
lps remembering better.
better. Regarding
Regardi the
t emotional memory, Baddeley
(1999:335) points out that:
...everything experienced in a particular state of mind will tend to be remembered easier when that state of mind is restored, regardless of
stimulus material is pleasant, unpleasant or neutral.
Therefore, if we intend to check if students have learned the AM linguistic
guistic elements, it would
woul not be appropiate the traditional written exam
because the stimuli and processing of memory channels ar
are different.
Apart from having borne in mind the above mentioned
ed five ttypes of memory,
ory, it has been studied other forms of memory functioning such as
auditory and visual memory. Specifically, Baddeley
auditory memory system has been developed to
eley (1999:34)
(1999:3 states that “the
he underlying
underl
detect and use rhythmical and prosodic aspects in spoken language
language”. In order to ach
achieve a better chance of auditory memory by playing AM,
lan
students listen to sounds and voices played in animations characteriz
characterized by a rhythmical and prosodic variety. Thus, these sounds and voices
are semantically related to the right action.
“scream” starts with a scream and then it is pronounced screaming. This
on. For
or instance, the word “scre
“sc
happens accordingly in every animation.
on.
n.
In a first step with the AM use, thee auditory memory starts in the working
memory through the phonological loop. Being AM a recurrent
w
work
activity where linguistic elements
codification processes are repeated so therefore those elements are learned
tss can be repeated severa
several times,
es, codi
cod
better.
To sum up, if as Miller andd others (1993:26-27) suggest, the learning
is carried out due to several proccesses conjugation such as “sensation,
lea
le
perception, integration with previous memori
storage, taking decisions and creating answer”, the interactive digital board with the
memories, memory stor
AM application can become
ecome a useful tool to foster
fost students’
students foreign language learning.
4. ATTENTION
Memory and attention
ttention
tention have a strong link, because tthey both need a quantity of cognitive energy to happen (Kahneman, 1973). Therefore,
both processes
ses
es work in a linear way: the more aattention, the more chances to keep in mind the learning concepts. To get the students’
attention is one of the main goals of AM.
This is easily accomplished with the use of the digital board. Attention is a mechanism of
A
T
observation
ation which maintenance depends on external and internal components (Roselló i Mir, 1998). The former, those extrinsic to the
person,
n, is defined by size, position, color,
colo movement, novelty, repetition, intensity and complexity. Those stand out in AM, especially color,
movement
nt and novelty. Regarding the internal or intrinsic motivations, expectations and intentions take place. In any case, both components
have to be present
resent as Roselló i Mir (1998:33) explains:
We do not have
ve to be ingenuous
ingenuou as to believe that this dichotomy between extrinsic and intrinsic stimulus represents two isolated and
ingenuo
independent categories.
gories. T
The pprosexigen valour of the external stimulus qualities can be modelled by cognitive and motivation elements, and
these ones at the same
me time
tim will be modelled by the former, becoming therefore the connection between both of them a kind of feedback
dialectical loop.
Eysenck (1982) explains that motivational states can have a greater influence on attention processes. Here emotion is the ignition switch for
attention and motivation to be raised:
If we realize that motivation and emotion are at least closely connected, and we have just studied that motivation and attention determine
each other, then by an easy deductive process we can guess that an important link may exist between emotion and attention. (Roselló i Mir,
1998: 15).
Therefore, bearing in mind the explained characteristics about AM, intrinsic elements are present in the process, strengthening students’
attention in the activity.
5. MOTIVATION
Motivation is a key element that is intended to be strengthened by the use of AM. The fact that new technologies take place in class makes
students feel the learning process less monotonous and more enthusiastic. In addition, the competitive element in the game motivates even
more the use up to the end of the game. Motivation is a cognition and emotion drive. After many years of controversy about which is the
most influencing element in learning, most researchers have adopted an eclectic position where emotion is considered to be essential for
cognition to take place (Arnold, 2000). Christison (2000: 2) explains it as it follows:
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Students’ feelings and attitudes about language learning play a vital role in how successful they will ultimately be. Because it is not possible
to separate emotions and cognition, teachers must be concerned with what students learn as well as with how and under what circumstances
the learning takes place.
In short, AM has its own motivational elements so that teachers do not need to seek any other strategy to motivate students during the game.
This is significant, due to the fact that sometimes teachers encourage students to learn, memorize or be motivated, but what it really
influences the learning process is not the intention but the form of the cognitive process: “it is the codification operations and not the
intuition to learn what determines the execution in the memory” (Aparicio, 1993:228). In short, AM raises the students’ motivation by
including several elements: use of new technologies, impressive or attracting images and sounds, dynamicity, competition in teams and
targets to achieve (to get as much couples of cards as possible).
6. RESULTS
About the motivational aspects of AM, 95% of students showed to have liked and enjoyed the game, as well as having understood the actions
to be learned (note that meanings have to be induced, because they are only in English) and having paid attention during the game.
A comparative analysis of two memory tests was made with a range of 45 days. According to the results found in the first memory test,
where students had to choose answers from a multiple-choice activity after the teacher performed the actions, students were able to
remember most words. And if we compare the first test to the second test, where students had not had any exposition of the learning concepts
in AM in the meantime, the number of correct answers is even greater in the second test, as it is shown in Figure 4:
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Figure 4: First and second memory test with visual support.
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Similar results were found in the second memory test, where students wrote
without any type of written
ote the actions
ctions that they saw performed
performe
p
or auditory support (except for the onomatopoeia the action might contain).
ain). Obviously,
Obviously, this is a very difficult
Obvio
difficul task:
dif

Fisrt session

38
15

Wrong

Second session

17

No answer
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Right

17

Figure 5: First and second memory test
stt without visual
visu or auditory support.
upp
CONCLUSION
CONCLU
NCL
This article has shown a connection
tion
ion between foreign language learnin
learning and the use of new technologies. Action Manager, throughout the use
of the digital board, can be a useful tool to foster motivation
motivation in the
th foreign language classroom, and can also help in the acquisition of the
concepts to be learned in the program. The
language and meaningful communication is also promoted in order to
Th learning of classroom
classr
enhance the natural use of language
the methodological bases of AM, based mainly on the possible activation of
language within
lang
ithin the
th classroom. Both
B
the five memory channels
prove that the concepts to learn are prepared for long-term memory recall. However, it
nnels and attention, and the study pro
would be advisable
lee to conduct further research with a bbigger number of subjects and other contexts.
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Özet
Eitim teknolojilerinde kullanılan interaktif video, interaktif televizyon ve interaktif bilgisayar uygulamalarının kazandırdıı yeteneklerin DVD
ortamına uyarlanabilmesi, bu çoklu-ortamların benzer etkinlikte daha ucuz ve daha yaygın kullanılabilmesini salayacaktır.
ayacak Bu çalıma interaktif
çoklu-ortam eitim malzemesinin DVD ortamında kullanılmasının teknolojik olarak gelitirilmesini ve tasarımcılar
mcıılar için bir çerçeve oluturan
mc
ilkelerin saptanmasını aratırmaktadır. Çalımanın kapsamı, eitsel amaçlı bir interaktif DVD uygulaması ve içerik geli
gelitirilmesi,
gelitirilen
geli
ti
uygulamanın uzmanlar tarafından deerlendirilmesi eklinde yapılandırılmıtır. Çalımada belirtilen amaç
izlenen
maç ve kapsam dorultusunda
do
doru
yöntem; bu alandaki yayınların, standartların ve farklı ortamlardaki eitim yazılımlarının incelenmesi,
dorultusunda
DVD
esi, incelen
elen örnekler do
do
rul
ru
uygulamasının tasarıma karar verilmesi, DVD uygulamasının DVD yazarlık aracı ve VM komut kümesi
gelitirilmesi,
deerlendirme
ümesi ile geli
geli
tirilmesi, uzman d
de

formunun hazırlanması, uzman deerlendirmesinin gerçekletirilmesi ve sonuçların analiz edilmesidir.
yazarlık aracı
esidir.
idir. Çalıma
Çal
Ç ıma için seçilen DVD yaz
DVD-lab PRO, Mediachance firması tarafından gelitirmi, düük fiyatlı, birçok üst seviye özellikleri
yazılımdır.
kleri sunan ticari bir yazı
yaz
ılımd
mdıı Aratırmada
toplanan verilerin analizinde niceliksel ve niteliksel veri analiz yöntemleri kullanılmıtır. Uzman
zman deerlendirme
deeerlendirme formundan eld
elde edilen sonuçlar
incelendiinde gelitirilen uygulamanın uzmanlar tarafından incelenen kriterler açısından genel olarak
ak olumlu bulunduunu
bulundu
bulu unu görülmütür.
gö
Anahtar Kelimeler: nteraktif video, nteraktif DVD, VM Komut Kümesi, DVD yazarlık
araçları.
arlıık araçla
arl
araçlar
ı.
Abstract: Adapting advantages of interactive video, interactive television and interactive
used in educational
nteractive computer based applications
aapplicat
pplic
technology to DVD medium will provide more economic and widespread usage
This study aims to investigate
sagee with similar effectiveness.
effectiveness. Th
Thi
technical implementation of educational interactive multi-media material in DVD
principles that constitute framework for
VD medium and determine
determine principle
designers. Developing educational interactive DVD application and content,
are the scope of the study.
nt, evaluation of the application
applicatio by experts
e
The method of the study can be described as examining publications, standards,
andards, and educational
educational software in ddifferent media, developing design of
the application by considering reviewed materials, implementing application
pplication
plication by DVD authoring
authoring tool and
aan VM command set, preparing expert
evaluation form, implementing expert evaluation, and analyzing results.
esults.
ts. Authoring tool selected for
for the
th study is DVD-lab PRO which is a lowcost commercial DVD authoring tool with many high-end features produced
Mediachance.
Expert evaluation method was used to evaluate
roduced by Medi
Me
achance. Ex
developed DVD content. After analyzing result of expert evaluation form,
application is successful according to experts
m, it is figure out that DVD
D
DV
in examining criteria.
Keywords: Interactive video, Interactive DVD, Virtuall Machin
Machine Command Set,
authoring tools.
Machi
et, DVD autho
auth
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GR
Yapılan incelemelere göre; DVD oynatma vee sakl
saklama
ortamlarının
günümüzde çok ucuzlaması, eitimde teknolojilerinde DVD kullanımının
aklama
a
ortamlar
ının
ng
gü
artmasına imkân vermesine ramen DVD
ortamının
VD ortam
orta
ının yeteneklerinin
erini yeterince aratırılmadıı ve kullanılmadıı belirlenmitir. Eitim
teknolojilerinde yer alan interaktif video,
o, interaktif te
televizyon ve interaktif
erak bilgisayar uygulamalarının kazandırdıı yeteneklerin DVD ortamına
uyarlanabilmesi, bu çoklu ortamlarınn benzer etkinlikte daha ucuz ve dah
daha yaygın kullanılabilmesini salayacaktır. Bu çalımada metin, resim,
da
müzik, ses ve video’dan oluan çoklu-ortamların
ortamında
interaktif olarak kullanılabilmesi amaçlanmıtır. Bunun için önerilen yöntem,
oklu-ortamlar
klu-ort
ın DVD ort
ortam
ında
da inte
inter
tüm medyaların video medyasına
na çevrilerek medya malzemesinin oluturulması ve DVD VM Command Set (Sanal Makine Komut Kümesi)
programlama dili ile etkileimli
sunulmasıdır.
mli olarak kullanıcıya
kullan
NTERAKTF VDEO
Geçtiimiz son yirmi
ve anında gösterme yeteneine sahip bilgisayar sistemlerinin gelimesiyle birlikte
mi yılda
yılda fazla miktardaki bilgiyi isleme
yı
isle
bilginin sunulması
deiiklikler
geçirmitir.
sıı da önemli de
de
iiklikler geçirmi
mitir
ti nteraktif video, hipervideo ve sanal gerçeklik kavramlarının ortaya çıkması buna örnek
olarak gösterilebilir.
ikonik görüntülerle “yeni medya” nın aaıda listelenen üç ana özelliini birletirirler:
ebilir. Bu medyalar gerçekçi
g
ve ikoni

Dorusal
orusal
usal olmayan yapı
yap

çeitli
Çok çe
itli
tli simge sisteminin kullanılması
kullan
kullanı

Kullanıcıya
nasıl
seçme imkanı veren interaktif ortam.
Kulla
Kullan
ıcıya hangi bilginin nası
nas
ıl sunulacaını
s
nteraktif video,
oynatıcılarındaki “oynat” ve “duraklat” gibi kısıtlı interaktif özelliklerin ötesinde kullanıcıdan girdi
ideo, geleneksel video ve video
vi
v
kabul edip bu girdiye cevap veren video çeididir. Örnein interaktif video kullanıcının videoyu durdurarak video karesinde ilgilendii bir
nesneyi seçip bu nesnenin oldu
olduu
oldu
u baka herhangi bir video karesine gitmesine olanak salar. nteraktif videonun içerisinde kullanıcı dolaımı,
dorusal olmayan birr biçim
biçimde yyapılandırılmıtır. Dier bir deyile kullanıcılar video içerisinde sadece saniyeler ve dakikalar arasında dolamak
yerine“bir sonraki görüntü”,
ntü”, “önceki sahne” ve “son olay” gibi dolaım seçeneklerine sahiptir (Hammoud, 2006).
Neden htiyaç Duyuldu
nternet teknolojisinin hızla yaygınlaması ve çevirim içi çoklu ortam uygulamalarına karı ilgilin artması çoklu ortam dokümanlarının
eriilebilirliini arttırmıtır. Bunun yanı sıra a kapasitelerin artması, video edinme ve videoyu kaydetme cihazlarının maliyetlerinin dümesi ile
video içeriklerinin çeitlilii hızla artı göstermitir. Gelien dijital video arivi; film, müzik klibi, haber, röportaj, tıbbi ve e-eitim videolarının
yanı sıra spor, NBA maçları, belgesel videolarını da içermektedir. Böyle bir ariv tedarikçi firmalar için oldukça önemli bir i sahası, müteriler
içinse önemli bir çevrimiçi kaynaı temsil etmektedir. Tüm bunların yanı sıra video endüstrisi, mobil cihazlar için video sunumuna balayarak
hareket halindeki insanların elektronik cihazlarıyla video indirebilmelerine ve izleyebilmelerine olanak salamıtır. Mobil cihazlarına video ya da
müzik indiren insanların sayısı hızlı bir ekilde artmaya devam etmektedir. Tüm bunlara ramen MPEG-1 ve MPEG-2 gibi standart formatlarda
sunulan videolar “oynat”, “hızlı ilerlet”, “hızlı gerilet”, “duraklat” gibi kısıtlı etkileim özellikleri ile kontrol edilebilmektedir (Hammoud, 2006).
Geleneksel video formatı birçok uygulama alanı için yeterli olsa da özellikle etkileim ve elence odaklı uygulamalar için birçok kısıtlama içerir.
lk olarak, geleneksel video formatında bir sahne sadece bir açıdan izlenebilir, kullanıcının sahneyi istedii bir açıdan izleme seçenei yoktur.
kinci olarak kullanıcı geleneksel video formatında pasif durumdadır, kullanıcı ve içerik yakalama arasında bir etkileim yoktur. Son olarak bir
sahneyi sadece sabit bir açıdan kaydetmek görsel deneyim ve sahne sunum kriterleri açısından etkili bir yöntem deildir (Lou, Cai, Li, 2005).
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Yukarıda bahsedilen teknik gelimelerle birlikte sayı ve ebat olarak artan video arivi, yaratıcı video isleme ve video içeriini yönetme
çözümlerini gerekli kılmıtır. nteraktif video bu çözümlerden biridir. Kullanıcı sadece istedii ve seçtii ekranları (örnein aktörün sadece
aksiyon sahnelerini) izleyerek interaktif video içerisinde dorusal olmayan bir biçimde dolaabilir (Hammoud, 2006).
Kullanım Alanları
Alanın önde gelen yayınlarından biri olan “The Videodisc and Multimedia Monitor” tarafından birkaç yıl önce yapılan bir deerlendirmede
Amerika piyasasında interaktif video kullanım oranlarının u ekilde olduu belirtilmitir: %31 i eitimi, %24 ödeme yapılan nokta
uygulamaları, %17 askeri ve devlet kullanımı, % 10 eitim, % 6 salık, % 12 dier uygulamalar (Lehman, 2006).
Eitim Alanındaki Uygulamalar
Lehman (2006), interaktif videonun eitimde kullanımı aaıdaki balıklar altında incelemektedir:
1. Ariv ya da Görsel Veritabanı: Ariv ya da görsel ansiklopedi amacıyla oluturulmu videolar. Örnein sanat veya biyoloji alanındaki videolar
binlerce görsel içerebilir ve örgenciler ve öretmenler tarafından kaynak olarak kullanılabilir.
2. Ders Sunumu / llüstrasyon: nteraktif video bir konunun öretilmesi için sınıf ortamında öretmen tarafından kullanılabilir. Burada interaktif
videonun rolü bir örnei, gerçek hayattan bir kesiti, bir deneyi sunarak öretmene yardımcı olmaktır.
3. nteraktif Öretim ve Örenim: nteraktif videonun örenciler tarafından grup halinde ya da bireysel olarak kullanılmasıyla
etkileimli öretim
lanılma
gerçekletirilebilir. Bu alandaki en yaratıcı örnek Vanderbilt Üniversitesi’nde gelitirilen ve örgencilerin matematik
konularını örenmeleri için
ematik
matik konula
konul
oluturulmu hikâyelere dayanan Jasper Woodbury serisidir.
4. Rehberlik ve Danımanlık: nteraktif video bir danımanlık aracı olarak kullanılabilir. Zararlı davranılar,
çalıma
alıkanlıkları,
ergenlik
lar, ders çal
ıma al
alı
ıkan
ka
problemleri gibi çeitli alanlarda interaktif video ile örencilere danımanlık hizmeti salanabilir.
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DVD TEKNOLOJS
DVD temelde ses, video veya farklı tür veri depolamada CD’den daha hızlı ve daha büyük kapasiteye
Büyük elektronik,
apasiteye
eye sahiptir (Taylor, 2004). Büy
bilgisayar, film, oyun ve müzik firmalarının önemli bir çounluu DVD teknolojisine destek vermektedir.
ermektedir. Bu geni
geni destek sayesinde DVD
teknolojisi çok kısa bir süre içinde ev elektroniine yönelik tüm zamanların en baarılı ürünü
rünü haline gelmitir
gelmi
ge tirr (Tayl
(Taylor, 2004).
DVD Oynatıcı nteraktif Özellikleri
DVD Video oynatıcıları temel interaktif özelliklerine sahip komut setini destekler.
kler.
er. En temel özellii
öze
özellii içerik seçimi
seçim ve özellik kontrollerinde
kullanılmak üzere hemen hemen tüm disklerde yer alan menülerdir. Her bir menü durgun ya da hareketli
bir arka plana ve 36'ya varan butona
hare
sahiptir. Uzaktan kumandalar ekran üzerindeki butonları seçmek için yukarı-aaı-saa-sola
tularının
aaı-saaa-sola yön tu
tu
lar
larıının yanı sıra, rakam, seçim, menü, balık
ve geri dönü tularına da sahiptir. Ayrıca kumandalar; dondurma, atlama,
yavalatma,
sonraki, önceki, ses ayarı, altyazı
ma, yava
yava
latma,
ma, hhızlandırma,
a, tarama,
tar
seçimi, kamera açısı seçimi, oynatma modu seçimi, program arama, bölüm
ölüm arama, zaman arama ve kam
kamera açısı arama gibi özelliklere de sahip
olabilir.
DVD Video Özellikleri
Geni ekran, Letterbox ve Pan & Scan video arasında seçim, sekize
destei,
zee kadar dil des
deste
i, 32
2 dil için
iç alt yazı destei, 133 dakika MPEG-2 ile
kodlanmı üç kanallı ses, kullanıcı etkileimi için menü ve program zincirleri,
kamera açısı destei, sayısal ve analog kopyalama
ncirleri, dokuza
okuza kadar kka
koruması ve aile koruması kod destei DVD video formatının
tının sahip olduu baslıcaa özellikler oolarak sayılabilir.
DVD Video Disk yapısı
DVD video içerii VTS’lere (Video Title Set - Video Baslık
bölünmütür.
Sekil 1’ de görüldüü gibi DVD en az bir VMG (Video
Baslık Kümesi)
Baslı
Küm
ütür. S
Manager – Video Yöneticisi) ve bir VTS’den olu
olumaktadır.
lumaktad
ma
ır. VMG, vvideo yönetimi
mii menüsü ve bir ya da daha fazla VTS’yi kontrol etmek için
gerekli bilgi ve verileri içerir. VTS’ler ise menü
enüü ve balıklar
balıklar için kontrol
kontro
ontr verisi ve VOB (Video Objects, Video Nesneleri) içermektedir. Her bir
VOB video, ses, alt resim ve yönlendirmee komutlarından
DVD oynatıcıda oynatıldıında videonun düzenli bir ekilde oynatılması
komutlar
utlarından oluur. VOB
OB DV
D
dıında, bilgi menüsü gösterme, kullanıcı
gibi
yönlendirme
komutlarını da uygular. Her bir VOB, DVD-video için gelitirilen
cıı seçimlerini getirme gi
bi yönlendirm
nlen
basit programlama dilini kullanarak gerekli interaktiviteyi
PGC’ler (Program Chain-Program Zinciri) ile birbirine balanmı baımsız
interaktivite salayan
salayann PGC
PG
hücrelerden oluur. PGC’ler video
eoo nesnelerinde oynayan video, ses ve
v alt yazının oynatılmasının kontrol edilmesi, menülerin gösterilmesi ve
kullanıcı komutlarının yerine getirilmesi
kullanılmaktadır.
etirilmesi içi
için kullan
ılmaktad
aktadıır.
DVD Yazarlıı
DVD yazarlıı DVD oynatıcılarda
atııcılarda oynatılabilecek
at
labilece DVD video oluturma ilemini tanımlar. DVD teknik özellikleri, DVD oynatıcının DVD video
ve ses içeriini nasıl oynataca
oynatacaını
oynata
ını belirtmeye
ye yara
yarayan bir dizi makine yönergesi salamaktadır. Bu komutlar VM (Virtual Machine – Sanal
Makine) DVD komut
adlandırılmaktadır.
mut küm
kümesi olarak adland
ırılmaktad
lmakta ır DVD yazarlık araçları bu komutlar bilinmeden de DVD oluturmasına izin verse de,
DVD üzerinde tam
hâkimiyete
için
m bir h
hâ
kimiyete
ete sa
sahip olmak iç
in
n bu komut kümesinin bilinmesi gerekir.

ekil 1: DVD Disk Yapısı
VM komut kümesi oynatılan kaydın akıını yönetmek amacı ile tasarlanmıtır ve komutların çounluunu yönlendirme komutları
oluturmaktadır. Bu komutlar, PGC’nin basına veya sonuna, bir hücrenin sonuna ya da menüde bir butona yazılabilir. Yönlendirme komutları
video ve ses akısını yönetmek ya da akı sırasını bir video balıından dierine atlatmak için kullanılabilir. Yönlendirme komutları sayesinde
DVD yazarı, DVD oynatıcı üzerinde özel seviyelerde yönlendirme ve etkileim tasarlayarak DVD oynatıcıya video akıını deitirme ve
uyarlama komutları göndermede tam bir kontrole sahiptir. DVD teknik özellikleri, bir DVD uygulamasında veri saklamak için her biri 0-65536
arasında deer alabilen 16 adet GPRM (General Parameter Registers – Genel Parametre Yazmacı) salamaktadır. GPRM’ler bilgisayar
programlarındaki deikenler gibi kullanılmaktadır. Ayrıca, 24 adet SPRM (System Parameter Registers – Sistem Parametre Yazmacı) ile de
DVD oynatıcı hakkında bölge, varsayılan dil ayarı gibi özel bilgilere eriilebilir.
DVD teknik özellikleri DVD’nin oynatılma yolu ile ilgili belirlenmi bazı kısıtlamalara sahiptir. Balantı noktaları;
• Bir VTS etki alanından bir baka VTS etki alanına ancak VGM etki alanındaki bir giri PGC ile
• VMG etki alanından VTS etki alanına bir baslık ya da VTS menüsü ile
Copyright © IETC
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• Bir baslıktan bir bölüme VMG etki alanındaki giri PGC ile
• VTS menüsünden veya VTSM etki alanındaki PGC den bir bölüme
eklinde tanımlanabilir.
VM Komut Kümesi
DVD komut kümesi Tablo 1’de listelenen 36 komuttan olumaktadır. Bu komutlar koullu dallanmayı salamak için dier karsılatırma ya da
balama operatörleri ile birletirilebilir. En fazla üç farklı komut birletirilerek daha karmaık komutun kısa komutu elde edilebilir. Bu karmaık
komut sadece 8 adet sekizlik (byte) alana yazılabilir (The Unofficial DVD Specifications Guide, [1.05.2008]).
Tablo 1: VM Komut Seti
1. Nop
10. LinkNextC.
19. LinkTailPGC
28. SetGPRM
2. GoTo
11. LinkPrevC
20. LinkPTT
29. SetGPRMMD
3. Break
12. LinkTopPG.
21. RSM
30. SetHL_BTN
4. Exit
13. LinkNextPG
22. JumpTT
31. SetNVTMR
5. LinkPGCN
14. LinkPrevPG
23. JumpVTS_TT
32. SetAMXMD
6. LinkPGN
15. LinkTopPGC
24. JumpVTS_PTT
33. SetTmpPML
16. LinkNextPGC

25. JumpSS

34. SetGPRM,, Compare
ompare & Link

8. LinkNoLink
9. LinkTopC

17. LinkPrevPGC
18. LinkGoUpPGC

26. CallSS
27. SetSTN

35. Compare,
are, SetGPRM
GPRM & Link
36. Compare,
ompare,
mpare, SetGPRM, Link
L

20
10

7. LinkCN

NTERAKTF DVD’NN YAPISI ve GELTRLMES
RLMES
ES
Gelitirilen DVD uygulamasında içerik olarak hayvanlar dünyası seçilmitir. çerik gelitirilirken
tirilirken gen
geni
geni bir
ir hedef
hede kitlesine hitap
h
edebilmek için
bilimsel dilden uzak durulmutur. Örenmeye yardımcı olmak amacıyla DVD uygulaması
lamasıı farkl
lamas
fa
farklıı türden ortam
am ka
karmalar
karmaları içermektedir. Seçilen
ortamların ve karmalarının açık ve sade olmasına bunun yanında ortamların kullanıcının
ullanııcın
ullan
nın dikkatini çekebilecek öözellikte olmasına dikkat
edilmitir.

ekil 4: Video ve Metin Ekranı

ekill 3: Bil
Bilgi Ekran
Ekranıı
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ekil 2: Ana Menü Ekranı

ekil 5: Resim
m ve Metin Ekran
Ekranıı

ekil 7: Arama Ekranı

ekil 6: Sö
Sözlük Ekranı

ekil 8: Video Ekranı Ayar Menüsü
ekil 10: Hızlı Arama Ekranı
ekil 9: Test Ekranı
Gelitirilen DVD uygulamasında, çoklu ortam düzenleme araçları kullanılarak hazırlanan ortamların DVD-lab PRO aracının saladıı olanaklar
ve VM (Sanal Makine) komutları ile ilevsel bir ekilde biraya getirilerek eitsel amaçlı bir interaktif DVD içerii gelitirilmesi
amaçlanmaktadır. Eitsel amaçlı bir içerik gelitirilmesi için DVD uygulamasında Ana Menü, Bilgi, Video, Resim, Ses, Sözlük, Arama, Yardım,
Hızlı Arama ve Test ekranlarına ihtiyaç duyulmutur (ekil 2-10). Bir DVD içeriini oluturan temel nesneler; video, ses, alt yazı, menü ve VM
komutlarıdır. DVD uygulaması gelitirilirken bu nesnelerin farklı birleimleri ile yukarıda bahsedilen ekranlar gelitirilmitir. Bazı ekranlar
gelitirilirken birden fazla menü kullanılmıtır. Birden fazla menü kullanımının çalıma ekranında karmasa yaratmamasını ve aynı ekran için
kullanılan nesnelerin bir arada gösterilmesini salamak amacıyla bu nesneler birer bilesen olarak tanımlanmıtır. ekil 11’de uygulamada
kullanılan bileenler ve ilikileri görülmektedir. ekil 11’de sadece menülerdeki balantılar ile kurulan ilikiler gösterilmektedir, VM komutları
ile kurulan balantılar ekilde gösterilmemektedir.
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ekil 11: DVD Uygulamasında Kullanılan Bileenler ve Özellikleri
i
ikleri
DVD teknik özelliklerinin belirledii sınırlar dahilinde, bir VTS sadece bir çoklu-açı baslıı içerebilmektedir.
uygulamasında
rebilmektedir.
bilmektedir. Gelitirilen
Geli
Gelitirilen DVD u
uygu
her bir bilgi ekranı video ortamı çoklu-açı baslıı olduu için, bu videoları içeren ayrı VTS’lerr kullanılmıtır.
kullan
lanıılm
lmııtır. Çoklu
lu açı
açı baslıkları
baslııklar
basl
kları dısında kalan
bilgi, ses ve resim ortamı ekranları ve sözlük, arama, hızlı arama, test, yardım araçları ekranları
Bir VTS’den dier
arı için tek bir VTS kullanılmıtır.
kullanılm
mıtırr. B
Bi
bir VTS’nin ancak kök menüsüne dorudan balantı kurulabilir. Uygulamada bu kısıtlamaa VM komutlar
komutları
çözülmütür.
DVD teknolojisi belirli
mutl ı ile
le çözü
çözülmü
tür. DV
kısıtlara sahiptir. Bu kısıtlar DVD’nin fiziksel özelliklerinden kaynaklanabilecei gibi, DVD tekn
özelliklerince
belirlenmi de olabilir. Bununla
teknik özelli
klerince
nce be
belirlenm
birlikte, kullanılan DVD yazarlık araçlarının tanımladıı kısıtlar da mevcuttur. Bir DVD içeri
içerii
gelitirilirken
içeri
i gel
geli
tirilirken tüm
üm bu kkısıtlar göz önüne alınarak
gelitirme sürecinin planlanması gerekmektedir. Gelitirilen DVD uygulamasında
gelitirilen
ekranlarının
ve VM kodları Ondin
nda geli
ge
tirilen bütün ekranlar
ının yapısı
y
(2008)’de ayrıntılı olarak incelenebilir.
Gelitirilen DVD uygulaması için seçilen DVD türü, üretim teknolojisi avantajı
olmutur.
DVD-5 medyası hem yaygın ve ucuz
ntajıı nedeniyle DVD-5 olmu
ntaj
olmu
tu
tur. DV
olarak piyasada bulunmaktadır hem de oynatıcı ve yazıcı destei en yaygın
gelimi dier türlere göre düük
ygıın DVD türüdür. Bu türün dezavantajı
yg
dezavan
dezav
kapasiteye sahip olmasıdır. DVD teknik özellikleri, DVD içerik gelitiricilere
eli
litiricilere bir çerçeve sunar. Bu çerçevede DVD gelitirme araçlarında
yapılabilecek eylemler ve kısıtlar tanımlanır. Örnein, bir VTS’de bulunabilecek
unabilecek baslık
basl sayısı ya da bir menüde bulunabilecek buton sayısı DVD
teknik özelliklerince belirlenmitir. Tablo 2’de belirlenen temel kısıtlar
ar görülmektedir.
görülmektedir
Tablo 2: DVD Teknik Özellikleri Kısıtlamaları
K
Kısıtlamalar
mala
DVD
VD Teknik Özellikleri
Ö
Bir VTS’ deki maksimum baslık sayısı
99
Maksimum VTS sayısı
99
Bir VTS’ deki maksimum menü sayısı
65536
Kamera açı sayısı
9
Bir baslıktaki maksimum ses kanal sayısı
8
Maksimum altyazı kanal sayısı
32
Bir baslıktaki maksimum bölüm sayısı
sı
99
Bir baslıktaki maksimum PTT sayısı
yısı
99
Bir VTS’ deki maksimum bölüm
üm sayısı
say sı
sayıs
999
Bir VTS menüsündeki maksimum
ksimum
mum hücre say
sayı
sayısı
ısı
255
Bir menüdeki maksimum
m buto
buton say
sayısı
ısı
36
VMG menü sayısı
65536
Toplam Ön/Son/Hücre
Hüücre komut sayı
say
sayısı
ısı
PGC basına 128 satır
GPRM Sayısı
16
Ses kanalları (PCM)
PCM)
1–8
DVD
D UYG
UY
UYGULAMASININ DEERLENDRLMES ve BULGULAR
Uzman De
Deerlendirmesi
De
erlendirmesi
Gelitirilen interaktif DVD uygulama
uygulamasını deerlendirmek için uzman deerlendirmesi yöntemi kullanılmıtır. Uzman deerlendirmesi
yönteminde, alan uzmanları
uygulamayı inceler ve belli kriterler dahilinde deerlendirir. Bu yöntem özellikle kullanılabilirlik çalımalarında
uzmanları uygulam
kolay, hızlı sonuç
bir yöntem olduu için sıkça kullanılmaktadır (Nielsen, Molich, 1990). Uzmanların deerlendirmede
uç alınan
alınan ve ekonomik
alı
ekon
kullanacakları formlar
lar literatürden
liter
literatürd alınabilecei gibi özel bir alana yönelik bir form gelitirmek de mümkündür. Bunu yapmanın bir yolu konu ile
ilgili kapsamlı bir analiz
ya da gelitirilen uygulamayla kullanıcı testi yaptıktan sonra bulunan problemleri açıklayan kuralları
naliz yapmak
y
özetlemektir. Nielsen (1990)
9 uzman deerlendirmesi çalımalarında be uzmanın uygulama ile ilgili problemlerin %75’ini saptadıını ve katılımcı
sayısı arttıında tespit edilen problemlerin sayısının dikkat çekici bir artı göstermediini belirtmektedir.
Bu çalımada uzman deerlendirmesi yönteminin seçilmesinin baslıca nedeni, gelitirilen uygulamanın henüz prototip aamasında olması ve
deerlendirilen alanlarda son kullanıcıdan bilgi almanın anlamlı olmamasıdır. Uzman deerlendirmesinin sonuçlarına göre gerekli deiiklikler
yapıldıktan sonra uygulamanın son kullanıcıya sunulması planlanmaktadır.
Deerlendirme Formu
Gelitirilen interaktif DVD uygulamasının uzmanlar tarafından deerlendirilmesi için interaktif çoklu ortamların deerlendirilmesine yönelik bir
ölçee ihtiyaç duyulmu, kullanılan böyle bir ölçek olmadıı için de amaca yönelik bir deerlendirme formu gelitirilmitir. Deerlendirme
formunu yapılandırmak için interaktif çoklu ortam tasarımının kavramsal çerçevesi aratırılmı ve maddeler çoklu ortam uygulamalarında genel
tasarım ilkeleri ile ilgili ISO standartları (14925-1,2,3) ile “interaktif tasarımda 13 altın kural” listesi (Apple,2008) dikkate alınarak hazırlanmıtır.
Deerlendirme formu aaıda sıralanan alt baslıklarda toplam 49 Likert tipi soru ve aynı alt baslıklarda açık uçlu sorulardan olumaktadır; Teknik
özellikler, Benzeik ekillerin kullanımı, Direkt manipülasyon, Görünürlülük, Standart algılama, Estetik uyum, Modsuzluk, Karmaık yapıları
anlaılır kılma, Hedef kitlesine uygunluk, Diyalog kuralları, Algılamaya ve anlamaya uygunluk, Kefetmeye uygunluk, Dolaım tasarımı, A

Copyright © IETC

836

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

T

20

10

yapıları, Ortam denetimleri uyumluluu, Dolaım ilevleri, Dinamik ortamlar, Ortam seçkisi ve karması için genel kurallar, Bilgi tipleri için
ortam seçkisi, Kumanda ile dolaım, Kullanıcının düünme mantıını yansıtma.
Deerlendirme formunun 5 li Likert tipinde olan cevap anahtarı: (U.D.) Soru sistemi deerlendirme için uygun deildir, (1)Kesinlikle
katılmıyorum, (2)Katılmıyorum, (3)Kararsızım, (4)Katılıyorum, (5)Kesinlikle katılıyorum seklindedir. Deerlendirme formu ile birlikte
katılımcılardan cinsiyet, yas, unvan ve uzmanlık alanı bilgileri de alınmıtır. Gelitirilen uzman deerlendirme formu ayrıntılı olarak
Ondin(2008)’de incelenebilir.
Çalıılan Uzman Grubu
Aratırmaya dahil edilen uzman grubu için dikkate alınacak ölçütler; ilgili disiplinlerde (eitsel tasarım, iletiim tasarımı, video, bilgisayar
mühendislii, grafik tasarımı) uzman olma, çoklu-ortam çalımalarında deneyim sahibi olma, akademik kariyere devam etme olarak
belirlenmitir. nteraktif video konusu henüz yaygın kullanımda olmayıp bir aratırma alanı olduu için akademik ortamdaki uzmanlar tercih
edilmitir.
Sonuç
Uzman deerlendirme formundan elde edilen sonuçlar incelendiinde, uzmanların DVD uygulamasına verdikleri puanların ortalamasının 3,59 ile
4,28 arasında deitii, uygulamanın genel ortalamasının 3,86 olduu görülmektedir. Bu sonuç gelitirilen uygulamanın
uzmanlar tarafından
gulama
incelenen kriterler açısından genel olarak olumlu bulunduunu göstermektedir. Ancak, deerlendirme formundaki maddeler ayrı ayrı
incelendiinde bazı maddelerin dierlerine oranla düük ortalamaya sahip olduu, baka bir deyile uzmanların
maddelerde sorun buldukları
arrın bu maddelerd
anlaılmıtır. Maddelerden sadece bir tanesi uzmanlar tarafından çok sorunlu bulunmutur. Toplam madde
sayısının
addee say
sa
ısının yüzde
üzde 112 sini oluturan
dokuz madde ise uzmanlar tarafından ortalamanın altında notlandırılmıtır. Bu maddeler dıında kalan
bir sorun
n dier maddeler ile ilgili önemli
ön
öne
belirtilmemitir. 26 madde ise uzmanlar tarafından baarılı olarak deerlendirilmitir. Uzman deerlendirme
erlendirme formundan elde edil
edilen sonuçların
uzman yorum ve öneri formundan elde edilen sonuçlar ile uyum gösterdii baka bir deyile, uzman
formu
mann yorum ve önerilerinin
önerilerin deerlendirme
deerlend
erle
bulgularını destekledii görülmütür.
Kısıtlar ve leriye Dönük Öneriler
DVD uygulaması uzman deerlendirmesi sonucunda genel olarak baarılı bulunsa da belirtilen
uygulamanın tekrar
irtilen sorunlu
unlu maddeler
ddeler düzeltilerek
d
gelitirilmesi gerekmektedir. Gelitirilen uygulama uzmanlar tarafından tekrar deerlendirilip
dorultusunda içerik
eerlendirilip elde edilen sonuçlar
son
zenginletirilebilir. Ayrıca deerlendirme formunda uzmanların belirledii hedef
kullanıcı
deff kitleye uygun kullan
ıcı testleri
estleri gelitirilip uygulanabilir.
Oluturulan bu çerçeve dorultusunda farklı içerikler için uygulama gelitirilebilir
farklıı içerikle
içeriklere uygunluu test edilebilir.
ilebilir
lir ve çerçevenin ffarkl
Oluturulan çerçevenin uygunluu test edildikten sonra bir tasarımcının bu çerçeveyi
kullanıp
farklı
gelitirmesi istenerek, tasarımcının
yi ku
kullan
ıp farkl
klıı içer
içerikler gel
çerçeveyi kullanırken yasadıı sorunlar tespit edilebilir. Bu çalımanın kapsamı
tasarımı ve gerçeklenmesi olduundan,
kapsam DVD uygulamasının
uygulamasın
uy
nın tasar
uygulama eitsel açıdan deerlendirilmemitir. Uygun deerlendirme yöntemleri
kullanılarak
içerik eitsel açıdan deerlendirilebilir.
öntemleri kull
kullan
ılarak
larak geli
ggelitirilen
tirilen
en iiçer
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Abstract
The paper describes a two-week faculty development workshop offered online in New Mexico and Turkey to enable participants to learn
how to ask higher order questions for online threaded discussions with their students. Faculty will work in smalll intercultural
subject-matter
inter
teams to accomplish the project using an online threaded discussion system. Workshop participants will receive
training in the use of a
eceive trai
train
discussion analysis tool adapted from Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives and the revised
sed
ed taxonomy. The professional
development experiences will lead to increased faculty skills in designing questions soliciting responses thatt could be organiz
organized into specific
organize
categories of Bloom’s revised taxonomy. Challenges to both workshop designers and participants include
nclude teaching in a manner that utilizes
the strengths of the Internet, learning via the Internet instead of instructor-led training, and offering the online workshop across
vast
ac
geographical distance and diverse cultures.

20

INTRODUCTION
The increased use of online threaded discussions in online, hybrid, and on-campus university
iversity courses
ourses has been astounding.
astounding A challenge for
faculty who facilitate online discussions is lack of training in how to teach using thee Internet, even though they kknow th
their own disciplines.
Some faculty development programs have attempted to alleviate this challenge by requiring
and by offering
requiring faculty to attend workshops
work
wo
perks for teaching online. Still, faculty development models, which are typically
primarily on attempts
ly face-to-face workshops, have focused
focu
to improve classroom performance through integrating technology into the traditional
onal classroom.
classroom.. One approach tto address such shortcomings
in faculty development as lack of time and competing priorities has been to offer online
workshops (Lowenthal, 2008).
online faculty development
develop
w
In this paper, the authors present the scenario of an online faculty development
cultures
evelopment workshop spanning ccu
ltu to enable participants to learn
how to ask higher order questions for online threaded discussions.
nss. Using simple online discussion software, faculty participants at two
universities, one in the United States and one in Turkey, will collaborate
to make online
ollaborate
aborate in learning
learn
onlin discussions more effective by asking
questions that address higher order thinking skills in their classes.
METHODS
AND PROCEDURES
ET
EDURES
New Mexico faculty and teachers who enroll in a statewide
faculty development
at Western New Mexico University (Silver
atewide online
o
opment workshop
w
City, New Mexico) and faculty at Bilkent University
participate
rsity (Ankara,
(Ankar Turkey) will participa
articipa in a two-week intercultural online partnership. The
collaboration objective is to bring together faculty
order questions for online threaded discussions. In
aculty
culty learning
learnin about
abou developing higher
hi
hig
addition, the collaboration will allow facultyy too experience
being
ex
being online
onlin
onli students prior to teaching their own hybrid or online classes. Faculty
will learn about each other and work in small
subject-matter
mall intercultural
inte
subject-matter
t-mat teams to accomplish the project using an online threaded discussion
system that provides for interaction, communication
coommunication and collaboration.
collaboration To accomplish this goal, participants will receive training in the use
of a discussion analysis tool (Meyer,
of educational objectives (Bloom, 1956) and revised taxonomy
er,
r, 2004) adapted from Bloom’s taxonomy
tax
taxon
(Anderson & Krathwohl, 2001). As participants develop their own iin
initial discussion questions and then analyze them by utilizing this tool,
their own discussion questions
nss will reflect
refle increasingg skill in asking
askin questions that promote higher order thinking among their students. As a
result, faculty from the two
to transfer learning from this experience to their own classrooms in the
wo diverse universities will be able
a
predominantly Hispanicc culture in New Mexico
Mexic and the Turkish
Turk culture in Turkey.
The brief overview
rationale for the methods and procedures selected. The overall intent was to simplify the
w that follows clarifies the specifi
specific rat
process as much
h as possible. The limitations based on
o the project goals were:
x
Project Length - The entire project
was limited
p
limit to a brief and limited time frame of two weeks.
x
Technology
training was limited by selecting only one simple online system: online threaded discussions.
hnology
ogy Training - The technology
technolo tr
All communication
thereby limiting potential learning problems related to technology. The free online threaded
mmunication occurred in this one system,
sys
sy
discussion
selected for the project.
sion system Yahoo! Groups was
was sse
x
Language
uage - The language utilized
utilize was limited to the mutually familiar English.
x
Learningg Topic - The pedagogical
learning was also simplified by using one readily observable aspect: higher order thinking skills. In
pedago
addition, by using
long-term research related to Bloom (1956), less time could be spent on the learning theory and more on
ng widely accepted
accep
skill development and application.
applic
app
x
Tool - Considerable
able time was spent researching and identifying a higher order thinking assessment tool that not only had already been
developed and replicated, but had also been researched and was basically simple to learn and use. The tool based on Bloom’s revised
taxonomy (Anderson & Krathwohl, 2001) and Meyer’s (2004) research was selected because it met all of the previous criteria.
The following factors were considered to be appropriate methods and procedures: faculty development, higher order thinking skills, threaded
discussions, and intercultural online partnerships.
Faculty Development
Best practices and research results from face-to-face faculty development have historically been difficult to replicate in online faculty
development. Simultaneously combining both technical and pedagogical training has proved to be a complex issue. Faculty development
efforts must be effective and focused on improving participants’ knowledge and skills based on their needs (Davidson-Shivers, Salazar, &
Hamilton, 2005). It is clear that online faculty development workshops such as the widely acclaimed Sloan-C 2010 Online Workshop Series
(n.d.)—advertised as the “smart way to support continuous professional development”—are becoming increasingly popular. They allow
worldwide collaboration, are much more cost effective, can be repeated easily, and require no time away from campus.
Dividing the training into two specific types of skill training simplifies some of the inherent complexity. Faculty first will learn how to use
the threaded online discussion system (a new technology skill). Only when participants are proficient in its technical utilization will the
project address pedagogical content. As Tu and Corry (2003) argue, “simply requiring students to post messages to address the instructor’s
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questions may not result in effective learning” (p. 304). Obviously just learning how to use a new technology competently may not improve
learning.
Higher Order Thinking Skills
Higher order thinking skills will be introduced next. The faculty training objective is to improve student higher order thinking skills
specifically in online threaded discussions. Participating faculty will review Bloom’s Taxonomy (Bloom, 1956) and Bloom’s Revised
Taxonomy (Anderson & Krathwohl, 2001) as explained in Bloom’s Digital Taxonomy (Churches, n.d.). Introducing Bloom’s Digital
Taxonomy will provide participants with updates on Bloom's Revised Taxonomy to include emerging activities and be more inclusive of new
processes and actions associated with Web 2.0 technologies in the 21st century. The taxonomy categorizes and orders thinking skills and
objectives according to a continuum from lower order thinking skills to higher order thinking skills. Differences between the original
taxonomy and the revised one include changes in terminology and sequence. The two frames of analysis illustrated below depict basic
differences between the two taxonomies—the Bloom and Krumme (n.d.) taxonomy and the Revised Taxonomy in Bloom’s Digital
Taxonomy (see Figures 1 and 2).

IE
TC

In addition, the participants will be introduced to the
he rubric that
tth they will use to categorize
catego
categor online threaded discussion postings. The rubric,
based on Meyer’s (2004) Developmental Framework
modified only byy repl
replacing the original taxonomy categories (listed in Figure
work Tool, w
was m
1) with the more recent categories listed in Figure
gure
ure 22--Bloom’s Digi
Digital Taxonomy
y ((Churches, n.d.). Both of these taxonomies move from top
to bottom as higher order thinking becomes
example, you cannot understand a concept if you do not first remember it.
es more complex. For exam
Similarly, you cannot apply and analyzee know
knowledge
wledge and concepts if y
you do not understand them. Faculty will practice categorization, first
using actual examples from online threaded
hreaded discussion postings. As the project participants move through the categories of higher order
skills, they will then be able to categorize
discussion questions. Once they can correctly identify question
ategorize their own original ‘practice’
‘practic
‘prac
categories, they will then practice
tice
ice designing discussion questions ccorrectly that would increasingly promote higher order thinking among
their students.
Threaded Discussions
Thr
Threaded discussion iss “a group of messages
message or postings tto a newsgroup, mailing list or Internet forum on a single topic,” according to
Wikipedia (http://www.search.com/reference/Threaded_discussion).
ww.sea
ww.search.com/ref
ference/Thread
nce/Thr ed_d
A threaded discussion is an electronic discussion in which users access a
messages, an
and reply to the messages of others. A set of messages grouped in a hierarchy by topic is
public discussionn topic or thread, post messages,
called a topic thread
hread or simply “thread.”
“th
Although West
threaded discussion to be a “mainstay” of online course communications, threaded discussions are
est and West (2009) declare threade
valent in hybrid, or blended, courses
cour
aas a way to enhance the traditional classroom. An affordance of threaded discussion is that it is
also prevalent
asynchronous—it
hronous—it does not require participants
participa to be present at the same time or place—thereby allowing reflection time for participants with
particip
wide-ranging
communication fosters interactivity among participants in online threaded discussions. Online participants
anging skill levels. Such commu
commun
can interact
in teams, and in large groups, just as in traditional classrooms.
ct with each other individually,
individua
Software offering
fering online threaded
threade discussions includes all-encompassing learning management systems like Blackboard and Moodle,
specialized Internet
rnet groups, and
an public and private Internet groups like Yahoo! Groups and Google Groups. The authors decided for the
sake of simplicity to select
Groups (http://groups.yahoo.com/) to enable the participants to focus solely on the discussions rather than
selec Yahoo!
Y
learn to use an entire learning
learn
lear
r
management system.
Intercultural Online Partnerships
Intercultural online partnerships link educational groups representing different cultures via telecommunications. The value of an intercultural
online partnership is that participants experience others with differing worldviews and communication practices, thereby minimizing cultural
distance and enhancing intercultural learning. Intercultural partnerships foster the interpretation of the interactive and communication styles
of others for clearer understanding of various global perspectives.
Intercultural online partnerships have involved groups of all ages, and they may include instructors and students. For example, AT&T
Learning Circles projects were found to reduce isolation and broaden students’ experiences (Riel, 1995). Similarly, rural Ohio high school
students who exchanged e-mail with adult mentors realized that “[t]he components of a meaningful life had apparently changed as a result of
their interaction with others from outside their usual circle of contacts” (Tille & Hall, 1998, p. 116).
Barriers to effective communication arising in intercultural online partnerships include differing worldviews and communication practices
(Murphy, Gazi, & Cifuentes (2007). These intercultural barriers can be reduced through constructivist teaching strategies: “Differing
worldviews can be reconciled by fostering collaboration, grouping, relevance, and metacognition. Communication barriers can be minimized
by attention to language and community building” (p. 50-51).
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Differing Worldviews
To reconcile differing worldviews in the current study, the partnership faculty must learn about collaboration in online threaded discussions,
as collaborative learning online is not intuitive and must be learned. Collaborating actively in small groups to accomplish tasks demands that
students construct new conceptions of learning (Murphy & Cifuentes, 2001). Sammons (2003) noted two fundamental features of the new
conception of learning in the Internet age: it involves learners collaborating on the problem situation, and meaningful ideas are constructed
collaboratively about real experiences. In our study, communication will be structured by establishing goals and objectives for activities,
organizing and assigning tasks and roles early in group work, and creating and following timelines. Grouping, which is based on the size,
location of the members, and composition of the groups (Cifuentes, Murphy, Segur, & Kodali, 1997), also helps reduce cultural
discontinuities. In this study, partnership participants will be divided into subject-matter teams of approximately five members each and
composed of members from each culture. Relevance involves providing meaningful and purposeful activities (Brown et al., 1989). Relevant
learning activities minimize cultural distance resulting from learners’ differing personal and professional interests and goals. For example,
relevance was established when student teams worked with real clients to conduct a needs analysis (Murphy & Chen, 2002) or carried out the
phases of instructional design (Murphy, Cifuentes, & Shih, 2004). In this study, relevance will be established by the constructivist teaching
strategies of having participants learn to develop higher order questions for online threaded discussions in their own fields.
Communication Barriers
Communication barriers can be alleviated by using language that is appropriate to online learning, such as av
avoiding culture specific
vocabulary and references, slang, in-jokes, and acronyms (Pincas, 2001). Participants in this study will bee using English,
which is the
E
language used at both universities involved. Furthermore, like online Asian students who add their comments
to discussion
ents
nts and suggestions
suggesti
threads (Murphy & Chen, 2002), faculty teammates will be encouraged to discuss their assessments andd make comments to each other.
Finally, providing varied examples (Chyung, 2001) and models helps all students, particularly international
reducing cultural
rnational
nal students, in reduc
redu
distance. In this study, participants will learn from the model of the discussion analysis tool and will be provided examples of
of
of categories
ccate
the revised taxonomy and actual discussion threads from other classes.

20

Communication barriers can also be reduced by building community within an online group.
oup. Too minimize the awkwardness of community
building in distance partnerships, online students recommend that members providee a ‘self-portrait’
portrait’ to un
understand the learning styles,
personalities, and context of each other (Murphy & Cifuentes, 2001). In the current
participants will introduce
rrent study, facilitators and particip
themselves in a roster, thereby allowing everyone to get to know each other at the
he beginning of the two-week period.
period Then all faculty will
peri
post in their team’s discussion thread a discussion question that they have used
will use the assessment tool
sed in one of their classes. They wil
wi
described earlier to assess their own questions and the questions of each teammate.
participants to revise and refine
mmatee. The next step will be for par
their questions to address higher order skills, based on their own assessments
ents and those
hose of their teammates.
teamma

IE
T

C

RESULTS
ESULTS
SUL
The anticipated results of this study relate primarily to the intercultural
to the use of the higher order
ultural
ral online partnership itself and secondarily
se
thinking tool that was selected for the workshop. The most complexx faculty development
issue, how
however, was not in any way controlled. The
develop
decision to include two entirely different cultures, languages and countries
project was crucial. Although a
ountries in one
o faculty
faculty
culty development
d
number of other factors were deliberately controlled andd simplified
as much as possible, it w
was the complexities involved in the intercultural
s
experiences that were deliberately maintained.
Intercultural
Online Partnership
Intercul
Intercultu
artnership
tnershi
Mason and Gunawardena (2001) identified three
to difficulties of teaching and learning: lack of
ree aspects of
o online
onlin courses that
att contribute
co
face-to-face meetings, technical and bandwidth
presented to non-native speakers of English. Although the
width
dth difficulties, and challenges
cch
Turkish participants teach at a university in which
English, they are likely not as fluent in written English as the participants in
hich the medium is English
Engl
New Mexico. Additionally, the English
predominant
online language, is a linear thought process, whereas other
ish
sh language, which is the predomi
pr
ed
languages are more cyclical or full of digressions
Language and cultural differences may inhibit Turkish participants as they
digressions (Kaplan, 1976). Lan
Langu
discuss the assessments and make
kee comments to their team members.
members It has been noted that international learners face particular challenges
due to their inability to think and type quickly in English (Murphy,
(Murrphy, Drabier, & Epps, 1997). On the other hand, using asynchronous threaded
discussions should alleviatee difficulties
diffficulties facing the Turkish faculty
facu more than if they were communicating real-time in spoken language and
fac
synchronous written communication
mmunic on like
mmunicati
ke instant
insta messaging.
Higher
Order Thinking Tool
Hig
Using the higher order
rder thinking tool that was selected
select for
fo the workshop may present problems. The participants in both countries are likely to
represent a variety
fields. Faculty from fields
other than education are knowledgeable of their content but are typically unfamiliar
ety of teaching
t
ffi
with pedagogy.
resist
efforts to develop questions that would require students to advance beyond the lower levels of
gy. As a result, they may resi
st effor
Bloom’s revised
understanding, and perhaps applying. As Lowenthal (2008) explained, “faculty find themselves
ised taxonomy—remembering,
taxonomy—rememberi
un
in a difficult
fficult position; they are expected to be
b high quality teachers even though they have received little to no training on how to teach” (p.
349). However, it is expected that more technologically savvy faculty may benefit from the inclusion of processes and actions associated
with Web
b 2.0 technologies in Bloom’s Digital Taxonomy (Churches, n.d.).
CONCLUSION
This paper addressed
ssed th
the pot
potential for faculty development conducted as an intercultural online partnership to enable faculty and teacher
participants to learn how to improve asynchronous threaded discussions. Participants will receive training in the use of a discussion analysis
tool adapted from Bloom’s taxonomy (Meyer, 2004). As participants develop their own initial discussion questions and then analyze them by
utilizing this tool, their own discussion questions are expected to reflect increasing skill in asking questions that promote higher order
thinking among their students. The two-week professional development experiences will lead to increased faculty skills in designing
questions soliciting responses that could be organized into specific categories of Bloom’s Digital Taxonomy. As the faculty develop future
online discussions, these skills should allow them to solicit student responses reflecting higher order thinking. Students’ responses can then
be analyzed and measured to illustrate such thinking. A ‘best practice’ aspect of the faculty development workshop is that use of the
discussion analysis tool will be modeled to teach the use of the tool.
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Methods of teaching Science
Interdisciplinary Science and Developing Science Methodology
I- Introduction
Education faces different challenges today. The most importantly are the technological and scientific outburst and the national and
international issues and problems. This demands education to encounter these challenges to prepare the competent individuals who are able
to confront the accelerated developments, and apply these developments in the professional fields. Moreover, provide individuals with a solid
technological background to attain knowledge, skills, and ways of thinking required in a rapidly changing world (Al-Sherbini & Al-Tanawie,
2001: 5).
This requires professionals in methods of teaching science to consider these challenges and changes by applying
innovative approaches to
yingg inn
develop the methods of teaching science and interdisciplinary science in particular.

20

10

II- The significance of the paper
The significance of the present paper emerges from its consideration for the innovative approaches in implementing
science
menting interdisciplinary
interdiscipl
interdisciplina
in
in developing science methodology, as this work deals with the followings:
- Initiating a functional integrative association between science curriculum and other curriculums
followings:
ums aiming at attaining th
the fol
lowing
owin
x
Helping students to accomplish integrated information about the topics of the study, consequently they can acquire interrelated
functional experiences.
x
Helping students acquire positive trends and attitudes towards the environment,
ent, which can help them to adjust to the modern world.
x
Prepare individuals who are capable to keep up with the technological and
nd scientific
scientiffic accelerated progress in
i all
a fields.
x
Helping teachers to apply the topics they have learned, which deal with
problems related to the real life.
th environmental issues and problem
x
Prepare individuals who are aware of the scientific and technological
ogicall civilization, which can help tthem sustain with the everincreasing developments in science and technology.
x
Train enlighten individuals in both science and technology, who
challenges and growth.
who are able to pursue the presen
present cha
x
Prepare individuals who are able to perceive the creative relations
the erroneous concepts.
relati
elations
ons between concepts, and to adjust
aad
x
Initiate associations between the different curriculums.
III- The main cores
ores of the paper
p
1- The concept of interdisciplinary science
Interdisciplinary science is considered as one of the importan
important
disciplines that concentrate
concentrates on teaching science courses alongside with other
p
concentrat
courses, such as social studies and linguistic studies
110-116).
es (Glatthor
(Glatthorn & Jaihall, 2000,
0, 110-11
It is expected that science curriculums will bee more associated
assoc d and
a integrated with
wi other curriculums as technology, mathematics, social
wit
science, environmental science, general health,
lth,, and others during the
he twenty first century.
There are several studies that confirm thee importance
interdisciplinary
science in developing science methodology, such as Palmer 1999,
orta
of inte
r- disciplinar
ciplin
Stallings & Wimpey 2000, and - Sauterer
erer 2000.
2- The innovative approaches for implementing
implementing interdisciplinary science in science methodology. These approaches encompass:
imp
First: the integrated sciencee approach.
developments in society and advancement in social, economical, political, and
approach As a result
ult to the devel
cultural life, emerged the integrated science approach as a ne
new trend in the field of science. It appears as a reaction to the traditional
approaches, that aims too deal with
unit, away from dualism and duplication.
w the topic as an integrated coordinated
c
There are several studies
udies
dies that implemented the integrated science approach, such as (James, et al., 2000) which aims at integrating science
with mathematics and technology in transitional schools.
school
sch
Chia (1998), aims
in elementary level. It offers a chance for students to use mathematics to contact
ms at integrating science with mathematics
mathem
mathe
with local weather
eather
ather conditions.
cott (2000),
0), intends to determine the efficiency
eff
efficienc of the planned integrated science on students achievement. Pang & Good (2000), concern
with the
mathematics along with additional research inclinations. The study approves the effectiveness of the
hee integration between science and m
ma
integrated
ated approach.
Second: the environmental appro
approach. The environmental approach is considered as the most appropriate for systematizing the
approa
interdisciplinary
nary science curriculums.
curriculum It goes beyond, as the environmental approach associates between science curriculum and other
curriculu
curriculums as mathematics, soc
social studies, and health care.
The American Association
for Supervision and Curriculum Developments in its annual document entitled "Educational Update" asserts the
sociation fo
sociatio
importance of the environmental
approach in learning (ASCD, 2000, 1-6). Moreover, the forum of Arab Bureau of Education for the Gulf
nviron
nvironm
States confirms the importance of activating the role of advertising education in the fields of nutrition, health, and environmental education
(Arab Bureau of Education for the Gulf States, 2000).
There are several studies that emphasize the importance of the environmental approach in developing science methodology. Qandel, et. al.,
(1998), use the topic of solar energy as an environmental approach to develop the whole science curriculum for intermediate and secondary
schools in the gulf region.
Third: future science approach. As a result of the technological and scientific accelerated developments, emerged what can be called
future science. It deals with modern topics and technological issues that has obvious effect upon individuals and societies in future. It
endeavors what is expected in future according to the present situation. Future science approach is appropriate to apply interdisciplinary
science in science curriculum organization.
Among the fields and topics that are affiliated with future science; space technology, information and communication technology, computer
technology, biotechnology, genetic engineering, laser technology and luminous fibers etc… (Nasr, 1997), (Al-Nemr, 1997).
Several studies take in hand future science approach, for instance, Nasr (2000), he presents future outlook for teaching science and scientific
education in the modern technological age. Mazen (2000), identifies the way of inserting some of the environmental health dangers caused
by technology within science content in basic education. Rajab (2000), presents a suggested perception for science curriculum in
intermediate level during the twenty first century.
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Science curriculums can follow these upcoming trends by associating the curriculum with the local environment and the society, also by
training students to solve different social issues and problems. Furthermore, the curriculum need to focus on future science as mathematics,
science, and technology which are considered interdisciplinary science.
Fourth: actual science approach. Modern movements emphasize the importance of constant developments in science methodology by
associating science curriculum with the actual state of the learner, and concentrating on the social dimension. To engage actual science
approach there are five criteria to be considered:
To permit higher level thinking applications.
To be more related with the real world.
To concentrate on the profundity of knowledge.
To authorize discussion between the teacher and the learner about actual issues.
To consent social support for the teacher's efforts (Newmann & Wehlage, 1993).
There is a necessity to associate science methodology with reality, this necessity will be more required within the twenty first century. Due to
the technological and scientific outburst which signifies more complication within the environmental issues( Glattron,A.&Jailah,J.2000).
There are a number of studies that verify this approach, Beneze and Hodson (1999), present a study that aims to help science teachers to
teach science curriculum to seventh level with more connection to reality.
Pryor and Soloway (2000), come to the efficiency of actual science that represents the events and changes of th
the local environment in
developing secondary students abilities to gain deep comprehension to science concepts, and to apply these concepts
ncepts in ttheir daily life.
Buxton (2001), combines between actual science literacy and equality in rights and privileges in sciencee and administration
among staff
administra
members in biology departments and research centers of both genders.
Furthermore, actual science curriculum permits for numerous studies that combine between science and
nd actual
ual topics and fields. For
F instance,
health education, preventive education, nutrition education, security education, drugs confronting
ng education, natural disasters education,
e
demographic education, air and water pollution issues. Science curriculum should include these
hese
ese diverse actual issues in or
order to help
individuals to gain health promotion, acquire positive decision making, attain essential skillss to be flourishing qualified citizens,
citizens and obtain
constructive hygienic attitudes.
Fifth: Science, Technology, and Society approach (STS). The world today is confronting
outsized
progress,
nting an outsi
utsized
zed scienti
scientific and technological
techno
which represents an intricate challenge for education in general and scientific education
demands individuals to
tion in particular. This challen
challenge dem
gain sufficient perception of scientific and technological civilization. Interdisciplinary
inary science curriculum is require
required to facilitate individual
literacy through science, technology, and society approach.
This approach deals with natural phenomenon from three dimensional perspective.
pective. The first, undert
uundertakes
akes the phenomena's scientific
principles. The second, handles the technological aspects of that phenomena.
effects of that phenomena
ena.
na. The third, concentrates on
o the social
so
on individual and society. STS approach gained much attention from science
cience researchers
researchers on the nationa
national and international circle, as numerous
studies are tackled in this field.
Bybee and Mau (1986), identify twelve international issues concerning
implemented in science curriculum. Mustafa
cerni
ning
ng STS, that should be implem
(1999), aims at developing physics curriculum for secondary level,
thee integration between science, technology, and society.
l, with regards to th
Al-Wasimi (2000), concentrates on identifying the efficiency of science
schools in promoting students' concepts
ence
nce content at Saudi secondary
secon
sec
and attitudes related to science, technology, and societyy issues.
The study
of implicating STS issues within the
i
udy recommends
mmends the importance
i
science content at secondary level in Saudi Arabia.
Sixth: Science methodology for citizenship approach
Science curriculum
approach.. Sc
lum
m that attempts to accomplish scientific illumination and
civilization, combines between science and technology
and
hnology / society
soc
a environment
nt (S.T.
(S / S.E) in a dynamic constant relation (Qandeel, 2001:
90). In accordance to scientific illuminationn ass a new
n trend that allows
allow
llo training students to be capable citizens in the information age, new
international projects emerged. The mostt important
mportant project is (Science
(Scien for All Americans Project 2016), which is organized by American
Association Advancement Science (1989),
illuminated citizens.
989),
89), aiming att preparing scientific
entif il
There are various studies accomplished
shed
hed in this field. Yosuf (2000)
(2000),, de
deals with the aspects of scientific illumination in science curriculum for
elementary and intermediate stages.
illumination among students through integrated inquiry-based
ages. Bardeen (2000), conducts scientific
sci
scie
science curriculum. Farraj (2000),
college of education programs at King Khalid University in Saudi
000),
00), suggests the importance of developing
deve
Arabia, according to the aspects
pects of environmental illumination.
illumination Arafat and Al-Amoodi (2008), recommend the importance of developing the
college of education programs
ograms
grams at Umm Al-Qu
Al-Qura University in Saudi Arabia in accordance with medical enlightenment.
Seventh: the systematic
matic
atic aapproach. It aims
ims at engaging and studying concepts and topics through an integrated system that represent the
relations between differe
it enables the learner to create connections between diverse disciplines. (Ameen &
different topics and cconcepts.
oncepts.
epts. Thus,
T
Jolajoskey, 2000:
0: 4)
A number off studies considered the systematic approach in science methodology. Muawadh (2003), aims to identify the efficiency of
applying the systematic approach and educational
devices to attain some of the identified objectives in teaching chemistry to third secondary
educatio
ed
level. The study recommends training teac
teachers to apply the systematic approach to cope with modern technology.
teache
Saqr (2003),
efficiency of applying the systematic approach in teaching a unit about water chemistry on promoting
2003), intends to identify the effic
achievement
ment and duration of learning effects. The results assert the efficiency of the systematic approach on promoting achievement and
duration of learning effects and developing
positive attitudes towards using applying the systematic approach.
dev
Hammam (2006),
06), means to spot
spo the effect of implementing the systematic approach in teaching science on promoting some frames of
deductive thinkingg and scientific
sscienti concepts. The results affirm the efficiency of the systematic approach on developing the deductive thinking
and achievement.
Al-Rabeiaat (2007), aims to identify the effect of the systematic approach on developing the systematic thinking, achievement, and the effect
of academic abilities in studying science at intermediate level among female students. The study suggests the need to develop science courses
in accordance with the systematic approach.
CONCLUSION
In reference to the previous presentation, the following implication can be concluded:
- The notion of interdisciplinary science is obviously related to innovative approaches, among the are: the integrated science approach; the
environmental approach; future science approach; actual science approach; science, technology, and society approach; science methodology
for citizenship approach, the systematic approach.
- In spite of treating each one of these approaches separately, there is an inward relation between these approaches, or there is a line that
connects these approaches together.
- The traditional methods of teaching science are not profitable anymore to prepare the competent individual who is capable to track the
scientific and technological challenges of the modern world. Consequently, it is necessary to create an integrated functional association
between science curriculum with other curriculums to prepare individuals in a complementary way that enables him to cope with the modern
world. Interdisciplinary science is the best solution to attain these goals.
The integrated science approach: it aims to support learners to attain integrated knowledge about the topic, which offers learners an
integrated professional experiences.
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The environmental approach: aims to offer learners professional experiences and positive attitudes towards the environment.
Future science approach: aims to prepare individuals who are capable to keep up with the technological and scientific revolutions.
Furthermore, to coach these individuals to solve social problems.
Actual science approach: aims to provide learners with profound understanding to the social problems and issues with respect to
their actual life, and to apply their background knowledge to solve these problems.
Science, technology, and society approach (STS): aims to grant individuals with scientific and technological cultivation that helps
them to pursue the permanent progress and development.
Science methodology for citizenship approach: intends to prepare individuals to be illuminated technologically and scientifically
and able to track the challenges of the present age.
The systematic approach: aims to prepare individuals with deep perception to the creative interrelations between concepts, and to
correct wrong concepts and to initiate a link between the different courses.
This paper presents some suggestions that hopefully would assist the efficacy of applying the innovative approaches in implementing
interdisciplinary science to develop science methodology:
1Curriculum developers need to concern these innovative approaches in their implementation to interdisciplinary science in laying
out science methodology.
2Science methodology professionals need to employ the innovative approaches in their execution to inter
interdisciplinary science in
science methodology.
3Holding sessions and conferences aiming to support teachers with awareness about topics, issues,, and problems concerned
in their
c
society and how to solve them in their teaching practices.
4Holding supplementary study courses to sustain international cooperation in community education
ion fields and social pproblems in
teaching science.
5Preparing guides to supply teachers with the most recent outlooks in science methodology.
logy.
gy.
6Holding workshops in science methodology and interdisciplinary science.
7Assessing teacher education programs to follow the social, cultural, and technological
ogical transformations.
ransformati
8Considering the practical and empirical elements in teaching the educational courses.
9Adding a fourth dimension to teacher preparation which is scientific cultivation.
ation.
10- Inserting social issues and problems in the professional content courses in teacher
acher
cher preparation
preparatio programs.
11- Emphasizing the innovative approaches in implementing interdisciplinary
linked with social
ary science in displaying
displaying science concepts
con
co
issues.
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Abstract
Since modern era, schools have been the source of evolution in small communities, especially the rural ones.. In this article, by using a narrative
account, changes caused by the practices of a young village teacher in southern Iran are discussed. The data
ta off this study consist
consis a) The narrative
uploaded from Weblog by the teacher about his students, educational methods, the environment andd events
and b)
ts of learning environment;
environ
enviro
Interviews with the teacher. Study findings indicate that the teacher’s uses of Internet have resulted in
range;
n the expansion of the communication
communica
mmun
hence, his comments would be promptly broadcasted in cyber space and the interactions range spread
boarders. This has
pread crossed the Iranian board
boarders
spurred evolution in social and educational environment of the village along with he fulfills his duties.
s. By analyzing and interpreting
interpretin the teacher’s
narratives, this article exposes on the developments fostered using Internet technology at a rural
ural school
ool and its surrounding environ
eenvironments.
nviron
Key words: technology, school, village, Internet, Weblog
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INTRODUCTION
N
Human is a social being, unable to continue living without having communication
People
tion and
nd interaction with
with others.
o
Peop has always been looking for
ways to expand the scope of their communications and communication technology,
newspapers,
letters,
telegraph and telephone to
chnology,
hnology, from ne
wspapers,
ers, postal
p
le
radio, television, satellite and Internet, all were responses to human needd to communication. Garrison and Anderson
(2003) hold that Internet and
An
computer-based communication have been the most fundamental change
ange
nge in communications technology in the last 150 years (, 2003), because
Computer-based communication has brought bi- and multi-lateral communication
ommunication
munication in different areas of life.
li Unlike other media, human being is no
more passive before the content of this media and through that, hee can
and criticizes
its content (Montazer Qaem & Tatar,
an evaluates, reviews
r
crit
2006).
Internet provides the users the opportunity to collaborate with
develop ideas, study and fix the objectives, evaluate,
wi other people
le with the
he aims to de
perform innovative work, and benefit from their comments
(Loveless, 2002).. In other
ents (Lo
ther words,
words
word enjoying Internet facilities, emotional needs and the
need for sympathy would be achieved to some extent.
users to talk
nt. Internet allows
allo
a
alkk at any time and any place, as well as the users know that there
are access to know more and more people in some
who are good
ome
me parts of the world:
w
go listeners that possibly would assist them to solve their
goo
problems effectively.
Part of learning occurs as a result of communication
munication
cation and interaction with
wit
w environment and other people, as well as establishing robust mass
communication, thus Internet complies the
Internet also exposes man to a wide range of information without
he need
n d of appropriate communication.
communicati
communi
place and time limitations as it leads the learners in virtual learning environments
to access various contents and resources and to interact with
enviro
env
various classmates, teachers and guides
2007).
uides
ides (Seraji, Attaran, Naderi, & Aliasgari,
Alias
Alia
People need to interact and communicate
municate with each other. Former
Former tools
too of communication technology provided limited access to information in a
passive and one-sided mannerr as human
and bearing. In comparison Computer-based technology provides all with
human was subject to seeing, hearing
hea
h
equal opportunity to showcase
case and to be heard. Probably, even the sound of silence would be loudly cried out worldwide in communication via
Internet (Montazer Qaem
m&T
Tatar, 2006).
Impact of school on
n villages
village
Historically before
rural community governed by the feudal system –that aligned with close-society. This society
ree land reform [19
[1962] in Iran, the
he rur
rura
had very poor relationship with surrounding
communities, particularly with cities. Despite characterized with social differentiation, yet it was
sur
comm
self-referent,, independent,
of political and economic power. Lords frequently attempted to limit their influence of rural
ndependent, self-sufficient
self-sufficient and
a devoid
dev
communications
influence
ications
cations via governme
governmental infl
uence even
ev to some extent; they used to oppose reforms such as the establishment of national rural schools.
In 1940s,, lords manipulated the issues of h
high illiteracy, tribal, linguistic and religious differences, traditional peasants’ distrust in urban residing
hi
in the village,
ge, prevailing of subsistence aagriculture and lack of roads, radio and other forms of communication to isolate villages (Ghaffari, 2004).
From the locall landlords’ viewpoint, tthe Iranian land reforms made the influence of the feudal system loose, but the political and administrative
superstructure and
nd the intellect
iintellect
ct of community were still under the influence of that system. After the Islamic Revolution at 1979, rural society
under the influence of the occurred
revolutionary change in the society lost its closed, static and omnibus status; such an experience was less
occu
found in the past rural commu
communities (Talibzadeh & Anbari in Ghaffari , 2005).
comm
School has been recognized as one of the most important factors in the widespread cultural changes in modern era Iranian villages. Before the
emergence of Iranian public education system, Maktab-khneh (House of Writing) was the center of literacy in villages, yet in many villages,
Maktab-khneh were absent instead only a few villagers enjoyed it. Teachings and lessons of Maktab-khneh aimed primarily on teaching of
reading, writing of Persian, mathematics and religious teachings at basic levels. Although individuals educated at Maktab-khneh enjoyed a
number of social privileges but they did not initiate any changes in vision, character and feelings of the villagers. This is due to the fact that
Maktab-khneh’s education method was in parallel with the local traditional and cultural systems. In contrast, the public school system was more
a collection of teachings that maneuver changes in vision, religious and traditional character of villagers. The teachings at Iranian public school,
from an angel, include knowledge and awareness of the present national topics such as history, geography and Persian literature and from the
other angel, conventional and advance knowledge such as sciences and technologies, all are taught to students. As the result of these teachings,
there was a gap between the traditional values and the worldview of villagers and their contemporary status. Furthermore the ultimate cultural
goal of Iranian public schools is to prepare rural children to take part in modern activities and leave the traditional ones (Fazeli, 2008).
IT impact of on rural areas
In recent years, many efforts have been made worldwide such as India, Kenya, Bangladesh, Solomon Islands, Uganda, Australia and Pakistan.
These nations have made efforts such as providing IT-service centers in villages (Shahbazi, 2006). Previous studies conducted at different regions
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worldwide show that ICT received special attention in rural development. For instance, in his study, Holmberg (1969 in Sam Aram, 2007)
concluded that the carriers of rural communication with the outside world make turn the villagers aware of governmental public services as well
as offer them oppurtunities to actively participate at all levels (village, town national).
Since year of 2000 technology has achieved significant growth in Iranian villages resulted tremendous technology development. At present,
indicators of rural development in Iran is marked with knowledge and technology development.
In June 2004, the first center of rural information and communication services was set up at Gharn-Abad village of Gorgan, Golestan, north of
Iran. Various information services were offered to the villagers, such as, café-net, amphitheatre, workshops, virtual offices, services including
Post Bank, communication office, agriculture promotion office, veterinary, insurance services , rural development center and other necessary
telecommunication facilities. These IT centers provide all what were required by the villagers. Interestingly, all these IT services are independent
from cities. The role of these local centers are to provide virtual education and library, e-commerce, e-banking and other IT services to the
villagers.
The formation of an ICT center at Gharn-Abad, that symbolizing the emergece of an Iranian IT assimilated-society provided thousands of villages
with communication and information offices and thus had achieved one of the country’s main goals. After conducting
g a deep analysis, this project
was made as a sample by UNESCO and World Bank in establishing similar centers at various parts of the world (Fazeli,
azeli, 22008).
Today ICT facilities and development should be considered as one of the benchmarks of modern era villages. Once apart from
fro the entire world as
described by Sharie (in Sahami, 1994) Rural world nowadays is no more linked to the outside world through
facilities, rather it under
ugh
gh Internet facilit
consideration in the world. Kalou Village of Bushehr province, south of Iran, is a sample of villages that received
particularly,
eceived
ved tremendous change
cha
chan
in the aspects of education and its enrichments though previously, according to the teacher’s diaries, the
happiness
experiences in
he sadness
ss an
and happine
ss are ex
it.
Narrative Inquiry-based approach
Expression of daily life experiences and events in narrative and story form is nothing new.
w. Usually,
ally, through recounting ones or others past
experiences, people shape their daily lives. Stories and Storytelling are the first learning experiences
xperiences
es that originate to our early memories of our
childhood (Webster & Mertova, 2007). For this article, stories of teachers refer to theirr experiences
life. Reviewing,
es in education and teaching
teach
organizing, analyzing and interpreting these experiences expressed in the form of story
could be initial steps to discover reasons of
ry and narrative
narra
teachers’ classroom educational activities; and these descoverings might provide new teaching-learning strategies for
fo
f quality improvement of
teacher trainers’ practices at teacher training institutions.
The narrative inquiry-based approach was first utilized by Clandinin and Connelly
Webster & Mertova, 2007)
nnelly (Clandinin, Pushor, & Orr, 2007;
20
that based on Dewey’s “life is education” (1983). In fact, the Deweyan notion that "life is education" le
Clandinin and Connelly the to gather
led Cla
points and answers of educational training issues through organizing, analyzing
interpreting
educational experiences of teachers (Clandinin ,
nalyzing and in
terpreting
erpreting educatio
educationa
& Connelly, 2007).
Dewey’s criterion of experience is that “continuity” of all experiences
ncess are shaped by previous ones aand will continue to shape those that come
after. Emphasizing on individual experiences and its continuity are related
transfer, owed itself to storytelling and
elated to organ
organize and
d knowledge
kknow
narrative (Wikipedia, 2009).
Clandinin and Connelly also stressed that in narratives, teachers
experiences, they express their ideas on theory, practice and
eache construct out of their
heir experie
experien
curriculum. While describing experiences of educational
activities, teachers probably
onal
nal activit
ably stat
state what they consider as an essential. Carter and Doyle
(in Clemente & Ramirez, 2007) introduce narrative
gathering
ive as an information
inform
inf
ng
g tool
too that teachers of various viewpoints express. They also
underline that teachers’ educational life experiences
of questions about their educational performance.
ces
es in the narrative can
ca lead to the formation
f
fo
Bagheri (2007) and Bruner (1996) emphasized
a semantic relationship between its sections and the whole story and
ed that
hat in
i a story, there is always
alw
al
this provides an open hermeneutic circle leading
ng to the interpretation
interpretation
ion and
a ultimately deep understanding of the story. Reissman (in Hooman,
2006) also lists fundamental principles of story analysis and highlights the
of story analysis to assists the readers to understand the deep
t purpose
p
experience of the narrator. Thus, reading,
interpreting teachers’ stories on their educational experience could lead to a
ading,
ding, rereading, analyzing and inte
interp
deep understanding on narrator’s experiences which characterized with all dimensions and complexity of a learning experience one can discover
and would reveal educational dimensions
(Webster & Mertova, 2007).
imensions remained unconsidered (W
Scherff (2007) considers stories
the teachers’roles
and performances of teachers and believes. Using stories in researches on
ories
ies as a way to change
c
teachers’
teacher is a new approachh which
applied. Lyons
and Laboskey (in Scherff, 2007) consider stories and narratives as teachers’
whic is recently
recently openly
ope
L
thoughtful, indulgent, social and situation-centered activities
activitie on their colleagues and students; narratives through which researchers can recover
meaning and interpretation
pretation
retation of some aspects of teaching
teachin profession. Both of them also believe that through reading and rereading the published
narratives such ass books or posted on weblogs, teach
teachers are provided the opportunity to reflect and rethink, particularly, they share these stories
with others and
ndd others’ experiences are added up to theirs in a global atmosphere. Hence, teachers’ Internet narratives go beyond their local world
and transcended
ended to some other mutual ecosystems.
ecosy
ecosystem
Research
h methodology
This study
inquiry-based approach, the one which is belonging to qualitative and interpretative researches paradigm. In
y is utilizing a narrative inquiry
narrative inquiry-based
quiry-based approach, story is under investigation. This approach as tool to study human experiences - the first way to think about
those experiences.
methodology, this approach requires a phenomenological viewpoint where an experience is studied as a
ces. As a research m
phenomenon (Clandinin
ndinin & Conne
Connelly, 2007: Webster & Mertova, 2007).
Taking advantage of memories
memor as a human experience present as a research methodology in social sciences is becoming a new trend among the
huminity researches. Faybrand’s
Anti-Method (in fazeli, 2005), one of the most inportant sources in philosophy of science states that not only in
ybra
social sciences but also in physics, chemistry, natural, and pure sciences we can apply methods such as writing novels and memories mostly
common in literature to produce science such as an Epistemological-based which is formulated in the 70s. Other way of collecting memories is
using an approach involves post-modern criticism of new sciences where human life experiences could approach also be the basis of humanities
and social sciences. Since 70s, the method of writing memories was becoming widespread that is simultaneous with phenomenology flourishing
as it is based on phenomenological study of of how a person lives, experiences, understands, analyzes, and interprets- all which are in accordance
with individual’s understanding of an event via inner approach. Based on this principle, in researches dealing with humanities, the researcher
should deeply seek how people interpret and understand; and then, describe those interpretations and understandings. The final phase of this
approach that all are based on man’s living experiences-which would also be a writing biography (Fazeli, 2005).
Narrative inquiry-based approach has four similar characteristics with other qualitative research approaches: 1) Emphasis on natural position, 2)
Interest in conception and understanding, 3) Inductive analysis; and 4) Growth of theory (Bartlett, Burton, & Priem, 2002). However ,Clandinin
and Connelly inspired by Schwab’s four common elements of curriculum: learner, teacher, subject and learning environment (Joseph, Bravmann,
Windachitl, Mikel, Gree; Clandinin et al, 2007) listed three distinctive narrative inquiry characteristics including temporality, sociality and
location. In narrative inquiry-based approach, retaining all these three features at the same time is emphasized by Clandinin, Pushor and Orr as
follows:
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¾
Temporality: People always experience passage of time. Considering the past, present and future of human experiences and events as
well is of a great importance in this study and it is needed to process events temporarily.
¾
Sociality: Narrative inquirers should consider personal and social aspects conjointly. Individual status is related to feelings, hopes,
aesthetic reactions and moral attitudes of the researcher and research participants; and social conditions refer to existing conditions, environment,
peripheral pressures, etc. The other element in social conditions is the relationship between the researcher and participants of the study.
¾
Location: All events of the story occur in location(s). In narrative inquiry, event Location is very important. In a study, location may
pass from the past to present and the researcher should think about the influence of any locations on experience.
Based on Litchman’s (2007) and Webster’s and Mertova’s (2007) research tools, this study is utilizing a story, biography, note, letter,
conversation, interview, family story, picture and life experiences.
In this article, the Weblog posted by a rural teacher of Bushehr Iran(the respondent), during a school year and an interview with him used as main
source of information. In this approach, like other qualitative approaches, data analysis is not carried out in a linear manner, namely, after the data
collection, but the researcher also analyzes the data while collecting them; encodes the data; and while in the research process, the researcher are
obtaining more data and encoding them, and reviews old data; after data analysis and make comparison, the researcher classifies the codes in
accordance to its importance (based on researcher’ viewpoints), and removes some codes; thus, while collecting
data, at the same time the
ing dat
ns and their
thei combination finds a
researcher reviews, encodes, deletes, and combines 1 the codes and eventually from among all classifications
ticle, data are an
maximum of 5 to 7 important concepts for the teacher (respondent) to answer (Litchman, 2006). In this article,
analyzed under three
categories: the starting point; peak point; and consequences in map validity (Scherff, 2008). In order to avoid
void bias or misunderstanding,
misunderstan
misundersta
results of
data analysis are certified by the samples.
Respondent
The respondent of this study is a multi grade class teacher, Abdolmohammad Sha’rany, a 22-year-old
-old
d teacher-conscript of Jamal-Abad
Jamal-A
Ab School at
embers:
s: all iinvolved
nvolved in education since
sin childhood,
sin
Kalou Village, 30 km far from Dayyer City of Bushehr, Iran. He grew up in a family of five members:
he had interest to be a teacher especially teaching at rural areas, beacause he liked the simplicity
icity andd pleasantness of village
village and villagers.
v
Earned
an electricity diploma and study on primary education at Azad University of Bushehr, Abdolmohammad
bdolmohammad
mmad lives at Dayyer
D
port. Every morning, he
comes to the village by motorcycle and at noon he returns to Dayyer port, to work at a computer company to pay his ttuition at the university. In
2006, he introduces himself as a conscript-teacher. After two months of compulsory
military
y milita
milit
ry training in Iran and a mon
month of teacher training (to
be familiar with teaching methods, psychology, etc) since October of the same year,
Jamal-Abad school of Kalou Village
ear, he begins teaching of Jamal-Aba
which had 7 families and 4 students. With great motivation and interest, Sha’rany
rany enters
ters the village as the teacher and since his arrival, he
recorded almost all main events and memories at the the village and schooll in his n
notebook.
since October
of his second year teaching
no
tebook.
ebook. However, sinc
Oc
in the village (October is beginning of the school year in Iran), he starts blogging and introduces the stude
students and their families, Kalou Village
and its daily activities to the world. These were followed by numerous
more determined in blogging. Sha’rany
us feedbacks that inspired him to be m
efforts which turned seven Kalou families and four elementary school
by the villagers as provide
ool students popular in Internet considered
cons
prosperity as well as promoting education and culture of the villagers. Now,
"Dayyertashbad”(Dayyer Fire Wind) is known
Now his
his weblog
eblog called "Day
worldwide where a number of Iranians in the USA send gifts to the school;
teacher in Germany translates his notes in German
ol; and an Iranian teache
teach
(Dayyertashbad, 2009). Sha’rany is recognized by Hamshari
as one off the seven nnational social champions (Hamshahrionline, 2009
hari Newspaper
N
at http://www.dayyertashbad.blogfa.com)
Beginning
Unlike many rural teachers, Sha’rany enters Kalou
without
ouu Village
Vil
withou
ut fear
fea of not satisfied
fi with its poor facilities. With great satisfaction and interest,
fie
he enters the village, which fulfilled his dream
m since
nce childhood to become
becom a rural teacher:
While studying in primary school, I was asked
sked to
o write a composition on the stereotype topic of “what are you going to be in future?” and I wrote
I would like to be a teacher … I was again
high
gain
ain asked to do
d so at hi
gh school
hool and I wrote I wanted to be a teacher in a remote village in the north. All
my classmates laughed at me becausee they want
wanted
w
edd to be pilots, engineers,
engineers doctors and so on: What they wanted to be are common. It is interesting
that all those classmates whom I visit tell me how lucky you are that yyour dream came true. All of them read information about the my class and
school at my weblog. Certaily most of them did not get what they de
desired (Interview, 2008)
Due to his interest in teaching,
ng,
g, he recorded all
al his memories in a notebook from the first day of his services and since the second working year ,
he decided to post those writings on a weblog with
w the purpose
purpo to expose his remote school and worldwide. Then the unexpected feedbacks he
received from his blog
g where these had encouraged him to ddo more:
From the first day of my second teaching year I starte
started bblogging on events that happened in school and introducing students and their families. I
did not think it attracted
to time, when I got feedbacks, I found out the power of the media is more and more.
ttracted that much attention.
attention. From
m time
t
Because in thee first year, I wrote my
while no one was aware of that but me and I was the only reader! I did the same in the
m diaries in a notebook,
no
blog and found out all those feedback. From
countries gifts were mailed for students and that made them happy. It made me more
Fro various
v
determined
ned
ed to continue my task (Interview, 2008)
20
2
Peak
The conscript-teacher
with the purpose of writing his memories and introducing the village, his school and his favorite
pt-teacher who started blogging
blog
blo
students encounters
Encouraged with such feedbacks the teacher is determined to continue blogging, collect his daily
nters the global feedbacks.
feed
memories and elaborates
event occurred in the village and the school. The warm feedbacks from local and abroad are stimulated indirectly
borates each ev
with changes at the local
ocal civil
civ ssector, education and even status of the village:
Events of the small school
hool and bursting of various people into Jamal-Abad in Kalou caused the father of Hamideh to accept sending her to the
city for continuing study. I should mention that Hamideh is somehow breaking the habit and continues her study in guidance school
(Dayyertashbad, April 27, 2008)
But the angel that accompanies me these days brings me back to 2 years ago, when the teacher-conscript who just had passed his military training
in Yazd located in the south went to the education department of Barkhun district with a bold head and a bloody nose, souvenirs of the city of
funnels [referring to its main construction pattern design], to be informed of the location of his military services and it was so that the southern
teacher was sent to the most remote village of Bardkhun district (Jamal-Abad in Kalou). I went to Jamal-Abad by the guide-teacher’s motorcycle,
passing through a blacktop road to the back road of the village with my backpack of books. A little laughing innocent-faced girl came to us, and
said hello to the guide-teacher. He asked her: “Where is the house that the education department has bought to be used as the school, Hamideh?”
Hamideh points with her small hands to the east of the Village just few steps far from the sea. Parisa, the new student of the first grade, has gone
to fetch the key of Hosseinieh [A place for attending Shiite Muslim groups to mourn for the holy Prophet and Imams], kept by Haj Abbas (the
oldest person of the village). Hussein, the new student of the third grade, who stands in a corner with a bashful face gestures to show the teacher
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to Hamideh with his eyes. I open the lock of the hosseinieh and see two rusty benches, an old teacher’s table and a closet, only shares of the
school from the world! I carry benches on my back to the new school. Parisa’s mother comes to help. A two-room house that is full of fishing
equipment. We start vacuuming. Hamideh, Hossein and Parisa are glad that this year, they study in a school. The guide-teacher say goodbye ...
From two years ago, I travel to the present time, now that the small school of Jamal-Abad village has drastically changed. The school of Kalou
unknown two years ago is now somehow important. Now, Hussein, Hamideh, Parisa and Mehdi can benefit from a computer in the school; Parisa
and Hamideh have a new bench, not being under the obligation of covering broken parts with some fabric. Students are no more bound to moving
their book to cool themselves because now they have a cooler. Hamideh is now the school librarian, because now a library is established here; the
maintenance of sports equipment is assigned to Parisa because the school now have a full set of sports equipments and, above all, now that the
school students of Jamal-Abad in Kalou have become a little more social, the students can easily communicate with the journalists residing the
capital and speak eloquently and appropriately. Now Hossein, Parisa, Mehdi and Hamideh know how to communicate the world around …
(Dayyertashbad June 21, 2008). Public relations of students who spoke hardly in the past have now been improved much and it attracted the
authorities’ attention to the region. Perhaps it was even the best use one could make out of the Internet: the rural people absolutely came to this
conclusion; because if it was not so, they would not buy personal computers: They do not want to be outdated. Although their school was built
five years ago, but no one went there, because no one knew there exits such a village. Now it is broadcasted on television
levision and newspapers that in
a village no girls could go to the guidance school, it is like breaking a habit that two of them want to continue studying in the
t town. If it was not
because of use of technology, and if their voice was not heard, Hamideh would now follow the route otherss followed, stoppin
stopping study at primary
level (Interview, 2008)
In an interview with Qods (local newspaper), Sha’rany (2008) stressed on the impact of Weblog on the school and Jamal-Abad villa
village:
villag
By uploading “Dayyer Fire Wind” blog, many people inside and outside Iran became acquainted with our status and problems. Ev
Even beneficent
people have sent us a water cooler. I have many friends all sending us books. Even this blog made
of our
de authorities
author
payy more attentio
attention
n to issues
i
village, as far as they visit the village twice or three times a week: in fact my weblog provided
requirements
of the
vided an opportunity to fulfill req
requir
qui
village. On our small school, some reports have been broadcasted in the media such as television.
for UNICEF
vision. Even
ven a documentary is to be made
m
in this regard and I have decided to upload the English section of my weblog.
All the changes that occurred in a remote and unknown village during a year of blogging
more changes by
ogging had encouraged Sha’rany
Sha’ran to make
m
blogging.
Hossein quoted Haj ‘Abbas’ words that “if from 5 years ago the school had the weblog,
would occur
in the village.” Hossein
log, many developments
developm
o
continues: “But I told him that many people like my cousins wrote weblogs, but our teacher’s blog was really
something. How far do you want to
r
som
continue blogging? Now the school does not face any problems. Why to continue blogging
blogging?” I answer:
er: “It
“ is jjust the beginning. Kalou is not the
only village about which I concern! Now, I think about all deprived schools
want them to have a school like what
hools and villages of this country: I w
you, Parisa, Mehdi and Hamideh do. I want them to have blacktop roads.
Hossein, you as the school turnkey, surely
oads.
ds. I want them to bee just like us. H
have a better understanding of all the case. You understand how
blog, getting acquainted with people
w thee teacher stood:
stood The
The funn of writing
wr
residing in Jamal-Abad, becoming familiar with various people, and enjoying
njoying meeting people once I desired to meet. Hossein! You tell them: “if
you think our teacher can stop blogging at its acme, he is not able to do so!” Say: “w
“we want
nt him to continue blogging. Our teacher is not just like
“zein el din zeidan" to give up everything at the acme” (Dayyertashbad,
August
Dayy
gust 1, 2008)
Although Sha’rany begins teaching with motivation and
nd interes
interest in the village,
e, but
ut it was response he received from the visitors of the blog that
made him more determined and motivated.
Impacts
In addition to personal impacts of the conscript-teacher
the local societal need that should be appreciated, achieving his
cript-teacher
t-teacher including achieving
ach
achi
childhood ambition in its best manner, and
nd improving
mproving his confidence iin ccontinuing his career as a teacher as well as being known among the
villagers and abroad, the weblog containing
on Jamal-Abad village school, which in turn causing fundamental
ining
ning cultural and educational
educationall impacts
impac
im
changes in both the status of the village
age
ge and school itself as follows:
1) Public impacts
After the village became widely
authorities give special attention to it and make many improvements on public aspects
ly
y known to the public, the authoritie
authoriti
including providing a new car
Shahid
arr road for Kalou, a new Sh
ahid Rajai school and pipe water in the village:
Kalou’s deep desire of having
satisfied! Then I am pleased. Hussein said: “Oh, finally we get rid of that bumpy road!”
aving
ving a blacktop ro
road
ad wa
was finally satis
Haj Abbas also mentions:
ons: “many came to village,
village, assuring us to build a road, but they didn’t! Any candidates desiring to go to the parliament
came here and promised
this time he would
mised that
t
would
uld finish
fini the task; but after being elected, they would totally forget somewhere called Kalou!”
(Dayyertashbad, September 3, 2008). Hussein is als
also glad: His dreams came true now. He says: “If the school would not be built by Ocober,
where shall wee go?” continuing: ““What aboutt the old school?” It was broadcasted on Bushehr channel that the deputy governor came here and
promised the
he blacktop
acktop road. Workers have just
ju sstarted working and claim to finish the road soon (Dayyertashbad, August 1, 2008)
2) Cultural
ural impacts
After Jamal-Abad
mal-Abad village became widely kknown and educational officers and journalists frequently visited it, these factors directly and indirectly
give some impacts
mpacts on the attitudes of the
t villagers. For instance currently they are willing to buy PC by installment and send their daughters to
towns to pursuee their studies. All these
the are major cultural changes for an unknown remote village even among the Booshehris. Certainly, due to
th
miraculous influence
nce of IT and ef
eff
efforts of a 22-year-old southern youth teacher, the village is currently known worldwide.
3) Educational impacts
Today the Kalou School is equipped with PCs, library, and sports and teaching facilities; Jamal-Abad school students’ communication abilities
development can also be considered as an educational impact of IT influence that never happened in the past.

CONCLUSION
Study of an Iranian teacher’s memories (teaching and learning environment) via the Intenet shows that:
Firstly, from Schwab’s four curriculum elements (learner, teacher, subject and learning environment) (Joseph, Bravmann, Windachitl, Mikel,
Green & Green, 2000), the teacher should be the center of curriculum. As Eisner (1994) suggests teacher’s capabilities as an executive agent of
curriculum has a crucial role in achieving curriculum objectives. Then, it is possible that a perfect curriculum would be spoiled by an incompetent
teacher or a facile curriculum executed by a competent teacher is followed by the best results. The true story of a young Iranian rural teacher
shows that motivation, interest and love led to innovation and even encouraged the young teacher crossed the unendurable circulstances. This is
parallel with the Pinar (Fathi Vajargah, 2007) believes that teachers’ inner capabilities, resources and competence make them portray best
educational settings with minimal external resources. The teacher’s motivations, love his students, considers them as the center of activities, and
concerns all aspect of their developments are among the major requirements of a genuine sincere true teacher. In case of a young Iranian rural
teacher story, he personally seeks not only to improve living condition of the village but also facilitate educational development of his students as
Copyright © IETC
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well as to enhance their ability to communicate, create a sense of accountability, make them participate in collaborative work and even make
them familiar with foreign cultures.
Secondly, individual learning flourishes more sincere relationship between teacher and each individual student, creates a sense of trust among the
students, as well as makes them feel safe; they are listed by Maslow as one of the basic students’ need to learn (Miller, 1993). In the Kalou
teacher’s narrative, he is aware of the living condition of each individual and their individual differences. This knowledge directly and indirectly
gives positive impacts on his behavior and his judgment on each individual student, and thus, avoid him from bias
Thirdly, students were participating in all activities at school such as administrative tasks. Sha’rany notes:
"Does your school benefit meritocracy?” “It was the question one asked me;” “so why Hamideh does not monitor the class?” Meritocracy
governs selection in our small school. Hossein was selected as the monitor due to the votes of students themselves in practice of democracy. They
undertake all activities themselves, even if it would be helping in archiving official school letters. Hamideh is responsible for library affairs and
Parisa is responsible for maintenance of school sports equipments ... (Dayyertashbad, March 2, 2008)
Fourthly, feedbacks from among the villagers and abroad makes the Iranian remote village teacher more interested and creative in his teaching
carrier and his social activities. Hence, warm feedbacks and climbing motivation of the students and teacher could also be considered as a
fundamental principle of quality teacher and even as a motivational or psychological factor.
Fifthly, this study shows that the young rural teacher is very successful in applying the multi-dimensionss students’ ddevelopment teaching
approach among his students at an Iranian remote rural school
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SUGGESTIONS
The teachers' true stories and educational experiences which are internationally known possibly have
and
ve multidimensional impacts on
on education
edu
curriculum-apart from achieving communication needs, feedbacks that fertile through globalization
tion
n in some ways strengthen ed oth
oother teachers’
motivation and consequently this will motivate teachers to achieve better achievement comparee to teacher
eacher with low motivation. A
Att the same time,
this could also break some local and international educational issues apart this would
resource
ld also going to be a new very valuable
v
(autobiographic texts for curriculum experts) subsequently curriculum would be improved
ved and a larger
larger number of
o students would benefit from
this new development. Fro these, the following suggestions are offered:
Firstly, to establish a study center at the Ministry of Education at each Iranian province/state
ovince/state
vince/state for research and analysis
analysi
analys of teachers’ experiences
and memories;
Secondly, to set up an IT service center in each village for educational purposes;
ses;
Thirdly, set up an Internet service network with the purpose to train more rural teachers in IC
ICT
Fourthly, require the first year education students at university and teachers’
on literacy;
hers’ training institutions to get information
inf
inform
Fifthly, hold more memory-writing workshops for current and future te
teachers
eachers and students.
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Özet
Bu çalımanın amacı, örencilerin internet baımlılıını önlemek için ailelerin almı oldukları önlemleri belirlemektir. Aratırma kapsamına
10-18 ya arası çocuu bulunan ve evinde internet balantısı olan aileler dahil edilmitir. Konya ili merkez ilçelerde ikamet eden 15 aile ile
her biri ortalama 20’er dakika süren görümeler yapılmıtır. Aratırmanın sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde, betimsel analiz
modeli kullanılmıtır. Aratırma sonucunda aileler internete balanma sebebi olarak en çok çocuklarının ders çalımalarına destek olmak ve
onların internet kafelere gitmelerini önlemek olduunu belirtmilerdir. Aileler, çocuklarının internette en
n ççok oyun oynadıklarını
belirtmilerdir. Ailelerin yaklaık yarısının internet kullanımı konusunda çocukları ile sözlü olarak anlatıkları
lar
arıı ama
am yazılı olarak hiçbir
ailenin anlamadıı görülmütür. Ailelerden 12’sinin internete balanırken bilgisayarında herhangi bir
programı kullanmadıı
ir filtre progr
belirlenmitir. Aileler çocuklarının internet baımlısı olduklarını internette çok zaman geçirmelerinden,
iletiim sorunları
nden,
en, aileleri ile ile
yaamalarından, günlük yaam düzenlerinin bozulmasından ve derslerine devamsızlık ve derslerindeki
baarısızlıklarından
anlayacaklarını
ki ba
ar
arıısızlıklarından
dan an
belirtmilerdir. Çocuklarının internet baımlısı olma durumunda aileler en çok interneti kapatma
uyarma yoluna
patma vee sözlü olarak uyarm
uya
gideceklerini, 4 aile ise uzmandan yardım alma yoluna gideceklerini belirtmilerdir. Aratırma sonucunda
literatür
onucunda elde edilen
edil bulgular
ar ilgili
il
ile karılatırılmı ve tartıılmıtır.
Abstract
The purpose of this study; families to identify the measures they have taken to avoid students'
ts' internet addiction.
a
Families
Famil
which have
children between the ages of 10-18 and an internet connection at home were included in the research.
researc Residing
iding in
i the central
cent town of Konya
with 15 families were interviewed. Each interview lasted approximately 20 minutes.
es. Descriptive analysis was made in the analyzing of data
come by at the end of research. In conclusion, the biggest reason for families to connect
conn too the internet is supporting
supportin their children to study
and preventing their children go to internet cafes. Families said that their children
ren are using the internet
in
to play
pla the game. About half of
families agreed verbally with their children about using internet, but any family does not agree in wr
writing. Twelve families do not use any
filter program when they connected to internet. Families understand that
at their children are addicted to th
the internet, spending more time on the
internet, having communication problems with their families, being disruption
r
of daily life patterns
patterns,, at
attending classes and failing lessons. If
families’ child is addicted to internet many of them warn verbally and say ban the internet, only four of families said get help from experts.
Results of research findings compared with literature and discussed.
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GR
R
nternet teknolojisinde yaanan geliim ve deiimee paral
paralel olarak insanların
amacı ve süresi hızla artı göstermitir.
anların
n interneti kullanım
k
nsanların internet baında zamanlarının çok büyük
ve davranı bozuklukları meydana getirmitir.
ük kısmını
kısm
kı
smıını geçirmesi, yaamsal
amsal
msal sorunlar
soru
sor
Bunun sonucunda yeni bir baımlılık türü olarak
internet
baımlılıı kavramı ortaya çıkmıtır. nternet baımlılıı
ak da nitelendirilebilecek
nitelen
nitelendiril
net b
ba
insanların davranılarını olumsuz yönde etkileyen
kullanımı olarak adlandırılmaktadır (Young,1996).
eyen
yen aırı
a
internet kulla
Günümüzde be tür internet baımlılıından
Bunlar sanal seks baımlılıı, chat baımlılıı, bilgi baımlılıı, oyun
ndann söz edilmektedir. Bu
Bun
baımlılıı ve kumar baımlılııdır (Young,
oung, Pistner, O’Mara and Buchanan,
Buchan 2000; Dejoie, 2001; Young, 2007). Kii baımlılık türlerinden
Buc
sadece birinin özelliklerini gösterebilecei
baımlılık
türünün özelliklerini de gösterebilir. Bu yüzden insanların
ilece
lece
i gibi aynı
ayn anda birden çok ba

internet baımlısı olmalarının nedenleri
King (1996)’in elde ettii bulgulara göre internet baımlılıının
denleri
enleri ile ilgili birçok çalıma
çalıma yapılmıtır.
yap
yapıılm
l
nedenlerinin daha çok insanların
rıın sosyalleme
sosyalleme ihtiyacından
sosy
ihtiyac
iyacıından ortaya çıktıı belirtilmektedir. Sosyallemenin yanında; insanların yalnızlıktan
kurtulma (Morahan-Martin, 2005), kaygı
and Rodgers, 1998) utangaçlık ve kendini tanıma istei (Chak, 2003)
kaygı ve bunalım durumu (Young
(Y
internetin yasaklanmı olana
lana
na ulaabilmeyi
ul
ulaabilmeyi
lmeyi kolaylatırması,
kolayla
k
tırması, risk
ri almaya, oyun oynamaya yardım etmesi (King, 1996) baımlılık nedenleri
arasında da gösterilebilir.
ilir.
lir.
nternet baımlısı olmaya
önünde bulundurursak bu baımlılıa yakalanma riski en yüksek olan kiiler depresif (Ha,
lmaya götüren sebepleri de göz önünd
J.H., Su, Y.K., Soojeong,
B.,, Hyungjun,
K., Minyoung, et al. (2007), içe dönük (Cao, Su, Liu and Gao, 2007) ve yalnız (Whang
oojeong, C.B., Sujin, B.
ungjun K
and Lee, 2003)
kiilerdir.
3) ki
ki
ilerdir. Daha çok
ç orta ya
ya grubu
grubb insanlar, çocuklar ve örenciler (enda and Odabaı, 2007; Özsoy, 2009) ve özellikle
12–18 ya grubu
Odabaıolu,
rubu ergenlerdir (Öztürk,
(Öz
Odaba
ıo Eraslan, Genç and Kalyoncu, 2007).
12–18 ya arasıı grubun ba
baımlılıa
riskinin yüksek olmasının nedeni ise içinde bulundukları geliim döneminden kaynaklandıı
ba
ımlılıa yakalanma
yakalanm
akala
düünülmektedir.
çalımada, bu döneminin bir kimlik kazanma dönemi olduunu belirtmitir. Ceyhan (2008)
ülmektedir. Huang (2006) yapmı
yapmı olduu
yapmı
o
ise yapmı
mı olduu
old u çalımada
oldu
çal
çalıımada giderek daha fazla sayıda ergenin internet baımlılıı belirtilerini göstermekte olduunu, buna en önemli
etkenin ise ergenin geli
geliimsel
ihtiyaçları olduunu belirtmitir.
imsel
imsel ihtiya
ihtiyaç
Kiilerin internet
baımlılık
düzeylerini belirlemek veya internet baımlısı olup olmadıını ölçmek için çok sayıda ölçek gelitirilmitir.
rnet ba
ba
ımlıllık düz
düze
Young (1999) internet ba
baımlılıını
ölçmek amacıyla gelitirmi olduu ölçekte, 12–18 ya arası grubunun internet baımlılıına
ım
götürebilecek davranısal
deiimleri;
nısal de
x
Uzun süre bilgisayar/
internet kullanımı,
lg
lgi
x
Ders notlarında düü, istese de bilgisayar/ internet baından kalkamama,
x
Ödev ve benzeri sorumlulukları yerine getirememe,
x
nternetin yokluunda olumsuz duygular hissetme,
x
nternette çok fazla zaman harcadıkları halde bunu inkâr etme eklinde, belirtmitir.

AMAÇ
Bu aratırmanın temel amacı, internet kullanımı ve internet baımlılıına ilikin anne-babaların görülerini almaktır. Bu genel amaç
dorultusunda çalımanın alt amaçları u ekilde belirlenmitir:
1.
Anne-babalar çocuklarına neden internet kullanım olanaı salamaktadırlar?
2.
Anne-babalara göre çocuklar internette ne yapıyorlar?
3.
Anne-babalar çocuklarının internet baımlısı olmamaları için ne gibi önlemler almaktadırlar?
4.
Çocuklarının internet baımlısı olma durumunda anne-babalar ne yapmayı düünmektedirler?
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YÖNTEM
Katılımcılar
Aratırmada evlerinde internet balantısı ve 10-18 ya arası okula giden çocuu olan anne-babalara ulaılmaya çalıılmıtır. 2009 yılı bahar
aylarında Konya ili sınırlarında ikamet eden 9’u anne ve 6’sı baba olmak üzere toplam 15 anne-babaya ulaılmıtır. Bu kiiler ile birebir
etkileime geçilmi ve gönüllülük esasına dayanarak görüme yapılmıtır. Görüme yapılan kiilerden 5’i ilköretim, 3’ü ortaöretim ve 8’i
ise yükseköretim mezunudur. Görüme yapılan anne-babaların 16’sı ilköretim ve 8’i ortaöretimde olmak üzere toplam 24 çocuu vardır.
Bu ailelerden 8’i 2 yıldan uzun süredir, 4’ü 1-2 yıldır ve kalan 3’ü ise bir yıldan daha az süredir evlerinde internet eriimi olanaı olduunu
açıklamılardır.
Veri Toplama Aracı
Aratırmada “Örencilerinin internet baımlısı olmalarının önüne geçmek için ailelerinin almı oldukları önlemler nelerdir?” sorusuna yanıt
aranmaya çalıılmıtır. Bu balamda öncelikle yarı yapılandırılmı görüme soruları hazırlanmıtır. Hazırlanan taslak sorular uzman
görüüne sunulmu ve üzerlerinde gerekli deiiklikler ve düzeltmeler yapılarak sorulara son hali verilmitir. Aratırmada kullanılan
görüme soruları u ekildedir:
1.
Çocuunuza neden internete eriim olanaı saladınız?
2.
Çocuunuzun interneti ne amaçla kullandıını düünüyorsunuz?
3.
Çocuunuzun nternet baımlısı olmasını önlemek için ne gibi önlemler alıyorsunuz?
4.
Çocuunuzun internet baımlısı olduunu hissederseniz neler yaparsınız?
Veri Toplama Süreci
Aratırmaya Konya il merkezinde ikamet eden, evlerinde internet balantısı ve 10-18 ya arası okula
çocuu
la giden
gide çocu
u olan 15 anne-baba
seçilmitir. Bunlarla ön görüme yapılarak kendilerine çalımaya seçilme nedenleri, çalımanın amacı
bilgi
acı ve yöntemi hakkında
hakk
hakkıında ayrıntılı
aay
verilmitir. Aratırmaya katılımın gönüllülük esasına göre gerçekleecei belirtilip görüülmesi planlanan anne-babaların
anne-babaların onayı
anneonay alınmıtır.
a
Her bir anne-babanın kendi belirledii tarih ve saatte görüme için bir plan yapılmıtır. Görümeler
görüme
meler
eler her bir anne-babaya görü
görü
m
me formunda
fo
yer alan soruların sorulması ve alınan cevapların ses kayıt cihazına kaydedilmesi eklinde ortalama
20’er
dakikalık
oturumlar eklinde
alama 220’
er dakikal
akikalıık oturum
oturuml
gerçekletirilmitir. Görümeler tamamlandıktan sonra her bir soru için alınan cevaplar
ar ilgilii indekslere
indeksler ilenmi
ilenmi
mi ve soru bazında bir
sınıflama yapılması suretiyle toplanan veriler betimsel analiz için hazır hale getirilmitir..
Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması
Verilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında nicel ve nitel verilerin betimsel
yararlanılmıtır.
Betimsel analizde veriler,
sel
el analizinden yararlan
ılmıtır. B
Beti
önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bu yöntemde görüülen
açık
ülen
n bireylerin görülerini
görü
görüllerini daha aç
ık
k bbir biçimde yansıtabilmek
amacıyla ise sık sık dorudan alıntılar yapılır (Yıldırım and imek, 2000).
Bu aratırmada görüme yapılan anne-babalardan izin alınarak, görümeden
meden elde
lde edilen veriler do
ddorudan
ruda orijinal biçimiyle bilgisayar
ortamına kaydedilmitir. Aratırmadan elde edilen verilerin hangi temalar
üzere aratırmacılar tüm veriyi
malar altında
altında toplanacaını
altı
toplanacaını belirlemek
toplana
belirleme
elirl
birlikte incelemi ve temaları oluturmulardır. Bu temalardan
yararlanılarak
“Görüme
Kodlama Anahtarı” oluturulmutur.
n yararlanı
yararlan
ılarak bir “Görü
“Gö
me
me K
Aratırmacılar ve bir alan uzmanı, birbirlerinden baımsız olarak
yazılı
olduu
ak verilerin yazı
yaz
ılı oldu
u
u formları
formları ookuyarak uygun temanın içine kodlama
yapmılardır. Daha sonra yapılan kodlamaların tutarlıı karılatırılmıtır.
yapılan
rılm
lmııtır. Bu biçimde
biç
yap
ılan ggüvenirlik çalıması sonucu .70’den büyük
olduu için iaretlemelerin güvenilir olduu sonucuna varılmıtır. Görüme
örü
üme kodlama
dlama anahtar
anahtarına göre ilenen veriler tanımlanmı ve sonuçlar
dorudan alıntılar yapılarak desteklenmitir.
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BULGULAR VE TARTIMA
BULG
BULGU
RTI
TI
MA
nternet Kullanım Sözlemesi Kullanımına likin
liikin Bulgu
Bulgular ve Tartıma
Anne-babalar ile çocuklar arasında bir internet
çalımalarda önerilmektedir. Stewart (2000) e-posta gönderip
nett kullanım
kul
kullanım sözlemesi
si akademik
a
alma, web ortamında gezinti yapma, dosya
konularında anne-baba ile çocuklar arasında internet kullanım sözlemesi
yaa indirme
dirm ve göndermee konul
kon
yapılmasını önermitir. Microsoft kendi
ndi web sitesinde (2010) inter
internet kullanım sözlemesi ile ilgili olarak anne-babalara kendileri ve
çocuklarının kabul ettii bir dizi kural oluturmasını
kuralları bilgisayarın yanında veya baka bir ortak kullanım alanında
oluturmas
turma ını ve bu kuralla
kura
bulundurmalarını önermektedir. Ba
Babakanlık
Aratırmalar
Genel Müdürlüü tarafından yapılan nternet Kullanımı ve Aile
Ba
bakanl
bak ık Aile
le ve Sosyal Ara
Ara
tırm
r
adlı çalımada çocuk ve aile arasında
aras
rasıında internet kullanım
kullanım sözlemesi
kullanı
sözlemesi adında bir belge hazırlanarak uyulması gerektii önerilmitir (ASAGEM,
sözle
2008). Aratırma kapsamında
kullanım sözlemesi yapıp yapmadıkları sorulmutur. Anne-babalardan
nda anne-babalara
anne-babala çocukları
çocukları ile
l internet
iinter
t
hiçbiri çocukları ile yazılı
ılı bir internet kullanım
kullan sözlemesi yyapmadıklarını belirtmilerdir. Anne-babalardan sadece 6’sı çocukları ile sözlü
olarak böyle bir sözleme
eme yoluna gittiklerini sö
söylemi
söylemi,
, ge
geriye kalan 9 kii ise çocukları ile sözlü ya da yazılı olarak böyle bir anlamaya
gitmediklerini beyan
an etmilerdir.
etmi
nternette Filtre
re Pro
Program
Programıı Ku
Kullan
Kullanımı
ımı ve Bilgisayarların
Bilgisay
lgisa
Ailenin Ortak Kullanım Alanında Bulundurulmasına likin Bulgular ve
Tartıma
nternette özellikle
ellikle çocuklar için içerik açısından
aç
a ısında zararlı siteler (yetikinlere yönelik, ırkçılık ve terörist faaliyetleri yöneten, alkol, uyuturucu
mara özendirici, gizli ya da yanlı
yanl
ı bilg
bi
ve kumara
yanlı
bilgiler bulunduran) bulunmaktadır. nternetin olası risklerinden kurtulmak için en yaygın kullanılan
çözüm
m filtre konmasıdır
konmasıdır (Quintina, 2002).
konması
2002 Filtreler yasadıı ve zararlı sitelere girii engellemektedirler. Çocukların internet gezintilerini
200
denetlemek
bilgisayar konusunda uzman kiiler tarafında konulmalıdır. Yapılan bu aratırma kapsamında
ek için kullanılacak
kullanılacak filtre programları,
kullanı
pro
anne-babalara
bilgisayarlarda filtre programı kullanıp kullanmadıkları sorulmutur. Anne-babalardan sadece 3’ü
ra çocuklarının
çocukların
çocu
nın kullandıkları
kulland
bilgisayarlarında
da filtre programı
program kullandıklarını belirtmitir.
Uzmanlar, bilgisayarların
yatak odalarında deil, ailenin ortak kullanım alanlarında olmasını önermektedirler. Microsoft kendi
ayarlarıın çocukların
ayarlar
çoc
web sitesinde (2010)
bilgisayarın ailenin ortak kullanım alanında bulundurulmasını önermitir. Woodard and Gridina (2000) ve Shields
0) bilg
bilgi
and Behrman (2000) yaptıkları aratırmalarda anne-babaların % 20’si bilgisayarları çocuklarının kiisel odalarına koyduklarını
belirtmilerdir. Yine Arnas (2005) yaptıı çalımada evlerinde bilgisayar bulunan ailelerin %21’inde bilgisayarın çocuun odasında
bulunduunu açıklamıtır. Yapılan bu aratırma kapsamında çocukların kullandıkları bilgisayarın ailenin ortak kullanım alanında olup
olmadıı sorulmu, sadece 4 anne-baba bilgisayarın ailenin ortak kullanım alanında olduunu belirtmilerdir.
Anne-Babaların Çocuklarına nternet Eriimi Salama Nedenlerine likin Bulgular ve Tartıma
Anne-babaların yanıtlarından elde edilen temalar, frekansları ve yüzdelik oranları Çizelge 1’de gösterilmitir:
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Çizelge 1
Anne-Babaların Çocuklarına nternet Eriimi Salama Nedenleri
Temalar
Akademik Geliim
Ders çalıması
Ödev aratırması
Genel kültür kazanımı
stenmeyen Davranılara Önlem

Frekans (f)

Yüzde (%)

33

60

14

25

8

15

55

100

nternet kafeye gitmemesi
stenmeyen arkadaları engelleme
Kontrol altında tutuma
Elence ve letiim
Oyun oynaması
Arkada ve akrabalar ile iletiim
Sosyalleme

20

10

Akademik geliim teması ile ilikili olarak anne-babalar toplam 33 görü bildirmilerdir ve bu sayı bu soruya
ruya verilen
verile yanıtların toplam
veril
frekansının yüzde 60’ını oluturmaktadır. Anne-babalar çocuklarının ders çalıması, ödevlerini yapabilmesi ve genel kültür kazanmaları için
onlara internet eriimi saladıklarını belirtmilerdir. Anne-babaların hepsi çocuklarının akademik geliimlerine
mlerine
ine yard
yardımcı
ımcı olma
olması için internete
eriim olanaı saladıklarını belirtmilerdir. Ayrıca anne-babalar istenmeyen davranıları önlemek
ek teması
temas
masıı ile ilgili toplam
topla 14 görü
bildirmilerdir. Bu tema altında anne-babalar en çok çocuklarının internet kafe ortamlarına gitmemesi için internete eriim
eriim olanaı
eri
saladıklarını açıklamılardır. Aaıda konu ile ilgili anne-babaların görülerinden örnekler verilmitir.
mitir.
mi
tir
“Okulda ki dersler, ödevler genelde internet üzerine. nternet kafeye gitmelerini istemediimiz
olsun
imiz için eve
ev aldık.
alddık. Gözümüzün önünde
ön
nereye girdiini de biliyim takip edeyim diyerekten eve alma ihtiyacı hissettik.” [G11]
“Valla nedeni; dıarıya çıkmasın diye arkada çevresi kötü örneklerle karılamayalım diye, derss yüzünden.” [G1]
[
Odabaı (2005) yaptıı aratırmada ailelerin interneti ekonomik bir ortam olarak gördüüne
baarıyı artırdıına ve
ördü
ördü
üne ve internetin akademik
akade
ba
çada yaamın bir gereklilii olduuna inandıklarına iaret etmektedir. Shields ve Behrman (2000)
yaptıkları
anne-babaların
(2
yaptıklar
larıı aratırmada
arat
ara
internetin çocuklarının ödevlerini yapmalarında yardımcı olduuna inandıklarını
anne-babaların eve bilgisayarı
nı belirtmilerdir.
beli
belirtmilerdir.
dir. Arnas (2005) anne
çounlukla çocuklarının ödevlerini yapması (ders çalımak) amacı ile aldıklarını
belirtmitir.
arını belirtmi
belir
tir.
Ayrıca görüme yapılan anne-babalar elence ve iletiim teması ile ilgili
Bu tema
gili
ili 8 görü
görü belirtmi
bbelirtmilerdir.
lerdir.
dir. B
tem altında anne-babalardan 2’si
çocuklarının sosyallemesine katkı salaması için internet kullanma olanaı
saladıklarını
Bu konu ile ilgili anne-babalardan
lana
lana
ı sa
sa
lad
la ıklar
klarıını belirtmilerdir.
lerd B
biri öyle demitir:
“…her eyden önce yani sosyallemesi insan ilikilerinin artması için.”
n.” [G6]

C

Anne-Babalara Göre Çocukların nterneti Kullanma Amaçlarına likin
likin Bulgular
ulgular ve Tartıma
Ta
Tart
Anne-babaların hepsi çocuklarının interneti oyun oynama
amaçlı kullandıklarını
Görüme yapılanlardan 11 kii ise
yna
kullandıklar
klarını belirtmilerdir.
belirt
çocuklarının interneti derslerine yardımcı olmak amacıyla
Ayrıca görüme yapılan anne-babalardan 7’si
macıyla
y kullandıklarını
nı açıklamılardır.
açııklam
klamıılard
lar
çocuklarının dier insanlara iletiim kurmak, 3 ü ise intern
internet üzerinden film
m izlemek
izleme ve müzik dinlemek amaçlı interneti kullandıklarını
belirtmilerdir. Aaıda konu ile ilgili anne-babaların
balarıın görülerinden
balar
görülerinde örnekler verilmitir:
rilm
ilm
“Benim çocuum internete girdii zaman oyunlarla
indiriyor sava oyunları ilgili. Dersiyle ilgili pek internetten
yunlarla ilgili gizli bilgileri
bi
b
faydalandıını düünmüyorum. Genelde oyun ifre
ifr u oyunu geçemedim
ifre
medi ne yapsam geçeri.” [G9]
“Benim olum çounlukla oyun oynuyor
ödevlerinde
faydalanacaı zaman ve bu facebook tan ite arkadaları ile
uyor onun dı
ddıında
ında i
iite
te ödevlerind
evler
konumalar grup oluturmalar.” [G7]
G7]
7]

IE
T

Çocukların nternet Baımlısı
Olmalarıı Durumunda
Anne-Babaların Almayı Düündükleri Önlemlere likin Bulgular Ve Tartıma
ıssı Olmalar
Olmal
unda Anne-Bab
Baımlı Olursa Ne yaparsınız
sıınız
Anne-Babalar bu konuda
bildirmilerdir.
daa toplam 59 görü
görü bildirmi
bi
lerdir. Bu görüler 3 tema altında toplanmıtır. Anne-babaların yanıtlarından elde edilen
temalar, frekansları vee yüzdelikleri Çizelge 2’de gösterilm
gösterilmitir.

Çizelge 2.
Çocukların
Durumunda Anne-Babaların Almayı Düündükleri Önlemlere likin Oluturulan Temalar
uklar
arıın nternet
nternet Baımlısı
Baımlısı Olmaları D
Ba
Temalar
Frekans (f)
Yüzde (%)
T
Kullanımı Engelleme/Sınırlandırma
Kullanımı
Kullanı
E
En
nternet
nternet eer
eriimini engelleme
nternet
nterne eriimini sınırlandırma
Bilgisayar
kullanımını engelleme
Bilgi
l
Uyarı ve Ceza
U
Sözlü uyarı
Ceza verme
Fiziksel iddet
Yardım Alma ve Dier Önlemler
Uzmandan/öretmenden yardım alma
Sistematik duyarsızlatırma
Baka sorumluluklar verme

26

44

20

34

13

22

59
100
Çocukların internet baımlısı olması durumunda anne-babaların en çok almayı düündüü önlem % 44’lük oran ile internet kullanımını
engelleme ve sınırlandırmadır. Anne-babalar bu konuda 26 görü bildirmilerdir. Aaıda bu tema ile ilgili anne-babaların görülerinden
örnek verilmitir
“Engellemeye çalıırım engellerim baktım yava yava kısıtlarım. Olmadı interneti bilgisayarı kapatırım hepsi bu. nternet kafelere
göndermem harçlıklarını keserim. Para verirken ona göre dikkat ederim öyle bir ey engellerim.” [G11]
Çocukların internet baımlısı olması durumunda anne-babaların almayı düündüü dier önlem ise % 34’lük oran ile çocukları uyarma ve
cezalandırmadır. Anne-babalar bu konuda 20 görü bildirmilerdir. Anne-babalar bu tema ile ilikili olarak en çok çocuklarını sözlü olarak
uyaracaklarını belirtmilerdir. Aaıda bu tema ile ilgili anne-babaların görülerinden örnekler verilmitir:
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20
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“Yapma, yat uyu, dersine çalı derim, uyarırım.” [G2]
“Konuursun anlamazsa anlayacaı dilden konuursun yani.” [G4]
Alanyazında yapılan çalımalarda çocukların internet baımlılıı belirtileri göstermeleri durumunda uzmanlardan yardım alınması
önerilmektedir (Bozkurt ve imek, 2006; Demirutku, 2006). Bu çalımada çocukların internet baımlısı olması durumunda anne-babalar
yardım alma ve dier önlemlerle ilgili olarak toplam 13 görü bildirmilerdir. Anne-babalardan 4’ü dier yöntemlerle çözüm bulamadıkları
zaman uzmana bavuracaını belirtirken dier 3’ü ise dorudan uzmandan yararlanacaklarını belirtmilerdir. Aaıda bununla ile ilgili annebabaların görülerinden örnekler verilmitir:
“Ama baktım önlemler ie yaramıyor. En son çare uzman görüü alırdım.” [G14]
“Herhalde dediim gibi ilkin bir uzmandan yardım isterim.” [G7]
Uzmanlar çocuklarda internet baımlılıı gelimemesi için onların yetenekleri dorultusunda spor, oyunlar ve kitap okuma gibi etkinliklere
yönlendirmeyi önermektedirler. (AAP, 2006). Aratırmada bu dorultuda bazı anne-babalar farklı önlemler alabileceklerini de belirtmitir.
Aaıda bununla ile ilgili anne-babaların görülerinden örnekler verilmitir:
“Ona baka sorumluluklar veririm. Bo vakit bırakmamaya çalıırım.” [G15]
“Kendi yöntemlerimle sistematik uzaklatırma diye güzel bir yöntem var. Yani internet baımlısıysa zaten internete çok giriyor internete
bayaı bir süre girmesi lazım. Bunu yava yava günde 10 dakika, 15 dakika yarım saat gibi sürekli azalta azalta bir süre sonra internet
üzerindeki durma süresini azaltırım.” [G12]
ÖNERLER
nternet kullanımı ve internet baımlılıına ilikin anne-babaların görülerini alındıı bu aratırmada elde
bulgular dorultusunda
de edilen bulgu
bulgul
aaıdaki öneriler getirilebilir:
Anne-babaların çocuklar ile ortaklaa yapması önerilen internet kullanım sözlemesinin yaygınlatırılması
aileler haberdar
ygınlatırılmas
l
ı için ailele
aile
edilmelidirler.
Anne-babalar çocuklarının daha güvenli olarak internet kullanımını salamak içi filtreleme programları
bilgilendirilmelidirler.
ramlar
mları hakkında
da bilgilendirilmelidirl
bilgilendirilmeli
x
Çocukların interneti istenilen amaç dorultusunda kullanmaları için anne-babalara eitim
itim
m verilmesi yararlı
yararlı olabilir.
x
Anne-babalara internet baımlılıının önemli bir sorun olduu açıklanmalı vee böyle bir sorunla kar
karılatıklarında
ılattıklar
klarıında uzmanlardan
yardım almaları önerilmelidir.
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Özet
Bu çalımada, eitim fakültesi ve teknik eitim fakültesi örencilerinin ders gereklerini yerine getirmede kullandıkları
internet sitelerinin,
ndı
örencilerin bu ihtiyaçlarını karılama düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıtır. Ayrıca internet sitelerinin örencilerin
encilerin
ncileri amaçlarını karılama
düzeyi cinsiyet, fakülte, internete balanılan yer ve ikamet edilen yer deikelerine göre incelenmitir. Ara
Aratırmanın
Ara
tırman
rmanıın evrenini Sakarya
Üniversitesi Eitim ve Teknik Eitim Fakültesinden toplam 4730 örenci oluturmutur. Aratırmanın örneklemi
rneklemi
eklemi evrendeki bbireylerin sayısı
bilindii durumlarda örnekleme belirleme yöntemi kullanılarak belirlenen 368 örenci oluturmutur.
aratırmacılar
tur. Veriler
Ver
ara
tırmac
rmacııl tarafından
gelitirilen ve uzman görülerine dayanılarak son eklinin verildii bir anket yardımı ile toplanmıtır.
bulgular
tır. Aratırma
Arattırma sonucu aaıdaki
aaaıdak
d
elde edilmitir:
1. nternet siteleri örencilerin ders etkinliklerine yönelik ihtiyaçlarını genel olarak orta düzeyde
karılamaktadır.
de kar
arılamaktad
lam
ır.
2. nternet siteleri kız örencilerin ders etkinliklerine yönelik ihtiyaçlarını karılama düzeyii erkek örencilere
yüksektir.
örencilere göre daha yüksekt
3. Eitim Fakültesi örencileri teknik eitim fakültesi örencileri göre interneti ders etkinliklerine
etkinlikleri
erine
ne yönelik olarak daha yyüksek düzeyde
kullanmaktadırlar.
4. nternet balanılan yer ve ikamet edilen yer deikenlerine göre internet sitelerinin
açmaları gerçekletirme
erinin ders etkinliklerine yönelik açm
düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur.
Anahtar Kelimeler: Eitim, Teknik Eitim, Öretmen, nternet, Teknoloji, Örenci.
nci.

THE RESPOND LEVEL OF THE WEB SITES TO GOALS
AND TECHNICAL
OA
ALS OF EDUCATIONAL FACULTY
FACUL
FAC
EDUCATIONAL FACULTIES’ STUDENTS
ACTIVITIES
TUDENTS
DENTS ABOUT SCHOOL ACT

IE
T

C

Abstract
This study aims to identify the respond level of the websites to goals of Educational
ational Faculty and Technical Educational Faculties’ students
who use these websites to fulfill the requirements of their
courses. Also, the
heir co
he respond
pond level oof the websites is investigated according to gender,
faculty, the place where students have access to thee Internet an
and place of residence.
dence.
nce. The population of the study is composed of 4730 students
in total from Sakarya University Educational and Technical
Faculties.
Technica Educational
Edu
ulties.
lties In cases the number of the participants is known, the
sample of the study involves 368 students determined
method. Data is collected via a questionnaire developed by the researcher
termined
rmin by sampling m
and finalized based on expert views. The following
wing results are obtained:
obtaine
obtained
1.
Generally, websites meet students’
requirements on average.
dents’
ents’ needs regarding course re
requir
2.
Websites meet female students’
requirements
much higher than males.
dents’
ents’ needs rega
regarding course requirem
equi
3.
In comparison to students
nts of Technical Educational
Educ
Faculty,
aculty students of Educational Faculty use the Internet more frequently for
course requirements.
4.
According to variables
iables
ables the place where students hav
have access to the Internet and place of residence, there is not a meaningful
difference between them.
Key Words: Education,
Education,
Internet, Technology, Student.
on,
n, Te
Technical E
ducation,
cation, Teacher,
T
Inte

GR
21. yüzyılda bilgi, ülkelerin gelimilik
düzeylerini
gelimilik düzeylerin
geli
i belirleyen faktörlerden en önemlisi haline gelmitir. Günümüzde bilgi denilince ilk akla
gelen bilgii teknolojileri olmaktadır.
kaynaklarını gelitirmede bilgi teknolojileri etkin olarak kullanılır hale gelmitir. Eitimden
olmak
olmaktadır. nsan kay
salıa, savunmadan ihracata, ekonomik
büyümeden uluslar arası ilikilere kadar her alanda biliim teknolojileri yaamın bir parçası
ekonomik bü
olmutur.
Artık,
çaımızda,
okur-yazarlık, biliim ve iletiim teknolojilerinden faydalanabilme, bu süreçleri etkin ve verimli
tur. A
Art
ık, ça
ça
ımızda, elektronik o
ok
olarak kullanabilme bilgi ve becerileri
becerileri, tüm toplumların gelecei için önemli hale gelmitir. Biliim teknolojilerindeki çok hızlı gelime ve
deiimler, özellikle internet alanında,
bilgi çaının en büyüleyici özelliklerinden biri olarak kabul edilmektedir. letiim kavramı ve alanı
alanınd
alanı
n
gittikçe yaamın
ve sonu olmayan bir görünüm almaktadır. Artık, iletiimsiz bir yaam düünülemez sonucu
mın her boyutunu etkilemekte
e
domaktadır (Dursun,
ursun, 2004).
Çaın özellii gerei,
i, bilgi
bilg toplumuna geçi süreci ile birlikte, bilgisayar ve internetin kullanımı günlük yaamımızın ayrılmaz bir parçası
durumuna gelmitir. Bu tteknolojiler ve bu teknolojilerden biri olan internet, yaamımıza gün geçtikçe daha çok girmekte ve etkilemektedir.
Bu çevrimiçi etkileme (Kılıç ve Karaaslan, 2004), elenceden faturalarımızı ödemeye, arkadalıklar edinmekten alıverie, ödevlerimizi
yapmaktan dünya ile iletiime girmeye, haberlemeden kiisel geliime, e bulmadan i bulmaya, elenceden eitime kadar pek çok ve
deiik boyutlarda kendini göstermektedir. Hemen her konuda istenilen bilgiye kolaylıkla ve rahatça internet sayesinde ulaılabilmektedir.
Artık her yatan insan, her zamankinden daha kolay, daha zevkli ve daha ucuz ekilde bütün dünya ile iletiime geçerek her türlü bilgiye
ulaabilir hale gelmitir.
PROBLEM DURUMU
Alan yazında internetin pek çok tanımı yer almaktadır. nternet, “tüm dünyadaki bilgisayarları birbirine balayan bir alar aı” olarak
tanımlanabilir biçiminde yapılan tanım kabul gören tanımdır (Ersoy ve Yaar, 2003). Bir dier tanımda, internet “tüm dünyayı saran
balantılar aı” olarak ifade edilmektedir (Odabaı, 1998). nternet, günümüzde bilgi kaynaklarına en etkili biçimde ulama yollarından
birisidir. nternet, bilgiye hızlı, kolay, ucuz ve güvenilir olarak ulamanın yanı sıra, onu geni kitlelerle paylamanın da günümüzdeki en
etkin ve geçerli yoludur. Aynı zamanda, internet (Akkoyunlu, 2002), birikmi bilgi aktarımından çok, bilgiye ulama ve onu kullanma
becerilerinin kazandırılmasına önem veren günümüz öretim anlayıı ile de uyumludur.
Bilgi ve internet teknolojilerinin bilgi iletme, erime ve dier amaçlar için teknolojik olarak kullanılmasının yaygınlaması en çok eitimli
insanların sorunudur. Çünkü bu insanlar, güncele sahip olma ve izleme, alanından ve dünyadaki gelimelerden haberdar olma ve böylelikle
güçlü gibi nedenlerle internet ulanma bilgi ve becerilerine sahip olmak zorundadırlar. Bu balamda, dolayısıyla, internet teknolojileri en çok
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üniversite düzeyinde eitim gören bireylerin ilgi alanına girmektedir. Gelecein nitelikli insan gücünü oluturacak olan üniversite örencileri
internet teknolojilerine ilikin yeterliklerini ne kadar çok gelitirir ve özümserse, bu teknolojilerin geliimi ve yaygınlaması o kadar kolay
olacaktır (Yıldırım ve Bahar, 2008).
TÜK (2009) verilerine göre, genel nüfus içinde en fazla bilgisayar ve internet kullanan grup örencilerdir. Aratırma sonuçlarına göre 16-74
ya grubundaki bireylerin bilgisayar kullanım oranı erkeklerde %50,5 ve kadınlarda %30,0; internet kullanım oranı erkeklerde %48,6,
kadınlarda %28,0’dır. Bilgisayar ve internet kullanım oranının en yüksek olduu ya grubu 16-24’tür. Bunu 25-34 ya grubu izlemektedir.
Ülkemizde en fazla %88.5 ile bilgisayar ve %87.5 ile internet kullanımı yüksekokul, fakülte ve üstü mezunları tarafından
gerçekletirilmektedir.
Atav, Akkoyunlu ve Salam (2006)’ın öretmen adaylarının internete eriim olanakları ve kullanım amaçları ile ilgili olarak yapılan bir
aratırmasında, öretmen adaylarının %86’sı interneti kullanmaktadırlar. Adayların, %87’sinin internete eriim olanaı vardır. nterneti
kullanma amaçları açsından, öretmen adayları interneti bilgiye ulama, haberleme ve oyun (%76,4) amaçlı kullanmaktadırlar. nterneti
ders-ödev amaçlı kullanan adayların oranı %23,6’dır. Akkoyunlu (2002)’nun aratırmasında, öretmenlerin interneti e-pota (%92) ve
meslektalarıyla bilgi paylaımı amaçlı (%11) kullandıklarını belirlemitir.
MEB Ulusal Geliim Planında, “bilgi toplumuna ulama” eitim hedefi olarak belirlemitir. Bu hedef dorultusunda, Milli Eitim
Bakanlıı’nın politikası “bilgi çaını yakalamak, bilgi ve teknoloji toplumu olmak için evrensel ve ulusal düünen insanı yetitirmek için
eitim sistemimizin her kademesini teknolojiyle donatmak” olarak ifade edilmektedir (MEB, 2002). Buradan hareketle,
eketl bilgi toplumunda var
olmak, uluslararası güce sahip olmak, kendi kendine yeterli hale gelebilmek gibi nedenlerle yurttalarr yeni te
teknolojilerle donanık
tek
kılınmalıdır.
Toplumsal deiim ve geliimin gerçeklemesinde en önemli etkenlerin baında öretmenler gelmektedir
bu
edirr (Oral, 2004). Öretmenlerin
Ö
Ö

deiimi gerçekletirebilmeleri için hizmet öncesinde nitelikli bilisel, duyusal ve devinisel yeterliklere
donanık
yetitirilmelerinin
klere dona
donan
ık olarak
k yeti
yeti
t
bir zorunluluk olduu söylenebilir. Bu nedenle, öretmen adayları eitimleri süresince teknolojik
deime
knolojik gelime,
gelim
geli
me, de
ime
me v
ve bunların
kullanımlarından haberdar etkin kullanım yeterliklerine sahip olarak yetitirilmeleri önemli olduu
u
u görülmektedir.
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ARATIRMA SÜREÇLER
Aratırmada yöntem olarak, betimsel aratırma yöntemlerinden ilikisel tarama kullanılmıtır.
Sakarya Üniversitesi
ılmıtır. Aratırmanın
Aratırman
Ara manıın evrenini Saka
Eitim Fakültesinden 3161 ve Teknik Eitim Fakültesinden 1569 olmak üzere toplam
örneklemi
am 4730 örenci
örenci oluturmutur.
oluturmu
urmuttur. Aratırmanın
Ara
eitim fakültesinden 254 ve teknik eitim fakültesinden 114 olmak üzere toplam
olumaktadır.
m 368 örenciden
öö
rencide
renciden olu
maktad
dır. He
Her bbir fakültedeki örenci
sayısı oranlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmitir.
Veriler aratırmacılar tarafından gelitirilen ve uzman görülerine dayanılarak
verildii
rak son
on eklinin
eklinin verildi
rildi
i bir anket yardımı ile toplanmıtır. ki
bölümden oluan anketin, birinci bölümünde katılımcıların kiisel bilgilerine
rine ilikin
n sorular, ikinci bölü
bölümünde ise katılımcıların kullandıkları
internet sitelerinin amaçlarını karılama yeterliliine ilikin sorular yerr almaktadı
almaktadır.
almaktad
ır.
r
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BULGULAR
LGU
Tablo 1
nternet Sitelerinin Örencilerin Ders Etkinliklerine likin Amaçlarını
Yeterlilii
nı Karılama
ma Yeterlili
Yeterlili
i

1
2
3
4
5
6
7
8
9

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

Tablo 1’de görüldüü gibi, internet sitelerinin örencilerin ders etkinlikleri ile ilgili amaçlarını karılama yeterliliklerine ilikin 1. madde
“derslerimde kullanılabilecek doküman (planlama, sunum/animasyonlar, etkinlik, ölçme ve deerlendirme araçları, vb.) elde etmek için”
ifadesine örencilerin % 43,8’i Yeterli; 2. madde “elde ettiim dokümanları arkadalarımla paylamak için” ifadesine örencilerin % 47,6’sı
Yeterli; 3. madde “derslerimde kullanılabilecek alana ait bilimsel bilgilere ulamak için” ifadesine örencilerin % 42,9’u “Yeterli”; 4. madde
“derslerimde kullanılabilecek yeniliklere ulamak için” ifadesine örencilerin % 39,1’i Yeterli; 5. madde “derslerimle ilgili kullanılabilecek
güncel bilgilere ulamak için” ifadesine örencilerin % 47’si Kısmen Yeterli; 6. madde “Sınıf içi etkinliklerde dorudan interneti kullanarak
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uygulama yapmak için” ifadesine örencilerin % 36,4’ü Kısmen Yeterli; 7. madde “mesleime ilikin haber, bilgi ve yeniliklerden haberdar
olmak için” ifadesine örencilerin % 45,4’ü Yeterli; 8. madde “alanımla ilgili grup\forumlara katılım için” ifadesine örencilerin % 39,1’i
Yeterli; 9. madde “öretim elemanları ile bilgi paylaımı için” ifadesine örencilerin % 34,5’i Kısmen Yeterli düzeyinde görü
bildirmilerdir.
Tablo 2
Cinsiyet Deikenine Göre nternet Sitelerinin Örencilerin Ders Etkinliklerine likin Amaçlarını Karılama Yeterlilii
Cinsiyet
Kadın
Erkek

N
170
198

SS
5,24
6,06



32,70
30,33

sd

t

P

365,97

4,01

,000*

P0.05
Tablo 2’de görüldüü gibi, internet sitelerinin örencilerin amaçlarını karılama yeterliliine ilikin cinsiyet deikenine göre örenci
görüleri [t(365,97)= 4,01; P<0.05] anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kadın örencilere göre internet sitelerinin ders etkinliklerine yönelik
amaçlarını karılama düzeyine ilikin görüleri (  =32,70), erkek örencilerin görülerine (  =30,33) göre daha yüksektir.
Tablo 3
nternete Balanılan Yer Deikenine Göre nternet Sitelerinin Örencilerin Ders Etkinliklerine likin Amaçlarını
maçlar
çlarını Kar
Karılama
arılam Yeterlilii
Gruplar
Sadece ev
Sadece okul
Ev ve okul
nternet Kafe
Kablosuz a
3G

N
88
21
53
132
64
10

SS
5,15
5,855
5,64
5,87
5
6,03
8,70
70



20
10

0.05

Öretmen
yeterlilikleri

P!

31,25
30,611
32,73
2,73
30,89
32,31
29,300

ANOVA

Varyansın
Kaynaı
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

Kareler
Toplamı
240,18
8
12158,11
12398,30

Kareler
Ka
Ortalaması
Ortalaması
48,03
03
33,58
33

sd

5
362
367

F

P

1,43

,21

Tablo 4 incelendiinde, internet sitelerinin örencilerin
erin ders eetkinliklerine yönelik
lik amaç
amaçl
amaçlarını karılama yeterliliine ilikin örenci görüleri
1,43; P<0.05] anlamlı
nlaml
amlıı bbir fark olmadıı görülmektedir.
arasında internete balanılan yer deikenine göre
re [F(5-362) = 1,4

IE
TC

Tablo 4
Fakülte Deikenine Göre nternet Sitelerinin
Örencilerin
Etkinliklerine likin Amaçlarını Karılama Yeterlilii
erinin Ö
rencilerin Ders Etkin
Etkinlikl
Cinsiyet
Cins

N



SS

Eitim
E
itim
iti

254

32,10
32,1

5,33

Teknik
knik Et.
E
Et.

114

29,92

6,53

sd

t

P

183,52

3,12

,002*

P0.05
P0.05
Tablo 3’e göre, internet sitelerinin
sitelerin öörencilerin
rencilerin
n ders etkinliklerine yönelik amaçlarını karılama yeterliliine ilikin fakülte deikenine göre
örenci görüleri
leri [t(183,52
2)= 3,
3,12; P<0.05] anla
anlamlı bir farklılık göstermektedir. Eitim Fakültesi örencilerinin internet sitelerinin ders
rinee yönelik amaçlarını
amaçlar karılama düzeyine
dü
etkinliklerine
ilikin görüleri (  =32,10), Teknik Eitim Fakültesi örencilerinin görülerine ( 
=29,92)) göre daha yüksektir.
yüksektir
Tablo 5
kamet Edilen
en Yer Deikenine
Deikenine
kenine Göre
Gör nternet Sitelerinin Örencilerin Ders Etkinliklerine likin Amaçlarını Karılama Yeterlilii
Gö
Gruplar

N



SS

Aiile
Aile
A
Arkada-Ev
Arkad
Arkada
Kendi
K
Ken
end baıma
Devlet yurdu

46
104
5

31,21
30,80
26,60

5,46
5,08
9,86

67

31,68

6,84

Özel yurt

115

32,14

5,42

Örenci evi

31

31,41

6,66

Öretmen
yeterlilikleri

ANOVA
Varyansın
Kaynaı
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

Kareler
Toplamı
222,66
12175,63
12398,30

sd
5
362
367

Kareler
Ortalaması
44,53
33,63

F

P

1,32

,25

P! 0.05
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Tablo 5’e göre, internet sitelerinin örencilerin ders etkinliklerine yönelik amaçlarını karılama yeterliine ilikin örenci görüleri arasında
ikamet edilen yer deikeni bakımından [F(5-362) = 1,32; P<0.05] anlamlı bir fark olmadıı görülmektedir.

10

SONUÇ VE ÖNERLER
Bu çalımada, eitim ve teknik eitim fakültesi örencilerinin ders etkinlikleri ile ilgili ihtiyaçlarını internet sitelerinin ne düzeyde
karıladıını belirlemek amaçlanmıtır. nternet siteleri örencilerin ders etkinliklerine yönelik ihtiyaçlarını genel olarak orta düzeyde
karılamaktadır. Bu durum, örencilerin ders etkinliklerine yönelik interneti kullanımlarının düük olduunu göstermektedir. Bu sonuç
Türkiye’de internet kullanımı üzerine yapılan aratırma sonuçları ile örtümektedir. Aratırmalara göre (TÜK, 2009), bireylerin interneti en
çok haberleme, iletiim, elence, oyun oynama ve aratırma amacıyla kullandıkları belirlenmitir.
Örenciler, ders etkinliklerine ilikin “derslerinde kullanılabilecek doküman elde etme, elde ettii dokümanları arkadalarıyla paylama,
derslerinde kullanılabilecek alana ait bilimsel bilgilere ulama, derslerinde kullanılabilecek yeniliklere ulama, mesleine ilikin haber, bilgi
ve yeniliklerden haberdar olma ve alanıyla ilgili grup\forumlara katılım” için internete sitelerinin ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karıladıını
belirtmilerdir. Örenciler, ders etkinliklerine ilikin “dersleriyle ilgili kullanılabilecek güncel bilgilere ulama, sınıf içi etkinliklerde
dorudan interneti kullanarak uygulama yapma ve öretim elemanları ile bilgi paylaımı” için internet sitelerinin ihtiyaçlarını kısmen yeterli
düzeyde karıladıklarını belirtmilerdir.
nternet sitelerinin örencilerin ders etkinliklerine yönelik ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karılamaması, örencilerin
internet eriimi
ren
imkanlarının kısıtlı olması, internet sitelerini kullanım yollarını yeterince bilmiyor olmaları gibi nedenlerden kaynaklanıyor
aynaklanıy
aynaklan
y olabilir.
nternet siteleri kız örencilerin ders etkinliklerine yönelik ihtiyaçlarını karılama düzeyi erkek örencileree göre daha yük
yüksektir. Bu durum,
kız örencilerin interneti ders etkinliklerine yönelik erkek örencilere göre daha çok kaynak olarak görüyor
üyor ve kullanıyor
kullanı
kullanıyo olmalarından
kaynaklanıyor olabilir. Eitim fakültesi örencileri teknik eitim fakültesi örencileri göre interneti ders etkinliklerine
etkinliklerine yönelik olarak daha
yüksek düzeyde kullanmaktadırlar. Teknik eitim fakültesi örencilerinin ders gerekleri daha çokk beceriye dönük ve atölye ça
çalımalarına
çalı
dönük olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Bu aratırma sonucunda ulaılan durumlara ve gelecek aratırmalara ilikin aaıdaki öneriler
internet eriim ve
er yapılmıtır:
yap
apıılm
lmııtır: 1- Örenciler
Örenciler interne
intern
kullanım ile ilgili sürekli olarak kurslar yoluyla bilgilendirilmelidir. 2- Öretim elemanları
nları ders
ers etkinliklerinde ö
öörencileri
renciler interneti de
kullanmaya yönlendirmelidirler. 3- Üniversite internete eriimde fiziki olanakları ve veri tabanlarını
sitelerinin
tabanlar
anl ını artırmalıdır.
artıırmal
art
rm ıdır. 4- nternet
n
örencilerin ders etkinliklerine yönelik ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karılayıp karılamadıına,
ılamad
lamadıına, örencilerin
erin internet
in
eeriimi imkanlarının
kısıtlı olup olmadıına, internet sitelerini kullanım yollarını yeterince bilip bilmediklerinin
ilikin
çalımalar
yapılmalıdır.
diklerinin
iklerinin nedenlerine
nedenl
ilikin çalı
çal
ımala
m
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NTERNET TABANLI NCEL VER TOPLAMA YÖNTEMLERNN
KARILATIRILMASI
COMPARISON OF INTERNET BASED QUANTITATIVE DATA COLLECTION
METHODS
Halil brahim Haseski
Anadolu Üniversitesi
hihaseski@anadolu.edu.tr
Özet
Bilimsel aratırma sürecinin en önemli aamalarından biri verilerin toplanmasıdır. Sosyal bilimlerde, nicel veri toplama amacıyla anket ve
ölçekler kullanılmaktadır. Günümüzde internet teknolojileri sayesinde, sosyal bilimlerdeki aratırmalarda kullanılan
nicel veri toplama
lan
araçları, sanal ortamdan uygulanabilir hale gelmitir. Bu süreçte aratırmacılar, gelitirilen veri toplama araçlarını
posta ya da
açlarıını elektronik
açlar
e
web ortamına aktardıktan sonra, çalıma amaçları dorultusunda veri toplayabilmektedir. Bu çalımada
veri toplama
mada söz konusu
kon
yöntemlerinin özellikleri belirtilip, birbirleriyle karılatırılması ve konu ile ilgili yapılabilecek aratırmalara
hedeflenmitir.
lara
ra ıık
ıık tutulması
tutulmas
masıı he

10

Anahtar Sözcükler : Nicel Veri Toplama Yöntemleri, Web Tabanlı Veri Toplama, Elektronik Posta ile Veri Toplama
Toplam

Abstract
Data collection is one of the most important part of scientific research process. In sociall sciences,
by scales
ces, quantitative data is collected
coll
collec
lec
and surveys. Today, researches can apply scales and surveys by the means of internet technologies
echnologies
ies and its tools
too such as web
we and e-mail. In
this study, it is aimed to explain and compare with these data collection methods, andd give opinions for further res
researches
Keywords : Quantitative Data Collection Methods, Web Based Data Collection,, Data Collection Using
U
E-mail
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1. GR
nternet ve gelien bilgi iletiim teknolojilerinin sunduu olanaklar, günümüz bilim insanlarına
insanlarına aratırma
in
ara
aratırm yapma konusunda kolaylıklar
salamaktadır. Özellikle, bilimsel bir çalımada verilerin toplanması,
ı, toplanan verilerin analiz
analiz edilmesi,
edilmes analiz edilen verilerin sonuçlarının
raporlatırılması ve bilim dünyası ile paylaılması, yapılan çalımaların
malar
arıın uzun yıllar
yıllar
llar boyunca saklanması
saklanma süreçlerinde, bilgisayar teknolojileri
sayesinde aratırmacılar performans ve verimlilik anlamında büyük
ük olanaklara sahiptirler.
sahip
Bilimsel aratırma sürecinde, planlanan evren ya da örneklemden verilerin doru
doru bir biçimde
do
biçim toplanması ilemi, çalımanın sonuçlarının
güvenilirliinde büyük önem taımaktadır. Özellikle sosyal bilimlerde
rde insanlar
nlar ile çalıma
çal
çalıım yapan aratırmacılar, aratırmanın amaçları
dorultusunda nicel verilere ulaabilmek için, hedeff kitle olarak belirledikleri
anket ve ölçekler uygulamaktadır. Söz konusu veri
diklerii gruba an
toplama araçlarının basılı formlar halinde uygulanması,
olduu
örneklemler üzerinde yapılan çalımalarda, aratırmanın
nmasıı, birim sayısının çok oldu
nmas
du
u örn
maliyetini arttırmakta ve zamanın verimsiz kullanılmasına
olmaktadır.
kullanıılmas
kullan
lmasıın
na neden
ne
ır.
r. Bu
B noktada, internetin sunduu olanaklar kullanılarak,
aratırmanın verimli bir ekilde yürütülmesi salanabilir.
sa
lanabilir.
lana
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2. WEB VE ELEKTRONK POSTA LE
VER TOPLAMA
YÖNTEMLER
L
LE NCEL
NCE
CEL VER
LAM Y
nternet teknolojilerindeki gelimeler
farklıı corafyalardak
corafyalardaki
insanlar birbirleriyle rahatlıkla etkileime geçebilmektedir. Bu
ler
er sayesinde, ffarkl
alard
gelimelerin bilimsel aratırmalara
yansıması
ra bir yyans
ımasıı olarak ortaya çı
ççıkan
ıkan web ve elektronik posta yoluyla uygulanan veri toplama araçları, çok
sayıda katılımcıdan oluan bilimsel
aratırmalarda
imsel aara
tırmalardaa veri toplama iiinin maliyetini ve süresini azaltan yöntemlerdir (Bachmann & Elfrink,
1996).
Web ve elektronik postaa ile veri toplama yöntemlerinin
avantajları
olduu gibi, bir takım dezavantajları da bulunmaktadır. Söz konusu
y
ava
yöntemlerin en büyük
ya da bilgisayar kullanmayı bilmeyen kiiler üzerinde veri toplamada
ük sı
ssınırlılıı,
ınırlılıı, internete
ernete balanamayan
balanamay
kullanılamamalarıdır.
Ayrıca,
ır.
r. Ay
Ayr
ıca, sanal ortam üzerinden
üzerin
ggerekli tedbirler alınmaz ise, veri toplama aracı katılımcı tarafından tekrar tekrar
yanıtlanabilir yaa da aratırmanın
katılımcısı olmayan
ara
lmaya kiiler internet üzerinden veri toplama aracına ulaarak veri girii yapılabilir (Schmidt,
1997). Önlenn alınmaz
doruluunu olumsuz yönde etkiler.
alı
alınmaz ise bu durum,
duru aratırma
aratırma sonuçlarının
son
nternet tabanlı
literatürde yaygın olarak, elektronik posta ile veri toplama ve web üzerinden veri toplama olarak iki
banl
nlıı veri toplama yö
yöntemleri literatü
grupta incelenmektedir.
ncelenmektedir. Söz konusu yöntemler
yönteml aaıda açıklanmaktadır.
yöntem

2.1. Nicel Veri Toplama Araçlarının
Araçların Elektronik Posta Yoluyla Uygulanması
Araçları
Bu yöntemde
de gelitirilen
geli
en veri toplama
topla
toplam aracı (ölçek ya da anket), bir kelime ilemci programı yardımıyla bilgisayar ortamına aktarıldıktan
sonra, internett üzerinden elektronik
posta yoluyla hedef kitledeki bireylere tek tek ulatırılır. Veri toplama aracı, hedef kitledeki bireyler
elektro
tarafından bilgisayar
ayar ortamında
ortamında
ort
d yanıtlandıktan sonra, tekrar elektronik posta yoluyla aratırmacıya geri gönderilir.
Söz konusu yöntemde,
mde, hedef
hed kitleye ulama bakımından bilgisayar alarının saladıı iletiim olanakları kullanılsa da bilgisayarın ilem
he
yapabilme gücünden yet
yeterince faydalanılmamaktadır. Çünkü aratırmacının, hedefledii istatistiksel analizleri yapabilmesi için, geri dönen
veri toplama araçlarını tek tek inceleyip, bir veri dosyasına uygun biçimde kodlaması gerekmektedir. Bu durum, aratırma sürecini
yavalatacaktır.

2.2. Nicel Veri Toplama Aracının Web Üzeriden Uygulanması
Bu yöntemde, uygulanacak olan veri toplama aracı (ölçek ya da anket), bilgisayar ortamında elektronik bir form olarak tasarlanır ve web
üzerinde bir alanda yayınlanır. Katılımcılardan, internet üzerinden ilgili web sitesine balanıp, formu doldurmaları istenir. Söz konusu
formlarda anket ile veri toplamak için, çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular; ölçek ile veri toplamak için ise likert tipi maddeler hazırlanabilir.
Formlara girilen bilgiler, yine, web üzerinde bir veri tabanına istatistiksel analizlere hazır olacak biçimde kaydedilir (Çobanolu, Warde &
Moreo, 2000). Tüm veriler toplandıktan sonra aratırmacı, zaman kaybetmeden, veri seti üzerinde gerekli istatistiksel analizleri
uygulamayabilir.
Veri toplama aracının web üzerinden uygulanmasında, hedef kitleye ulamak için bilgisayar alarının kullanılmasının yanında, verilerin bir
veri tabanına kodlanması sürecinde de bilgisayarın ilem yapabilme gücünden yararlanılır. Toplanan verilerin bilgisayar ortamında tekrardan
kodlanmasıyla uraılmadıı için, bu yöntem aratırma sürecini hızlandırır (Dillman & Bowker, 2001).
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Veri toplama araçlarının web üzerinden uygulanmasında, genel olarak iki tasarım yöntemi vardır. Bu yöntemlerde veri toplama aracı, web
programlama dilleri kullanılarak tasarlanan bir form ile internet ortamına aktarılabilir ya da bu i için gelitirilmi hazır tasarım sistemleri
kullanılarak aynı ilem yapılabilir.
a.
Programlama Dilleri Kullanarak Bir Veri Toplama Aracının Web Ortamına Aktarılması ve Uygulanması
Gelitirilen veri toplama aracı, web programlama dillerini kullanılarak (HTML, Javascript, PHP, ASP ve SQL vb.) etkileimli bir web sayfası
haline getirilip, internet ortamında yayınlanabilir. Bu yöntemin en büyük avantajı, web ortamında sunulacak olan veri toplama aracının
görsel ve biçimsel tasarımında esneklik salamasıdır. Dier yandan, bu yolla veri toplamak isteyen aratırmacının, gerekli bilgisayar
programlama bilgisine ve becerisine sahip olması ya da bu konuda bir uzmandan yardım alması gereklidir. Ayrıca, söz konusu tasarım ilemi
zaman alan bir süreçtir.

20
10

b.
Hazır Bir Tasarım Sistemi Kullanarak Bir Veri Toplama Aracının Web Ortamına Aktarılması ve Uygulanması
Hazır bir tasarım sistemi kullanarak bir veri toplama aracının web ortamına aktarılması için, aratırmacının herhangi bir bilgisayar
programlama dili bilmesine gerek yoktur. Bu yöntemde veri toplama aracı, internet üzerinden ücretsiz olarak sunulan tasarım sistemleri
yardımıyla elektronik form olarak tasarlanıp, internette bir web sayfası olarak yayınlanır. Bu ilemden sonra aratırmacı, söz konusu formun
web adresini katılımcılara bildirir ve veri toplama aracının yanıtlanmasını ister. Ayrıca, kullanılan hazır tasarım sist
sisteminin özelliine göre,
tasarlanan elektronik veri toplama aracı, katılımcıların elektronik posta adreslerine de gönderilebilir. nternet
net üzerinde
üzerin faaliyet gösteren
arama motoru Google’in “Google Document” hizmeti dâhilinde yer alan veri toplama formu tasarım özellii,
hazır
sistemlerine
elli
elli
i, hazı
haz
ır tasarım
tas
örnek olarak verilebilir.
Bu yöntemin en büyük avantajı, aratırmacının programlama bilgisi ve becerisine sahip olmasını gerektirmemesi
ktirmemesi
emesi ve programlama
programlam ilemi için
zaman kaybettirmemesidir. Dier yandan, yöntemin en büyük dezavantajı, web ortamından sunulacak
aracının
unulacak veri toplama aracı
arac
ının ggörsel ve
biçimsel tasarımında sınırlı olanaklar sunmasıdır.
nternet üzerinden uygulanan veri toplama araçları aaıdaki tabloda birbirleriyle
riyle karılatırılmıtır.
kar
karıla
l tırılmıttır.
Web ve Elektronik Posta Tabanlı Nicel Veri Toplama Yöntemlerinin
rinin
nin Kar
Ka
Karılatırılması
ılatırılması
Elektronik Posta Yoluyla Uygulanan
Veri Toplama Aracı
Tasarım için harcanan zaman
Tasarım için gereken teknik
bilgi düzeyi
Hedef kitlede olması gereken
nitelikler
Hedef kitleye ulama yöntemi

Nispeten az
Kelime ilemci programı kullanabilme.
Elektronik posta gönderebilme.
Bilgisayar okur-yazarı olma,
Bir elektronik posta hesabına sahip
olma
Veri toplama aracının elektronik posta
ile katılımcılara gönderimi.

Kısa

Hedef kitlenin yanıtlama biçimi

Kelime ilemci programı
programı ile veri
toplama aracı üzerinde
üzerind klavye ile
doldu
iaretleme vee doldurma.
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Hedef kitleye ulama süresi

Elektronik Posta Yoluyla Uygulan
Uygulanan
Veri Toplama Aracı

Yanıtlanmamı
ı soru ve
maddelerin
n önlenmesi
önlenm
Formaların
arrın geri gönderimi

Yanıtlanmamı
Yanııtlanmam
tlanmamı madde bırakılm
bırakılmasını
önlemek
ek zor.
Doldurulan
an form el
elektro
elektronik postaya ile
aratırmacıyaa geri gön
gönderilir
gö

Yanıtlan
Yanıtlanan
Yanı
tlanan formlar
formların
ın analize
hazır
hazı
haz
ır hale getirilme süresi

Nispeten uzun sürelidir.
s

Verilerin
erin analize hazır
haz hale
getirilmesinde
esinde aratırmacının
ara
kodlama hatası
hatası ihtimali
ihtim
Uygulama Maliyeti

Verileri
Verile analize hazır hale getirmek için,
Veriler
aratırmacı
ara
tarafından veri dosyasına el
ile
il kodlanır ve hata ihtimali vardır.
Maliyet yok.

Veri Güvenlii
Güvenlii
Güve

E- posta adresinde saklanan veriler
bilgisayar korsanlarının saldırılarından
etkilenebilir.
Güvenirlik nispeten yüksektir
(Verileri e- posta adresinin sahibinin
girdii varsayılır)

Verilerin Güvenilirli
Güvenili
Güvenilirlii

Programlama Dilleri
illeri
eri Ku
Kullan
Kullanılarak
ılarak
rak Web
Ortamına Uyarlanan
yarlanan
lanan Veri Toplama
Aracı
Aracı
Nispeten daha çok
nternett ortam
ortamında
rtamında kullanılan
kullan
lanıılan programlama
p
dillerini
rini kullanabilme.
kullanabilm
Bilgisayar
ilgisayar okur-yazarı
okur-yazar olma.
a.

Hazır Tasarım
m Sistem
Sistemi Kullanarak
Web Ortamına U
Uyarlanan Veri
Toplama
Aracı
Topla
Nispeten
Ni
az
Bilgisayar
Bilg
ok
okur-yazarı olma.
Elektronik
Elek
posta gönderebilme
Bilg
Bilgisa
Bilgisayar okur-yazarı olma.

nternet
ntern
nternet ortamına
ortamına uyarlanan veri toplama
aracının
aracıının web adresinin
arac
sinin kat
katılımcılara
ılımcılara
bildirimi.
ildirimi.
d

Kısa

nternet ortamına uyarlanan veri
toplama aracının web adresinin
katılımcılara bildirimi ya da formun
kendisinin elektronik posta ile
katılımcılara gönderimi.
Kısa

Elektronik formuu fare kullanarak
kul
ku
doldurma.
(Varsa) Açık uçlu soru
soruları klavye ile
yazarak cevaplama

Elektronik formu fare kullanarak
doldurma. (Varsa) Açık uçlu soruları
klavye ile yazarak cevaplama

Programlama Dilleri Kullanılarak Web
Ortamına Uyarlanan Veri Toplama
Aracı
Yanıtlanmamı madde bırakılmaması için
veri girii zorunlu kılınabilir.
Doldurulan form, sayfada yer alan “gönder”
komutu kullanılarak aratırmacıya geri
gönderilir
Veriler analize hazırdır.

Hazır Tasarım Sistemi Kullanarak
Web Ortamına Uyarlanan Veri
Toplama Aracı
Yanıtlanmamı madde bırakılmaması
için veri girii zorunlu kılınabilir.
Doldurulan form, “gönder” komutu
kullanılarak aratırmacıya geri
gönderilir
Veriler analize hazırdır.

Verileri bir veri dosyası içine bilgisayar
kodladıından aratırmacıdan kaynaklanan
kodlama hatası yoktur.
Tasarım ücret karılıında ya da ücretsiz
yapılabilir.
nternet üzerindeki sunucuda saklanan
veriler bilgisayar korsanlarının saldırılardan
etkilenebilir
Güvenirlik, eriim konusunda önlem
alınmasına göre yüksek ya da düük
olabilir.
(Önlem alınmazsa web adresini bilen
herkes veri girii yapabilir)

Verileri bir veri dosyası içine bilgisayar
kodladıından aratırmacıdan
kaynaklanan kodlama hatası yoktur.
Maliyet yok
nternet üzerindeki sunucuda saklanan
veriler bilgisayar korsanlarının
saldırılardan etkilenebilir
Güvenirlik, eriim konusunda önlem
alınmasına göre yüksek ya da düük
olabilir.
(Önlem alınmazsa web adresini bilen
herkes veri girii yapabilir)

3. SONUÇ VE ÖNERLER
Bilgi iletiim teknolojilerinde yaanan gelimeler, bilimsel aratırma sürecini kolaylatıracak olanaklar sunmaktadır. nternetin saladı
iletiim ve etkileim özellikleri aratırmacıların, veri toplama iini elektronik posta ve web ortamına aktarılmı veri toplama araçları ile
yapabilmelerine olanak tanımaktadır.
Literatürde, web ve elektronik posta ile uygulanan veri toplama araçlarının birbirleriyle ve basılı formlar ile veri toplama yöntemine göre
karılatırılmasıyla ilgili pek çok aratırma mevcuttur. Bu aratırmalarda, internet üzerinden uygulanan yöntemlerin, basılı formlar
kullanmaya göre, daha hızlı veri toplanmasını saladıı belirtilmekte ve katılımcılar tarafından internet ortamının daha çok tercih edildiini
göstermektedir. Az sayıdaki aratırmada ise, basılı formların postalanarak uygulanması ile veri toplanmasının, internetten yapılan
uygulamaya göre, daha yüksek geri dönü oranı verdii ortaya konulmaktadır.
nternet üzerinden veri toplanma ile basılı formlar kullanılarak veri toplama yöntemlerinin, katılımcılar tarafından tercih edilmelerine ilikin
olarak Zhang (2007) yaptıı aratırmada, posta ve web üzerinden uygulanan veri toplama araçlarını karılatırmıtır. Bu amaçla belirlenen ve
farklı ya gruplarından oluan 201 katılımcılı gruba, aynı veri toplama aracının basılı materyal olarak ve e-posta ile sunulduu formları
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gönderilerek, tercih ettikleri formu yanıtlamaları istenmitir. Aratırmanın sonucunda, katılımcıların %80 inin e-posta’yı tercih ettikleri
ortaya konulmutur.
Yun ve Trumbo (2000) hazırladıkları aratırmada, posta, e-mail ve web formu ile uygulanan anketlerin yanıtlanma oranlarını
karılatırmılardır. Bu amaçla belirlenen 360 katılımcı gruplara ayrılarak, üç farklı yöntem ile aynı anket uygulanmıtır. Aratırmanın
sonunda, e-posta ve web üzerinden uygulanan anketlerin daha hızlı olarak geri döndüü ve yanıtlanma oranlarının daha yüksek olduu tespit
edilmitir.
Ladner, Wingenbach ve Raven (2002), yaptıkları deneysel aratırmada, toplam 389 katılımcıdan oluan iki grup örenciye web ve posta ile
gönderilen basılı materyal üzerinden anket uygulamılardır. Aratırmada, her iki yöntem de veri toplamada geçerli ve güvenilir bulunmutur.
Gruplar arasında anketi yanıtlama oranları ise uygulama sürecinin içinde ve sonunda farklılık gösterdii belirtilmitir. Buna göre, anketin
uygulandıı ilk hafta içinde web üzerinden daha çok yanıt alınırken, çalımanın sonunda, literatürdeki çou aratırmadan farklı olarak, kaıt
üzerinden uygulama yapılan grupta yanıtlanma oranlarının daha yüksek olduu tespit edilmitir.
Literatürde yapılan çalımaların sonuçları göz önüne alındıında, aratırmalarda verimli ekilde veri toplanabilmesi için, doru veri toplama
yönteminin seçilmesinin gerekli olduu anlaılmaktadır. Örnein, bilgisayar kullanmayı bilmeyen ya da internete eriim olanaı olmayan bir
hedef kitleden veri toplarken, basılı veri toplama formları yüz yüze uygulanabilir ya da posta ve faks ile gönderilerek uygulama yoluna
gidilebilir. nternet eriimi olan ve bilgisayar kullanabilen geni hacimli bir katılımcı grubunda ise, internet üzerinden veri toplama
yöntemleri daha iyi sonuçlar elde edilmesini salayabilir. Bu konuda Dillman (1999), bilgisayar teknolojileri kullanımı
ve bu teknolojilere
ullan
eriim imkânları bakımından homojen özellikte olmayan gruplardan, katılımcıların özelliklerine göre farklı
kullanılarak veri
klıı yöntemler
kl
yöntem
toplanmasının daha verimli olacaını belirtmektedir.
Literatürde, elektronik posta ya da web üzerinden uygulanan veri toplama araçları ile ilgili yapılan aratırmalar
nicel boyutlu olup,
rmalar
malar daha çok nice
söz konusu yöntemlerin verimliliklerini tespit etmeye yöneliktir. Bu aratırmalarda, aynı veri toplama aracın
aracının
nın posta, elektronik pposta ve web
ortamı gibi farklı iletiim kanalları kullanılarak uygulanması durumunda, hedef kitleden gerii dönme süreleri ve miktarla
miktarlarıı ile ilgili
miktarlar
incelemeler yapılmıtır. Veri toplama araçlarının web üzerinden sunumu ve elektronik posta
uygulanmasıı yönte
yöntemlerinin
staa gönderilerek uygulanmas
uygu
yö
etkililikleri ile ilgili nitel aratırmalar yapılması, söz konusu yöntemlerle ilgili daha derin ve detayl
detaylı
ulaılmasını
salayabilir.
Bu
taylıı bilgilere ula
ula
ılmas
lmasını sa
sa
la
l
konuda, aratırmacıların ve farklı özellikteki katılımcıların, basılı formlar, web formları
uygulanan veri
arı veyaa elektronik posta yoluyla uy
toplama araçlarına yönelik düüncelerinin ve tercihlerinin belirlenmesi için görüme yöntemiyle
Ayrıca
öntemiylee veri toplanabilir.
toplanab
Ayr
ıca aaratırmacılardan,
internet üzerinden uygulanan veri toplama araçlarının gelitirilmesi ve uygulanması süreçleri ile ilgi
düünce
deneyimleri belirlemek için
ilgili dü
ünce
nce ve ddeneyim
de görüme yöntemi uygulanabilir. Böylece, söz konusu yöntemlerle ilgili farklı de
deikenlere
ulaılıp,
ilgili yeni aratırmaların
de
ikenlere u
ula
ılıp, bu konu
nu ile ilg
yapılması olanaklı kılınabilir. Dier yandan, gelitirilen bir veri toplama aracının
sonucunda (basılı materyal,
ın farklı
fark
farklı yöntemlerle
emlerle uygulanması
uygulanması so
elektronik posta ve web üzerinden) elde edilen verilerin arasındaki farklılıkk olup olmad
olmadıı
bir aratırma konusu olarak ele
olm
ıı da nicel anlamda
a
alınabilir.
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Abstract
The aim of this study is to analyze the computer self efficacy perception of Anadolu University Eskiehir Vocational
School students in
catio
terms of several variables. The study has been developed by using singular and correlational survey models.
who received
els. 705 students
stu
education in the spring semester of the 2008-2009 academic period at Anadolu University Eskisehir Vocational
ocational School of Turkey have
formed the population of the study. According to the results obtained from the study it is determined
computer self efficacy
ned that the compute
perception level of Eskiehir Vocational School is at the moderate level. There has been found that there
here iss a significant difference
differe
differen between
the computer self efficacy perception level of Eskiehir Vocational School students and gender, grade, programmes,
programmes, frequency o
of computer
c
usage, level of computer usage and owning a computer variables. On the other hand it has been
significant
een understood that there is no si
difference between the computer self efficacy perception level of Eskiehir Vocational School
ol students
dents and
an grade.
Keywords: Education technology, computers and communication technologies, computer
efficacy,
uter self effi
ficacy,
cacy, vocatio
vocational school.
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1. INTRODUCTION
Vocational schools are higher education institutes which focus on education devoted
The students are taught the
voted to a certain occupation. Th
T
skills needed to perform a spesific job. Increase in the technology usage in the working
developments have made
rking life and rapid technological
technologi
t
the technology usage necessary in the vocational schools preparing individuals
viduals for the working life
fe as well as
a other educational fields. The
reason for this necessity is that employers demand for technology literate
technology, not having trouble with
erate people perceivin
perceiving aand
nd using
sing te
new technologies and being able to improve themselves about thee improvements on these fields. It is important to have longlife learning
skills in the working life. In the information age computers and communication
mmunication technologies providing
providi lots of advantages to the students are
the most important ones which can be used effectively in order too improve these
thes skills. In sum,
sum students are expected to become more
computer literate, as well as inclined to seek oppoortunities to use computers
mputers to solve problems
problem in the future (Karsten & Roth, 1998).
The aims of using computers and communication technologies
in learning-teaching
nolo
ng-teaching
hing process
process can be listed as enriching instruction, improving
the quality of instruction, helping teachers allocatee more time to the students
tudents
nts through
throug
throug decreasing routine duties of them, meeting the
requirements of the students whose learning speeds
ensuring
the permanence of learning (Akkoyunlu, 2007). At
ds and need
needs aare different and
nd ensu
ensuri
r
this point people aren’t expected to use all computer
however
mputer
puter software
softwa and hardware
h
weve
ev they should have basic computer usage skills at least in
order to adapt to technology-based environments.
is one of the variables affecting the students’ adaptation to the
nments.
ents. Computer self efficacy
eeff
f
technology integration process.
Computer self efficacy perception which
hich
ich can be defined as the opinion
opinio oof the students related to the ability of computer usage in different
fields is one of these prerequisites showing
howing the students’ readiness level.
lev Computer self efficacy perception has been defined as the judgment
of the individuals related to themselves
emselves about computer usage by Karsten and Roth (1998). At the same time computer self efficacy
perception is defined as a keyy variable for
a skill related to it (Bassam, Hasan & Ali, 2006). In other words
for using computer
mputer and improving
im
computer self efficacy perception
the students’ decision and desire for using computer. It influences the
rception
ception is an important variable affecting
affe
a
students’ being eager too participate in the activities
concerned
ac
concern with computers and determined to comply with the difficulties which they
encounter while using
(Compeau
ng
g computer
com
(Compeau
au & H
Higgins, 11995). That is to say high computer self efficacy increases the desire for studying
with the computer
err (Brosnan & Lee, 1998). On the
th oother hand while positive experiences enhance the computer self efficacy, negative
experiences negatively
gatively affects it (Cassidy & Eachus,
Eachus 2002).
There have been a great many of studies addressing
the computer self efficacy in different dimensions. Murphy, Coover and Owen (1989)
address
have investigated
in three dimensions which are beginner level in terms of the computer usage skills, advanced
estigated
gated the computer self efficacy
effic
level which includes copying
difficulties
which are encountered and computer equipment. Marakas, Yi and Johnson (1998) divide into
copyin with difficulti
ifficul
two groups
self efficacy. Bandura (1997) has proposed four main information sources which individuals
oups as general and task based computer
com
co
base self efficacy judgments on and Karsten and Roth (1998) have adapted these four information sources to computer self efficacy
perception. These information sou
sources are personal performance accomplishments, observations of the successes and failures of others,
verbal persuasion
As for Bassam Hasan and Ali (2006), they adress computer self efficacy perception of being able to
on and physical indices.
i
use computer in general meaning
not limited with a spesific task, application and environment. Compeau and Higgins (1995) discuss the
mea
computer self efficacy
terms of being able to use a certain software programme. Gürcan (2005) has investigated the computer self efficacy
y in tte
in terms of advanced and beginner level computer self efficacy and computer self efficacy for searching by means of computer.
Consequently computer self efficacy is a variable which can be discussed in different dimensions.
The studies on this field have searched out that students having high computer self efficacy are eager to participate in the computer-based
activities. These students are more patient and persistent when they meet with difficulties than the students having lower computer self
efficacy perception. It has been thought that the students having high computer self efficacy perception could adapt easily to the technology
integration process. For this reason to determine the students’ computer self efficacy perception is important in order to find out the students’
readiness level. Depending on the importance of the research, the aim of this study is to analyze the computer self efficacy perception of
Anadolu University Eskisehir Vocational High School students in terms of several variables. Research questions which guide this study are
as follows:
1- What is the computer self efficacy perception level of Anadolu University Eskisehir Vocational High School?
2- Do the levels of the students’ computer self efficacy perception differ based on the students’ gender, grade, programmes, frequency of
computer usage, level of computer usage and owning a computer variables?

This study consists of a part of the study which is accepted as master thesis by Anadolu University Graduate School of Educational Sciences
Department of Computer Education and Instructional Technologies on the 26th of January 2010.
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2. METHOD
The study has been developed by using singular and correlational survey models.
2.1. Participants
705 students who received education in the spring semester of the 2008-2009 academic period at Anadolu University Eskiehir Vocational
School of Turkey have formed the population of the study. In the study 71% return rate has been achieved.
2.2. Instruments
The data which are needed for achieving the aim of the study have been obtained by means of the scale developed by Gürcan (2005) and
named “Computer Self Efficacy Scale” and “Demographic Information Form” developed by the researcher. The scale is a-4 point Likert type
and consists of 27 items related to advanced and beginner level computer self efficacy and computer self efficacy for searching by means of
computer. The points system of the scale ranges from 28 to 108. The higher score the students receive, the higher computer self efficacy
perception they have. Data for developing this scale were collected from 494 people who are the students of Anadolu University Education
Faculty. Internal consistency of the scale is .94. The scale has three subdimensions and there are 13 items related to the advanced level
computer self efficacy, 11 items related to beginner level computer self efficacy and 3 items related to searching by means of computer.
Demographic Information Form consists of 6 items inquiring about the students’ characteristics related to gender, grade, programmes,
frequency of computer usage, level of computer usage and owning a computer.
2.3. Data Analysis
In order to obtain data needed to conduct the research were collected from the students in the spring semester
ter of the 22008-2009 academic
period after obtaining official permission from Anadolu University Eskisehir Vocational School Management.
gathering instrument was
nt. Data gatherin
presented to the students and they were asked to reply the questions honestly. Statistical analyses in thee study
performed using SPSS
tudy were perform
16.0. In order to determine the computer self efficacy perception level of Anadolu University Eskisehir
sehir Vocational High School
Sch
Scho students
descriptive statistical analyses were performed. In order to determine if data are normally distributed
Wilk
ed Kolmogorov Smirnov and Shapiro
S
Shap
tests were performed. It is determined that data aren’t normally distributed (p<.05). Levene’ss test
the
test was performed in order to assess
a
variance homogeneity and it was determined that variances are significantly different (p<.05).
5). In
n the light of the test results nonparametric
no
non
tests were chosen and Mann Whitney U test to compare two unpaired groups, Kruskal Wallis test to compare three or mo
more unmatched
groups were used. Furthermore when a significant difference was found between three or more unmatched
nmatched groups
grou Dwass-Steel-ChritchflowDwass-St
Fligner (D-S-C-F) test was performed in order to determine the direction of the difference.
ence.
3. Findings
3.1. The Findings of Computer Self Efficacy Perception
The first sub-aim of of the research was expressed as “What is the computer
Anadolu University Eskisehir
er selff efficacy perception level of A
Vocational High School?”. In Table 1 the results of desciptive analyses related
research are presented.
elated
ated to the first sub-aim of the
th resea
Table 1: The Computer Self Efficacy Perception Level
Eskisehir
Vocational High School
ell of Anadolu University Esk
Eski
sehir V
N

Computer Self Efficacy Perception

502

Ss

22.97

.50

IE
TC

As seen in Table 1 the average score which the students receiv
rec
receive from Computer
uter Se
Sel
Self Efficacy Perception Scale is 2.97. According to this
terr self efficacy perception
percep
A
result it has been determined that the computer
level of Anadolu
University Eskisehir Vocational High School is at
the moderate level. This finding of the research
search
rch supports the finding
findin obtained by Özcelik and Kurt and expressed as “the computer self
efficacy perception level of tecahers is at the moderate level”. On the oother hand it doesn’t support the finding obtained Pamuk and Peker
(2009) and expressed as “the computer
ter
er self
se f efficacy
fficacy perception level off Science and Mathematic Teaching Programme students is at high
level”. Recent studies show that there
here is an improvement concerning the
t computer self efficacy perception level because of the increasing
awareness of the benefits of computer
mputer and
a information
ation technologies
technologies iin education.
3.2. The Findings Related to
o the Variables
Varia
Table 2 shows the results related
and
efficacy perception level.
elated to gender an
d computer self ef
Table 2: The Resultss of Analysis Concerning
Difference of Computer Self Efficacy Perception Level of Vocational School Students with
Concerning the Differen
respect to Gender
Gender
Gen

Computer
mputer
puter Self Efficacy
Percep
Perception

Femalee
Male
le

N

240
262

2.91
3.03

Sd

Mann
Whitney U

p

.44
.55

.55

.004*

The analysis indicated that there is
i a significant difference between computer self efficacy perception level of male and female students in
favor of male students
udents (p<.05). It can be said that this difference results from cultural factors. Boys are eager to use technological devices and
more supported to use the
them than girls beginning from early childhood in our cultural environment. Table 3 shows the results related to grade
and computer self efficacy
cac perception level.
cacy
Table 3: The Results of Analysis Concerning the Difference of Computer Self Efficacy Perception Level of Vocational School Students with
respect to Grade
Grade
Computer Self Efficacy
Perception

1st grade
2nd grade

N
255
247

Sd
2.98
2.96

.50
.50

Mann
Whitney U

p

-.15

.88

As seen in Table 3 there is no significant difference between grade and computer self efficacy perception level of the students (p>.05).
Table 4: The Results of Analysis Concerning the Difference of Computer Self Efficacy Perception Level of Vocational School Students with
respect to Programme

Computer Self Efficacy Perception

Kruskal Wallis

Sd

p

14.62

5

.01*
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As seen in Table 4 there is a significant difference between the computer self efficacy perception level of Vocational School Students and
programme (p<.05). In order to determine the direction of this difference D-S-C-F test was used and Table 5 shows the results of D-S-C-F
test.
Table 5: The Results of D-S-C-F Test Concerning Computer Self Efficacy Perception Level of Vocational School Students with respect to
Programme

Cooking

Office Man. And Sec.

Computer
Self Efficacy
Perception

Foreign Trade

Marketing
Tourism

D-S-C-F

p

Office Man. And Sec.
Foreign Trade
Marketing
Tourism
Real Estate
Foreign Trade

-3.92
-5.23
-2.45
-3.79
2.22
3.01

.06
.003*
.50
.07
.61
.27

Marketing
Tourism
Real Estate
Marketing
Tourism
Real Estate
Tourism
Real Estate
Real Estate

-.69
.56
-.12
2.65
2.41
-1.94
-.91
.27
-.40
0

.99
.99
.99
99
.41
.5
.52
.74
.98
98
.99
.99

20
10

Programme

As seen in Table 5 the difference between computer self efficacy perception level of Foreign
oreign Trade Programme and
a Cooking
Cooki Programme has
been found significant (p<.05). In other words computer self efficacy perception level
evel of Foreign
Foreign Trade Programme students
stu
are higher than
Cooking Programme students. Table 6 shows the results of analysis concerning computer
co
omputer self efficacy perception level
lev of Vocational School
le
Students with respect to frequency computer usage.
Table 6: The Results of Analysis concerning Computer Self Efficacy Perception
on Level of Vocational
Vocation School
Schoo Students with respect to
Frequency Computer
mputer Usage
Frequency of
Computer Usage
A few times a day
Once a day
A few times a week
A day per week
Total

329
61
6
96
16
502

3.08
2.83
22.78
2.
2.56
2.97

Sd

K-W

df

.48
.53
8
48
.45
.50

49

3

IE
TC

Computer
Self Efficacy
Perception

N

p

.0001*

There has been found a significant difference between the computer
comput self
s efficacy perception level of Vocational School Students and
frequency computer usage (p<.05). In order
orde to determine the direction of this difference D-S-C-F test was used and Table 7 shows the results
of D-S-C-F test.
Table 7: The Results of D-S-C-F
Concerning
Self Efficacy Perception Level of Vocational School Students with respect to
-S-C-F Test Conc
Co
erning Computer S
Frequency
of Computer Usage
Frequ
Frequency of Computer Usage
Us

Computer
omputer
m
Self
lff Efficacy
Effic
Perception
ception

A few
w times a day- Once a day
A few tim
times a day- A few times a week
A few times a day- A day per week
Once a day - A fe
few times a week
Once a day - A day per week
A few times a week - A day per week

D-S-C-F

p

-4.80
-8.01
1.43
-58
-2.90
-2.38

.0038*
.0001*
73
.0002*
.16
.32

As seen in Table 7 there is a ssignificant difference between a few times a day and once a day, between a few times a day and a few times a
week and between once a day
d and a few times a week. It can be said that more frequent the students use the computer higher computer self
efficacy perception level they have (p<.05). Table 9 shows the results of analysis concerning computer self efficacy perception level of
Vocational School Students with respect to level of computer usage.
Table 8: The Results of Analysis Concerning Computer Self Efficacy Perception Level of Vocational School Students with respect to Level
of Computer Usage
Level of Computer Usage

Computer
Self Efficacy
Perception

Basic Level
Moderate Level
Advanced Level
Total

N

62
342
98
502

Ss

2.59
2.91
3.45
2.97

.53
.43
.39
.50

K-W

df

125.41

2

p

.0001*

According to result of Kruskal Wallis test there has been found a significant difference between computer self efficacy perception and level
of computer usage (p<.05). In order to determine the direction of the difference D-S-C-F test was used. Table 9 shows the results of D-S-C-F
test.
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Table 9: The Results of D-S-C-F Test Concerning Computer Self Efficacy Perception Level of Vocational School Students with respect to
Level of Computer Usage
Level of Computer Usage
Computer
Self Efficacy
Perception

D-S-C-F

p

-6.89
-6.89
13.93

.0001*
.0001*
.0001*

Basic Level- Moderate Level
Basic Level- Advanced Level
Moderate Level- Advanced Level

As seen in Table 9 there is a significant difference between basic level and moderate level, basic level and advanced level and moderate level
and advanced level in terms of the students’ computer self efficacy perception (p<.05). Table 10 shows the results of the analysis related to
owning a computer.
Table 10: The Results of Analysis Concerning Computer Self Efficacy Perception Level of Vocational School Students with respect to
Owning a computer
Owning a Computer
Yes
No

362
140

3.03
2.83

.51
.47

Mann
Whitney U
18

p
.0001*
1*

10

Computer Self
Efficacy Perception

Sd

N

According to result of Mann Whitney U test it has been found that there is a significant difference
fference
rence between the students’ computer
co
comp
self
efficacy perception in favour of the students owning a computer (p<.05).
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4. CONCLUSON AND DSCUSSON
ON
The aim of this study is to analyze the computer self efficacy perception of Anadolu University Eskisehir Vocation
High School students in
Vocational Hig
terms of several variables. This study has focused on determining vocational school
hool students’ computer
c
self efficacy
effica perception levels and
whether the students’ computer self efficacy perception were affected by various
ous variables namely gender, grade, pprogrammes, frequency of
computer usage, level of computer usage and owning a computer or not. According
school students’ computer self
cording
ng to the findings, vocational
vo
sc
efficacy perception is at the moderate level. This result is in accordancee with Özcelik
which was conducted with
Özcelik and Kurt’s study
stu (2007)
(20
teachers. On the other hand it isn’t in accordance with Pamuk andd Peker’s (2009) findings
find
which
ich can be stated as “education faculty
mathematic teaching programme students’ computer self efficacy level
findings of this study doesn’t support the
evel is high”. Furthermore the find
findi
findings of Akar and Umay’s study (2001) stated as “education
students’ computer self efficacy
n faculty
aculty mathematic teaching programme
progr
level is high”. It seems that in recent years computer self efficacy perception
erception level has improved. It can also be stated that in the information
age computer and information technologies come into almost everyone’s
ne’s life.
In the study it has been found a significant difference between
computer
and gender in favor of male students. This
betw
er self efficacy
fficacy perception
perce
finding supports the findings of the studies conducted
Cetin (2008), Karsten
Schmidt (2008), Goh et al. (2007), Avis (2006), Akar
ed byy Ce
arstenn and Schm
Sch
and Iıksal (2003) Cassidy and Eachus (2002) and
computer self efficacy perception level is higher
nd which can be
b stated as “ male
ale students’
stud
than female students”. Another finding of this
there is a significant
difference according to programme. Foreign Trade
his
is study is that th
ifica
fic
Programme students have higher computer selff efficacy level than the students in the other programmes and the difference between computer
self efficacy perception level of Foreign Tradee Programme and Cooking
Programme has been found significant (p<.05). It can be said that
Cook
more frequent the students use the computer
efficacy perception level they have. Furthermore there is a significant
ompu higher computer self eeffica
omputer
difference between basic level and moderate
moder
level,
evel, basic level and adv
aadvanced level and moderate level and advanced level in terms of the
students’ computer self efficacy perception.
percep on. Moreover
percepti
eover it has been found
fou that there is a significant difference between the students’ computer
self efficacy perception in favour
In order to improve Eskisehir Vocational School students’ computer
vour of the students owning a computer.
compu
compu
self efficacy perception courses
urses related to computer usage should
shoul be reorganized in terms of course hours and content. According to the data
sh
related to the department
should be realized in order to improve computer self efficacy perception of Cooking
nt variable, new arrangements
arran
department. It can bee said that higher computer
level the students have, higher computer self efficacy perception. Consequently their
computer usage lev
computer usage level
Furthermore
the factors providing the computer self efficacy perception of Foreign Trade
evel should be improved. Fu
Furtherm
rth
department being
ng higher should be
b searchedd out.
ut. On the other hand similar studies should be conducted in other vocational schools in order
to compare the
he findings.
find
As a conclusion
technology integration into education is a complex process and determining the students’
nclusion
sion it can be said that computer
com
computer
important in terms of determining the students’ readiness level in vocational schools as well as other
uter
ter self efficacy perception is impo
impor
educational
hand it is necessary to determine vocational school teachers’ and administrators’ technology readiness
ional institutions. On the other ha
level. Moreover
oreover the factors affecting an efficient technology implementation should be analysed and searched out. It has been thought that
studies on this
data in order to draw a roadmap for designing technology-rich learning systems.
his subject provide necessary
nece
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Özet
Sürdürülebilirlik ilk bata gelime ve kalkınmayı hatırlatsa bile, aslında yaamla dorudan ilgisinden
den dolayı
dolay
yı sanat
san eitimiyle
eitimiyle
yle de önemli
ö
bir
baı vardır. Sanat eitimi ulusal, bölgesel ve uluslar arası deiimlere neden olabilir. Bu bakımdan
akkımdan “sürdürülebilir
“sürdürüle
geli
gelimilik”
mi
milik içinde
masıı, topluma rehber olması
olmas
ı, çça
 ve hatta
“sürdürülebilir sanat eitimi”ni de düünmek gerekir. Sanatın doası gerei sürekli günceli aramas
araması,
olması,
çaı
daha ilerisini düünerek üretmesi onun sürdürülebilir bir trend izlemesini de zorunlu kılmaktadır.
tadır.
Bu aratırmada, Türkiye’de lköretim Okullarındaki sanat eitimi derslerinde ibirlikli
yapılan
irlikli örenme
ö
renme yöntemiyle
yönte
yap
ılan etkinliklerinin
örencinin Görsel Sanatlar dersine ilikin tutumlarına etkisi incelenmitir. Sürdürülebilir
kalkınmada
ibirlikli
lebilir
bili kalk
ınmada
m
ibirlikli
birlikli örenme
örenme yöntemiyle sanat
eitimi nasıl daha etkili olarak öretilebilecei aratırılmıtır. Aratırmanın yapıldıı
pıld
ldııı yerin sosyo-kültürel gerçeklii,
gerçekli
gerçe  sanatsal bakımdan
öretme-örenme durumlarının belirlenmesini anlamlı kılmaktadır. Aratırma, Diyarbakır
okulunun 8. sınıf örencileri
Diyarbak
iyar ır ilinde
linde bbir lköretim oku
örneklem olarak belirlenmitir. Tutum Ölçei olarak aratırmacılardan biri tarafından
olan “Resim- Tutum Ölçei”
arafı
f ndan daha önce gelitirilmi
geli
kullanılmıtır.
Bulgular öntest, sontest, ve kalıcılık testiyle elde edilen verilerden olumutur.
uygulandıı deney grubu ile
umu
mutur. birlikli
birlikli Örenme
Örenme yönteminin
yön
yöntem
geleneksel öretimin uygulandıı kontrol grubu arasında tutum
bakımından anlamlı derecede farklılık
m ölçeinin
ölçe nin sonuçları
sonuçları öntest bakı
bak
göstermemitir. Ancak örencilerin sontest sonuçları bakımından
arasında
an derse yönelik tutumlar
tutumlarıı aras
arası
ında Deney Grubu lehine önemli bir fark
olduu anlaılmaktadır.
Anahtar kelimeler: birlikli Örenme Yöntemi, Tutum, Sürdürülebilir
Gelime,
bilir
ilir Geli
me,
e, Sürdürülebilir
Sürdürüleb Sanat Eitimi.
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Abstract
Even though the sustainabilty reminds us progress and develo
development at first, itt has
major
developm
as a maj
ma
aj link with art education due to its direct relationship
with life. Art education might result in national,, regional and in
international
changes.
Therefore, it is necessary to take into consideration even
ter
nges.
ges. T
“sustainable art education” within “sustainable
The fact
blee development”.
dev
f that the art always seeks for actuality, plays a guidance role to the
community and provides products considering
future renders it obligatory to follow a sustainable trend.
ering the present age and futu
futur
In this study, the contribution of activities
in art education
in primary Schools in Turkey through cooperation-based
vities performed
perfo
ucati lessons
l
learning method on the student’s attitudes was investigated. In sus
sustainable development, we studied how to teach art education more
sustain
effectively through cooperation-based
based
ased learning method.
The sosyo-cultural reality of the
he area where the study was conducted
conduct makes it significant to determine teaching-learning situations in terms
conduct
of art education. The study group was established as a sample off the students in the 8th years of a primary school in the Diyarbakır Province.
The achievement test wass used by a test deve
researchers.
developed by the rese
The findings comprisee the data obtained from pre-test,
post-test
and permanence test. Between the experimental group in which cooperationp
post
based learning method
group in which traditional method was performed, the results of attitudes test have not
thod
hod was applied and the contro
control grou
shown any significant
pre-test. However, for post-test results of attitudes, it was noted that there was a significant
ificant difference in terms of pre-te
pre-tes
difference in favour of experimental group betwee
between their attitudes towaerd to the lesson.
Key Words:
ds: Cooperation-Base
Cooperation-Based Learning Method,
Meth Sustainable Development, Sustainable Art Education.

GR
21.yüzyıll e
eeitim-öretim
itim-ö
iti
retim
retim yöntemleri açısından deiim ve geliim çaıdır. Sanat eitimindeki yöntem ve içerik sorunlarına yönelik
deiimler Türkiye’de de geli
gelimi
geli
mi
mi ülkelere paralel bir hızla gelimektedir. Artık bireylere bilgiyi taıma görevi, bilgiyi yapılandırma
biçimine dönümütür.
konusunda da uluslararası düzeyde sempozyumlar, konferanslar ve bilimsel toplantılar düzenlenmekte
mü
mütür. Sanat eitimi
eit
e
i
olup, çeitli yayınlar,
nlar, sanatta ve
v onun eitiminde kullanılan deiik materyaller ve sanat eimcilerinin karılıklı ziyaretleri, ülkelerin sanat
eitimine yeni biçimler
oldukça etkili olmaktadır (Özsoy, 1993).
mler verilmesinde
veri
ve
Geleneksel eitim sistemi
em ile çada eitim sistemi karılatırılırken; kiinin yaratıcı, aratırıcı, sorgulayıcı, bildiklerini uygulayabilecek
nitelikler kazanabilen ve kiilik gelitirici bir eitim olarak yorumlar yapılır (Yolcu, 2004). lköretimden itibaren orta ve yüksek örenim
sırasında öretmenin söylediklerini sadece “belleme”ye, sınavlarda ise sadece “tekrarlamaya” yönlendirilen örenci, yaratıcı düünceyi
kullanamayacaı gibi, var olan yaratıcılıının körelmesiyle de karılaması mümkündür. Bilgi yıınına sahip olmanın “yapıcı” ve “yaratıcı”
olmayı sonuç vermeyecei açıktır.
Eitimde kaliteyi anlık bir görüntü olarak deerlendirmek mümkün deildir. Süreklilii olmayan bir baarıyı hangi alanda olursa olsun
yeterli görmenin zorluu açıktır. Gelimenin sürdürülebilirliini eitim balamında düününce, bugünün gereksinimlerini gelecek kuaklara
ve onların ihtiyaçlarına göre salamanın akla geldii ileri sürülebilir. Sanat, insan yaamı ile paralel bir olgu olması dolayısıyla yaam boyu
örenme ile yaam boyu sanatsal kaygıyı birbirinden ayırt etmenin doru olmayacaı ortadadır.
Sürdürülebilir sanat eitiminde, ilgili kurumların fizikî ve insan kaynaklarının eitim ve aratırmaya katkı salayacak ARGE çalımaları da
önemlidir. Bütün örenciler, yetersizliklerine, belirlenmi yeteneklerine veya altyapılarına aldırmaksızın, sanatın saladıı zengin eitim
deneyimlerine ulamayı hak ederler. Sanat, günümüz toplumunun artan sembollerinin ve göstergelerinin anlaılmasında ve çözülmesinde,
çoklu yetenein gelimesini salar. Dolayısıyla, sanatın tüm örencilerin genel eitimi içerisinde gerekli bir rolü vardır (Grenfell, 1996).
Bireylere sanat eitimi vermek, insanın yaratıcılık gücünü gelitirdii gibi aynı zamanda bireysel, psikolojik, ekonomik, sosyolojik ve politik
bakımlardan da birçok kazanımlar salar (Alaku, 2003). Sanat eitimi sadece bir disipline dayalı eitim olmayıp dier alanlar ile de ilgisi
bulunmaktadır. Bu nedenle sanat eitiminde sanatsal yaratıcılıın yanı sıra dier alanlardaki yaratıcılık olgusunu tetikleyen özellikler vardır.
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Uygar ülkeler sanat ve sanat eitimini verdikleri önemi, bireylerine okul öncesinden yaamlarının sonuna kadar sanat eitimi ortamları
hazırlamı olmakla göstermilerdir.
Sanat, temelde tarihsel özellii olan ve toplum tarafından yapılandırılmı görsel bir dilin karmaık bir eklidir. Çocukların, bizim yükselen
görsel kültürümüzü anlamak ve ona katılmak için edinilmi teknik beceriler kadar anlamlı sanat ileriyle de dorudan megul olmaya
ihtiyaçları vardır (Grigg, 2004: 39). Hedeflerin saptanması ve bunları gerçekletirici nitelikteki örenme yaantılarının seçimi iini planlamı
bir öretmen, eitim durumlarının düzenlenii sırasında öretimin etkili olmasında tekniklerin rolünü ve i görülerini dikkate alma
durumundadır (Bilen,1996: 54).
Eitim kurumlarında, bireysel çalımalar ve grup çalımaları olarak iki ekilde yürütülen görsel sanat etkinlikleri bireysel çalımalar ve grup
çalımaları olarak iki ekilde sürdürülmektedir. Bunun eitimde çada bir yaklaım olduunu günümüzde anlamak daha kolaydır. Birey ve
toplum arasındaki köprü, bireyin yaadıı toplum ile iletiim düzeyini gösterir. birlikli örenme, örencilerin veya öretmen ve
örencilerin birlikte çalımasıyla, entelektüel çabalarının birletirilmesini kapsayan eitim yaklaımları için kullanılan bir çeit kapsayıcı
terimdir (MacGregor & Smith, 1992: 1).
birlikli örenme, örencilerin, amaçladıkları ortak hedeflerine ulaabilmek için birlikte çalımak üzere oluturulan, küçük gruplar halinde
çalıtıkları örenme modelidir. Amaç, örencilerin kendi bilgilerini ve grubun dier üyelerinin örenmelerini en üst düzeye çıkarmaktır.
Sınıfta gruplar oluturulurken örenciler, birlikte çalıacakları iki ile be kiiden oluan küçük gruplara ayrılır. Gruplar farklı yetenek ve
kiilik özelliklerine sahip örencilerden oluan ayrıık (heterojen) bir yapıda olmaktadır. Esasen eitimin de temel
ilevi balangıçta ayrıık
el i
(heterojen) olan grupları sonuçta benzeik (homojen) hale getirmektir (Slavin & Oickle, 1981; MacGregor & Smith, 1992;
199 Açıkgöz, 1992: 3,
1993; Johnson & Johnson, 1994; Demirel, 2006; Kagan, 1998; Öncül, 2000).
birlikli örenme, eitim teorisinin, aratırmalarının ve pratiklerinin en geni ve en verimli alanlarından
ndann birisidir (Johnson,
(Johnso Johnson, &
Stanne, 2000). Aratırmalar, örencilerin etkinlikler ya da uygulamalarda küçük gruplar, ikili çalımalarla
dayalıı çalımaların
malarla
la i
i birliine dayal
oluturulması durumunda büyük eitimsel kazançlar salayabileceklerini ortaya koymutur. Bunlardan

nlardan biri
iri de ii birliklii örenmedir.
öö
ren
r
birlikli örenme, örencilerin konulara ilgisini artırır, etnik, cinsiyet, ırksal, zekâ düzeyleri ve kiisel
farklıı örenciler
kiisel özellikleri fark
farkl
cile arasındaki
ar
olumlu tutumları ve sosyal etkileimleri gelitirir.
birliine Dayalı Örenme Yönteminin görsel sanatlar eitimi ve görsel kültür anlayııylaa düzenlemi
düzenlemi
çevresinde, örencilerin
nlemi bir öörenme
renme çevresinde
bilisel ve duyusal alanda gelimelerinin ve sanatsal ifade yeterliliklerine önemli katkıları bulunmaktad
bulunmaktadır.
yöntemi
bulunmaktadı
ır. birlikli örenme
ö
örencilerin sosyal becerilerini gelitirmekte; birbirlerinden örenmelerine, kaygılarını
güdülenmeye yardım etmekte;
arıını yenmelerine, içsel güdü
ar
güdülenmey
örencilerin dersi ve okulu daha çok sevmesine, ibirlii ve yardımlama duygusu
gelitirmelerine
salamaktadır.
u geli
geli
tirmelerin
tirmelerine olanak sa
lamaktad
amakt
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AMAÇ
Bu aratırmanın amacı, birliine Dayalı Örenme Yönteminin uygulandıı
öretim
yönteminin uygulandıı
andı
ı deney
ney grubu ile geleneksel
gelene
ö
kontrol grubundaki lköretim 8. sınıf örencilerinin “Eser Analizi” etkinli
etkinliinin
Sanatlar dersine yönelik tutumlarına bir
etkinli
inin sonunda Görsel San
Sanatla
etkisinin olup olmadıını belirlemektir.

C

YÖNTEM
ÖNTE
Bu aratırma deneysel desenle gerçekletirilmitir. Aratırmanın alt
için öntest-sontest kontrol gruplu desen
lt problemlerini test etmek
etm
e
kullanılmıtır. Bunun, deneysel ilemin baımlı deiken
üzerindeki
edilmesiyle ilgili olarak aratırmacıya yüksek bir
k
ki etkisinin
nin test edilm
edil
istatistiksel güç salayan, elde edilen bulguların neden-sonuç
yorumlanmasına
olanak veren ve davranı bilimlerinde sıklıkla
den-sonu balamındaa yorumlanmas
umlanmas
kullanılan güçlü bir desen olduu söylenebilir (Büyüköztürk,
27). Modelde
bulunması, grupların deney öncesi benzerlik
Büyüköztürk, 2001:
Büyüköztürk
2
odelde
elde öntestlerin
ön
derecelerinin bilinmesine ve sontest sonuçlarının
düzeltilmesine yardım
ın
n buna göre düzelt
dıım eeder (Karasar, 2006: 97). Aratırma biri deney, dieri de
kontrol grubu olarak belirlenen iki grup üzerinde
gerçekletirilmitir.
erinde
nde gerçekle
tirilmitir
i Bu aratırmada birlikli Örenme Yöntemlerinden Birlikte Örenme
Teknii ile geleneksel öretim yaklaımının
ının kullanıldıı
kullan
kul ıldıı Görsel Sanatlar
San
Sanat dersinin örencilerin tutumlarına ilikin etkileri deneysel desen
modeli ile aratırılmıtır. Evreni Diyarbakır
okulları olan aratırmanın çalıma evreni, ehit Polis Mehmet Erçin
rbak
bakır il merkezindeki
mer
lköretim
retim ok
lköretim okulu olup, örneklemi isee 2007-2008 e
eeitim-öretim
itim-ö
i
retim yyılı
ılı güz
g dönemindeki aynı okulun 8-B ve 8-D ubelerindeki 80 örenciden
olumaktadır. Seçkisiz (Random)) yöntem
biri deney grubu, dieri ise kontrol grubu olarak atanmıtır.
yöntem ile belirlenen ssınıflardan
ınıflardan
dan bir
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VER TOPLAMA
PLAM VE VERLERN ANALZ
Aratırma sonucunda elde
veriler
ortamına aktarılarak SPSS istatistik programı ile çözümlenmitir. Bu aratırmada,
lde edilen
ed
riler bi
bilgisayar ortam
Alaku’un (2002) gelitirdii
ölçei
Ölçei Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,91 olarak hesaplanmıtır. Bu
litirdi
tirdii tutum ölçe
i kullanılmıtır.
kullanılmıtır. Tutum
kulla
T
sonuca göre ölçein
aratırmada
yeterli güvenirlie ve geçerlie sahip olduu kabul edilmitir. Tutum ölçei ile elde edilen
n ara
ara
tırmada kullanılmasıı için y
yeter
verilerde yer alan
sistemine göre belirlenen görü ifadelerinin önce deikenler açısından frekans
lan
an tutum ifadeleri
ifadele için beli
beli dereceleme
derece
derec
daılımları, ortalamaları
ortalam ı vee standart
ortalamalar
stand
sapmaları
sapmaları belirlenmi,
b
daha sonra ortalamalar arasında oluan farkın istatiksel olarak anlamlı olup
olmadıınıı belirlemek
elirlemek amacı
amacı ile
i t-testi ve var
varyans analizi (Anova ve One-Way) yapılmıtır. Varyans analizi sonucunda gruplar arasında
fa
farkın bulunması
bulunması durumunda farkın
farkın hangi gruplar arasında olduunu belirlemek için “Scheffé testi”nden yararlanılmıtır. Anlamlılık
farkı
anlamlı farkın
düzeyii 0.05 olarak al
alınmıtır.
alı
ınm
nmııtır.
Varyans analizi yap
yapılmadan
ılmadan
madan önce be
be
beli
li
l dereceleme sistemine göre yazılan her olumlu görü ifadesi için; “Tamamen Katılıyorum” seçenei 5,
“Katılıyorum”
m” seçenei
seçe
seçenei 4, “Kararsızım”
“Kararsı
“Karars
seçenei 3, “Katılmıyorum” seçenei 2, “Hiç Katılmıyorum” seçenei 1 puan ve her olumsuz görü
ifadesi için de “Tamamen Katı
Katılıyorum”
seçenei 1, “Katılıyorum” seçenei 2, “Kararsızım” seçenei 3, “Katılmıyorum” seçenei 4, “Hiç
Kat
ıl
Katılmıyorum” seçenei
puanlanmıtır. Yani olumsuz ifadelere, olumlu ifadelerin tersi puan verilmitir. Tutum ölçei için aritmetik
eçene
eçene
i 5 olarak
ola
ortalamalar yorumlanırken,
anıırken
an
rke 1.00-1.80 arasındaki deerlerin “Hiç katılmıyorum”, 1.81-2.60 arası “Katılmıyorum”, 2.61-3.40 arası
“Kararsızım”, 3.41-4.200 arasında bulunanların “Katılıyorum” ve 4.21-5.00 arasındakilerin ise ”Tamamen katılıyorum” derecesinde deer
taıdıı kabul edilmitir.

BULGULAR VE YORUM
Bulgular, birlikli Örenme Yöntemi ve geleneksel öretim yöntemlerinin örencilerin Görsel Sanatlar dersine yönelik tutumlarına etkisine
ilikin yorumlar halinde verilmitir.
birlikli Örenme Yöntemi ve Geleneksel Öretim Yöntemlerinin Görsel Sanatlar Dersindeki Örenci Tutumlarına Etkisine likin
Bulgular ve Yorum
Aratırmanın ikinci alt problemi olan “birlikli Örenme Yönteminin uygulandıı deney grubundaki örgenciler ile geleneksel öretim
yönteminin uygulandıı kontrol grubundaki ilköretim 8. örgencilerinin öretim süreci sonunda Görsel Sanatlar Dersine yönelik tutumları
arasında anlamlı fark var mıdır?” seklinde ifade edilen sorunun cevabına ilikin elde edilen bulgular bu balık altında incelenmitir.
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Tablo 1: Deney ve Kontrol Gruplarının Deney Öncesi Tutum Puanlarına likin Ortalama,
Standart Sapma ve t-Testi Sonuçları

Öntutum

Deney
Grubu
Kontrol
Grubu

N

X

SS

40

3,5933

,84426

40

3,3300

,69679

Sonuç
T= 1,521
P> 0,05
SD= 78

Tablo 1’de yer alan sonuçlar incelendiinde, ön tutumlar deney grubu 3,59, kontrol grubu 3,33 olarak hesaplanan öntutum sonuçlarına göre
deney ve kontrol grubunun ortalamalarının birbirinden anlamlı derecede farklı olmadıı görülmektedir. Yani deney ve kontrol grupları
uygulama öncesinde Görsel Sanatlar dersine karı tutumları aynı düzeydedir.
Tablo 2: Deney grubunun Öntutum-Sontutum Puanlarına likin
Ortalama, Standart Sapma ve t-Testi Sonuçları
N
X
SS
Öntutum
3,5933
40
,84426
Sontutum
3,7525
40
,75963

20
10

Tablo 2 incelendiinde deney grubunun 3,59 olan öntutumu uygulama sonrasında 3,75 olarak deimitir.
imi
m tir. Yani,
ani, deney grubunun tutumunda
tut
olumlu bir artı görünse bile anlamlı bir fark yok. Bu tabloya göre birlikli örenmenin örencilerin
ncilerin
lerin görsel sanatlar dersine karsı
kar
karsı tutumuna
karsı herhangi bir olumsuz etkisinin olmadıını göstermektedir.
Tablo 3: Kontrol Grubunun Öntutum-Sontutum Puanlarına
uanlarına
na likin
likin
kin
Ortalama, Standart Sapma ve t-Testi Sonuçları
N
X
SS
Öntutum
3,3300
400
,69679
,6967
Sontutum
3,0992
40
,67851
67851
Tablo 3 incelendiinde kontrol grubunun 3,33 olan öntutumu uygulama
ama
ma sonrasında
sonras
sonrasıında 3,09 olarak deimitir.
deim
d
Bu tabloya göre kontrol
grubunun öntutumu ve son tutumu karılatırıldıında olumsuz yönde bir düü
düü görülmektedir.
dü
görülmekte
Tablo 4: Deney Grubunun Öntutum-Sontutum
m-Sontutum
ontutum Puanlarına
Puanl
Puanlarına likin
li
likin Ort
Ortalama Farkı
X
SS
S
t
SD
S
Önem
Düzeyi
Sontutum-Öntutum
,15917
7
,64730
1,555
39
P>0,05

Tablo 4’te deney grubunun öntutumu ile sontutumu
utumu
tumu aras
arasındaki
ındaki ortala
ortalama fark ,159 olarak saptanmıtır.
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TC

Tablo 5: Kontrol
ntrol
trol Grubunun Öntutum-Sontut
Öntutum-Son
Öntutum-Sontutum Puanlarına likin Ortalama Farkı
X
SS
t
SD
Önem
Düzeyi
Öntutum-Sontutum
Sontutum
,23083
083
,47
,47125
3,098
39
P<0,05

Tablo 5’te kontroll grubunun öntutumu ile son tutum
tutumu arasındaki ortalama fark, 2,30 olarak saptanmıtır. Tablo 4 ve 5’teki deney ve kontrol
gruplarının öntutum
deney grubunda anlamsız bir artı, kontrol grubunda ise anlamlı bir
utum ve son tutum ortalama farkları
farkları karılatırıldıklarında
k
düü görülmektedir.
mekted
mektedir.
Tablo 6: Deney ve
v Kontrol Gruplarının Deney Öncesi ve Sonrası Tutum Puanlarına
likin Ortalama, Standart Sapma ve t-Testi Sonuçları

Öntutum
Ö
Önt
nt

Sontutum

Sınıf
Deney Grubu
Kontrol Grubu

N
40
40

X
3,5933
3,3300

SS
,84426
,69679

Deney Grubu
Kontrol Grubu

40
40

3,7525
3,0992

,75963
,67851

Sonuç
T= 1,521
P> 0,05
SD= 78
T= 4,057
P< 0,05
SD= 78

Tablo 6’daki deney ve kontrol grubunun öntutum ve sontutum sonuçları karılatırıldıında ise deney ve kontrol grubunun Görsel Sanatlar
dersine yönelik tutum puanları 3,09 ile 3,75 arasında deimektedir. Son tutum uygulamalarına göre deney ve kontrol grupları arasında
görülen fark anlamlıdır. Bu fark deney grubunun lehinedir. Yani yapılan uygulamalar deney grubundaki örencilerin tutumlarını daha fazla
olumlu yönde etkilemitir.
Sonuç olarak ulaılan bulgular, birlikli Örenme Yöntemi ve Geleneksel Öretim Yönteminin uygulandıı ilköretim 8. Sınıf
örencilerinin Görsel Sanatlar dersine karı tutumları arasında önemli bir fark olduunu göstermektedir. Deney grubunda uygulanan bu
yöntemle örenciler, Görsel Sanatlar dersine karı daha olumlu bir tutum içerisine girmiler. Elde edilen bulgular, yöntemin örenci tutumu
üzerindeki olumlu etkilerinin varlıını açıklayan kuramsal bilgilerle paralellik taımaktadır. birlikli örenme yöntemi örencilerin sosyal
becerilerini gelitirmekte; birbirlerinden örenmelerine, kaygılarım yenmelerine, içsel güdülenmeye yardım etmekte; örencilerin dersi ve
okulu daha çok sevmesine, ibirlii ve yardımlama duygusu gelitirmelerine fırsat vermektedir. Sanat eitiminde ibirlikli örenme
konusunda derlenen aratırma sonuçları göstermektedir ki, ibirlikli örenme yöntemi, örencilerin güdülenme düzeylerini, özgüvenlerini,
tutumlarını ve iletiim becerilerini iyiletirmektedir (Kurtulu, 2001).
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Aratırma geleneksel öretim yöntemleri ile ibirlikli yönteminin ilköretim 8. sınıf örencilerinin Görsel Sanatlar dersine yönelik tutumları
üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıtır. Aratırma amaçlı deneye balamadan önce iki gruba da tutum ölçei uygulanmı
ve bu ön tutum ölçeklerinden elde edilen sonuca göre iki sınıfın da Görsel Sanatlar dersine karı tutumları arasında anlamlı bir farkın
olmadıı ve derse karı tutumlarının denk olduu sonucuna varılmıtır (Bkz. Tablo 1).
Uygulama 3 hafta (3x40dk.) sürmütür. Uygulama sonunda deney grubuna ve kontrol grubuna son tutum ölçei uygulanmıtır. ki grubun
son tutum ölçekleri karılatırıldıında birlikli Örenme Yönteminin uygulandıı deney grubunun sontutum puanları ile geleneksel
örenme yönteminin kullanıldıı kontrol grubunun son tutum puanları arasında anlamlı bir farkın olduu gözlemlenmitir (Bkz. tablo 6). Bu
fark deney grubunun lehinedir. Bu sonuç, daha önce yapılmı benzer aratırmaların sonuçlarını destekler niteliktedir.
Aratırmada elde edilen bulgulara göre ibirlikli örenme, örencilerin derse yönelik tutumlarını arttırmada geleneksel öretim yöntemlerine
göre daha etkilidir (Bkz. Tablo, 6). Elde edilen bulgular dorultusunda unlar söylenebilir. Görsel sanatlar dersinde birlikli Örenme
Yöntemi örgencilerin derse yönelik tutumunu olumlu etkiledii için derslerde öretmenler tarafından daha sık ve etkili ekilde
kullanılmalıdır.
Aratırma konusunun tartıılmasına katkı salayacak aaıdaki benzer çalımalara da tekrar deinmekte yarar vardır. Özçelik’in (2007)
Yüksek Lisans tezi olarak yapmı olduu aratırmasında “Deney ve kontrol gruplarının son tutum puanlarının ortalamaları arasında fark
bulunduu deney grubunda uygulanan birlikli örenme yaklaımının Fen Bilgisi dersine karsı gelitirilen olumlu tutumda öretmen
merkezli öretime göre daha etkili olduu söylenebilir.” Bülbül’ün 2007 de Yüksek Lisans Tezi olarak hazırladıı
dıı “Ortaöretim Çevre ve
nsan Dersinde birlikli Örenme Yönteminin Çevreye Yönelik Tutumlara ve Erisiye Etkisi” balıklı aratırmasında
olarak ulaılan
masıında sonuç
mas
s
bulgular unlardır: “Çevre ve insan dersinde ibirlikli örenme yöntemi kullanımı örencilerin akademikk baarılarını,
eriilerini,
baar
ba
a ılar
larıını, bilisel
b
kalıcılık (hatırlama) düzeylerini olumlu yönde etkilemi”.

20
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SONUÇ VE ÖNERLER
birlikli Örenme Yöntemi’nin, örencilerin Görsel Sanatlar dersine yönelik tutumlarınınn gelimesi
öretim
gelimesi konusunda
geli
onusunda geleneksel
gelenek
yaklaımına göre, daha etkili olduu görülmütür. Görsel Sanatlar dersinde örencilerin dersee yönelik tutumlar
tutumlarını
olumlu
tutumları
ını gelitirmede
gelitirme
geli
tirm
etkileri görülen birlikli Örenmeye ilköretim kurumlarında daha fazla yer verilebilir. Okullarda,
a, Görsel Sanatlar derslerinin ilenebilecei
ayrı bir derslik yapılabilir ve bu dersliin istendiinde birlikli Örenmeye uygun hale getirilebilecek
ece ekilde
kilde ttasarlanabilir.
Okulların genel kütüphanelerinin yanında hem sınıf hem de sanat dersliklerinde, sanat
yarar vardır.
anat içerikli yayınların
yayınların
ya
n bulundurulmasında
bulundurulm
bulun
lköretim kurumlarındaki Görsel Sanatlar derslerine ayrılan haftalık 40 dakikalık
olmadıı
Bu nedenle ya
alıık sürenin yeterli
al
ye
olmadı
ı görülmütür.
görü
görülm
sürelerin iki katına çıkarılması ya da ders dıında yapılan egzersizlerin geni
geniletilerek
katılımının
arttırılması
iletilerek katı
kat
ılımının arttırılmas
mas salanmalıdır. Bu gibi
aratırmalar, deneysel desen modelleri kadar nitel aratırmanın etnograf, eitsell eletiri
ve örnek
incelemesi
(durum çalıması) gibi
ele
rnek olay
o
incelem
türleriyle de aratırılması daha detaylı sonuçlara ulatırabilecektir. Sürdürülebilir
gereklidir.
ülebilir bir
ir san
sanat eeitimi
itimi için
çin bu
b gerek
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Özet
Günümüzün dinamik ve rekabetçi i dünyasında iletmelerin rekabet avantajlarını sürdürebilmeleri için, yeni yöneticilerin yetitirilmesine
ye
yet
önem vermeleri gerekmektedir. Bu çalımanın amacı, iletmelerde yöneticilerin eitim yöntemlerinden
ekilde
emlerindenn birisi olan ve etkin
et
uygulanamadıı düünülen Mentorluk uygulamaları kapsamında, E-Mentorlua Harmanlanmı
adıı altında
ı Mentorluk (HM) ad
da bir tasarım
modeli ortaya koymaktır. Önerilen HM modelinin birinci aamasında, temel bilgi yönetim süreçlerini
felsefesi hayata
reçlerini
rini içer
içeren
n bir bilgi
ilgi yönetim fels
felse
geçirilmektedir. kinci aamada, temel mentorluk mekanizması eitim teknolojilerinin ııı
ıı altında
alttında tasarlanmakta, mentor
mentor vve mentee’ler
belirlenerek çalıma alanı, eitim, bireysel özellikler, organizasyon içindeki balantı vb.
Üçüncü aamada
b. ölçütlere
re göre eletirilmektedir.
e
ele
letirilmektedir. Ü
E-Örenme ve web hizmetlerinin bir fonksiyonu olarak HM’ün farklı uygulama tipleri
yürütülen bu
leri tanımlanmaktadır.
tan
Kavra
Kavramsal düzeyde
dü
çalıma ile temel mentorluk sisteminin HM olarak gelitirilmesi, kurumsal ve sistematik
yapıya
kavuturulması
ematik
matik bir yap
yapı
ıy
ya kavu
turulmas
masıı hede
hhedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mentorluk, Harmanlanmı Mentorluk, Yönetici Eitimi, letme.
letme.
etme

20

Abstract
Today’s dynamic and competitive business environment requires new managers to be trained for the ffutur
future of organisations to sustain their
competitive advantages. The purpose of this study is to bring a different
rent
ent approachh to E-Mentoring with the
th name of Blended Mentoring (BM)
as part of Mentorship which is being one of the educational methods
ods for managers, and thought
ought to be pperformed inefficiently. The knowledge
management philosophy, including primary knowledge management
practice at the first phase of this proposed BM
ment
nt processes, is put into practi
model. At the second phase, basic mentorship mechanisim is designed
instructional
technologies. And later, mentor–mentee
ned
ed in the light
igh off instructio
nstru
pairs are matched according to the criteria, such as workk area, education,
on, personality
nality traits,
traits, aand their connections in the organization. At the
third phase, different application types of BM is defined
mentorship,
E-learning, and the web services. With this study
efined aas a function of mentorship
entorship, E
carried at the conceptual level, it is aimed that an institutional
and systematic structure
nstitutional an
ucture iis contributed to the basic mentorship mechanism.
Keywords: Mentorship, Blended Mentoring, Executive
Enterprise.
xecutive Training,
Training, Business
Trai
B
rpris
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GR
GR
Genel olarak bilgi, insanın çevresini vee yaadıı
sınıflandırma ve biçimlendirme gereksiniminin sonucu
ya
yaadı
ı dünyayı
dü
dünyay
ı anlamlandırma,
anlamlanddırm
rma, yorumlama,
y
olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece
ilgili belirsizlii azaltarak kendini güvende hissetmeyi
ce insan, yaamındaki
yaam
ya
amındaki varlıkk ve olgularla
o
amaçlamaktadır. Günümüzde organizasyonların
sermayesini oluturan bilgi yönetimi hayati öneme sahip yönetim etkinlikleri ve
ganizas
ganizasyonlar
ın en önemli sermayesin
sermayesi
edinilmesi gereken ilevsel yeteneklerin
amaçla, bilginin organizasyon içinde üretilmesi, paylaılması ve deerli bir
teneklerin baında
baında gelmektedir.
lmektedir. Bu am
hammadde gibi korunup i
ilenmesini
salayacak
lenmesini ssa
layacak bir dizi sü
ssüreç sistematik olarak harekete geçirilmeli, uygulamaya yönelik gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır.
dır.. Örgütsel örenme
öö
renm
renme kapsamında
kapsamında bbireysel örenmenin dier örgüt üyeleriyle paylaılmasının gereklilii ile bu
paylaımın örgütlerin gelece
geleceini
bata
gelec
ini belirlemedeki
medeki rolü,
r
ba
ta yyöneticilerin yetitirilmesi konusu olmak üzere pek çok konuda iletmeleri deiik
arayılara yönlendirmitir.
irmi
rmitir.
tir
nternet ve bilgii teknolojilerindeki
teknolojilerinde hhızlı
ızlı gelimeler,
meler, bbilginin paylaımıyla ilgili bütün disiplinlerde youn ve hızlı deiimlerin yaanmasına
neden olmutur.
ortaya çıkan kavramlardan birisi de Mentorluk (mentorship) kavramıdır. En basit anlamıyla
tur. Bu kapsamda i
i dünyasında orta
mentorluk
paylaımı anlamına gelmektedir. Bilgiyi aktarana Mentor, bu bilgiyi kendi eitimi, örenimi ve
k bilgi,
ilgi, tecrübe ve de
deneyimlerin payl
meslekii geliiminde
Mentee denilmektedir. Brown (2008), mentor’un mesleki ve psikososyal olmak üzere iki ana ilevi
geli
ge iminde
minde kullanan kiiye
kiiye ise Men
M
olduunu
unu belirtmektedir. Buna göre bir mentor koçluk, mentee’nin geliime yönelik görevlendirmeler, sponsor ve hamilik gibi mesleki
olarak katkılarda
atkıılarda bulunmaktadır.
atk
bulunmaktadır. Rol
bulunmak
Ro model olma, danımanlık, arkadalık ve mentee’yi onaylama gibi konular ise onun psikososyal
ilevleridir. Ensher (2003) ise men
mentorluk mekanizmasının bir organizasyonda sosyallemenin artırılması, örgütsel balılıın (organisational
ment
commitment) tesisi ve örgütsel vvatandalık (organisational citizenship) davranıının pekitirilmesi konularında önemli etkilerinin olduunu
belirtmektedir. Ona
danımanlık,
koçluk, arkadalık ve öretmenlik mentorun ana görevlerini oluturmaktadır.
na göre dan
ı
Organizasyona ait bilgilerin
ilgiler sonraki kiilere aktarılmasında, çalıanların kariyer geliiminde, genç ve deneyimsiz personelin organizasyona
ilgilerin
uyum salamalarında mentorluun önemli olduu bilinmektedir. Bu çalımada, Harmanlanmı Örenme (Blended Learning) kavramından
hareket edilerek geleneksel anlamda yüz yüze gerçekletirilen mentorluk sisteminin internet ve elektronik ortamlarda yürütülmesi süreci
Harmanlanmı Mentorluk (HM) olarak ifade edilecektir.
YÖNTEM
Çalımanın amacı, mentorluk sisteminin etkililiini artırmak amacıyla HM’ü, eitim teknolojileri kapsamında ele alarak farklı bir yaklaım
ortaya koymaktır. Günümüzde hem teorik alanda akademiyada hem de uygulamacılar olarak i dünyasında, mentorluk sisteminin etkin
olarak iletilemediiyle ilgili yaygın görüler mevcuttur (Bullis, 1989; Pompper ve Adams, 2006). Bu çalımada, mentorluk sisteminin,
teknolojinin katkılarıyla zenginletirilerek uygulanabilir hale getirilmesi, kurumsal ve sistematik bir yapıya kavuturulması için yeni bir
model önerisinin ortaya konulması hedeflenmektedir. Aynı zamanda kavramsal düzeyde olan bu çalımada, aratırma modelleri ve tarama
modeli kapsamında literatür taraması ve alandaki bilgilerin derlenmesi sonucunda HM’ün tasarımına farklı bir yaklaım getirilmitir.
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3.Aamaa
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ekil 1’de görüldüü gibi çalımada önerilen HM’ün birinci aamasında,
da, temel bilgi yönetim süreçlerini
süreçle
içeren
iç
bir bilgi yönetim felsefesi
hayata geçirilmekte, bilginin tanımlanması, edinilmesi, kullanılması ve paylaılmasıyla
paylaılmas
payla
lma ıyla
la ilgili süreçler be
belirlenmektedir.
belir
kinci aamada, temel
entee’ler
tee’ler seçilme
seçilmekte, mentor ve men
mentorluk sisteminin kurulması amacıyla yönetici adayları ve mentee’ler
mentee’ler çalıma alanı, eitim, bireysel
özellikler, organizasyon içindeki balantı vb. ölçütlere göre e
eletirilmektedir.
le
letirilmektedir. Üçüncü a
aaamada
am
bilgi sistem çözümleri ile eitim
teknolojilerinin ııı altında temel mentorluk sistemi zaman ve mekândan
ekân
baımsız
baıms
m ız halee getirilerek
getiri
HM ‘ün tasarımı tamamlanmaktadır.
Böylece, mentor ve mentee’ler internet üzerinde iletiim halinde olup
duyulduunda
p gerek duyuldu
yul unda
unda yüz
yyü yüze de görüebilmektedirler. Bu etkinlikler
için bir web portalı tasarlanmakta, karılıklı mesajlama,
ama forum ve görümee odalar
odalarıı ggibi deiik çoklu ortam araçlarının kullanımını
gerektiren hizmetler sunulmaktadır. Üçüncü aama,
oluturulmasıyla
birlikte sistemin tasarım ve gelitirilmesi,
ma,
a, öretim
öö
retim programlarının
nın olu
olu
turul
turu
sistemin yönetimi, etkinliklerin izlenmesi, yönlendirilmesi,
destek ve deerlendirme
gibi süreçleri içermektedir.
ndirilmesi, takip,
ta
erlendi
erlend
Birinci Aama
Bu aamada öncelikle organizasyonda bilgi
anlaılması ve benimsenmesi gerekmektedir. letmelerde üretilen mal ve
gi yönetim felsefenin anla
anla
hizmetlerin kalitesiyle birlikte rekabet gücünü
ücünü artt
arttırmaya yönelik olarak
olara bbilgi yönetimi ve uygulamalarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu
amaçla, iletme tarafından bilgi yönetim
etim
tim felsefesi iyi
i anlaılmalı
anlaılmalı ve benim
bbenimsenmeli, temel bilgi yönetim süreçlerini içeren bir bilgi yönetim
modeli hayata geçirilmelidir. Bundan
dan
an sonra edinilen bilgi, deneyim ve öörgütsel yetenekler paylaıma hazır hale gelebilecektir.
letmede bilgi yönetim modelii genel olarak bilginin tanımlanması,
tan
tanıımlanmas
mlanmasıı edinilmesi, kullanılması ve paylaılmasıyla ilgili süreçleri içermektedir.
Ancak örtük bilginin, açık bilgi
deere
bilgi yaratma süreçlerinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu
ilgi ve de
de
eere dönütürülmesinin
dönütürülmesinin
ülmesinin organizasyonda
org
amaçla Nonaka (1998), örtük
ve deere
döngüsel yapıda yaklaan SCEI modelini önermitir. Bu model,
rtük
ük bilginin açık
açı
açık bilgi
b
deere dönütürülmesine
dönü
birbirleriyle dinamik ilikilerde
Sosyalletirme
ili
likilerde bulunan Sos
Sosyalle
tirme ((Socialization), Dısallatırma (Externalization), Birletirme (Combination) ve
çselletirme (Internalization)
Oluturulması düünülen herhangi bir mentorluk mekanizması bu yapıdan farklı
nalization)
alization) süreçlerini içermektedir.
içerme
olmasına karın yap
yapısal
apıısal ve fonksiyonel anlamda bilg
bilgi yyönetimiyle önemli ilikilere sahiptir. Bir iletmede, bilgi yönetimi ve temel mentorluk
arasındaki formal
mentorluk mekanizmasının uzun vadede sürdürülebilirlii mümkün
rmal
mal ve ilevsel
ilevsel
vsel ilikiler
ilikiler tanımlanmadıkça,
tanııml
m
görülmemektedir.
ktedir.
tedir.
kinci Aama
ama
Bilgi yönetimi çerçevesinde
temell mentorluk
mekanizmasının kurulması, yönetici adaylarının mentee olarak seçilmesi, mentor ve
çerçevesin
ment
men
mentee’lerin
gerçekletirilir. Mentorluk kavramına ilk olarak eski Yunan kaynaklarında rastlanılmı olmasına
’lerin eletirilmeleri
e
rilmeleri ikinci aamada
aaam
karın eskiden
iden günümüze kadar uzanan
uzan yönetici ve lider eitimi süreçlerinde farklı biçimlerde karımıza çıkmaktadır. Mentor kendi alanında
bilgi ve tecrübeye
güvenilir birisidir. Mentee’nin kariyer geliiminde, organizasyona uyum salamasında ona çeitli önerilerde
übeye sahip olan güv
bulunarak bilgi ve tecrübelerin
tecrübelerini paylaır ve bir anlamda onun için bir rol model olur. Mentor ve mentee çeitli zaman aralıklarında bir araya
gelerek bilgi ve tecrübe
aktarımında bulunurlar.
crübe ak
aktar
Parise (2008), mentorluk
orluk mekanizmasının mentorun kendisi için de önemli katkılarının olduunu belirtmektedir. Bunlardan birincisi,
sorumlu olduu mentee’nin baarısından elde ettii kiisel tatmindir. kincisi, mentorun mentee’ye farklı perspektif ve yeni bilgiler sunmak
için kendi bilgilerini de yenileyerek gelitirmesidir. Bir süre sonra mentor ve mentee ilikisinin iyi ve güvenilir bir dostlua dönümesi ise
üçüncü önemli katkıdır. Son olarak, mentee’nin geliim göstererek baarılı olması mentorun örgüt içindeki konumunu güçlendirerek onun
dier çalıanlar tarafından daha fazla benimsenmesini salayacaktır.
Geleneksel olarak yüz yüze gerçekletirilen mentorlukla ilgili çalımalarda, mentor-mentee çiftlerinin eletirilmesiyle ilgili ölçütler,
mentorun rol ve görevleri, organizasyona katkıları ve farklı uygulama biçimleri çeitli deikenlere balı olarak incelenmitir. Allen, Eby,
O’Brien, ve Lentz (2008) yapmı oldukları aratırmada mentorlukle ilgili uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 200 bilimsel makaleyi
incelemitir. Makaleler genel olarak mentorluun kuramsal tasarımı, dorudan ve dolaylı etkileri, ilevleri, ölçüm ve deerlendirme kriterleri
vb. deikenleri ele almıtır. Çalımaların %96’sı mentorluun kurulumu ve tasarımı üzerine younlaırken %5.1’i deneysel aratırma
yöntemleri çerçevesinde yürütülmütür. Eitimin karılıklı bilgi ve tecrübelerin aktarıldıı bir iletiim süreci olduu ve mentorluk ile bir
anlamda bunun gerçekletirildii düünülürse konunun eitim teknolojileri açısından ele alınmasının gereklilii ortaya çıkmaktadır.
Eitim teknolojisi öretim ve örenme süreçlerinin tasarımı, gelitirilmesi, uygulanması ve deerlendirilmesi süreçlerini içeren bir
disiplindir. Öretim tasarımı süreçleriyle de bir ders veya konunun öretimine sistematik ekilde yaklaılarak öretimle ilgili unsurların
yönlendirilmesi ve organize edilmesi amaçlanmaktadır. ekil 2’de gösterildii gibi bu çalımada önerilen mentorluk tasarım modelinde
öretim tasarımı, bilgi yönetimi ve proje yönetimiyle ilgili ana bileenler belirleyici unsurlardır. Bilgi yönetimiyle, iletmede öncelikle bilgi
yönetiminin gereklilii, açık bilgilerin kullanımı ve örtük bilginin nasıl ortaya çıkarılacaına ilikin hususlar ortaya konulur. Proje yönetimi
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disiplini ile mentorluk mekanizmasının organizasyonda proje ekibi tarafından ele alınması salanmaktadır. Mentorluk tasarım sisteminin
öretim tasarımına benzer aamalardan geçirilmesiyle mentorlua pedagojik bir format kazandırılmaktadır. HM sistemi ile BDÖ tasarımıyla
ilgili konular beraber düünüldüünde Uysal’ın (2010) da belirttii gibi farklı disiplinlerdeki paradigmalar beraberinde yeni yaklaımları
gerektirebilmektedir.

1. HTYAÇ ANALZ
* Performans ve i analizleri
* Programın amaçları
* Hedef ve öncelikler
* Kaynaklar ve olanaklar

2. TASARIM VE GEL.
* Proje grubunun belirlenmesi
* Mentor ve Mentee seçim /
el. ölçütleri
* Mentor ve Mentee seçimi
* Uygulama biçimi, süresi
Öretim
Tasarımı

4. DEERLENDRME
* Süreç deerlendirme
* Ürün deerlendirme
* Projenin sonlandırılması

Proje
Yönetimi

20
10

Bilgi
Yönetimi

3. UYGULAMA
* Uygulamaya konulması
* Gözlem
* Raporlama
aporlama
* Deerlendirme
me testleri
test

ekil 2: Temel Mentorluk Mekanizmasına
Tasarım
Aamaları
masıına Yönelik Ta
mas
Tasar
ım Aamalar
mal ı

IE
T

C

Üçüncü Aama
letme tarafından bu aamaya geçilmeye karar verildikten sonra
bir dizi çözüm ve düzenlemelerin
nra HM için bilgi sistemlerine yönelik
yö
gerçekletirilmesi gerekmektedir. Burada sistemin özünü, mentorr ve mentee’nin eezamanlı
zamanl
m ı veya ezamansız olarak çevrimiçi (online)
iletiimini salayan bilgi sistem çözümleri, internet ve bilgi depolama
Ensher’e (2003) göre mentorluun
ma uygulamaları
uygulamalar
ama ı oluturmaktadır.
olu
olutu
internette E-Mentorluk biçiminde çevrimiçi olarak düzenlenmesi,
maliyeti
zenlen
ti azaltma,
ma, daha fazla
fa kiiye ulama, demografik ve statüyle ilgili bir
takım olumsuz etkilerin azaltılması ve etkileimlerin
kaydedilmesine yönelik
sunmaktadır. Hamilton ve Scandura (2003),
rin kayded
kaydedi
lik önemli fırsatlar
f
geleneksel anlamda yüz yüze gerçekletirilen mentorlukte bire
bire-bir danımanlık
lık
k ve yönlendirmenim çeitli engellerden ötürü uzun süreli
sürdürülemeyeceini ifade etmektedir. Örgütsel
bireysel öz
özelikler, iletiim becerilerindeki eksiklikler ile i dünyasının hızlı deien
sel
el engeller,
eng
doası yüz yüze mentorluk mekanizmasını etkileyen
faktörlerdendir. Bu anlamda internet destekli yürütülen E-Mentorluu söz konusu
kileyen temel faktörlerde
faktörlerden
engelleri amada önemli bir aama olarak
Weiss ve Reiter (2009), E-Mentorluun özel ilgi gerektiren gençlere
ak görmektedirler. Shpigelman,
Shpigelman W
sosyal, duygusal ve bilgilendirme konular
konularında
salayarak
onların algılarında, duyu ve davranılarında gözlenebilir deiiklikler
onula ında
da destek
de
sa
layarak
k on
onlar
gerçekletirdiini belirtmektedir.
Bo modeldeki üçüncü aamada
iletmeler,
temel mentorluk sistemi tasarımından faydalanarak ihtiyaçlarını yeniden
daa ii
letmeler, ikinci a
aaamadaki
amadaki tem
deerlendirir ve mentorluk mekanizmasını
mekanizmasıını nasıl, hangi
mekanizmas
gi oranlarda teknoloji destekli ve internet tabanlı uygulayacaklarını belirlerler. Bundan
sonra internet üzerinden verilecek
aamalardan geçilerek HM’ün tasarımı ve uygulaması gerçekletirilir.
rilecek hizmetlere
hizmetler göre ekil 3’te gösterilen
gö
HM’te, eletirilen mentor-mentee’ler
görüme
entor-mentee’ler yüz yüze
yüz görü
me imkânına ek olarak internet tabanlı uygulamalarla bir araya gelebilmektedirler.
Sistemin önemli özellii,
aynıı anda bir mentor’u
birden fazla mentee ile de eletirebilmesidir. Çalıma alanı, eitim, kiisel özellikler,
elli
elli
i, ayn
mentor’ birde
organizasyon içindeki
balantı
belirleyen temel kriterlerdir. HM, eitim programının oluturulması, sistemin
indeki
ndeki ba
lantı vb. ölçütler eeletirmeleri
le
letirm
ti
tasarımı ve gelitirilmesi,
izlenmesi, yönlendirme, takip, destek ve deerlendirme gibi süreçleri içermektedir.
litirilmesi, sistem yönetimi, etkinliklerin
li
etkinlikl
etkinlik
Bu çalımada,
teknolojiye ve verilen internet hizmetine göre A, B, C ve D olmak üzere toplam dört
ada,
a, HM’ün uygulama biçimlerinin kullanılan
ku
tipte olabilecei
abilecei deerlendirilmektedir.
deerlendirilmektedir. HM’ün
de
HM’ uygulama biçimi, Mentorluk (x), E-Örenme (y) ve web hizmetlerini (z) birer deiken
H
olarak içeren fonksiyon olarak
düünülmektedir
(ekil 3).
ola
düünülmek
ünülme
HM Biçimi = f (x, y, z)
A-Tipi uygulamada
mentee çiftleri %75 yüz yüze %25 internet üzerinden görümektedirler. B-Tipinde %50-%50, C-Tipinde %25gulamada mentor ve mente
%75 ve D-Tipinde
pinde ise görümelerin
görümeler
görü
mele %100’ü internet üzerinden gerçeklemektedir. Bu oranlar aynı zamanda tasarlanması düünülen internet
sayfası veya portalının
de önemli oranlarda belirleyecektir. Örnein, A-Tipi uygulamada mentor ve mentee’lerin e-posta ile
rtalıının iilevlerini
rtal
levler
vle
iletiim halinde olmaları
olabilecektir. B ve C Tipi çözümlerde forum, sohbet, deiik konularda doküman ve kaynaklar vb.
malarıı yeterli
malar
y
hizmetlerin sisteme dâhil
dâh edilmesini gerektirecektir. D Tipi uygulamada ise mutlaka video-konferans ve ezamanlı görümeye imkân
dâhi
tanıyacak dier çoklu ortam araçlarına yer verilmelidir.
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HARMANLANMI MENTORLUK

MENTORLUK (x)
* Rol model olma
* Mesleki geliim ve
yönlendirme
* Sosyal etkileim
* Özel görevler
* Danımanlık ve rehberlik

E-ÖRENME (y)
* Teknoloji
* Örenen ve bireysel
özellikleri
* Öretim tasarımı
* Ders tasarımı
* Web tasarımı

WEB-HZMETLER (z)
* Web portalı
* Mesajlama
* Çevrimiçi görüme
* Tartıma ve forum
* Aratırma
* Yardım masası

HM Biçimi = f (x, y, z)
A-Tipi
%75
%25

B-Tipi
%50
%50

C-Tipi
%25
%75

D-Tipi
%100

20
10

HM Biçimi
Yüz yüze
nternet

ekil 3: Harmanlanmı Mentorluk Bileenleri ve Uygulama
ama Biçimleri
içimleri

SONUÇ VE ÖNERLER
Bu çalımada, Harmanlanmı Mentorluk Sistemine üç aamalı bir geçii içeren bir kavramsal tasar
ta
tasarım
ım modeli önerilmi
öneril
önerilmitir.
ti Literatürde yapılan
çalımalarda genellikle ilk uygulama biçimi olan yüz yüze, kısmen teknoloji destekli veya internet
int
tabanlı
tabanlı uygu
uygulamaları içeren konular
ilenmektedir. Söz konusu aratırmaların bir kısmı mentorluu yönetim, tasarım
asarım
m ve uygulama boyutunda,
bo
bir kısmı ise buna ek olarak
teknoloji boyutunu katarak ele almılardır. Ancak eitim, karılıklı olarak bilgi vee tecrübelerin deiik
farklı araçlar kullanılarak
de
de
iik ortamlarda,
ortamla
aktarıldıı bir iletiim sürecidir. Mentor ve mentee’ler de bir anlamd
anlamdaa buna benzer bir sü
süreçte bilgi ve tecrübe aktarımını
gerçekletirmektedirler. Dolayısıyla, bu tür süreçlerin tasarımındaa pedagojik formatla birlikte e
teknolojileriyle ilgili tasarım ve
eeitim
itim
it
uygulama konuları da göz önünde bulundurulmalıdır. Önerilen tasarım
E-Mentorluun
tasarımı adımlarından geçirilerek
arıım modelinde, E-Mentorlu
E-Mentorlu
un ö
ööretim

eitim teknolojileri kapsamında Harmanlanmı Mentorluk olarak gelitirilmesi
geli
litirilmesi hedeflenmitir.
hede
hedeflenmitir.
letmelerdeki yönetici eitiminin etkinliinin artırılmasında bir yöntem
sistemi” tasarımının özetlendii bu
ntem
em olarak “harmanlanmı
“harmanlanm mentorluk
m
çalımada, müteakip çalımalarda uygulanması planlanan deneysel aratırmanın
aratırman
anıın kavramsal
kavramsa boyutu ve temel altyapısıyla ilgili önemli
kavrams
konuların çerçevesi çizilmitir. Söz konusu aratırmaya,
sistemin tasarımında
mevcut durumu ve alt yapısının uygunluu dikkate
ya, si
mında kurumun me
m
alınarak ikinci aamadan balanacaktır. Çalıma evreni
lisansüstü
oluturmasının planlandıı aratırmanın amacı,
reni
eni ve örneklemini
örn
süstüü örencilerin
öö
renc
öncelikle yurt dıında kimi üniversitelerde uygulanan
mekanizmasına
format kazandırarak eitim teknolojilerinin ııı
ulanan mentorluk
mento
naa pedagojik
ped
altında farklı deikenlerle birlikte incelemektir.
dikkate
mektir. Aratırma
mektir
Aratırma sonuçları
so
t alınarak mentorluk sistemiyle ilgili süreç ve ürün
deerlendirmeleri yapılacak, gerekli düzenlemeler
bölgesindeki iletmelerde uygulamaya hazır hale getirilecektir.
lemeler
eler yapıldıktan
yapıldıktan sonra
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A
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Özet
Zeki Öretim Sistemleri(ZÖS), örencinin gereksinimlerini yorumlayabilen ve buna göre eitim içerii sunabilen,
bireysel hızına
len, ö
öörencinin
ren
göre hareket eden ve kendini sürekli güncelleyen bilgisayar tabanlı eitim yazılımlardır. ZÖS, örenciylee sürekli etkileim
içerisindedir,
etkile
böylece örencinin pedagojik bilgilerini sürekli toplayarak gereksinimlerini tespit eder ve uygun örenmee içeri
içerii
bireysel
çerii sunarak
arak örenciye
öö

eitim imkânı salamı olur. Bu sayede örencinin örenim performansı artar.
Bu çalımada tasarlanan ZÖS kısıt tabanlı örenci modelleme yöntemini kullanmaktadır. Bu yöntem ö
örencinin
rencinin performansı
performansı sırasında
performan
yaptıı hataların üzerine younlamaktadır. Yanlı bilgiler, doru bilgilerden çok daha fazla olacaından
aca
ca
ından bu modellemede doru
do
do
rru çözümler
ç
kısıtlar ile temsil edilmektedir. Sistem, örenciyi ilk giri yaptıında, hazır bulunuluunuu belirlemek
irlemek için ön teste tabi tutar.
tutar Bu aama
sistemin örenciyi modellemesi açısından çok önemlidir. Örencinin ön testteki sorularaa verdi
verdii
yanıtlara
tabanı ile örenci
ii yanı
yan
ıtlara göre, kı
kkısıt
ısıt taban
modellemesi yapılmaktadır. Oluturulan bu model ile örencinin hangi eitim içeriini çalıması gerekti
gerektii
kararına
varılmaktadır.
gerekti
i kar
karar
ına varılmakt
Oluturulan bu sistem özel bir ilköretim okulunda 6. Sınıf örencilerine uygulanmıtır.
mıtır. Uygulama konusu ola
olarak Fen ve Teknoloji dersi
Yaamımızdaki Elektrik örenme alanı pilot olarak seçilmitir. Sistemde üç tip kullanıcı
alan uzmanı ve yönetici
ullanııcı oluturulmutur:
ullan
oluturulmu
olu
tu
tur: Örenci,
Örenci, ala
rolleridir. Bu sayede sistem yönetimi, yeni uzmanlık alanı tanımlanması gibi ilemler
emler
mler kolayca yapılabilmektedir.
yap
yapıılabilmektedir.
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Abstract
Intelligent Tutoring Systems(ITS) are educational software which constantly
interpreting
onstantly update itself int
inte
rpreting
eting tthe requirements of the students and
accordingly provide educational content depending on the individual
maintaining a continuous interaction with the
duall speed of the student. ITS, mainta
students, collects pedagogical data about the students, determines
individual training opportunities by providing
nes the needs and provides ind
indiv
appropriate learning content. Therefore, student’s educational performance
mance increases.
increase
ITS which is designed in this study uses constraint based student modeling.
on the errors made during the performance
ling. This
is method focuses
foc
focu
of the students. Since the incorrect information is going
information, the correct solution in this modeling is
oing to be more than
n the correct inf
in
represented by constraints. The system pre-tests the student tto determine the presen
presence amount within the first log-in. This phase is very
presenc
important for the system to model the student. Constraint-ba
modeling is donee acc
according to the answers given at the pre-test by the student.
Constraint-base mo
acco
This model determines which educational content
ntent
ent the student should be studying.
This system is applied on the sixth grade students
ents of a private primary school. “Electricity in our lives” is the chosen subject in Science and
Technology as the application lesson. There are three types of users in the systems; students, specialists and the administrators. Thus, system
management or new specialized fieldd operations can be performed easily.
easi
Keywords: Intelligent tutoring system,
ystem,
stem, constraint-based student mode
model

IE
T

GR
Günümüzde hemen her alanda
teknolojisi, eitim alanında da youn bir ekilde kullanılmaktadır. Eitimin amaçlarından
landa
nda kullan
kkullanılan
ılan
lan bilgisayar
bilg
teknolojis
biri, bireyleri toplumun
dorultusunda
yetitirmektir. Bu nedenle, eitim sistemleri günümüzde bilgi çaına uygun, bilgi
un gereksinimleri do
do
rult
rultusunda yet
toplumu üyesinin özellikl
taıyan
yetitirmekle
yükümlüdür. Bu da eitim kurumlarının hem bireyleri yeni teknolojilerden
özelliklerini ta
ıyan bireyler
eyler ye
yeti
tirm
haberdar etmelerini
onlarıı nasıl kullanaca
kullanacaklarını
öretmelerini hem de kendilerinin yeni teknolojileri kullanmalarını
lerini
erini ve onlar
ullana
gerektirir(Akkoyunlu,1998).
koyunlu,1998).
Eitim sistemlerinin
küresel nüfusun
artmasıyla oluan örenci sayısıdır. Bu problem karısında eiticiler bireysel öretimin
temlerinin
mlerinin temel problemi
prob
nü
gerçekleemedii
Bu da bireysel farklılıkların ihmal edilmesine sebep olmaktadır. Bu probleme çözüm
eemediii bir ortamda
ortamd öretim
öretim
m yapmaktadırlar.
yapm
yap
arayıları
bilgisayarla etkileimli bir biçimde örenme-öretme faaliyetlerinin gerçekleebilecei fikri ortaya
larıı do
lar
dorultusunda
usunda öörencinin
rencinin
in bilg
çıkmıtır.
çeitli
r. Bu kapsamda çe
çe
itli eeitim
itim yyazılımları ile örenciye pedagojik bilgi ve beceri aktarılabilmesi yönündeki uygulamaların yararları
kanıtlanmaya
ya çalıılmıtır(Yalın,
çalıılmıttır(Yal
çalı
r(Yalıın, H.,
H. 2000).
Bilgisayar tabanlı
giderek düünebilen, karar verebilen ve sunulan çeitli durumlara kendini uyarlayabilen sistemlere
banlıı eitim
banl
ee
itim sistemleri
sistem
dönümektedir. ZÖS, ö
öörenci
rencii ile etkileim halinde olan, örencinin örenmesine katkı salayan, örencinin hazır bulunuluuna göre içerik
sunabilen, tıpkı bir rehber gibi
g geri dönüt verebilen, örencinin kiisel bilgilerini ve sistemle olan etkileim verilerini tutan bilgisayar tabanlı
eitim yazılımlarıdır (Murray
1998; Doan, B.,2006).
M
Mu
Temel bir ZÖS yapısı, bilgi alanı modeli, öretim modeli, kullanıcı arabirimi ve örenci modeli olmak üzere dört bölümden oluur. Bilgi
alanı modeli, uzman bilgisinin temsil edildii, öretilecek olan eitim içeriinden oluur. Öretim modeli, örenci ile öretilecek uzman
bilgisinin pedagojik etkileimini tasarlar ve kontrol eder. Kullanıcı arabirimi, örenci ve öretim sistemi arasında aracı görevindedir ve
sistem ile örencinin iletiim kurabilmesini salamaktadır. Örenci modeli, örencini özlük bilgilerinin ve pedagojik bilgilerinin tutulduu
bölümdür.
Örenci modeli örenciler arasında deiiklik göstermektedir. Bu da örencilerin neyi bildiklerinin göstergesidir. Örenci modelini oluturan
fonksiyonlar örencinin yeterlik seviyesinin tespiti, örenci katılımının izlenmesi, sistem üzerinde yaptıı ilemler, sistem tercihleri,
çözdüü veya çözemedii problemlerin tespiti, hangi kavramlarda baarılı olduu veya baarılı olamadıı gibi bilgileri toplayan ve tutan
bölümlerdir. ZÖS’ün örenciye göre kendini uyarlayabilmesi örenci modeli sayesinde gerçekletirilebilmektedir. Örenci modelleme,
örencinin hazır bulunuluk düzeyinin belirlenmesini salar(Nwana, S. H.,1990).
Bu çalımada kısıt tabanlı örenci modeli kullanan bir ZÖS tasarımı ve uygulaması açıklanmaktadır. Tasarlanan sistemde, örenci öncelikle
ön teste tâbi tutularak buradan aldıı sonuç örencinin ilk seviyesinin belirlenmesini salamaktadır. Ön test sonucunda kısıtların ihlal edilip
edilmeme durumuna göre örencinin seviyesi tespit edilmekte ve belirlenen seviyesine uygun içerii alması salanmaktadır. Sistemde, ön
test soruları farklı zorluk derecelerinde ve rastgele seçtirilmektedir. Daha sonra baarılı ve baarısız konular tespit edilmekte ve eksik olunan
konulara yönlendirilmesi salanmaktadır. Örenci sadece baarısız olduu konu ve testinden sorumlu tutulmaktadır.
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KISIT TABANLI ZÖS’LERE LKN YAPILAN ÇALIMALAR
Günümüze kadar birçok örenci modeli üzerine çalımalar yapılmı ve hala da yapılmaktadır. Bu modeller sterotip(Stereotypes),
kaplamalar(Overlays), buggy, kısıt tabanlı modelleme(Constraint based modelling), model izleme(model tracing) ve bayes örenci modelleri
olarak sıralanabilir(Ohlsson, S.,1994, Holt, P., Dubs, S., Jones, M., Greer, J.E.,1994;Doan B. ve Çamurcu Y., 2004).
Örenci modellemenin karmaıklıını azaltan yöntemlerin biri kısıt tabanlı modellemedir(Holt, P., Dubs, S., Jones, M., Greer, J.E., 1994).
Kısıt tabanlı örenci modelleme, örencinin yanlılarından yola çıkarak örencinin neyi bilip neyi bilmediine karar veren örenci
modelleme yöntemidir(Ohlsson, S.,1996). Bu modelde hatalı bilgilerin üzerine younlaılır. Yanlı bilgiler, doru bilgilerden çok daha fazla
olacaından bu modellemede doru çözümler kısıtlar ile temsil edilmektedir. Kısıt kümeleri, tüm olası doru çözümleri tanımlamaktadır. Bu
model, teoremler gibi, sadece bildiren bilgileri (declarative knowledge) temsil edebilmektedir. ZÖS’de kısıtlar sorularla ilgilidir ve
örenciye sunulacak soru örenci modeline göre seçilir.
Kısıt tabanlı örenci modellemeyi kullanan sistemlerin baında SQL-Tutor gelmektedir. SQL-Tutor, veritabanı modelleme ve noktalama
iaretleri için gelitirilmi bir ZÖS’tür. KERMIT (A Knowledge-based Entity Relationship Modelling Intelligent Tutor), Varlıkilikisi(Entity-Relationship) veri modelini kullanarak veritabanı modelleme tasarımı yapmak için gelitirilen bir sistemdir(Mitrovic, A.,
Ohlsson S.,1999). COLLECT-UML, UML(Unified Modelling Language)kullanarak nesne tabanlı analiz ve tasarım yapmayı öreten bir
sistemdir(Baghaei, N., Mitrovic, A., 2007). NORMIT, web üzerinden üniversite örencilerine yönelik veritabanı norm
normalletirilmesi(Database
Normalisation) için gelitirilmi bir zeki öretim sistemidir(Mitrovic, A.,2002). CAPIT (An Intelligent Tutoring
ring System
Syste for Capitalization
and Punctuation), ngilizce eitiminde noktalama iaretleri ve büyük-küçük harf konularını öreten bir ZÖS’tür(Mitrovic,
’tür(Mitrovic,
tür(Mitrovic, A.,1998).
A
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GERÇEKLETRLEN ZEK ÖRETM SSTEMNN GENEL YAPISI VE TASARIMI
TASA
ZÖS’de amaç, sisteme alan uzmanı tarafından yüklenen uzmanlık alanının örenciye öretilmesidir.
o uzm
uzmanlık alanı
r. Bu nedenle
enle örencinin
ö
uzma
hakkında ne kadar bilgiye sahip olduunun ZÖS tarafından bilinmesi gerekmektedir. Örencinin
ve
cinin
nin seviyesine göre içerik hazırlanması
hazı
hazırlan
r
öretim stratejisinin ne olacaına karar verilmesinde örencinin hazır bulunuluk düzeyi
Aratırmacılar
üzeyii çok önemlidir. Ara
Ara
tırmac
rmacıl örenci
modellemenin önemli olduu kadar oldukça zor ve zahmetli bir i olduuna dikkat çekmektedirler(Ohlsson,
S.,1994,
kmektedirler(Ohlsson,
dirler(Ohls
994, Holt, P., Dubs, S.,
Jones, M., Greer, J.E., 1994). Modelleme yaparken örenciden gerekli bilgilerin istenilmesi
mesi gerekmektedir(Self,
kmektedir(Self J. A.,1990).
Sistem, örencinin seviyesine göre içerik sunabilecek ekilde tasarlanmıtır. Ö
Örenci
deerlendirme
sınavları ile
renci seviyesinin tespiti d
de
erlen
yapılmaktadır. Sisteme bilgi alanı uzmanı tarafından alan bilgisi içerikleri, örencilerin
deerlendirme
rencilerin
encilerin bilgilerini temsil edecek kısıtlar,
k
sınavlarında ve seviye belirleme sınavlarında yer alacak sorular ve bu sorularaa aitt öö
örenciye
renciye sunulacak dönütlerin ttanımlamalarının önceden
yapılması gerekmektedir.
Örencinin bilgi düzeyine sistem çoktan seçmeli ön test yaparak karar
arar vermektedir.
mektedir. Ön testin
testin süresi ve soru sayısı gibi kriterler
öretmen(konu alanı uzmanı) tarafından belirlenebilmektedir. Örencinin
ve eksik olunan
inin ön test cevapları
cevaplar kısıtlara göre
gö deerlendirilmekte
d
konular belirlenerek örenci modeli güncellenmektedir. Örenci
ci modeline göre sistem, öörenciyi
renciy eitim içeriklerine çalıması için
yönlendirmektedir.
Tasarlanan Zeki Öretim Sistemi ekil 1’de görüldüü gibi Örenci
ncii Modeli Modülü,
Modü Alan Modeli
Model Modülü, Adaptasyon Modeli Modülü ve
Kullanıcı Arabiriminden olumaktadır.
Ö renciModeliModülü
odeli Modü

AlanModeliModülü
an Mod

TC

Adaptasyon
dapt
ModeliModülü
deli

KullancArabirimi
c Arabirimi (Alanuzman,YöneticiveÖ
(A
renci)
ekil 1Tas
1Tasarlanan Sistemin Mimarisi

Örenci Modeli Modülünde,
odülünde, öörencinin
odülün
rencinin özlük
zlük bil
bilgileri ve pedagojik bilgileri tutulmaktadır. Örencinin sistemle etkileime balamasından
itibaren pedagojik
ik bilgiler sürekli güncellenmektedir.
güncellenmektedir
güncellenmekted Bu bilgiler ön test, deerlendirme testleri, örencinin örenim seviyesi ve konuların
çalıılma kayıtlarını
modeline
göre örencinin hangi konuyu, ne zaman, ne kadar süre çalıtıı, hangi kısıtları ihlal
yıtlar
tlarıını içermektedir.
içermektedir Örenci
Örenci modeli
l
ettii ya daa baardıı
ba
baard
ardııı gibi bilgileri
bilgile sorgulamak mümkündür.
m
Adaptasyon
sistemii yönle
yönlendiren ana modeldir. Örenci modelindeki bilgileri deerlendirerek alan modelinden gerekli olan
syon
yon Modeli Modülü, sistem
yönlend
eitim
sunar. Örenciden aldıı bilgilerle de alan modelindeki bilgileri deerlendirerek örenci
m içeriklerini ve soruları
sorular
soru ı alarak
ak örenciye
öö
re
modelinin
Ayrıca alan uzmanın alan modelindeki bilgileri güncellemesini salar. Aynı zamanda yönetici olarak
in güncellenmesini yapar. Ay
Ayr
sistemi kullananların
tanımlamaları
yapabilmesine de olanak tanır.
lananla ın gerekli
lananlar
rekli tanı
tan
ımla
Alan Modeli Modülü, sistem tara
tarafından öretilmek istenen konuları, alt konularını, içeriklerini, sorularını(zorluklarına ve bilgi düzeyine göre
sınıflandırılmı), seviye bilgil
bilgilerini, sorularda istenildiinde yardım bilgilerini ve kısıtları içermektedir. Sistemin tüm konu içerii, ön test ve
bilgile
deerlendirme testinde
sorular ve yardım bilgileri bu modelde yer almaktadır. Örenciye sunulacak konu bilgisi ve sorulacak
nde sorulacak
soru
so
sorular bu modeldeki ver
verilerle oluturulur.
ve
Kullanıcı Arabirimi, sistem ile örenci, alan uzmanı ve yönetici arasında bilgi akıının salandıı bölümdür.
GERÇEKLETRLEN ZEK ÖRETM SSTEMNN LEY VE UYGULAMA
Tasarlanan zeki öretim sistemi okul web sitesine tümleik olarak çalıabilecek modüler bir yapıdadır. Kullanıcı arabiriminin tasarımı ve
kodlaması için Microsoft Visual Studio 2008 yazılımında ASP.NET 3.5 ve Ajax teknolojileri kullanılarak C# programlama dilinde
yazılmıtır. Uygulamamız Mssql 2005 veritabanı kullanmaktadır.
Sistemin yapısında üç kullanıcı rolü(örenci, alan uzmanı ve yönetici) bulunmaktadır. Sisteme giri her kullanıcı için aynı ara yüzden
salanmakta ve sistem otomatik olarak kullanıcıyı tanımaktadır. Bu sayede karmaıklıın önüne geçilmitir. Sistemin web adresi
www.itugvo.k12.tr/zos’tur.
Sistemin genel akı eması, ekil 2’de görüldüü gibidir. Sisteme örenci ve alan uzmanı özlük bilgilerinin tanımlaması yönetici tarafından
yapılmaktadır. Her kullanıcı sisteme kendi kullanıcı adı ve ifresi ile giri yapmaktadır.
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H

ekil 2 Sistem leyiinin Genel Akı eması

20

tır. Uygulamada
Uygulama öretilmek
öretilmek
ek iste
istenen örenme alanı Milli
Tasarlanan ZÖS, Özel bir ilköretim okulunda 6. sınıf örencilerine uygulanmıtır.
Eitim müfredat programı 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Yaamımızdaki Elektrik”
seçilmitir.
ktrik” ünitesi seçi
seçilmi
tir. Alan uz
uuzmanı bu üniteye ait tüm
konu, alt konuların içeriklerini, kısıtlarını ve sorularını sisteme girmitir.
Sisteme giri yapıldıktan sonra adaptasyon modeli modülü sisteme giri yapan
pan kullanıcının
kullanı
kullanıcının rolünü belirler
belir ve ona
o göre yönlendirme yapar.
Sisteme giri yapan örenci ise, öncelikle kendi sınıfına tanımlı olan dersleri görür. Burada Fen ve Teknoloji
Teknol dersini seçtiinde karısına bu
Tek
derse ait tanımlı tüm örenme alanları listelenir. “Yaamımızdaki
seçtiinde örenci modelinin var olup
aki
ki Elektrik” örenme
ö nme alanını
al
alanınıı seçt
seç
olmadıına bakılır. Eer örenci modeli yok ise ön teste yönlendirilir.
soruları,
belirledii soru adedi ve zorluk
endirilir.
irilir. Ön test ssorular
ı,, alan uzmanının
uzm
derecelerine göre soru bankasından rastgele seçilerek sistem tarafından
örnei gösterilmitir. stenirse testin
ndan
dan olu
ooluturulur.
turulur.
lur. ekil 3’te test ekranı
e
süresini alan uzmanı belirleyebilir. Ön testi alan örencinin test sonucuna
ucuna
cuna göre örenci
ö
örenci modeli
mode oluturulur ve ihlal ettii kısıtların gösterdii
konulara yönlendirilir.
Soru bankasındaki tüm sorular, soru kökü ve seçenekleri
ilikilidir.
nekleri aayrı ayrı kısıtlarla
arla ili
ili
kilidir. Test deerlendirmesi yapılırken aynı kısıtın farklı
sorularda birinde baarılı, dierinde ihlal edildii durumlarda m
mantıksal “ve”(çarpma)
uygulanmıtır. Örencinin yanlı yaptıı soru ve
çarpma)
rpma) ilemi
i
seçeneklerinin balı olduu kısıt veya kısıtlarr ihlal edilmi
kısıtın gösterdii konuyu çalıması salanır. Eer
edilmi
edilm  olur.
olur Böylece örencinin
renc
örenci modeli var ise, örenci modelinin
gösterdii
çalıılması
ninn gösterdi
gö
i çalıılma
a gereken konulara yönlendirme yapılır. Burada çalıma süreleri

deerlendirme
alan uzmanının belirledii süre kadar eksik olduu konuları çalıtıında, sistem otomatik olarak
me testi için önemlidir. Örenci,
Ö
örencinin seviyesine
deerlendirme testine alır. Deerlendirme testinin sonucunda, eer baarı seviyesine kadar ulamı ise o
iyesine göre ö
öörenciyi
ren
konu için sistem döngü
sonlanır. Ancak örenci isterse çalıabilir ve bilgi seviyesini daha da artırabilir. Eer deerlendirme testinde
döngüsü so
baarısız olursa çalıması
konular belirlenir ve seviyesi test sonucuna göre deitirilir ardından örenci modeli güncellenir. Daha
mas
masıı gereken
g
sonra yeniden konu içeriklerini çalıması için konu listelerine yönlendirilir. Alan uzmanının belirledii süre kadar eksik konularını
çalıtıında sistem tekrar deerlendirme testine alır. Deerlendirme testi sonucuna göre sistem döngü içinde çalıır.
Yapılan deerlendirmelerin sonuç ekranında örencinin yaptıı doru, yanlı ve bo soruların sayıları, baarılı olup olmadıı, sınıfında
kaçıncı sırada ve sistemde kaçıncı sırada olduu, testi ne kadar sürede bitirdii gibi bilgiler bulunmaktadır. Eer baarısız oldu ise çalıması
gereken konularda listelenir. Buradan örenci hemen çalıma sayfalarına gidip konu çalımaya balayabilir veya yaptıı testi yeniden
inceleyebilir ve yanlı yaptıı sorularla ilgili sistemden yardım alabilir. Buradan yetersiz olduu konuları çalımak üzere konu listesine
yönlendirilir. Konu listesinde çalıılması gereken konular farklı renklerle listelenir.
Baarısız tüm konular çalııldıktan sonra adaptasyon modeli, örenciyi eksik olduu konu veya konulara ait soruların yer aldıı ve rastgele
sırada dizilmi deerlendirme testine alır. Bu testin sonucuna göre örenci modeli yeniden güncellenir. Seviye tespiti yeniden yapılır.
Baarısız ise yeni seviyesine göre örenci yeniden konu içeriklerine yönlendirilir. Aynı konulardan baarısızlık söz konusu ise önceki
çalıma kayıtları üzerinden yeniden çalıma süreleri hesaplanır. Bu zaman dilimine göre örenci yeniden deerlendirme testine alınır.
Sonuçlara göre sistem kendini günceller ve baarılı oluncaya kadar döngü halinde ilemler devam ettirilir.
Sistemi kullanan örenciler sistemin tanıtılması ve ön testi almaları amacıyla bilgisayar laboratuarlarına alınmıtır. Bu sayede tüm
örencilerin aktif katılımı salanmıtır. Daha sonra sistemin kullanılması amacıyla örencilere, sistemi kullananların sözlü notu ile
deerlendirme yapılacaı bildirilmitir. Böylece sistemin ciddiyetle takip edilmesi salanmaya çalıılmıtır.
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Sisteme giri yapan alan uzmanı ise, kendisine yönetici tarafından uzmanlık alanına ait, örenciye öretilecek olan konuları, alt konularını,
içeriklerini, sorularını, kısıt tanımlamalarını yapabilecei kullanıcı arabirimine yönlendirilir. Burada içeriklerin ve soruların daha rahat
hazırlanabilmesi için içerik yönetim sistemi tasarlanmıtır. Böylece alan uzmanına bilgisayar uzmanı olmasa bile kolayca içerikleri
hazırlamasına imkân salanmıtır.
Sisteme giri yapan yönetici ise, adaptasyon modeli yönetici ara yüzüne yönlendirme yapmaktadır. Yönetici örenci, alan uzmanı ve ders
ekleme, silme, güncelleme ileminin yanı sıra sınıf tanımlama, sınıfa öretmeni atama ve örenciyi sınıfa atama gibi ilemleri de
yapabilmektedir.

10

SONUÇLAR
Örencilerin ders içeriklerini internet üzerinden almaları ilgilerini çekmitir. Örenci raporlarına bakıldıında sistemi kullanan 83 örencinin
62’si ön testi baarılı, 21 örenci ise baarısız olarak tamamlamılardır. Baarısız örencilerden 6’sı konuları çalıtıktan sonra ikinci
deerlendirme testinde baarıya ulamılardır. Baarısız olan dier örenciler üçüncü deerlendirme testinde baarıya ulaabilmilerdir.
Örencilerin içerikleri çalıma kayıtlarına bakıldıında bazı içeriklerin sekiz defaya kadar çalııldıı gözlemlenmitir.
Baarısız olan örencilerle yapılan görümelerde ön testteki soruları dikkatli okumadıklarını ve önemsemediklerini belirtmilerdir. Konu
içeriklerinin çoklu ortam biçimleriyle zenginletirilmesi örencilerin daha iyi çalımasını salamıtır.
Örencilerin büyük bir çounluunun baarılı olması okulda yapılan eitim ve kullanılan “Vitamin Okul” gibi
destekli eitim
bi bilgisayar
bil
materyallerinin önemi büyüktür.
Ders öretmenlerinin görüleri okulumuzdaki 6. Sınıf düzeyindeki örencilerin baarı seviyesinin yüksek
ek olduu
olduu ve bu
oldu
b sistemin devlet
okullarında da denenmesi gerektii fikrinde birlemektedirler.
Tasarlanan sistem tamamen modülerdir ve istenilen okul veya örenci grubuna kolaylıkla uyarlanabilir.
dersleri
anabilir.
r. Sistemdeki
Sistem
Si
deki uygulama
uygul
uygula
artırılabilir ve bu derslere ilikin içerikler alan uzmanı tarafından kolaylıkla girilebilir.
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DEERLENDRME
Zeki Öretim Sistemleri karmaık yapılara sahiptirler. Bu da sistemlerin modüler olarak
tasarlanması
zorunluluunu
getirmitir. Her bir
k tasarlanmas
lanmasıı zorunlulu
zo
unu
unu getirm
modülün ilevi ayrı ayrı oluturulmakta ve birbirleriyle ilikiler salanmaktadır.
ZÖS’lerin amacı, yapay zeka tekniklerini kullanarak örenciye bireysel eitim ortamı
tam
amıı salamak
sa
sa
lamakk ve öre
öreencinin
ncini kendi hızına göre eitim
içerii alarak örenim performansını artırmasını salamaktır. Sistemde örencinin hazır
hazıır bulunuluunun
haz
bulunulu
bulunu
l unun tespit edilmesi
edilmes
edilm çok önemlidir; çünkü
örenci modelindeki bilgiler sunulacak eitim içeriinin ne olacaına karar verilmesinde
lmesinde
mesinde kullanılmaktadır.
kullan
kullanıılmaktad
lma
ır.
Tasarlanan sisteme dier örenci modelleme yöntemleri de bütünletirilirse
örencinin
hazır
bulunuluunun
se ö
ren
rencinin haz
ırr bulu
bulunu
luunun tespiti daha kesin yapılır.
Böylece örencinin gereksinimi olan bilgiyi alması salanır.
Örencilerin sistemi çevrimiçi kullanmaları çaımızda önem arz etmektedir.
ektedir. Bu sayede istenildii
ist
istenildii zaman
zam bir
b bilgisayar ve internetin olduu
her yerden sisteme eriilmekte ve rahatlıkla kullanılmaktadır. Böylece
de hitap edilmekte ve bireysel
ylece örenme
örenme
nme hızları
hızlar
larıı farklı
fark ı örencilere
farkl
ö
renc
ren
örenme gerçekletirilmektedir.
Sistem, örenci açısından ders öncesi ve ders sonrası, hazırlık ve pekitirme
yapması
düzeyindeki örencilere uygundur.
peki
yapmas
yap
ı için ilköretim
ilkö
Öretmen, örencileri sistem üzerinden takip etmeli ve gerektiinde uyarılarda bulunmalıdır.
bulunmal
bulu
ıdır.
Böyle bir uygulamada bilgi alanının alan uzmanı tarafından
Böylece sistemi tasarlayan ile alan uzmanı arasında
da oluturulması
ası gerekmektedir.
mektedir. Bö
takım ruhu yaratılabilir ve daha kaliteli eitim yazılımları
mları geli
gel tirilebilir.
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10

Özet
“Kiiselletirilmi Örenme” fikri her bir örenenin ilgisine ve örenme biçimine göre hazırlanmı örenme deneyimleri salamayı ifade
etmektedir. TV izleme deneyimi internet ve televizyon hizmetlerinin yakınsamasıyla daha etkileimli ve kiiselletirilmi hale gelmitir.
IPTV, anlık ve istee balı sayısallatırılmı içeriinin oluturulması ve yenilenmesinde ibirlikli bir ortam ol
olmanın yanında, içeriin
aktarımı, daıtımı ve paylaımı için geni yelpazeli araçlarıyla kiiselletirilmi örenme için farklı çözümler sunmaktadır.
Bu çalıma, alan
sunmakta
unmak
yazına dayalı olarak IPTV’nin kiiselletirilmi örenme ortamları için salayacaı fırsat ve imkânlardan
bahsetmektedir. lk olarak
dan bahsetm
teknolojiyle yaanan örenme eilimlerindeki deiim ortaya konmakta, ardından IPTV ve kiiselletirilmi
fırsatlarına
selle
lletirilmi
t
 örenme
ören
deinilmekte ve son olarak Türkiye, eitimciler, toplum liderleri, aratırmacılar ve politika belirleyiciler
sunmaktadır.
er için
n öneriler sunmaktad
Anahtar Kelimeler: IPTV, Kiiselletirme, Kiiselletirilmi Örenme, Kiiselletirilmi Örenme
Ortamıı
me O
Ortam

20

Abstract
The idea of “Personalized Learning” refers to providing learning experiences tailored to each student’s interests and lea
learning styles. The
learn
convergence services of television and Internet make the TV viewing experience more
IPTV, with a broadly
ore interactive and personalized.
persona
IPT
accessible tool for posting, distributing and sharing content, as well as a platform for collaboration in the creation aand iinnovation of live and
on-demand digitally-mediated content, offers alternative solutions for personalized
alized
zed learning. This
Thi research study
udy consists of a systematic
review of literature about opportunities and facilities of IPTV will provide
environment. At first, changes in
de forr personalized learn
learning environ
learning trends versus technology given. Then IPTV and personalized learning
arning opportunities
pportunities offered by
b IPTV are discussed. Finally, results
and recommendations for Turkey and educators, community leaders, researchers
presented.
searchers and policy advisers are pres
Keywords: IPTV, Personalization, Personalized Learning, Personalized
alized
ized Learning Environment

GR
GR

Tarihsel süreç içinde yüz yüze gerçekletirilen geleneksel eitimin yanısıra 1870’li yıllarda
yı
yıllard gazete ve mektup aracılııyla, 1930-1950’li
yıllarda baslı materyallerle, 1950-1980’li yıllarda sırasıyla
1980-1995’li yıllarda bilgisayar ve 1995’ten sonra daha
sıyla rradyo, televizyon,
yon, video,
ideo, 1980yaygın olarak internet üzerinden web teknolojileriyle
sunulduunu
yle eitim
eitim hizmetlerinin
e
h
sunuldu
uldu
unu
un söyleyebiliriz (Ozan, 2008). 2000 yıllarda bilgi ve
iletiim teknolojilerindeki yakınsamayla birlikte
iletiim
amaçlı iletilen “ses”,
artıı salayan “veri” paylaımı ve etkileimi
te ileti
ileti
im am
amaçl
”,, verimlilik
ve
destekleyen “video” üçlü oyun (triple play) olarak
gelmitir.
arak gündeme gelmi
 Günümüzde ise yeni nesil teknolojilerin “kablosuz eriim” ile gelen
hareket kabiliyeti, bu üçlüyü seyyar hale getirmi,
dördüncü bir bileen eklenmitir. ekil 1, teknolojinin geliimine balı
getirmi
irmi, böylece oyuna
na dör
dö
olarak bu sürecin günümüze kadar olan seyrini ve gelece
gelecee
göstermesi öngörülen eilimleri ifade etmektedir.
e dönük olarakta
olar

ekil 1: Teknoloji ve örenme eilimleri
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IPTV
Teknoloji ile yaanan deiime paralel olarak bilgi ve iletiim teknolojilerinin yakınsamasıyla internet temelli, etkileimli ve geniletilmi
televizyon deneyimi olan IPTV bizleri bildiimiz TV deneyiminin ötesinde aktif birer izleyici haline getirmetedir. Uluslararası
Telekomünikasyon Birlii çalıma grubunun resmi tanımına göre IPTV (ITU-T, 2008) gerekli seviyede servis ve deneyim kalitesi
(QoS/QoE), güvenlik, etkileim ve dayanıklılık salayacak ekilde yönetilen IP tabanlı alar üzerinden televizyon/video/ses/metin/görsel/veri
daıtımı gibi çoklu ortam hizmetleri olarak tanımlanmaktadır.
IPTV ile ses, veri ve görüntü hizmetlerinin bir arada etkileimli biçimde verilmesinin yanında geleneksel TV yayınının ötesinde hem canlı
televizyon yayını hem de kiinin isteine balı olarak zengin içeriklere istenilen zamanda ulamasına imkan tanımaktadır. Böylece
televizyon izleme deneyimimiz internet ve televizyon hizmetlerinin yakınsamasıyla daha etkileimli ve kiiselletirilmi hale gelmektedir.
Günümüzde geni bant internet eriimiyle TV ekrana balanan bir set üstü kutu yâda bilgisayar vasıtasıyla; canlı yayın (Live Stream), istee
balı yayın (Video on Demand, VOD) / Audio Video on Demand, AVOD/ Multimedia-on-Demand, MOD), izle ve öde (Pay-per-view, PPV
), kiisel yayın kaydı, (Network Personal Video Recorder, nPVR), canlı yayını durdurma (Pause Live TV, PLTV), gecikmeli yayın izleme
(Time Shifted TV, TSTV / TV on Demand, TvoD / Catch-up TV) gibi hizmetlerin yanı sıra internet aracılııyla; iletiim (e-posta, anlık
mesajlama, sesli/görüntülü görüme, sms, görüntülü mesaj, görüntülü görüme\konferans), elence (video paylaım, oyun, yarıma),
etkileimli hizmetler (anında alıveri, çevrimiçi oylama, içerik ekleme, içerik barındırma, kiiselletirilmi içerikler
kler vve hizmetler oluturma),
raporlama/izleme (izleyenlerin beeni ve taleplerini anlık alabilme, kiiye özgü reklam…) gibi daha
aha birçok
birço hizmet bir arada
sunulabilinmektedir.
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KSELLETRME
Kiiselletirme (Blom, 2000), bireyin kendi kiiliine uygunluunu arttırmak için bir sistemin ilevselliini,
içeriini
evselliini,, arayüzünü, bilgi içeri
iç
 veya
ayırt ediciliini deitirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Ticari olarak ise kiiselletirme, sunulan
müterinin
faydası
nulan
ulan ürün yada hizmetin
hizm
müterinin
ter
yönünde farklılatırılması, kiiye özgü çözümler sunulmasıdır. Bu ise kiilerin ilgisine, ihtiyacına,
yaamına
uygun
yacına,
na, sosyal ve profesyonel ya
ya
am
a
çözümleri, bir nevi ısmarlama ürün ve hizmetleri almayı gerektirmektedir. Bu balamda
kiiselletirmeyi,
kullanıcılara
istediklerini ve
da kiiselle
selletirmeyi, kullanı
kullan
ıcılara is
ihtiyaç duyduklarını onlara açık bir ekilde sormadan temin etme olarakta ifade edebiliriz.
hazırda
yaamlarındaki
iz. Hali haz
azıırda insanlar ya
amlarınd mekânları ve
nesneleri kendine özgü hale getirmekte yani kiiselletirmektedirler. Kiiselletirmee ya
yaadıımız
çalıtıımız
ya
ad
adııımız çalıtıım
mız ort
ortamdan, çalıma masamıza,
bilgisayarımızın masaüstünden, cep telefonumuza birçok farklı ekilde karımızaa çıkabilmektedir.
rahatça ulaabilmek,
çıkabilmektedir.
çı
kabilmekted nsanlar isteklerine
isteklerin
stekler
amaçlarına ve bireysel farklılıklarına uygun hale getirebilmek için kiiselletirmekte
göre ortamları
kiiselle
isel tirmekte
kte yani kendi tercihlerine
terc
terc
düzenlemektedirler.
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KSELLETRLM ÖRENME
NME ORTAMI OLARAK IPTV
IPT
Örenme balamında konuyu irdelediimizde “Kiiselletirilmi Örenme”
renme”
renme” her bir örenenin
örenenin
renenin ilgisine ve
v örenme biçimine göre hazırlanmı
örenme deneyimleri salamaktır. Kiiselletirilmi örenme, sunulan
uygun olduu fikrinden kaçınarak, bireysel
unulan
lan tek bir modelin herkese uygu
farklılıkları göz önüne alan örenme deneyimleri sunmayı amaçlamaktadır.
hedefine ulama sürecinde önemli bir olgu olan
amaktad
makta ır. Etkili
kili ööretim
retim hedefi
kiiselletirme, kiinin sosyal ve profesyonel etkinliklerini destekleyen,
ihtiyacına
içerik, etkinlik ve araçları bünyesinde
yen, ihtiyacı
ına göre uyarlanabilen
uyarlan
uyar
barındıran ortamlara ihtiyaç duymaktadır. Kiiselletirme,
sınıflandırma
analiz etme süreci olarak bir bütünü ifade ettiinden
me, veri toplama sınıfland
dırma ve ana
anal
dolayı iyi bir kiiselletirme için sistemlerin kullanıcı
birçok bilgiye
olması gerekmektedir. Bunun için kiinin demografik
cı hakkında
hakk
lgiye sahip olm
bilgileri, ihtiyaçları, öncelikleri, eilimleri ve tercihleri
analiz edilmesi ve ona özel olarak sunabilmesi
ercihleri gib
gibi birçok verininn toplanarak
toplana
gerekmektedir. Kiiselletirilmi örenme ortamları,
örenenlerin
kendi örenmelerini
yönetebilmelerine imkan salayan, ilgi ve
rtamları, ö
rtamlar
renenl
ren
re
ihtiyaçlarına göre ekillendirilmi ve kontrolünü
tutukları
sistemler olarak karımıza çıkmaktadır. Bu sistemler örenenlere
lünü
nü elinde
e
tutukları yardımcı
yard
ar
kendi örenme hedeflerini belirleyebilmeleri,
eleri, örenmeleri
örenmeleri sırasında
nda hem
he içerii hem de süreci yönetebilmeleri ve bu süreçte dierleriyle
iletiim içinde olabilmelerini salayan yapılar
içermek
sahip olduu birçok özellii ile bize bunu salayabilecek bir ortam
yap
içerm durumdadır.
durumdadır.. IPTV
IP
sunmaktadır.
Öncelikli olarak IPTV abonelie
kiiye ait birçok temel verilerin bu yoldan rahatlıkla toplanması
ee dayalı
dayal
daya ı bir sistem
tem olmasından
olmas
ol
ından
an dolayı
dola
dol
mümkündür. Bunu tercih ettii
sisteme kullanıcı davranıları ve ilgi alanları olarak ilenebilmesi
i hizmetler ve izleme alıkanlıklarının
alıkanl
alı
kanlııklar
izlemektedir. Bu balamdaa yeni nesil TV deneyimleri sırasınd
ssırasında kiinin izlerinin bilgileriyle eletirilmesi kullanıcı profilinin çıkarılması
açısından önemlidir. Böylece
ve anlamlandırılmasıyla
kullanıcının ilgi alanları ve muhtemel ihtiyaçları belirlenebilmekte
ylece bu verilerin analizi
ana
anlamlan
oluan tahminler dorultusunda
Veri
rultusunda
ultusunda öneriler sunabilmektir.
sunabil
Ve madencilii açısından IPTV’nin sunduu bu çift yönlü iletiim her ne kadar özel
hayatın gizlilii açısından
önemlidir. IPTV bu yönüyle kullanıcısını yakından tanıma ve iletiim kurma imkânına
çıssından çelikili
çelikili bir durum
m olsa da ön
sahiptir ve her seviyede
içindedir. Bu iletiim uygun araçlarla desteklenmesi durumunda kiisel ihtiyaçlara
eviyede bu kullan
kullanıcı ile sürekli bir iletiim
ile
il
kiisel çözümler
mler üretebilen bir ortam rahatlıkla
rahatlıkl sunulabilecei gibi kullanıcının dorudan içerik ve hizmet salayıcı ile etkileimi
salanılabilinecektir.
ilinecektir.
necekti
sa
olduu geni
geni bant internet eriimi sayesinde zenginletirilmi örenme materyallerinin dorudan sunumuna
ge
Dier önemli bir noktada sahip
olduu
imkan vermesidir. Bu say
sayede öörencilere,
rencilere
encilere aratırmacılara, eitim kurumlarına oluturulacak kanallar üzerinden bilgilerini, kaynaklarını, ders
ve etkinliklerini
iklerini paylaabilmeleri
paylaabilmeleri des
payla
desteklenmi ve tevik edilmi olacaktır. Geçmite belli bir kesimin eriebildii bu zengin içerik TV
üzerinden istee
stee balı
ste
bbalı olarak
larak herkes
herke tarafından istenildiinde alınabilinir olacaktır. Böylece kampus içinde her türlü etkinlik, üretilen içerik
evden yada istenilen
enilen mekandan sahip olunan araçlarla, istedii zaman eriilebilinir kılınacaktır.
IPTV içerie eriim
birçok
fırsatlar sunuyor olsa da asıl en büyük katkıyı saladıı anlık iletiim ayrıcalıı ile sunmaktadır.
im adına
ad
b
Günümüzde sosyal aalarda
lard
lar örenen bireyler balamında herhangi bir içerie örenenler TV üzerinde kiiselletirdikleri ortamlardan
eriirken ekranın bir dier
 köesinde dier örenenlerle yazılı, sesli yada görüntülü olarak etkileim içinde olabileceklerdir. Anlık olarak bu
etkinlik yada içeriklere eriemese bile istee balı servislerle eriebilecek kiisel deneyimlerini ve izlenimlerini paylaabilecektir. Bunun
yanında kiisel alıkanlık ve tercihlerine göre sistemin veri madenciliiyle ona özgü önerileri sayesinde dier örenme deneyimlerinden
haberdar olabilmesi salanabilinecektir. Web 2.0 araçlarının ie koulmasıyla birlikte uzaktan görsel örenme yeni bir boyut kazanacak ve
Web 3.0 ile hizmetler anlamlı hale gelecektir. Böylece içerii izleyen, kullanan, yorumlayan, eletiren ve deerlendiren durumundan üreten,
yapılandıran, kendi örenmesini ekillendiren durumuna geçecek olan örenenler kendilerine özgü içerikleri dierleriyle bu ortamdan
rahatlıkla paylaabilecek ve ibirliinde bulunabileceklerdir.
SONUÇ VE ÖNERLER
IPTV, anlık ve istee balı sayısallatırılmı içeriinin oluturulması ve yenilenmesinde ibirlikli bir ortam olmanın yanında, içeriin
aktarımı, daıtımı ve paylaımı için geni yelpazeli araçlarıyla kiiselletirilmi örenme için farklı çözümler sunan ideal bir ortamdır. Fakat
IPTV ile sunulabilinecek ürün ve hizmetlere baktıımızda görüldüü üzere teknolojisinden çok içerik belirleyici bir faktör olarak karımıza
çıkmaktadır. IPTV hizmeti verebilmek için altyapı ve taıyıcı irket art olsa bile, hizmetin devamlılıı açısından doyurucu içeriin izleyiciye
ulatırılıyor olması çok daha önemlidir. Her ne kadar altyapı ve teknik açısından baya bir mesafe alınmı olsa da içerik konusunda
çalımaların az olması ve olanlarında özelliklede IPTV konusunda önemli bir deer olan etkileim konusunda zayıf olmaları bu alanda daha
yapılabilecek ilerin çok olduunu göstermektedir. IPTV saladıı etkileim ve kiiselletirme imkanları sayesinde normal yayınlarda
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olmayan eitim kanalları, teknik servis oryantasyon programları, hizmet içi eitim uygulamaları, kiisel geliim, tanıtım ve bilgilendirme
hizmetlerinin kiilere özgü olarak sunulabilmesi olanaklıdır.
Mevcut teknolojiler içerie eriim adına birçok fırsatlar sunmasına ramen, içeriin kullanıcı dostu ve etkili bir yolla sunumunun salanması
ve tam olarak kullanıcının ne istedii ve neye ihtiyaç duyduu önemli bir sorun olarak karımıza çıkmaktadır. Bunun dıında
kiiselletirilmi bilgiyi “herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde ve herhangi bir ekilde” elde etmek göründüü kadar kolay olmayabilir.
Özellikle günümüzde düük bant genilii, kalitesiz balantı gibi a sorunları, ilemler için gerekli güç kaynaı eksiklii, cihazların
sınırlılıkları ve kullanıcıların hareketlilii en temel sorunlar arasındadır. Fakat bu sorunlar teknolojideki ilerlemelere balı olarak
giderilebilinecei öngörülmektedir.
Geçmite, kiiselletirilmi ürünler ve bireysel hizmetler belli bir tabakanın ayrıcalıı iken teknolojilerdeki bu yakınsama toplumun her
kesimine ulamayı salayabilmektedir. Toplumsal deimeler eitimi belli bir yönde deiime zorladıı gibi, eitim yoluyla kitlelerin
istenilen yönde deitirilmesi olası hale gelmitir. Uzaktan eitim kitlelerde deiim için önemli bir araç haline gelmitir. Bu nedenle
eitimin ekonomik yeni sistemde ortaya çıkan gereksinimleri karılayacak yönde deimesi zorunluluu içerik ve programları deitirmeye
zorladıı gibi sunulan ortamları da deitirecektir. IPTV eitim kurumlarına düük maliyetlerde daha zengin içerikli ve örenenin yaam
tarzına uygun kiiselletirilmi örenme fırsatları sunacaktır. Eitim yalnızca ekonomik gerçeklere balı olamayarak toplumsal düzeyde
iktidara ulama yolu olarak algılandıından toplumda yer alan sosyal güçler eitimin yönünü belirlemede aktif rol almak ve bu eitimdeki
deimeler yön vermek adına IPTV ile sunulan fırsatlardan yararlanmak isteyecektir.
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Özet
Gündelik yaam alıkanlıklarında çeitli iletiim teknolojileri yaamı kolaylatırırken, çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etkiler
yaratabilmektedir. Elektronik iletiim araçlarının yaydıı radyoaktif maddelerle oluan salık sorunları, internet vee bilg
bilgisayar baımlılıı, sosyal
zey Kıbrıs
Kıbr
Kı
brııs Türk Cumhuriyeti’nde
iliki problemleri, yalnızlık, akademik baarısızlık gibi pekçok sorun ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle Kuzey
(KKTC) yaayan gençlerin bilgisayar ve internet kullanımına ilikin alıkanlıklarının tartımaya açılması ihtiyacı
Böylece,
htiyac
tiyacı ortaya çıkmaktadır.
çı
çı
KKTC’de gençler için üretilecek eitim ve salık politikalarında bu verilerin yol gösterici olacaına inanılmaktadır.
maktad
ktadır.
Bu çalımanın amacı KKTC’de yaayan gençlerin, sınıf düzeyleri ve cinsiyetlerine göre; kiisel bilgisayara
durumları,
kafeye
yara sahip
hip olma durumlar
durumları
ı, internet
in
gitme alıkanlıkları, bilgisayarı kullanma amaçları ve bu amaçlara göre geçirilen süre, bilgisayar oyunları
arasındaki
unları ve iddet
iddet aras
ındakii ilikiye
ili
ilikiy bakıları,
internette güvenlik ve sansür, ile ilgili görülerini ortaya çıkarmaktır. KKTC’de Gazimausa, Girne,
ne, Güzelyurt, Lefke ve Karpaz olmak
olm üzere be
bölgeden seçilen 28 okul kapsamında 7. ve 10. sınıftan; 721 kız, 648 erkek olmak üzere toplam
aratırmaya
oplam
m 1369 öörenci
renci ara
ara
tırmaya dahil
da edilmitir.
Örencilere aratırmacı tarafından gelitirilen ve 82 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu olmak
uygulanmı
elde edilen veriler
k üzere bir anket uygulanmı
uygulanmı ve eld
istatistiksel analiz sonuçları dorultusunda tartıılmıtır.
Anahtar Sözcükler: Gençlik, Bilgisayar, nternet, Bilgisayar Oyunu, Cinsiyet
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Abstract
Various media technologies, while easing the course of living in people’s daily
many negative impacts over the children and
ily routines,
routines
utine , have yett man
youngsters. Health problems based on radiation caused by electronic itemss such as computers, cell phon
I-phones, etc., addiction to computer
phones, I-ph
and internet, problems of socizlization, loneliness, educational and academic
demic failuers are the ones amon
among oothers to be cited at first hand in this
respect. For this reason, there is an urgent need to demonstrate and discuss
scuss the
the youngesters’ habits of using
us
usin computer and, more particularly, the
internet in TRNC. The data obtained from such a research can be guiding
ding for the health and educational
educat
educationa
iona policies to be developed for the youth in
the TRNC.
The scope of this study is therefore to reveal the youngesters’ state of having PC, the degree of
o ttheir spending time with computer, their aims of
using the computer, their opinions about the relation between
twe computer-using
using and
nd violence, and finally, their view on such issues as security,
censorship and confidentially in the internet. The survey
ey
y covers
cover 1369 students
ts altogether,
ogether, of
o which 712 are girls and 648 boys from the grades 7
and 10 in the 28 schools selected from the five regions
Kyrenia,
Lafka and Karpasis in the TRNC. A questionnaire
gions as Famagusta,
Famag
Fam
a, Amorphou,
Amorp
Amorph
consisting of 82 multiple-choise and two open-ended
which had been developed
by the researcher, was applied to the students, and the
nded
ded question
questions, whic
evel
ve
findings were put into statistical analysis with thee aim of further discuss
discussion.
Key Words: Youth, Computer, Internet, Computer
mputer Game, Gender
GR
G
R
Gündelik yaam pratiklerinin içinde
nde
de tanıılan
tan
her bir teknolojik yenil
yenilik kolayca kabul görüp, yaamı kolaylatırırken bata çocuk ve gençleri
etkilemek üzere pek çok olumsuzluu
msuzlu
msuzlu
u da beraberinde getirmekte
getirmektedir. Günümüzde bilgisayar, internet ve cep telefonu en çok tercih edilen
rak
ak kabul görmektedir.
görmekt
m
teknolojik iletiim aracı olarak
Dünyada 400 milyon
insan tarafından internet kullanıldıı ve internet kullanımının okulöncesi
döneme kadar indii bilinmektedir
nmektedir
mekted (Kelleci,
(Kelleci,
ci, 2008).
2008
Bilgisayar ve internet kullanımı
çocuk ve gençlerin
kullan
ençlerin günlük yaamlarını, akademik baarılarını, sosyal davranılarını, ruh ve fiziksel salıklarını
etkilemektedir. Son yyıllarda
baımlılıı”
gibi bir problemden çok sık bahsedilir olmutur. nternet baımlılıına ilikin semptomlara
ıllard
llarda ise “internet ba
ıml
mlıılıı” gib
gençlerde daha sıkk raslanırken
yaamları
raslanırken günlük
rasla
günlü ya
amları içinde
çind sosyal ilikileri ve akademik baarıları olumsuz yönde etkilenmekte ve kimlik problemleri
yaanabilmektedir.
çocuk ve gençleri sosyal hayattan giderek uzaklatırmaktadır (Ceyhan, 2008; Kelleci,
tedir.
edir. Bilgisayar oyunları,
oyunlar
oyun ı, internet gezileri,
ge
2008; Gross,
dönemlerde çocuk ve gençlerin kullandıkları teknolojik araçlardan yayılan elektromanyetik dalgalar
ss, 2004).
004). Ayn
Aynıı zamanda son dö
dönem
sonucunda
salıklarının
etkilenme olasılıı üzerinde durulmaktadır (Subrahmanyam, Greenfıeld, Kraut, Gross, 2001).
da fiziksel sa
sa
lıklar
klarıının da olumsuz
msuz olarak
o
Yapılan bir çalı
çalımada
ya grubu
gençlerin ebeveynlerine göre daha fazla internet kullandıı ortaya çıkıtır (Kubey, Lavin, Barrows, (2001).
çal
ımada 13-19 ya
ubu gen
Gençlerin bilgisayar
kullanım amaçlarına bakıldıında oyun oynamak, müzik dinlemek, sohbet etmek ve yeni insanlarla tanımak
ilgisayar ve internet kullan
önde gelen amaçlar
anne-babalar çocuklarının öncelikle etkin, doru ve eitim amaçlı bilgisayar ve interneti kullanmalarını beklemekte
açlar olurken, anne-ba
ve bu amaç için çocuklarına
teknolojik
imkanlar sunmaktadırlar (Canberk, Saırolu, 2007; Colwell and Kato, 2003).
ocuklarına tekno
ocuklar
kno
Gençlik, insan yaamında
mında 12 ve
v 22 ya dönemini kapsayan bir süreç olup risklere ilikin deneyim ve yaantılarla karılama olasılıının yüksek
olması söz konusudur. Genç
Gençler kolayca risk alabilmektedirler. Bu riskler içinde kendilerine zarar verebilecek sigara, alkol kullanımı, dengesiz ve
yetersiz beslenme gibi yaam alıkanlıklarını kazanabilmektedirler. Son yıllarda ise bu gündelik yaam alıkanlıklarının içine bilgisayar ve özelde
de internet kullanımında ortaya çıkan problemler dikkat çekmekte ve aratırmacıların ilgi odaı olmaktadır (Johnston, L.D.., O’Malley, P.M.,
Bachman, J.G. and Schulenberg, J.E., 2007; Owens, K.B., 2002; Papalia, D.E, Olds, S.W., Feldman, R.D., 1996).
Yukarıdaki bilgiler dorultusunda, KKTC’de yaayan gençlerin bilgisayar ve internet kullanımına ilikin alıkanlıklarının tartımaya açılması
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. KKTC’de gençler üzerine daha önce böylesi bir çalımanın yapılmamı olması, çalımanın önemini vurgulamaktadır.
Dier taraftan, KKTC’de yaayan gençlerle ilgili üretilecek politikaların benzeri aratırma sonuçlarına ihtiyaç duyması kaçınılmazdır. Bu çalıma
KKTC’de gençlerle ilgili yapılacak yeni aratırmalara da ıık tutacaktır.
KKTC okullarında 7. ve 10. sınıflarda eitim gören gençlerin bilgisayar ve internet kullanımına ilikin yaantıları aaıdaki soruların cevapları ile
belirlenmeye çalıılırken ortaya çıkan sonuçlarda örencilerin cinsiyetleri ve sınıf düzeylerinin cevap farklılıklarındaki rolü saptanmaya
çalıılmıtır;
x
Gençlerde kiisel bilgisayara sahip olma sayısı nedir?
x
Gençlerde “nternet kafe”ye gitme sıklıı nedir?
x
Gençlerin bilgisayar kullanım amaçları ve bir günde bu amaçlar için ayırdıkları süre nedir?
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x
x
x

Gençler bilgisayar oyunlarının iddeti körüklediini düünüyor mu?
Gençler tarafından internet üzerinden iletiim güvenli bulunuyor mu?
Gençlere göre internette sansür olmalı mı?

10

METOD
Bu çalıma geni ölçekli betimleyici bir aratırma olup, KKTC’de yaayan ilköretim 7. sınıf düzeyi ve ortaöretim 10. sınıf düzeyindeki
örencilerin gündelik yaamları içinde bilgisayar ve özelde de internet kullanım alıkanlıklarını ortaya koymayı amaçlamıtır.
Örneklem
Bu aratırmaya KKTC’de 28 okul kapsamında, 7. ve 10. sınıf düzeyinde eitim gören örenciler dahil edilmitir. 517 örenci (%37.7) 7.sınıftan,
852 örenci (62.2) 10. sınıftan olmak üzere toplam 1369 örenci aratırmaya dahil edilmitir. Çalımada, 721 (%52.6) kız, 648 (%47.3) erkek
örenci eklinde bir cinsiyet daılımı bulunmaktadır. Aratırmaya dahil edilen örenciler Kuzey Kıbrıs’ın be yerleim yeri olan; Gazimausa,
Girne, Güzelyurt, Lefke ve Karpaz bölgelerindeki okullardan seçilmitir. 7. ve 10. sınıf düzeyindeki her sınıf ubesinden random yolu ile 10
örenci seçilerek aratırmanın örneklemi oluturulmutur. Böylece aratırma sonuçlarının Kuzey Kıbrıs gençlerine
eri genellenmesi mümkün
olmutur.
Aratırma Aracı
Veriler aratırmacı tarafından bu alanda bulunan aratırma sonuçları göz önünde bulundurularak oluturulan
aracılıı
ulan
lan anket arac
aracı
ılı ile toplanmıtır.
Anket, örencilerin kimlik bilgilerinin sorulmadıı 82 çoktan seçmeli ve iki tane de açık uçlu sorudan
sorular 10 farklı
dan olumaktadır.
olu
olumaktadır. Bu sso
bölümden olumutur. Bu makalede ise yalnızca gençlerin bilgisayar kullanımına ilikin alıkanlıklarını
deerlendirilmitir.
larını kapsayan
apsayan veriler de
de
erl
e
Verilerin toplanma sürecinde, 10 ya da 15 kiilik gruplardan oluan örencilere bulundukları
daıtılarak
klarıı okullarda
klar
da anketler
an
da
ıtılara soruları
cevaplandırmaları istenmi, anlaılmayan sorularda aratırmacı gerekli açıklamaları yapmıtır. Anketin
nketin
tin dier
di
di
er bölümlerinde
mlerinde gençlerin
gençlerin, cep telefonu
ve televizyon izleme, kitap okuma, spor aktivitelerine katılım, kendi ve ülkeleri için gelecek
kaygıları
ilikili
Söz
ek kayg
ygıılar
larıı ile ili
kili sorular yer almaktadır.
a
konusu bu bölümler ile ilgili analizler ise devam etmektedir.
Analiz
Veriler, SPSS programının 15.0 versiyonu ile analiz edilerek örencilerin cevapları cinsiyetleri v
ve ssınıf
ınıf düzeylerine
ylerine göre Ki-kare testi ile analiz
edilmitir.

20

BULGULAR
AR
Bu bölümde, aratırmaya katılan gençlerin cinsiyetleri ve okul düzeylerinee göre; kiisel
ki el bilgisayar sahibi olma durumları, “internet kafe”ye gitme
alıkanlıkları, bilgisayarı kullanma amaçları ve bilgisayarla geçirdikleri
rii süre, bilgisayar oyunlarının
oyunlar
oyunla ının iddetle
iddetl
idde ilikisi, internet üzerinden iletiimin
güvenlilii, internette sansür uygulaması üzerine görülerinin 2 analizleri
sunulmutur.
lizleri
leri tablolarla sunulmu
sunulmu
tur.
Tablo1: Cinsiyete Göre Bilgisayar Sahibi
ahibi
hibi Olma Durumunun 2 Analiz Sonucu
Bilgisayara Sahip Olma
Evet
Cinsiyet

Hayır
yır

Toplam
To
T

N

%

N

%

N

%

Kız

388

27.7

345

24.88

733

52.5

Erkek

401

28.8

262

18.7

663

47.5

Toplam

789

56.5

607

43.5

1396

100.0
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_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________
____________________
______________________
 2=103.226
s.d=10
P<0.001
.001
001
Kiisel bilgisayara sahip olan kız ve erke
erkeklerin say
sayısı
ıssı aras
arası
arasında
ında anlaml
anlamlı bir farklılık bulunmutur (2= 103.226, P<0.001). Kiisel bilgisayarı olan
erkek örenci sayısı kızlara göre
re daha fazladır
fazladır (% 24.8’i
fazla
’i erkek, %18.7’si
%18
kız). Kiisel bilgisayara sahip olma 7. ve 10. sınıf düzeylerinde anlamlı
bir farklılık göstermemitir.
Tablo 2: Cinsiyete
Kafe” ye Gitme Alıkanlıının 2 Analiz Sonucu
yete Göre
Gö “nternet
“nt

“nternet Kafe”ye Gitme

Cinsiyet

Evet

Hayır

Toplam

N

%

N

%

N

%

Kız

251

18.3

447

34.7

725

53.0

Erkek

466

34.0

177

13.0

643

47.0

Toplam

717

52.3
52.
52

651

47.7

1368

100.0

 2=264.257 s.d=20
s.d=2
P<0.000
Gençler arasında “inrenet kafe”ye
kafe”y gitme alıkanlıına bakıldıında “internet kafe”ye giden örencilerin %18.3’ü kız, %34.0’ı erkektir. “nternet
kafe”ye gitme alıkanlıı
nlııı olan
nl
o
kız ve erkek örenci sayıları arasında anlamlı bir farklılık çıkmıtır (2=264.257, P<0.000). Sınıf düzeyleri
arasında ise anlamlı bir fark
farklılık çıkmamıtır.
Tablo 3: Gençlerin Bilgisayarı Kullanım Amaçları ve Amaçlara Göre Bir Günde Geçirdikleri Ortalama Sürenin Cinsiyete Göre 2
Analiz Sonuçları
Süre

1 saatten az

1-4 saat

5 satten fazla

Amaçlar
Kız
* Ofis Programı
Erkek

N
370

%
39.0

N
118

%
12.5

N
21

%
2.1

N
509 53.6

342

36.1

71

7.5

26

2.8

439

Toplam

712

75.1

189

20.0 47

4.9

948 100.0
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_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________
Kız
140
13.2
170
16.1
244
23.3
554 52.6
** Sohbet etme
Erkek
135
12.7
160
15.2
206
19.5
501 47.4
Toplam

275

25.9

330

31.3

450

42.8

1055 100.0

_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________
Kız
191
17.8
251
23.3
127
12.8
569 53.0
*** nternette gazinme
Erkek
148
13.7
212
19.6
145
13.9
505 47.0
Toplam

339

31.5

463

43.0

272

25.3

1074 100.0

Toplam

586

63.0

238

25.3

105

11.7

10

_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________
_________________
________________________
Kız
321
34.4
123
13.4
38
4.2
482 52.00
**** Prog. Gel.
Erkek
265
28.5
115
12.3
67
7.1
447
47 48.00
929 100.0
10

Toplam

407

37.2

326

20

_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________
________________
____________Kız
280
25.6
151
13.8
116
10.6
547 50.0
***** Oyun
Erkek
127
11.6
175
16.1
244
22.3
546 50.0
44
4
29.9

360

32.9

1093 100.0
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_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________
__________
________________________
*  2=231.263
**  2=14.350
***  2=564..99
9 ****  2= 960.611 *****
*****
*** 2= 120.320
1
s.d= 16
s.d= 16
s.d= 20
s.d= 16
0
ss.d= 20
s.d
P<0.00
P>0.573
P<0.000
P<0.000
P<0.000
0.000
000
P<0
Gençler arasında bilgisayar kullanım amaçları
yönelik bir günde ayırdıkları süre incelendiinde; Ofis programı
arı ve örencilerin
örencilerin bu amaçlara
ama
am
kullanan örencilerin % 53.6’sı kız, %46.4’ü
Kız
4’ü isee erkektir.
er
Kız örenciler,
ncile erkek örencilere göre anlamlı bir farklılıkla daha çok ofis programı
kullanmaktadır (2=231.263, P<0.000).
çounluu bir günde ortalama bir saatten az bir süreyi ofis
).. Hem
He erkek hem de kkız
ız öörencilerin
rencil
re
programına kullanmaya ayırmaktadırlar
(kızlar
rlar
lar (kı
(k
ızlar %39.0, erkekler %36.1).
Sohbet amaçlı bilgisayar kullanımına
arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıtır (2=14.350, P< 0.573).
ına
na bakıldıında
bak
ise,
se, kı
kkız
ız ve erkek örenciler
ör
ö
Sohbet için ayrılan süreye bakıldıında;
erkeklerin çounluu bir günde 5 saatten fazla zaman ayırmaktadır (%23.3 kızlar,
ıld
ldııında; he
hem kkızlar
ızlar hem
m de erkekle
%19.5 erkekler).
nternette gezinen kız ve erkek öörenciler
arasında
anlamlıı bir
rencilerr aras
arası
ın
nda anlaml
bi farklılık bulunmutur (2=564.099, P<0.000). nternette gezinen kız örencilerin
sayısı erkeklere göre daha ffazladır.
fazladır. nternette
ette gez
gezinmek iiçin ayrılan süreye bakıldıında ise 5 saatten fazla internette gezinen örencilerin;
%11.8’i kız, %13.5’i
erkek örenci ise bir günde ortalama 1 saatten az bir süreyi internette gezinerek
5’i
’i erkek
erke örencidir.
örencidir. %17.88 kız,
kı
kız, %13.7
%
kullanmaktadırlar.
r.
Program gelitiren
deerlendirildiklerinde
kız ve erkekler arasında anlamlı bir farklılık bulunmutur (2=960.611,
tiren
iren örenciler
ö
er cinsiyete
cins
göre de

P<0.000). Kızlar,
r, erkek örencilere
örencilere göre daha
dah çok
ço program gelitirmek için bilgisayar kullanmaktadır. Program gelitirmek için kızların %34.4’ü
erkeklerin
in
n ise %28.6’sı
%28.6’sı 1 saatten daha az zaman
zam ayırırken, 5 saatten fazla zaman ayıran kızların oranı %4.2, erkeklerin ise %7.1 dir.
Bilgisayarr oyunl
oyunlarına
bakıldıında
oyunlar
ına bak
bakı
ıld
ldıında ise kı
kkız
ız ve erkek örenciler arasında, anlamlı bir fark bulunmutur (2=120.320, P<0.000). Erkek örenciler
kızlara göre bilgisayarı
bilgisay ı oyun
bilgisayar
yun amaçlı
amaçlı daha
da çok kullanmaktadır. Bilgisayarda oyun oynamak için, örencilerin %10.6’sı, kız, %22.3’ü erkek olmak
dah
üzere bir günde 5 saatten fazla zama
zaman ayırmaktadır. Bir saatten az vakit ayıran kızlar %25.6 iken, erkekler % 11.6 oranındadır.
Tablo
Bilgisayar Oyunlarının iddeti Körüklemesine likin Düüncenin Cinsiyete Göre 2 Analiz Sonucu
o 4: Bil
Bilgis
iddeti Körükler
Evet
Hayır
Toplam
N
%
N
%
N
%
Cinsiyet
_____________________________________________________________________________________________________________________
Kız
432
31.1
291
21.8
723
52.9
Erkek

278

20.3

366

26.8

644

47.1

Toplam

710

51.4

657

48.6

1367

100.0

_____________________________________________________________________________________________________________________
2 = 42.477
s.d= 10
P<0.000
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Bilgisayar oyunlarının iddeti körüklediini düünen kız ve erkek örenciler arasında anlamlı bir fark bulunmutur (2 =42.477, P<0.000). Kız
örenciler erkeklere göre bilgisayar oyununun iddeti körüklediine daha çok inanmaktadır. Örencilerden bilgisayar oyununun iddeti
körüklediine inananların %31.1’i kız, %20.3’ü erkektir.
Tablo 5: nternet Üzerinde Sansür Uygulanmasına Yönelik Düüncenin Cinsiyete Göre 2 Analiz Sonucu
Sansür Olmalı

Evet

Hayır

Toplam

Cinsiyet
N
%
N
%
N
%
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kız
331
24.8
368
27.6
699
52.4
Erkek

230

17.2

403

30.2

633

47.4

Toplam

561

42.0

771

58.0

1332

100.0

_____________________________________________________________________________________________________________________
2= 21. 694 s.d= 5 P<0.001
nternet üzerinden sansür uygulanmalı diyen örenciler arasında kızlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark bulunmutur
nmutur (2=21.694, P<0.001).
Kızlar %24.8 oranında sansür uygulansın derken, erkekler %17.2 oranında bu düünceye katılmaktadır.

20

10

SONUÇ-TARTIMA-ÖNERLER
Bu çalımanın amacı, KKTC’de yaayan gençlerin sınıf düzeyleri ve cinsiyetlerine göre kiisel bilgisayara
gitme
sayara sahip
ahip olma,
olma, “internet
ernet kafe”ye
ka
alıkanlıı, bilgisayar kullanım amaçları ve bu amaçlar için bir günde bilgisayar karısında geçirilen
bilgisayarın
körüklemesi,
çirilen
irilen süre, bilgisa
bilgisayar
ın iddeti
deti kö
internet üzerinden iletiimi güvenli bulma, internette sansür olup olmamasına ilikin düüncelerini
ni ortaya
rtaya kkoymaktır.
koymaktır.
r.
Gençlik dönemi yaam çizgisinde en kritik dönemlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Ergenlikte
duygusal, bilisel ve
rgenlikte
te birey fiziksel, sosyal, duygu
kiilik geliimlerindeki hızlı deiimlerle kendini ortaya koyarken gençler gündelik yaamlarında
yaptıkları
mlarında yapt
yap
ıklar
klarıı tercihlerle de va
var olmaya balarlar.
Söz konusu bu farklılıklarda gencin yaadıı çevrenin, sosyo-ekonomik özelliklerin daha özelde
sunduu
yaam biçimlerinin ve
de ailelerin sundu
su
u ya
cinsiyetin önemli etkenler arasında yer aldıı söylenebilir. Turrow tarafından yapılan aratırma
çocuklarına eitim fırsatları
aratırma sonucuna göre, aileler çocu
ara
için bilgisayar almaktadır. Böylece çocuklarını “bilgi çaı” için hazırladıklarını düünmektedirler
ünmektedirler
ünmektedirler (Akt: Subrahmanyam,
Subrahmanyam Greenfield, Kraut, Gross,
2001). Bir dier çalımada da ailelerin %21.3’ü eve bilgisayarı çocukları ödev
aldıklarını
bildirmilerdir (Arnas, 2005). Elbette
dev yapsın
yaps diye aldı
ald
ıklar
kla ını bildirmi
çocukların ve gençlerin bilgisayar kullanmaları sosyo-ekonomik ve kültürel
dorudan
ilikilidir.
ürel özellikler
ellikl ile do
rudan
rudan ili
kilid Kiisel bilgisayarı olmayan
örencilerin bilgisayarı okul ya da “internet kafe” de kullandıkları bilinmektedir
Demir, Karada, Koçdemir, 2007)
mektedir (Deveci, Açık,
Açık, Gülbayrak,
lbay
Amerika Birleik Devleti’nde yayınlanan “Annenberg Public Center”” raporuna göre 8-17 y
ya grubu
çocuklarının %60’ının evde bilgisayarı
ya
ubu ço
bulunmaktadır (Subrahmanyam, Greenfield, Kraut, Gross, 2001). Son
yaam
n yı
yyıllarda,
ıllarda, gençlerin gündelik ya
ya
am
a biçimlerinin içinde yer alan bilgisayar
ve bilgisayar kullanımına ilikin alıkanlıklar alan aratırmacılarının
ın dikkatini çekmektedir. Örnein
Örne
Örnein
i Wilson bilgisayar kültürünün özellikle de
bilgisayarın kültürel imajının kadınlara cazip gelmediini vurgulamaktadır
Yapılan bir dier çalımaya göre erkek
makta ır (Akt:
maktad
kt: Selwyn, 2007).
200
çocukların kızlara göre daha çok bilgisayar kullandıına dikkat çekilmektedir
Kraut, Gross, 2001).
tedir (Subrahmanyam,
brahmanyam, Greenfield,
G
Bu aratırmada da yukarıdaki bilgileri destekleyen bir sonuç
bilgisayara sahip olan örencilere cinsiyet farklılıı açısından
onuç bulunmutur. Kiisell bilgisayar
bakıldıında erkek örencilerin sayısı kızlara göre daha
Bu fark sınıf
aha fazla bulunmutur.
b
ssıınıf düzeyleri arasında karılatırma yapıldıında anlamlı
bulunmamıtır. Bu noktada 7.sınıftan 10.sınıfa kadar
söylenebilir. Dier bir ifade biçimi ile kızların bilgisayara
adar
dar tercihlerde
tercihler farklılık olmadıı
dı
ı sö
sahip olma istei yala deimemektedir. Buu sonuç
ise bilgisayara
son
bilgisaya ilikin kadın
d tercihlerinin az olmasını ortaya koyan aratırmalarla
desteklenmektedir.
Bu çalımada gençler arasında “internet kafe”ye gitme
alıkanlıına
“internet kafe”ye giden erkek örencilerle kız örenciler
g
alıkanlııına bakıldıında
bak
arasında anlamlı bir farklılık ortaya ççıkmıtır.
ıkm
kmııtır. “nternet
“nternet kafe”ye gid
giden örenciler arasında erkeklerin oranı kızlara göre daha yüksektir.
Aratırmamızı destekleyen bir çalıma
Arnas’ın çalımasında 933 örencinin “internet kafe”ye gitme
ma Arnas(2005) tarafından
taraffından yapılmıtır.
ta
yap
yapıılm
l
alıkanlıına bakılmı ve bu örencilerin
gittii belirlenmitir. Sınf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık
rencilerin %45.4’ünün “internet kafe”ye
ka
bulunmamıtır. Bu noktada “internet
alıkanlıı
yaa göre deimemektedir. Bu sonuç kiisel bilgisayara sahip olma
internet
nternet kafe”ye
kafe” gitme al
ıkanl
kanlııı kızlarda
k
durumu ile de örtümektedir.
dier
ir. Gençlerin di
di
er ya
ya gruplarına göre
gö internet kullanımının daha fazla olduu bilinmekte (Ceyhan, 2008) ve Arnas
(2005) tarafından yapılan
aratırma
n ar
ara
tırma sonucuna
ucuna ggöre de erkek çocukların “internet kafe”ye kızlardan daha fazla oranda gittii görülmektedir.
Kızların %33.7 si, erkeklerin
kafe”ye
gitme alıkanlıı bulunmaktadır. Bu noktada gençler arasında erkeklerin ev
rkeklerin
keklerin ise %57.2 sinin “internet
“int
k
dıında geçirdiklerii aktivi
olduu söylenebilir. Bu ise toplumsal cinsiyet rolleri içinde kadınların ev içi aktivitelerle
aktivitelerin kkızlardan
ızlardan dahaa fazla ol
daha çok kimlik bulmalar
bulmalarına
bulmal
ına ilikin
ilikin aratırmalarla
aratırmalarla da örtümektedir.
Gençler arasında
kullanım
nda
da bilgisayar kullan
kulla
ım amaçlarına bakıldıında, ofis programı kullanımı ve program gelitiren kız örencilerin sayısı erkek
örencileree göre anlamlı
Ofis programı kullanmaya ayrılan süreye bakıldıında çounluunun 1 saatten az bir zaman
anlamlı düzeyde daha fazladır.
anlam
fazlad
fazl
ayırdıı görülmektedir.
Sohbet amaçlı
ilikin yapılan analiz sonucu iki cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık ortaya koymamıtır. Bir günde
maçlıı bilgisayarın
maçl
bilgisayarıın kullanımına
bilgisayar
kullanım
k
mına iil
sohbete ayrılan
içinde 5 saatten fazladır. Yüzde üzerinden deerlendirildiinde ise; kızların erkeklere göre daha çok zaman
an süre her iki cinsiyett iç
ayırdıı söylenebilir.
Dier
bilgisayar kullanım amaçlarına bakıldıında, Arnas’ın çalımasına göre internete sahip %7.8 örencinin
ebilir. D
Di
er çalımalarda
çalı
çalımal
ma
%5.7 si bilgisayarı sohbet amaçlı
amaçl kullanmaktadır (Arnas 2005). Berson ve Berson (2003) çalımalarında 12-18 yalarındaki kızların %74 ünün
zamanının büyük bir kısmınını
kısm
smıını sohbet ve e-mail ile geçirdiklerini belirtmilerdir. Benzer bir sonuç Shaw ve Gant (2004)’ın çalımasında da
görülmektedir; erkekler inte
interneti bilgi almak ve elence için kullanırken kadınlar bireylerarası iletiim için kullanmayı tercih etmektedirler.
int
nternette gezinen örenciler arasında kızlar ve erkekler arasında anlamlı bir farklılık bulunmutur. Erkek örenciler kızlara göre daha çok
internette gezinmektedir. Örencilerin çounluu internette gezinmeye günde 1-4 saat zaman ayırmaktadır. Selwyn (2007) tarafından yapılan
çalımada internet kullanımının erkeklerde kızlara göre daha fazla tercih edildii ortaya konmutur. Dier taraftan, aileler çocuklarına interneti
ödevlerine yardımcı olması amacı ile salamaktadır (Subrahmanyam, Greenfield, Kraut, Gross, 2001). Yapılan bir çalımada 12-18 yaarasındaki
10.800 gencin %92 sinde internet eriimi olduu ancak %1’nin ders çalımak ve aratırma yapmak için internette gezindii ortaya çıkmıtır
(Berson ve Berson 2003).
Bu aratırmada, bilgisayar oyunlarına bakıldıında ise, bilgisayarda oyun oynayan örencilerde cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık
bulunmutur. Erkek örenciler kızlara göre daha fazla bilgisayarda oyun oynamaktadır. Bir günde, erkekler kızlara göre daha fazla zaman
ayırarak bilgisayar oyunu oynamaktadır. Erkek örenciler bilgisayar oyunlarına bir günde 5 saatten fazla zaman ayırdıı görülmektedir. Bu
sonucu destekleyen bir çalıma Berson ve Berson (2003) tarafından yapılan bir aratırmada vurgulanmı ve gençlerin bilgisayarı çounlukla oyun
oynamak amaçlı kullandıkları ortaya çıkmıtır. Bir dier çalımada da bilgisayar kullanan örencilerin %56.5’inin bilgisayarı sadece oyun amaçlı
kullandıı ortaya çıkmıtır (Deveci, Açık, Gülbayrak, Demir, Karada, Koçdemir, 2007). Bu sonucu destekleyen bir dier çalımada ise
örencilerin bilgisayar kullanım amaçlarının ilk sırasında %26.6 ile oyun oynamak yer almaktadır (Arnas, 2005). Benzer ekilde 7292 Fin’li
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örenci üzerinde yapılan çalımada erkeklerin kızlara göre daha çok dijital oyun oynadıına dikkat çekilmitir (Punamaki, Wallenius, Nygard,
Saarni, Rimpela, 2007).
Bilgisayarın gençler arasında iddeti körüklediini düünen örenciler arasında kızların sayısı erkeklere göre anlamlı bir faklılık göstermektedir.
Kızlar, erkeklere göre daha çok bilgisayarın gençler arasında iddeti körüklediine inanmaktadır. Bu sonuçla yukarıda ortaya çıkan erkeklerin
kızlara göre daha çok bilgisayarı oyun amaçlı kullanmaları ilikilendirilebilir. Çünkü bilgisayar oyunlarının çounluu iddet, sava, spor ve
strateji içermekte ve bu da erkekleri iddete karı daha duyarsız hale getirebilmektedir. Dier taraftan toplumda kabul gören erkek kimliinde
iddet daha kolay kabullenilen bir özellik olması nedeni ile erkek çocukların iddet konusunda bir kaygıları olmadıı söylenebilir.
nternet üzerinde sansür uygulanması ile ilgili görüün kızlar tarafından erkeklere göre anlamlı bir farkla benimsendii görülmektedir. Bu ise
ergen kızların erkeklere göre daha kontrollü ve toplumsal normlarda kendilerine biçilen davranılarla örtümektedir. Bu noktada yukarıda
vurgulanan iddete yönelik düüncede olduu gibi, erkeklerin kız ergenlere göre tehlikeler için daha cesur olduklarını söylemek yanlı
olmayacaktır. Sonuç olarak tercih edilen bilgisayar oyunlarının sava, spor ve strateji içermesi bilgisayar oyunlarının erkekler tarafından tercih
edilmesine ve söz konusu bu oyunlara cinsiyet yüklenmesini kaçınılmaz kılmaktadır (Deveci, Açık, Gülbayrak, Demir, Karada, Koçdemir,
2007). Dier taraftan da yukarıdaki cinsiyete dayalı farklılıklar toplumsal cinsiyet rolleri içinde yer alan kiilik özellikleri ile de örtümektedir.
Kızların kiilik özellikleri; güzel, tatlı, pasif, sevecen, umursayan, hassas, duygusal, korkak, zayıf, baımlı gibi özelliklerle
belirlenirken,
ö
erkeklerin kiilik özellikleri büyük, güçlü, baımsız, aktif, cesur, kaif, gibi özelliklerle tanımlanmaktadır (Williams,
Williams, Vernon, Malecha,
iams, William
1987; Tepper, Cassidy, 1999).
Sonuç olarak bu çalımada, bilgisayar kullanım amaçları ve ayrılan süreye bakıldıında sohbet ve oyun
saatten fazla zaman
n için
in bbir günde 5 saat
saatt
ayrıldıı görülmektedir. Elbette bu noktada kullanılan zamandan çok bu zamanın nasıl kullanıldıı önemlidir.
Hizmetleri Dairesi
emlidir. KKTC Gençlik Hizme
Hizm
Bakanlıının resmi sitesinde ankete katılan 202 örencinin %73.3 ü bir günde 6 saatten fazla bilgisayar
baında
Bu ise
lgisayar
gis
baında
nda zaman geçirmektedir.
geçirmekte
geçirme
m ö
örencisinin
rencisinin ise ortalama bilgisay
bilgis
bilgisayar kullanım
bizim çalımamızla örtümektedir (http://www.ghdb.gov.tr). Elazı’da yapılan 6720 ilköretim
de bilgisayar
gisayar kullan
kkullanımının
ımıının 4 saatten fazla olduu
süresi bir günde ortalama 2.30 saat olarak bulunmutur. Bir dier çalımada da ergenlerde
belirtilmektedir (Shieldsve Behrman, 2000). En genel anlamda bilgi ve iletiim teknolojileri
bakıldıında ise 8-18
eri araçlarının
araçlar
arıının kullanım
kullan süresine
ne bak
ya grubu üzerine yapılan bir çalımada çocuk ve gençlerin bir günde ayırdıkları zaman ortalama 8 saattir.
2006).
saatti
sa r. (Chisholm,
(Chish
2006) Bir dier sonuç ise
aynı ya grubunda bu saati 5-6 olarak ortaya koymaktadır (Kelleci, 2008). Bu ise fizyolojik
eriimine sahip çocuk ve
olojik ve ruhsal anlamda bilgisay
bilgisayar er
gençlerin risk altında olduklarını düündürmektedir.
Bu çalıma ile KKTC’ de yaayan gençlerin bilgisayar kullanma alıkanlıkları buu konuda
nud yapılan
yapılan
n aratırma
ara
aratırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
Bilgisayarı kullanma alıkanlıkları dier aratırmalardaki gençler gibi KKTC
almaktadır. Dier taraftan
C gençlerini
gençle
lerini
rini de tehlikeleri ile risk altına
a
cinsiyet farklılıklarına bakıldıında KKTC’de toplumsal cinsiyet rollerininn bilgisayar kullanma
alıkanlıklarını
kullan
alıkanl
anlııklar
k ın belirledii söylenebilir. KKTC’de
hazırlanan eitim politikaları içinde bilinçli bir ekilde iletiim teknoloji
araçlarını
loji araçları
araçlar
ını kullanmaya
ullanmaya yönelik eeitim programlarının çalımaları acil
olarak yapılmalı ve Psikolojik Danımanlık ve Rehberlik Hizmetleri kapsam
kapsamında
ibirlii
yapılarak örencilere bu alanla ilgili bilgi ve
apsa ında ailelerle de ii
birli
birli
i yap
beceri kazandırılmalıdır.
KAYNAKLAR
YNAKLAR
NAK
Arnas, A.Y. (2005). 3-18 ya grubu çocuk ve gençlerin interaktif iletiim
m araçlarınıı kullanma
alıkanlıklarının deerlendirilmesi. The Turkish Online Journ
Journal of Educational
Vol.4. Issue 4. Article 9.
nal Technology.
T chnology. 1303-6521
113
Berson , I., Berson, M. (2003). Digital literacy for effective
citizinship. Social Education.
164-167.
ctive citiz
citizi
ucation. 67(3):
6
Canberk, G., Saırolu, . (2007). Çocukların ve gençlerin
bilgisayar ve internet güvenli
güvenlii.
Politeknik
ençlerin bilg
bilgisay
üvenl
Dergisi. Sayı 10, No:1, 33-39.
Ceyhan, E. (2008). Ergen ruh salıı açısındann bir
ir risk
ri faktörü. nternet
net bbaımlılıı. Çocuk ve Gençlik Ruh
Salıı Dergisi. 15(2).
Chisholm, J.F. (2006). Cyberspace violance
females. Annals New York
ance against girls and adolescents fem
Academy of Sciences, 1087: 74-89.
Colwell, J., Kato, M. (2003). Investigation
isolation, self-esteem,
stigation
tigation of the relationship betweenn social
s
agression and computer game play
of Social Psychology, 6: 149-158.
lay in Japanese adolesencets. Asian Journal
J
Deveci, E.S., Açık,Y., Gülbayrak,
Koçdemir, E. (2007). lköretim
ayrak,
yrak, C., Demir, F.,
F Karada,
Karada, M., Ko
örencilerinin cep telefonu,
televizyon
alan oluturan cihazları kullanma sıklıı. Fırat Tıp Dergisi. Cilt 1, Sayı 4,
nu,
u, bilgisayar,
bilg
televizyon
evizyon gibi elektromanyetik
elektrom
279-283.
Gross, E.F.(2004). Adolesc
use:
expect, what teens report. Applied developmentel
Adolescent internet us
e: What
at we eexp
Psychology 25, 633-649.
633-64
Johnson, L.D.,O’Malley,
Schulenberg, J.E.(2007). Monitoring the future national
.,O’Malley,
O’Malley, P.M.;Bachman,
P.M.;Bac
P.M.;Bachman, J.G. & Sc
results on adolescent
scent drug use: Overview of key findings. NIH Publication No:07-6202: National Institute of Drug Abuse.
Kelleci, M.(2008). “
bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençlerin ruh salıına
““nternet,
nternet, cep telefonu, bi
bil
etkileri”.
Bulletin. 7(3);253-256.
” TAF Preventive Medicine Bulle
Bull
Kubey, R.W.,
J.R. (2001). nternet use and collegiate academic performance
., Lavin, M.J.,
M.J., Barrows, J.R
decrements: Early
arly findings. Journal of Communication. 366-382.
Owens, K. B. (2002).
02). Child and aadolescent development: An integrated approach. Wadsworth Group:USA
Papalia, D.E.; Olds;S.W&
Feldman, R.D.(1999). A child’s world. Mc Graw Hill:USA
.W&
.W
&F
Feld
Punamaki, L.R., Wallenius,
ius, M., Niygard, H.C., Saarni, L., Rimpela, A. (2007). Use of information and
communication technology and perceived health in adolescence: the role of sleeping habits and waking-time tiredeness. Journal of Adolescence
30, 569-585.
Selwyn, N. (2007). Hi-tech=guy-tech? An exploration of undergraduate students’ gendered perception of
information and communication technologies. Sex Roles. 56:525-536.
Shaw, H., Gant. M.L. (2002). User diveded? Exploring the gender gap in internet use. CyberPsycholog
y and Behavior. Vol:5. Issue:6 July 5.
Shields,M.K., Behrman, R:E. (2000). Children and computer technology analysis and recommendations.
The Future of Children Journal, 10(2), 3-29.
Subrahmanyam, K., Greenfield, P., Kraut, R. Gross, E. (2001). The impact of computer use on children’s
and adolescents’ development. Applied Developmental Psychology. 22. 7-30.
Tepper, C.A., Cassidy, K.W. (1999). Gender differences in emotional language in children’s books. Sex
roles. 40, 265-280.
Williams, J., Williams, M.C., Vernon, J., Malecha, K. (1987). Sex role socializacion in picture books: an
update. Social Science Quarterly. 68, 148-156.
Copyright © IETC

886

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

LAUNCHING A “JOINT VENTURE” FOR A HIGHER EDUCATION M-LEARNING
PROGRAM
Erol nelmen
Boaziçi University, Bebek, Istanbul, TURKEY
inelmen@boun.edu.tr

Abstract
Mobile phones are very popular and being used for our daily communication with our family, friends and other relations. With these new devices
we receive news and can play with very engaging programs. Here we propose a “joint venture” with a communication operator to provide a
learning environment in a higher education setting. Many readers may consider a mobile phone inadequate for learning
purposes: fortunately
ear
literature provides evidence for successful implementations. We must agree on the idea that mobile phones are ppow
powerful devices for rapid
communication keeping the learner always engaged in the process.

10

INTRODUCTION
The aim of this paper is to look for the possibilities of implementing m-learning program in the environment
affiliated.
nment the
he author
aut
is affi
liated Based on our
liated.
experiences we claim that m-learning is an alternative as feasible as other technologies to be used together with traditional teaching
teachin approaches.
a
Learning is a continuum: we experience learning everywhere and anytime: lectures, seminars, visits,
believe
ts, games
game
gam s etc. We strongly beli
believ
e in the fact
that successful educational programs should be designed within joint ventures with service providers
oviders (Inelmen, 1996).
The author has been committed to make learning a pleasurable activity for the all partiess involved.
d. Recently is working on the
th possibilities of
using cities (history, geography and culture) as the background for learning (see Figure 1). When learners
individual cities for their term
arners are given individua
projects they can share the findings with their peers. It is the task of the instructor to see
in such a way as
ee th
that
at information received is oorchestrated
orche
to be of interest for all parties. It is important that the results be shown on public display
splay
play and be shared
shared via a publication

C

20

REFLECTION
ON
In this section we review the available literature on m-learning. We summarize
ummarize
mmarize the developments in our eenvironment in search for a “joint
venture” with a service provider experienced in the emerging technologies.
ologies.
logies. Recently a practical approach
approac to m- Learning and call it Mobile
appro
Interactive Learning Objects (MILOs) which are used within a Mobile
bile Learning Engine (MLE) that
tha runs on mobile phones was proposed
(Holzinger et al., 2005). We have been fortunate to contact top management
service
agement of a sse
rvice provider
ovider and start a dialogue on the possibilities of
launching a program.
During the interaction with the service provider we learned that they have
m-learning system for their staff and where benefiting
ve implemented
mented a m-le
m-lea
from the rapid deployment of information considering the ne
new improvements
technology. Such has been the success of the program that
ents in the techno
technol
the framework is now implemented by other institutions
Professional skill development is the main window of
tutions
utions with
w
wi different contents.
ontents.
ents. Pro
opportunity. The service provider was looking fortunately
of thiss succe
successful model in the formal educational world.
unately for the
th extension
ex
succ

Figure 1. Two cities in the Middle East at the center of the Western Civilization
It is at this point that the author got involved with a senior peer in the university where he is affiliated. The service provided was interested with
his work and preliminary discussions for a possible joint venture were envisaged. Several members of the service provider got involved in the
project and we got the authorization to use the facilities for free for a trial period. The administration of the university is very interested in
Copyright © IETC
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developing a Digital Campus to reduce the burden of the staff and use less material resources. A Learning Management System has been
implemented with some success.

Give each learner a code number in alphabetic order (till add-drops)
Prepare badges with codes and family names (use them 15 days)
Decide a main topic relevant to all for the whole term
Assign each learner with an individual project out of the main topic
Send mail informing of individual projects before start (ask for a logo)
Design the stage of the project for every week to come
Start with a A4(landscape) graphical proposal first class day
Rehearse the project next stage in class each week (with grading)
Collect the draft of project every week (4 X A4 landscape) folded
Reduce grade by one per minute late drafts (be strict)
Rank the drafts in class by playoff ( by pairs, by quatro, etc)
Ask 4 learners to present the draft in class orally
Grade drafts as soon as possible with comments and convergence
Post grades in the course special web site as soon as possible
Request that drafts are transferred to the web
Inform about news relevant to the project by mail
Encourage the news to be commented by mail giving bonus grades
Calculate letter grades every week with performance charts
Be in class as early as possible for informal casual chats
Exhibit the developments in public places
Follow up developments even after course ends

20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

10

PROPOSITION
Base on our own experience and the developments summarized in the previous section we propose an m-learning environment based on the
lessons learned during the last decade in preparing suitable “learning environments” in higher education. Our web site contains evidence of
implementations made with different learner groups. (see http://inelmen.boun.edu.tr/ for details).During the last decade the author has developed
21 golden rules to be implemented in a project based learning environment: we hope that these rules will be a guideline for our peers:

C

As can be seen form these rules, rapid con constant communication iss needed with the learner
mobile phone system can provide the necessary
learner. A m
environment for quality outcomes. If all material is posted in a digital setting,
retrieve all the necessary information and ask relevant
etting, learners
rners can retri
retrie
questions. A critical issue is prompt grading: if possiblee this should be cleared
couple of hours. As can been seen from Figure 2 the
leared within a co
cou
grades of 43 students ate ploted (some above 100/1000 and some below). Every
ry student
udent ha
has the opportunity to see her grade as well as the grades
of others.

Figure 2. Scatterplot of the average individual grades for one selected week
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RECOMMENDATION
In order to develop an effective m-learning environment we must bare in mind the limitations of the technology and make use the popular use
device as an environment to guide the learner in his daily performance. A very detailed outline must be provided at the very beginning of the
program. Assignments and evaluation system must be very clear and no changes be allowed to be bargained for. The main project can be to
explore an assigned world city and report every week progress. Outcomes must be periodically uploaded (date and time was registered to prevent
late comers). (See Figure 3. for outcome examples))
Examples can be seen in http://inelmen.boun.edu.tr/cet/
MIS 125: Introduction to Management Information Systems

Bring LOGO
50% Class-work
25% Laboratory-work ( Project) .
25% Final-work

4. Assignments

20
1

No make-ups
AA is 90/100
Late (-1 points per minute)
Minimum 40/100 average for each assignment.
Objection on grades within 15 days (by e-mail)
Works to be uploaded to: http://www.mis.boun.edu.tr/inelmen/mis125/regist/upload.aspx
load.aspx
.asp
Ask always for HELP (e-office) (blog)
See grading: http://inelmen.boun.edu.tr/cetall01.xls
See example: http://inelmen.boun.edu.tr/system02.ppt

0

1. Aim:
see http://inelmen.boun.edu.tr/video/mis06/mis06.doc
2. Outline : see http://inelmen.boun.edu.tr/video/mis06/mis06.ppt
3. Evaluation

see: http://inelmen.boun.edu.tr/video/mis07/mis07new.doc
new.doc
ew.d

see: http://inelmen.boun.edu.tr/ders.html
html
see http://inelmen.boun.edu.tr/video/mis06/welcome06.doc
eo/mis06/
o/mis06
oc

6. Welcome:

see: http://inelmen.boun.edu.tr/firstday04.ppt
u.tr/firstday04.ppt
tr/firs
see http://inelmen.boun.edu.tr/a4/horseshoe.jpg
edu.tr/a4/horseshoe.jpg
tr/a4

IE
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5. Schedule:

7. Contact:

see http://inelmen.boun.edu.tr/sevenstages03.ppt
boun.edu.tr/sevenstages03.ppt
see http://inelmen.boun.edu.tr/contact.html
en.boun.edu.tr/conta
en.boun.edu.tr/contact.html

Textbook

see: http://www.mis.boun.edu.tr/inelmen/mis125/
mis.boun.edu.tr/inelmen/mis125/

Citybook

see: http://seyhan.library.boun.edu.tr/search/cht+111+k63/cht++111+k63/1,1,1,E/frameset&FF=cht++111+k63+1999&1,1,
eyhan.library.boun.edu.t earch/cht+
eyhan.library.boun.edu.tr/s

Cityproject
Instructor
Mentor
Website
Country

see
see:
see:
ee:
e:
see
see:
s

http://inelmen.boun.edu.tr/cettour02.html
ttp://inelmen.boun.e
tp://ine
du.tr/cettour02.ht
tour02
http://www.mis.boun.edu.tr/misweb/index.asp?l=icerik/kisiler/faculty.asp
http://www.mis.boun.edu.tr/misweb
http://www.intel.com/technology/magazine/computing/platform-innovation-0905.pdf
http://www.intel.
http://www.intel.com/technology
http://inelmen.boun.edu.tr/cettour02.html
http://inelmen
http://inelmen.boun.e
du.tr/cett
u.tr
http://inelmen.boun.edu.tr/cettour02.html
http://inelmen.boun.edu.tr/
http://inelmen.boun.edu.tr/c
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Figure 3. Examples of individual work as posted in the common digital database
ddatab
lemented
mented in the municipality where th
It is now envisaged that this learning environment model will be implemented
the university is located. Again the main
theme will be the welfare of the city as can be seen from Table 1. Wee base our prediction on the relat
relations with a peer closely involved with the
education development in that municipality. Strong grass root participation
cipation
ation is necess
necessary if we wi
wish
sh that such a project be successful. The theme
must be relevant to all ages from 7 to 77. It is a pleasure to report that the
is implemented wireless technology.
hee administration of the region
reg
r
Table 1. Integrated program for “Welfare Studies” as a target
education
g t of
o a “holistic” critical
al educati
justification
recognition
integration
identification
regulation

Economy
my
Sociology
iology
ogy
Politics
oliticss
Law
Education

equality
ity
solidarity
unity
liberty
integrity
ty
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Philosophy
Psychology
Religion
History
Geography

Art
rt
Ecology
Medicine
Technology
Security

creation
conservation
prevention
innovation
protection

CONCLUSION
CO
In the future work we hope to
o use the popular
popularity of mobile phon
phones to encourage researchers to develop a novel “learning environment” suited to
this emerging technology.
assure success.
y. Joint ventures are nece
necessary to assur
A simple roadmap can
n facilitate the retrieval of information
info

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Various
Outlinee
Homework
Resource
Upload
pload
Gradee
Show
Contact

MIS 125 ROADMAP
http://inelmen.boun.edu.tr/video/mis06/
http://inelmen.boun.edu.tr/vi
/inelme
http://inelmen.boun.edu.tr/video/mis06/mis06.html
http://inelmen.boun.edu.
tp://inelmen.boun.
http://inelmen.boun.edu.tr/video/mis06/welcome06.doc
http://inelmen.boun.e
http://inelmen.boun.ed
http://www.mis.boun.edu.tr/inelmen/mis125/default.htm
http://www.mis.bo
http://www.mis.boun.edu.tr/inelmen/mis125/regist/upload.aspx
http://www.mis.
ttp://www.mis
http://inelmen.boun.edu.tr/cetall01.xls
http://inelmen
//inelme
http://inelmen.boun.edu.tr/cet/
http://inel
http://inelm
http://inelmen.boun.edu.tr/contact.html
http:
http://in
p

The most novel implementation in this roadmap was the the possibilty of uploading the assignemnts and share them with their peers.
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LEARNERS’ ATTITUDES TOWARDS THE USE OF CALL FOR LISTENING
ENHANCEMENT
Vehbi TÜREL
vehbiturel@yahoo.co.uk
Abstract
In multimedia listening software, different digital elements (i.e. video, audio, visuals, text, animations, graphics, glossary and feedback) can
be combined and delivered on the same computer screen. This enables more effectively presentation of language in different ways, which
meets the needs of language learners who vary in their learning-style preferences. This study investigated 50 autonomous intermediate and
upper intermediate NNSs learners' attitudes towards the use of CALL for enhancing listening-skills. The results indicate that the learners are
overwhelmingly in favour of the use of CALL in self-study mode for enhancing their listening skills as a part of FLL. The learners believe
that CALL can benefit them in different ways that can contribute to the enhancement of their listening.
Keywords: interactive multimedia, listening software, CALL, attitudes
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1. INTRODUCTION
From the standpoint of FLL, the outstanding differences between multimedia and conventional materials
ials (CMs) - i.e. radio-programmes,
radio
tape-cassettes, television-programmes videotapes and paper-based materials- and positive aspectss of multimedia are well known
(e.g.
k
Almekhlafi 2006: 121-142; Türel 2004; Ayres 2002: 241-49; Brett 1999). These differences are that
to
hat multimedia enables materi
material writers
w
combine and deliver different digital elements on the same computer platform more effectively.
instant and
y. Thus, it provides rich, effective,
effective, ins
meaningful input and feedback; user control; ease of use, and a navigational and tension-free environment,
ronment, which can motivate and
aan are likely
to be appreciated by learners.
In this study, language learners' attitudes to a specific piece of listening software thatt the author
or designed for
fo self-access are investigated.
Firstly, the power of multimedia is shortly examined and its limitations are emphasised.
software used in it are
sised. Later, the research and the sof
described. In course of this examination, technical and pedagogical assumptions are
Finally,
and suggestions are
re briefly
briefly discussed.
discus
Finally, the results
resu
re
presented.

IE
T
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2. THE POWER OF
F MULTIMEDIA
MULTIMED
Multimedia has different combined elements which provide a multidimensional,
in which language can be
tidimensional, multi-sensory environment
environ
env
presented in different ways and effectively, an aspect which is praised
aised
sed by some scholars (e.g.
(e.g. Herron et al. 2002: 37) and considered 'very
helpful' (e.g. Tschirner 2001: 312-3). For instance, it providess a non-linear editing facility. Thus,
Thus digitised audio/video can be cut and
presented in any order and form. This brings advantages such as ‘the
accessing sound in non-linear form; the facilities of
thee option of instantly
inst
stepping and isolating; instant record, replay and comparison and the ability to synchronise text
te and graphics. Such aspects meet the needs of
learners who vary in their learning-style preferences (e.g.
1983: 496-506;
g. Dunn
D
96-506; Reid 1987: 92,
9 Dunn and Dunn 1979: 238-44). They can also
make input more comprehensible (e.g. Al-Seghayerr 2001:22
2001:224) and learning
which can result in FLL. It is due to these features
ng enjoyable,
njoyable, w
that learners see multimedia as the most popular choice and fun (Brett 1996: 204),
which is encouraging, and consider it as the media type
04), wh
w
that helps understand the text best (Brett 1997:
1995:
learners show increasingly positive attitudes with
97:
7: 46; Stevens
Steve 19
9 293-297). In short,
s
increasing exposure to computers, and they prefer
efer multimedia to CMs
CM (e.g. Brett 1997: 39-53; Deville et al. 1996: 81; Crosby et al. 1994: 313). This is important, as there is a consistent
istent association between positive
pos
positi attitudes and achievement (e.g. Masgoret and Gardner 2003: 12363; Linebarger 2001: 288-298).
The combination and delivery of different
through hotspots, links and buttons provide greater opportunities
ifferent elements on the same platform
platf
platfor
for ease of use and learner-control
1997). This provides interactivity. Learners can access dictionaries, syntax,
trol
rol (e.g. Teremetz and Wright 1997)
1997
subtitles, feedback and the like
kee or re-listen to texts without losing ttime, which can present optimum combinations in different forms that can
contribute in terms of comprehension
(e.g. Moreno and Mayer 2002: 156–163; Herron et al. 1995: 387-95),
mprehension and retention
retention of information
informa
f
although this is not always
ays the case for multimedia
multim
designed ffor children (e.g. Acha 2009: 23–31)
These aspects can enable
difficulties, the right-solutions, what the rules are; to analyse their mistakes and weaknesses;
able learners to find out the difficultie
and to find out the
their answers, recording and scoring them, identifying and explaining mistakes (e.g.
hee underlying reasons by assessin
assessing th
Mangiafico 1996:
96: 52; Ahmad et al. 1989: 4). This ccapability provides more real-world-learning contexts and more authentic and interactive
tasks (Ashward
ard 199
1996: 80).
During self-study,
workplace
where learners can take risks; work in their own place, in their own time, at the pace
elf-study,
tudy, it is a private and flexible
flex
w
they need,
eed, and in the way they enjoy because
becau it gives them control, different choices, tasks and feedback. For instance, a learner with high
beca
proficiency
texts without subtitles, while those with low proficiency can listen with them. Different learners will
ency might prefer to listen to tex
text
benefit to
Mangiafico 1996: 98; Crosby 1994: 3-13; Brett 1996: 203). These can make them feel more comfortable
o different degrees (e.g. Man
and might result
and hard work. It is for these reasons that learners do not complain about the fear of making
esult in developing self-confidence
self
mistakes (e.g. Devill
1996: 83).
Devillee et al. 199
1996
Offering learners many cchoic
choices makes multimedia highly motivating. Even when learners make mistakes, this does not de-motivate them
because they have thee opp
opportunity of receiving instant and meaningful feedback, which is liked by learners (e.g. Gillespie and McKee 1999:
42; Brett 1996: 204, 1997: 47; Herrington and Oliver 1997: 3, 10). Feedback is (1) immediate, (2) can consist of different elements (i.e.
audio, video, visuals, text and animation) which meet the learners’ both visual and acoustic needs, all well and good, and (3) it can be
conditional. Such feedback can help learners to (1) find out what and why they could not understand and (2) overcome the difficulties. This
can even guide and lead learners to develop new and effective strategies, which is one of the targets that material-writers need to fulfil. Such
aspects can guide learners more effectively. If learners are instructed about which strategies they need to follow in which situations, then they
can also be directed (e.g. Barnett 1993: 303).
As a result, multimedia enables material-writers to create effective and interactive applications directly suited to learners' needs, interests and
learning styles (e.g. Hochart 1998: 24). It can prepare learners more effectively for texts at the pre-listening stage (e.g. Chung and Huang
1998: 553-65; Chun and Plass 1996: 512; Herron 1994: 190-98). It can equip learners to overcome difficulties such as unfamiliar-items,
proper names, cultural difficulties, syntax, fast speech, and unfamiliar accents. Unfamiliar-items, for instance, can be explained through
hypertext or other links such as dictionaries, e.g. De Ridder (2002: 123 - 146), Chun and Plass (1996: 503, 504, 513). Likely, cultural
differences and unknown syntax can be explained and illustrated through simple interactive samples, pictures, audio or video clips in the
form of annotations, feedback or advance organisers. Similarly, fast speech and unfamiliar accents can be over come by (1) providing
subtitles or (2) giving the control of speech-rate (e.g. Zhao 1997 - 68) or by providing slow versions.

1
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3. THE LIMITATIONS OF MULTIMEDIA
The limitations increase in particular when (1) multimedia courseware (MC) is not sophisticated and (2) learners do not know how to make
efficient use of it. There are many MC on the market, which are not sophisticated. They are even called 'shovelware', e.g. Clifford (1998: 28). The problems fundamentally stem from materials-writers, as many materials-writers are not expert either technically or educationally.
The courseware created only by technologists lack pedagogical and psychological value, while the ones created by language teachers are
technically weak. Maybe the best solution is a working dialogue between at least a programmer and a language teacher (Sussex (1991: 16).
It might be because of this that Stenton (1998: 12) says that ‘professional publishing house productions are superior because they are more
technically reliable, better designed and sometimes better researched. Only a team that consists of both educators and technologists can
create both technically and pedagogically very sophisticated and ideal MC (e.g. Critical Languages Series). To be able to create in a real
sense cost effective MC, the active participation of most of the experts - (specialist) teachers, programmers, graphic designers, audio
engineers, photographers, artists, voice actors, film directors / specialists, musicians, animators, learners / students / ultimate users - is a
must.

20

10

4. THE STUDY
4.1. The aim of the study
The study represented an attempt to gather some empirical data to tease out how learners valued the use of interactive
multimedia (IMM)
erac
listening software (during self-study) to enhance their listening skills as a part of FLL. The study did not aim to
empirically measure whether
o empirica
empiric
an improvement in listening development had resulted from the use of the listening software. It targeted only the gathering
gatherin of information
about the learners' attitudes towards the use of the listening software for listening enhancement and how learners
rners rated it in terms
ter of different
aspects such as ease of use, flexibility, motivation, usefulness, self-study, learning new words, improving
ing listening.
tenin Not only
ly did it
i enable the
author to know what the learners think of the listening software for self-study in particular and CALL
LL in general for FLL, but it also
al provided
useful insights for integrating CALL into existing FLL programmes in the form of self-study centres.
ntres.
res.
4.2. The participants
50 NNS students (54% male, 46% female) took part in the study. They were at intermediate
te and upper intermediate
intermediate level (100%)
(100% in listening
and attending an intermediate course of general English. They had been tested, grouped and placed
ed by the ELP units of the iinstitutions. They
were a ready group (i.e., clustered sampling) for the study in that they had already been
their background, they
een tested and placed. In terms
term of the
could be considered heterogeneous as they were of 18 different nationalities.
s. In terms of their proficiency in listening, they were
homogenous (i.e. intermediate) in that they had already been tested and grouped
ed accordingly, as mentioned above, and also in their answers
to the pre-exposure questionnaire they indicated that they were intermediate.
level in English, they were
mediate.
e. In terms of their overall le
heterogeneous in that 14% of the learners in their answers to the pre-exposure
revealed
osure
ure questionnaire
questionn
reveal
ed th
that their level in English was advanced
(see Appendix 1).
4.3. The software
The IMM software (NewMillennium) was designed and created by the author. It aimed to develop and practise learners' listening-skills as
well as to improve their listening-development as a part of FLL.
L. To do this, a w
wide variety of activities were provided to help them in
practising and developing their acoustic and visual channels, receptive
skills.
the material learners were instructed
ive and productive
oduc
skills Through
T
(1) at what stage what kind of strategies they needed too follow
and what
f
hat they needed to do,
do (2) how they could improve and develop their
listening and listening-skills, and (3) why they needed
study in the instructed
d to stud
ucted ways.
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While improving their listening skills and development,
also aimed
elopment,
lopment, the software
softw
d to help learners to become familiar with the target culture,
different accents, authentic language and itss features
and stress, fillers, false starts, grammatical mistakes and so on. It
featu such as intonation
intonaa
was also expected to improve their vocabulary
are necessary and essential for listening development and
ocabulary
ulary and pronunciation,
pronunciation which
w
improvement.
The programme contained five chapters
hapters and each chapter was composed
compos of at least three subsections except Directions (see Table 1).
Lesson
(Chapter)

Parts

Reading
ing text

British
Weddings
Weddin

Polar Bear
Pola

Smoking: I

Smoking: II

Directions

pages
3

Length
(min.)
06.01

Media Type
Reading text, audio

The Entire Audio

3

06.01

audio

Introduction
How she met her husband
sband
About her husband
A
The Wedding day
T
Going to Church
Wedding
g Bre
Breakfast
Breakfas
Givingg Speech
Speeches
Speeche
Thee Entire V
Video
Reading Text

3
4
3
4
3
3
3
23
3

00:21
00:26
00:34
00:64
00:43
00:74
00:90
05:86
02.46

Video + visuals
Video + visuals
Video + visuals
Video + visuals
Video + visuals
Video + visuals
Video + visuals
Video + visuals
Reading text, audio

The Entire Audio

3

02.46

Introduction
Light returns
Life begins
Exercise and lack of food
Cold weather and food
Hunting
Possible dangers
A Great deal to learn
The Entire Video
Introduction
Don’t hurt me
I used to smoke
It should be abolished
The Entire Video
Introduction
Do they smoke?
Smoking in public
The Entire audio
Go straight

6
3
4
3
3
5
4
4
32
3
3
3
4
3
3
3
3
25
4

00:59
00:27
00:67
00:18 + 00:25
00:19 + 00:28
00:21
00:79
00:93
08:00
00:45
02:59
02:58
05:62
00:14 + 00:20
00:23 +
00:58+00:51+00:35
02:10
3.40 (roughly)

video
video
video
video
video
video
video
video
video
visuals
video + visuals
video + visuals
video + visuals
video + visuals
audio
audio
audio
audio
audio +animations

audio

The Entire audio

4

3.40 (roughly)

audio +animations

Table 1. The contents of the software
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Each subsection (lesson) featured at least one video or audio clip, the length of which varied from 00.21 seconds to 2:58 minutes, and was
made up of three gradual stages: the preparation, the while-listening and the post-listening stages (see Figure 1).
4.4. The procedure
The learners accessed the software in separate classes, with a maximum of 12 in each class. There were 14 Pentium PCs with appropriate
headphones. The learners were introduced to the software in the first 10 / 15 minutes of the first session. They were shown its major features
using a computer projector, including how to run and control it, and how to make use of it fully. Then, the subjects were requested to
complete the learners' profiles questionnaire (see Appendix 1), the main source of which came from Brett's data collecting procedures for the
same purposes (1999: 465 - 9, 474; 1996: 211 - 12). Afterwards, they were then free to use it as they wished for at least two teaching
sessions. Each session was between two and three hours. Most of the students attended all sessions fully. Those who could not attend the
sessions used the software at the time that was convenient for them. The researcher was on-hand to deal with and overcome any potential
technical or other type of problems.

0

4.5. Methodology
Questionnaires, interviews, observations and log-files were used to gather data. The questionnaires were the key data collection means. They
were structured questionnaires and mostly in the form of 6-point scale-questions (see Appendix 2). They also featured
ature multiple measures of
similar attitudes so that inaccuracy of answers could be guarded against. They were conducted after the learners
finished working with
ers had fi
the software. Afterwards, 8 (out of 50) learners were interviewed, which was sometimes shortly after or within
two week - period of
hin a one or tw
time. The selection was based on the principle of 'first accessed, first interviewed'. They were used to crosscheck
osscheck
check the main data
dat (as a support
data). The observation type preferred was checklists, as they enabled us to focus on what had already
3).
ady been
een determined (see Appendix
A
They were conducted while the learners were using the software. The log-data were used to track
k and register how much time each
eeac subject
spent with the software at each session.

20
1

The correlation between the type of learners and attitudes was analysed by using SPSS. The Spearman
pearman test
t t in Bivariate
variate was
wa used, as the
variables were ordinal with the results further cross-tabulated.

IE
TC

5. RESULTS
5.1. The IMM listening programme was the 'right' learning tool
Some of the statements in Appendix 2 were used to elicit the learners' reactions
ons to
o the software to find out what tthey thought of the software.
They in general found the material very good and useful (Table 2).
very bad
bad
neutral
neutra
good
go
very good
How good the software in
6
4
42
52
general
Listenin Reading
speakin
spe
writin
wr
Gramm Vocabular Unknown
g
g
g
ar
y
The skills the software
98 / 100
68.11 /
48.89
.89 /
18 /
40
4 / 100
4/
6/
1
helped (you might tick
100
100
100
100
100
more than one)
The skill the software
6
2
2
6
4
80
8
helped most (tick one)
Very difficult
V
difficult
neutral
easy
Very easy
Using the software
2
40
28
30
PreIntermediat
UpperAdvanced
intermediate
interme
e
Intermediate
For which level-learners
el-learners
l-learners the software is
suitable most
ostt (You might tick more than
32 / 100
84 / 100
42 / 100
14 / 100
one)
Table 2.. Learners' attitudes to the sof
software iin terms of whether it was the 'right' software for the study in percentage
94% of the learners,
arners, for example, found the soft
software
twa good and very good (42 % good, 52 % very good).

The observations
non-participating observers also confirmed the results. The learners were attentive, engaged and
servations
ervations carried out by two non-p
no
interested
material than they were expected.
sted
ted and spent more time with the m
ma
The interviews
also supported
the above results.
erviews with the learners
lea
su
'Very really,
I can improve my four skills listening and reading and I think it's very useful. That's it.' (Subject ID
y, I think very useful because
beca
CODE 17 / Interview)
nterview
nterview)
'I think it was very interestin
interesting programme for us because for me I first time used computer software learning English. So it was very
interesting. I think it helped
helpe me to improve my English a lot.' (Subject ID CODE 38 / Interview)
Log data also enabled us to see how interesting and motivating they found the software in that it showed how much time each learner spent
with the software at each session.
“You are … You entered the application at 9:08:46 AM … left the application at 11:57:16 AM... spent 02:48:30 seconds.” (Subject ID
CODE 17 / Log data)
“You are ... You entered the application at 12:39:20 PM ... left the application at 2:39:41 PM... spent 02:00:21 seconds.” (Subject ID CODE
17 / Log data)
“You are … You entered the application at 10:20:45 … left the application at 15:25:17... spent 05:04:32 seconds.” (Subject ID CODE 17 /
Log data)
“You are ... You entered the application at 11:10:22 AM … left the application at 12:37:04 PM... spent 01:26:42 seconds.” (Subject ID
CODE 17 / Log data)
“You are … You entered the application at 09:36:31 … left the application at 11:52:09... spent 02:15:38 seconds.” (Subject ID CODE 38 /
Log data)
'You are… You entered the application at 1:42:15 PM … left the application at 3:27:03 PM... spent 01:44:48 seconds.” (Subject ID CODE 2
/ Log data)
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'You are … You entered the application at 3:49:36 PM on … left the application at 6:15:23 PM... spent 02:25:47 seconds.' (Subject ID
CODE 2 / Log data)
“You are ... You entered the application at 13:01:52 … left the application at 13:49:06... spent 00:47:14 seconds.” (Subject ID CODE 4 /
Log data)
“You are …. You entered the application at 9:08:31 AM ... left the application at 11:24:41 AM... spent 02:16:10 seconds.” (Subject ID
CODE 4 / Log data)
5.2. The learners are in favour of the use of multimedia
The results of Table 3 reveal that the learners' responses to items about general attitudes towards the use of multimedia are overwhelmingly
in favour. They think that multimedia is fun, simple, useful and easy. They also found it motivating, interesting and not boring.
What they think of the NewMillennium software. Please tick one choice.
Agree

Neutral

Dis-agree

Strongly
Disagree

Don't
Know

(The software) is fun

16

60

is simple

22

44

18

2

2

2

22

8

2

is useful

44

48

6

2

is easy

20

40

30

10

is motivating

26

50

22

2

is interesting

38

48

12

is boring

2

is difficult
is not useful
is a waste of time
is not interesting

Noanswer

2

2

20
10

Strongly
Agree

10

54

30

4

10

52

32

4

46

46

8

2

36

54

8

4

422

50

4

2

Table 3. The learners' general attitudes to the use of multimedia in percentages
per
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The interviews also supported the above results.
“The program is very good to learn English. And also it is very easy to use because I think it is th
the best program to understand this
programme. I used a lot of programs before, but this one is veryy easy
asy and very flexible and give
give me a good information and also to learn
English language, grammar, listening and speaking. I think it is very
ery good.” (Subject ID CODE: 64 / Log data)
“Really programme is very very good. I think at first time, I thought
htt it is difficult,
difficult, but when I uused it I …find … found (it) very very easy.”
(Subject ID CODE: 28 / Log data)
“Emm … I think the programme was very good, but unfortu
unfortunately it was not for
or my level. I think it is for elementary or intermediate, not for
upper-intermediate. Emm … I found it a bit easy, emm… not iimprove … em
my my listening or my vocabulary. That's why,
m not
ot improving
impro
impr
just … because it was very easy.” (Subject ID CODE:
Log data)
ODE: 44 / Lo
da
5.3. The learners consider multimedia as an efficient
ficien learning tool
Table 4 shows that multimedia is good or veryy good for practising and
an improving listening as well as knowledge of English. In like manner,
the great majority think that multimediaa can help them to learn new lan
language (i.e. vocabulary).
langua
very bad
bad
How good the software for
orr practisi
practising listening
How good the softwaree in improving their listening skills
2
How good the material
erial
rial in improving their knowledge of English
What they think of the NewMillennium
N
software. Please tick one choice.
SA
Agree
Neutral
Disagree
SD
improves my English
Eng
10
2
44
42
improves
es my list
listening
6
2
52
40
helps
pss me learn
lear new language
6
2
2
28
60
doesn't
oesn't improve my Engl
English
2
38
50
doesn't improve my listening
listenin
2
32
60

neutral
6
8
10

good
22
40
50

Don't Know
2

8
6

very good
72
50
40
No-answer

2
2

Table 4. The
hee learners' attitudes tto multimedia as a FLL tool in percentage

This iss also supported by the interviews.
“I think
k it's good programme because it contains many details about the conversation, about listening, about grammar, emm… about the
meaning off new words. That's alright.”
alright (Subject ID CODE: 53/ Log data)
alrigh
I think it's a good programme. A
And
An this software is useful. If you have like this programme now, it is very good because this make many
media a lot of media in one software
so
by a handle touch. So it's good, it's very good. It's good for English language student,...” (Subject ID
CODE: 11/ Log data)
ta)
The use of different parts
arts of the software and the amount of the time spent each session by the learners in the log data also proves this.
“You are … You entered the application at 9:26:22 AM … left the application at 11:36:25 AM … spent 02:10:03 seconds. You entered
page BW: RT, and clicked 'play' and listened to audio-over clip. You entered 'BW: Introduction' part, and dragged and dropped the word
'bride' onto the bride-picture and the answer was correct. You clicked on 'Sub-titles' button and watched with sub-titles. You accessed
'Textual-Global Help' about 'general issues' in listening.” (Subject ID CODE: 53 / Log data)
“You are ... You entered the application at 14:36:57 ... left the application at 15:29:42 … spent 00:52:45 seconds. You entered page BW:
RT, and clicked 'play' and listened to audio-over clip. You entered 'BW: Introduction' part, and dragged and dropped the word 'bride' onto the
bride-picture and the answer was correct.” (Subject ID CODE: 53 / Log data)
“You are ... You entered the application at 14:03:04… left the application at 17:26:07 … spent 03:23:03 seconds. You entered page BW:
RT, and clicked 'play' and listened to audio-over clip. You entered 'BW: Introduction' part, and dragged and dropped the word 'bride' onto the
bride-picture and the answer was correct.. . You clicked on 'Sub-titles' button and watched with sub-titles. You entered page 'Global Help'.
You accessed 'S: II-Introduction' and listened audio clips with 'supplementary visuals'. You accessed 'S: II-Introduction, page 4 of 4, and
watched 'video version' of 'audio clips'. You listened to only 'audio clips'. You accessed 'Animation + audio' part. You listened to 'how to go
to University' of 'Animation + audio' part. You listened to 'Where the petrol station is' of 'Animation + audio' part.” (Subject ID CODE: 53 /
Log data)
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“You are ... You entered the application at 1:31:40 PM … left the application at 4:20:52 PM … spent 02:49:12 seconds. You entered page
BW: RT, and clicked 'play' and listened to audio-over clip. You clicked on 'Sub-titles' button and watched with sub-titles. You entered page
'Global Help. You accessed 'S:II-Introduction' and listened audio clips with 'supplementary visuals'. You accessed 'S: II-Introduction, page 4
of 4, and watched 'video version' of 'audio clips'. You listened to only 'audio clips'. You accessed 'Animation + audio' part. You listened to
'how to go to University' of 'Animation + audio' part. You listened to 'Where the petrol station is' of 'Animation + audio' part.” (Subject ID
CODE: 11 / Log data)
You are ... You entered the application at 9:02:14 AM … left the application at 11:41:36 AM … spent 02:39:22 seconds. You entered page
BW: RT, and clicked 'play' and listened to audio-over clip. You entered 'BW: Introduction' part, and dragged and dropped the word 'bride'
onto the bride-picture and the answer was correct. You clicked on 'Sub-titles' button and watched with sub-titles. You entered page 'Global
Help'. You accessed 'Textual-Global Help' about 'general issues' in listening. You accessed 'Audio-visual-Global Help' about 'general issues'
in listening. (Subject ID CODE: 11 / Log data)
“… You entered page BW: RT, and clicked 'play' and listened to audio-over clip. You accessed 'Animation + audio' part. You listened to
'how to go to University' of 'Animation + audio' part. You listened to 'Where the petrol station is' of 'Animation + audio' part. (Subject ID
CODE: 4 / Log data)
“… You entered page 'Global Help'. You accessed 'Textual-Global Help' about 'general issues' in listening. You accessed
'Audio-visuala
Global Help' about 'general issues' in listening. You accessed 'Animation + audio' part...” (Subject ID CODE: 4 / Log data)
dat
da
5.4. Multimedia is effective for self-study
Table 5 shows that the learners consider multimedia as a self-study FLL tool. Most of them seem to think
hinkk that it is good or very good for
self-study. It gives flexibility, allows them to work at their own pace, encourages them to work alone more and gives them
the control of
learning.
very bad
bad
neutra goo
very good
l
d
How good the software for self-study
8
36
56
What do you think of the
SA
Agree
Neutr
Disagre
S
Don't
NoNewMillennium software? Please tick
al
e
D
Know
now
answer
one choice
gives me flexibility
26
4
2
14
54
allows me to work at my pace

32

52

14
1

2

encourages me to study alone more

38

38

144

10

gives me control of learning

22

54

200

doesn't allow me to work at my time

2

2

46

44

2

6

2
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gives me no control over my-learning
ng
2
4
6
48
40
doesn't encourage me to work alone
lone
ne
8
6
2
46
36
more
Table 5. The learners' attitudes to the features
atures of multimedia which are eff
effective self-study material characteristics in percentage
The findings are supported by the interviews, as well.
“Very really, I think very useful
skills listening and reading and I think it's very useful. That's it.” (Subject ID
ull because I can improve my four skill
CODE: 17/ Log data)
“I think it was very interesting
eresting
esting programme
programm for us because ffor me I first time used computer software learning English. So it was very
interesting. I think it helped
elped me to improve my English a lot.”
lot (Subject ID CODE: 38/ Log data)
“I think it's very useful
seful
eful for me to improve my li
listening because … most listening…, I cannot say, material is not so good for me because
there are no visuals.
(Subject ID CODE: 56/ Log data)
als. So, I think it's very useful.”
l.” (Subj
(Su
The amount off time spent and the use of different parts
of the software by the learners each session also reveals how the learners were keen
p
to use IMM
M software for self-study.
self-stu
“You aree ... You entered the application at 9:22:26
AM … left the application at 11:35:34 AM … spent 02:13:08 seconds. You entered page
9:2
BW: RT, and clicked 'play' and listened to audio-over clip. You clicked on 'Sub-titles' button and watched with sub-titles. You entered page
'Global Help'.” (Subject ID CODE: 56/ Log data)
“You are … You entered the application
at 9:23:59 AM … left the application at 11:45:04 AM … spent 02:21:05 seconds.” (Subject ID
applic
appli
CODE: 56/ Log
og data)
data
“You are ... You
u entered the aapplication at 12:50:44 PM … left the application at 2:38:52 PM … spent 01:48:08 seconds. You clicked on
'Sub-titles' button and
watched with sub-titles. You entered page 'Global Help'. You accessed 'Textual-Global Help' about 'general issues' in
nd wat
watch
listening. You accessed
and listened audio clips with 'supplementary visuals'. You accessed 'S: II-Introduction, page 4 of
ed 'S:II-Introduction'
'
4, and watched 'video version' of 'audio clips'. You listened to only 'audio clips'. You accessed 'Animation + audio' part. You listened to
'how to go to University' of 'Animation + audio' part. You listened to 'Where the petrol station is' of 'Animation + audio' part.” (Subject ID
CODE: 56/ Log data)

The observations of the 26 learners also confirmed the above results. The learners were attentive, engaged and interested (96%, - the 4%
could not be observed-). They spent more time than anticipated. Although the teaching session's time had elapsed, most still wanted to
continue, which amazed the non-participant observers. They could concentrate intensely at the beginning (89%) and their concentration
increased while they were working. However, the concentration of some learners began to wane a little towards the end, which is
understandable. Some learners even asked if there were similar applications that they could work with. Some wanted to purchase a copy of
the NewMillennium. There were, however, a few learners who were not keen to use the software. They indicated that they did not want to
learn English via the medium of computers. This was a factor that had been apparent in the responses to the profiles questionnaire (Appendix
1). This is the general case with some learners.
5.4. There are correlations between the types of learners and attitudes

6
Copyright © IETC

896

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

There are significant associations between different learners' characteristics and their attitudes towards the use of NewMillennium in terms of
contributing to FLL. For example, those who are less confident and relaxed at understanding English tend to think that NewMillennium is
good for improving their listening skills (Table 6). Similarly, the less confident ones are more likely to think that NewMillennium improves
their English (Table 6).
Table 6. Significant P. values of Spearman's nonparametric correlation table between the subject
variables and the attitudes to the software. The
non-significant p values haven't been given

relaxed at
understanding English

good for
practising
listening

good in
improving
listening
skills (LS)

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

good for
improvin
g
knowledg
e of
English

Level of
difficulty

.289
.051
46
.298*
.045
46

Good at understanding
English

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Computer literacy

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Confident at learning
English

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

How often practise
listening alone

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

How often study
English alone

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

How often want to
learn English with
computers

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

-.261
.080
46

How often want to
practise listening with
computers

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

-.345*
.020
45

improves my
English

improves my
listening

-.386**
.009
45

helps
learn new
language
(i.e. voc.)

-.259
.086
45

-.298*
.047
45
.336*
.018
49
-.255
.094
44

-.320*
.028
47

20
10

confident at
understanding English

does not
improve my
listening (L)

-.236
.099
50

-.287*
287*
.044
50

.250
.084
49

.254
.075
50
5

.277
.277
.054
49

-.284
.051
48

-.270
.063
48

.374
.009
48

.259
.075
48

IE
TC

**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). *. Correlation
n is si
ssignificant
gnificant
ant at the .05 lleve
level (2-tailed).
eristics and
nd their attitu
There are significant associations between different learners' characteristics
attitudes towards the use of NewMillennium. Those
with less computing skills (i.e. basic) tend to view NewMillennium
wMill
as more
re interesting
resting (Ta
(Table 7). Similarly, while those who are confident at
NewMillen
NewMillenn
he assum
understanding English are less likely to think that NewMillennium
is useful. The
assumption underlying this is that they are more confident
because they are more advanced in overall English,
before
(see Appendix
glish
lish,, as indicated
indic
b
ppend
pend 1), and probably the confident learners simply found
the NewMillennium software too easy. The interviews
this.
nterviews
erviews also support th
“Emm … I think the programme was very
y good,
od, but unfortunately it w
wa
was not for my level. I think it is for elementary or intermediate, not for
upper-intermediate. Emm … I found it a bit easy, emm… not improve … em not improving my my listening or my vocabulary. That's why,
just … because it was very easy.” (Subject
Subject
ubject ID CODE: 44/ Log data)
This matches the results of the questionnaires, as well, (see Table 1)
1) in that some learners found the NewMillennium easy.
The less confident ones tend
is useful (Table 7).
endd to believe thatt NewMillennium
N
Table 7. Significant
nificant P.
P values of Spearman's non-parametric
n-paramet correlation table
between the
he subject variables and the attitudes to the softwar
software.
Computer
omputer literacy
l

Good at learning English
Englis

(The
software is)
fun

useful

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

easy

Interest ing

simple

difficult

.342*
.016
49
.330*
.027
45

Confident at understanding English

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

-.366*
.012
46

Relaxed at underst
understanding English

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Relaxed at improving listening

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

-.314*
.032
47

Good at improving listening

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

-.349*
.020
44

How often practise listening alone

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

.346*
.014
50

How often want to practise listening with computers

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

-.299
.051
43

.334
.020
48

.288*
.047
48

.324*
.023
49
.300*
.038
48

.243
.096
48

.329*
.024
47

**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).
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There are significant associations between different learners' characteristics and their attitudes towards the use of multimedia in terms of
effective self-study characteristics. Those who want to practise listening with computers a lot tend to think that multimedia encourages them
to study alone more and gives them control of learning. (Table 8). In the same way, they think that multimedia encourages them to study
alone more and gives them control of learning (Table 8).
Table 8. Significant P. values of Spearman's nonparametric correlation table between the subject
variables and the attitudes to multimedia.

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

-.265
.078
45

good at improving listening

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

-.297
.050
44

How often practice listening
alone

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Computer literacy

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

How often want to practise
listening with computers

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

How often want to learn
English with computers

C. Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Confident at improving
listening

encourages me
to study alone
more

gives me
control of
learning

doesn't
allows me to
work at my
time

gives me no
control over
my L

-.253
.094
45

does not
encourage me
to work alone
more
.292
.058
43z

-.263
.097
41
-.359*
.0166
455

-.2
-.282
.057
46

.274
.057
49

.380**
.008
48

.362*
.011
48

.257
.077
48

.260
-.260
.088
44

-.317*
.034
4
45

-.
-.462**
.002
44

.289*
.044
49

.257
.0777
48

-.261*
.080
46

-.294*
294*
.0488
46

-.395**
-.395
.007
45

20
10

confident at understanding
English

allows me to
work at my
pace

**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). *. Correlation is significant
ficantt at the .05 level (2-t
(2-tailed).
6. Limitations of the study
Although the results match the findings of the similar studies (e.g. Ayres 2002: 241 - 49; Brett 1999
Herrington and Oliver 1997: 3, 10;
1999; He
Teremetz and Wright 1997; Brett 1996: 191: 212; Stevens 1995: 289-99), the limitations need to be indicated. The sample size was not
necessarily large, only 50 learners. The study was not longitudinall in
software for around six hours in total. The
n that the learners accessed the sof
study was also based on one programme that created by the author.
or. The learners might
mi t be considered
consider to be more sophisticated and motivated
in that they had travelled a long way to come to Britain to study / work.
rk.
k
7. Discussions
The results of the study that aimed to establish the learners’
revealed that the learners consider the use of IMM for
arners’ attitudes to IMM
MM software
oftware rev
FLL (during self-study) useful and beneficial in terms
diverse aspects (Table
rms of divers
dive
ble 9).
seful
is useful
n help learners learn different lang
langu
can
language skills
is fun, simple, useful, easy to use,
se, motiv
mot
motivating, interesting
improves
mprove English
improves
proves listening
helps
ps learners to learn new language
is good
od for self-study
self
arners flexibility and contro
gives learners
control over their learning
allows learners
ners work at their pace
pac
encourages learners
study alone more
rs to stud
not be too easy
not
n be too difficult
be slightly
sl
ahead of the learners’ current level
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TC

Table 9. Positive aspects of IMM software
x
x
x
x
x
IMM software
x
x
x
x
x
The contents of IMM
MM
x
should
x
x

The results match with the findings
findin of similar studies
st
(e.g. Almekhlafi 2006: 121-142; Ayres 2002: 241-49; Brett 1999; Herrington and
Oliver 1997:
1997; Brett 1996: 191:212; Stevens 1995: 289-99). The results contribute to the existing body of
97: 3, 10; Teremetz and
a Wrightt 1997
knowledge
edge
dge about attitudes towards CALL in general and IMM listening software in particular. The implications are, therefore, that not only
shouldd material writers need to further
furthe develop professional IMM software, but such materials should also be integrated into FLL
programmes
self-study
mes for (class and) sse
lf-study
f-study uuse alongside CMs.
The use of IMM is becoming more popular although it is still mainly used for self-study (e.g. Thieman 2008: 342-366). Not only is IMM still
uncommon in teaching/learning,
teaching/learning but it is also not integrated into most classroom/language teaching/learning institutions/centres around the
world (e.g. Bax 2003:20-23).
003:20
003:20-23).
In comparison to some
years ago, currently superior applications are available on the market. This is partly due to new developments in the
me ye
yea
field of educational technology
and mainly resulting from recent investigations and experiences gained in the field of MC design and FLL.
h
Future investigations will further empower materials writers to design each element of IMM applications more precisely, which will
eventually result as a whole in providing LLs with ideal conditions intended to facilitate FLL. This is crucial because if IMM software is
interesting and prepared in ways learners like and need, much can be done towards the awakening of positive attitudes regardless of whether
learners’ initial stances are positive or negative. This can lead to motivation, which is seen 'as important in determining how actively the
individual works to acquire language material' (Gardner 1985: 147). Such software, as tools, can better and more effectively result in
contributing to FLL. This is likely to help and encourage learners to be language users, which is the objective of FLL. To achieve this, skills
and effort in full and real sense are required. IMM software and traditional tools ought not to be regarded as rivals. Instead, they should
complement each other to improve FLL.
The implications are that not only should materials-writers further develop interactive professional MLS for autonomous intermediate
learners as well as other level-learners, but also such materials should be integrated into FLL programmes both for class- and self-study use
alongside conventional materials.
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Further research with a larger group of learners over a longer period of time on more than one multimedia programme is, however,
necessary. Investigations are also needed as to whether and to what extent such positive aspects of multimedia can be transferred to the realworld.
Future investigations need to tease out how to design each element of IMM applications more precisely, which will eventually result as a
whole in providing learners with ideal conditions intended to facilitate FLL. Further studies of the author to this end will follow.
Acknowledgement: The author wishes to thank the three anonymous referees for their extremely helpful comments, and the students for
participating in the study.
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Figure 1. A sample page of the software

Appendixes:
Appendix 1: The learners' pre-exposure - characteristics-questionnaire results
Male
54%

Gender

Female
F
46
46%

Libyan: 30 Japanese: 12 Spanish: 4 Kurdish: 2 French: 2 Saudi: 8 Tai: 12 Colombian : 2 Mongolian:
M
Mong
2 British: 2 Syrian: 4
Chinese: 8 Italian:2 Vietnamese: 2 Estonian : 2 Portugal: 2 Bulgarian: 2 Israe
Israeli : 2

Nationality
Native language

Arabic: 44 Spanish: 6 Mongol: 2 French:
rench:: 2 Portuguese: 2 Japanese: 12 Kurdish: 2
Chinese: 18 Italian: 2 Vietnamese: 2 Bulgarian:
lgarian:
ian: 2
11-15years

16- 20 years

Age group

6

Any other languages (apart from English and their native
ve
language) they speak

21-25years

26-30
0 yea
years

More than 30 years
M

24

38

30

24.5

6 - 10 years
22
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More than 10 -years
8

Advanced

86

14

Intermediate

Advanced

Their level in listeningg

100

Post-stud : 42, Job : 222 , World language : 26, Communication : 4, No-answer: 6
1
2
3
4
5
Proficient User
36

12

Those who used software for learning a foreign langua
language before
languag
confident
confide

relaxed

good at it

confident

4

5

14.0

20.0

40.0

12.0

4.0

1
12.0

good at it

20.0
2
24.0

1

2

2

2

2

1

1
6.0

26.0

2

5

No-answer

not good

10

4

4

3

3
36.0

16.0

5
8.0

4
14.0

5
6.0

14.0

40.0

5
8.0

20.0

3

5
8.0

4

38.0
2

20.0

4

24.0

3

10.0
not relaxed

4

3

20
not confident

No-answer
4.0

24.0

48.0

24.0

10.0

3

Yes

80
No-answer

5
4.0

14.0

40.0

10.0

1

3

2

4
12.0

38.0

14.0

1

3
48.0
44.0

14.0

1

6.0
relaxed

2

1

6.0
confident

No-answer:
No

3

6.0

good at it

18

2

8.0

relaxed

32

1

8.0

How they feel about improving
their listening

No-Answer
8

intermediate

Pre-intermediate
diate

How they
ey feel about
aab
understanding
when listening
ning to English

2

75.5

3 - 5 years
24

Pre-intermediatee

How they feel about le
learning
English

No answer

Yes

Their level in English

Their reasons off learning
earning English
Computer
Basic User
er
literacy

Cantonese: 2 Mandarin: 2

No

1 - 2 years
38

The period of learning English

Ru
Russian: 2

4

5

No-answer

No-answer

No-answer

No-answer

No-answer

No-answer
12.0

Sometimes

Occasion-ally

36.0

50.0

4.0

6

28

52

10

not confident

10.0

5
4.0

often

not good

10.0

6.0

10.0

not relaxed

8.0

10.0

a lot

Not confident

8.0

never

not relaxed

not good

No-answer

How often do they normally study English alone?
How often do they normally practise listening alone?
4
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How often they normally want to learn English with
computers
How often they normally want to practise listening with
computers

20.0

28.0

32.0

16.0

2.0

2.0

30.0

30.0

24.0

10.0

2.0

4.0

Appendix 2: The learners' attitudes to the software
very bad

bad

neutral

good

very good

Grammar

Vocabulary

Unknown

neutral

easy

Very easy

How good the software in general
How good the software for practising listening
How good the software in improving their listening skills
How good the material in improving their knowledge of English
How good the software for self-study
Listening
The skills the software helped
The skill the software helped most (tick one)

Reading

speaking

Very difficult

writing

difficult

Using the software?
Pre-intermediate

Intermediate

Upper-Intermediate

Advanced

For which level-learners the software is suitable most (You
might tick more than one)
What they think of the NewMillennium software. Please tick one choice.
SA
Agree
Neutral
Disagree

SA

Don't Know

No-answer
N

(The software) is fun

is useful
is easy
is motivating
is interesting
gives me flexibility
allows me to work at my pace
encourages me to study alone more
improves my English
improves my listening
helps me learn new language
gives me control of learning
is boring
is difficult
is not useful
is a waste of time
is not interesting
doesn't allow me to work at my time
doesn't improve my English
doesn't improve my listening
gives me no control over my-learning
doesn't encourage me to work alone more

20
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is simple

Appendix 3: Observation of the learners' attitude to
o the mater
materia
material in general
Subjects are
Subjects are
re
They are

attentive
attentiv
engaged
interested

inattentive
disengaged
disinterested

Yes

IE
TC

1
2
3

4
5
6
7

No

They could concentrate on at the beginning
They could concentrate on while they were w
working
work
Their concentration
ntration began to wane towards th
the end
They look enjoyed
oyed the material
ma

NP observer's name: …………………
………… Signature & Date…..………….
Date…..……
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Abstract
Learning is one of the important facts in human life. Because by this human life faced by many various changes. Video conferences create
interesting opportunity for the students in this case.
For the usage of the video conferences having the prepared curriculum is necessary. So by the use of educational technology we can
gain this goal.
In fact this process conducts our educational activities. In the technical Point, video conferences handle the conduct of audio visual waves in
the educational process. Thus it made meaning full area for learning and living. The virtual conference goals are very
ery various, such as:
1.The extension of the learner.
2. The development of information foundations.
3. Creation the opportunity of data gathering.
4. Preparing learning condition for technical, art, scientific, social, sport activities etc.
At the end, in virtual conferences, knowledge will directly go towards the learners.
Now I invite you to read the other parts in the main paper.
Key words: educational, technology, video, conferences, students, curriculum.
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INTRODUCTION
The progress of Sciences and technologies offers new knowledge’s. This builds new needs
should
eeds for human. So education
educa
shoul be done rapidly.
Educational technology made the educational process easy rapid and careful. Educational
evaluating
ationall technology is useful for the
ationa
th designation,
de
and handling of the curriculum. By the extension and developing of communicative
educational organizations try to
unicative
icative and mass Medias educatio
education
improve the process of quality teaching and learning. In the other hand governmental
rnmental stuffs, pr
principals and the program designer pay
attention to educational technologies for gaining their goals and promotingg their social
2007).
soocial programs (Mohseni,
(Moh
200

C

THE HISTORY OF THE EDUCATIONAL
DUCATIONAL
UCATIONAL TECHNOLOGY
For defining the concept of educational technology we should payy attention
has passed. Of course these
ttention to the levels
leve
l ls which this phenomenon
ph
levels are related to 1900 decade. In the before years the teachers
herss brought the real things in the class in order to help their teaching, or
sometime they drive the students to the museums (Curran, 2007).
These were the first step of the educational technology usage. Thus this
Educational technology has passed throw
his act was
as not very formal.
for
fo
different levels in its evolution. These levels were something's
methin like the follow:
llow:
1- The instruments
2- Educational materials
3- Curriculum systems
4- Educational systems.
5- Social system (Koppoma, 2000)
In facts these are not exact factors which
countries.
hich should be noted by all the cou
countr
Even though the educational technology
nology seems very youth but its usage
usag is equal to the history of human knowledge. Every time human faced
with the causal problems of thee things tried to so
solve
difficulties by the technical things.
lve
ve his/her difficulti
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EDUCATIONAL
EDUCATIONA TECHNOLOGIES USAGE
In the educational encyclopedia
in 1989,
yclopedia which has published
pub
198 educational technology pretends as one of the humanistic branches of human
sciences which havee three features like the followings:
follow
A. The first aspect
mass Medias which affected the order of learning and teaching.
ct is related to the usage of the new m
B. The secondd one is related to the
of the educational material which deals with learning. So in this process we
t process andd designation
d
discuss about
outt goals, the election of the methods and preparing the references.
C. The third
Of course this level includes levels "A" and "B" too (Soheili, 2005).
hird aspect is connected
connect to problem
problem solving.
s
By these
has some improvements in two cases. The third one is educational level system and the other
ese we found that educational technology
techno
techn
one is social level. In the first one the
th individual’s education will be seen according to the needs of society. It means that both of the
individualss and society are importa
important because everyone is able to solve human problems. The researches of this level of the educational
importan
technology concept
like who, whom and how!
oncept asks some questions
que
qu
For social systems
concept of technology mostly conduct the educational process.
ms level the co
con
LEARNING BY VISUAL CONFERENCES
Visual conferences made interesting opportunity for individuals and the group to face to face discussion about cultural difference and
similarities. This facility in fact is a new phenomenon which is built by the revolution of digital learning in the learning technology
(Boulding, 1969). The facilities of visual conferences made most of the data which are need for thinking, teaching and learning. For example
we can think about static data’s which are in the museums. Such facilities may build the complex meta- cognitive. For humans in New
Year’s having such facilities could develop the historical information.
For using the video conferences we need previous program designation. The levels of programming for data exchanges sometimes needs to
days and months, because the capacity of the exchange able datas is very huge in such conferences. In using such conferences its details
should be defined as well as possible. The limitations should survey previously. Often when we know the limitation the process of program
designation will be done easily. Also by the E-mail facilities could exchange some dates and do the programming easily, and accommodate
the situations for handling the conference. E-mail is an expensive tool for thus activities. One of the limitations in this case is related to the
radiation of times especially when the destination of the partners and participators is very long. So it is better we solve this time differences
(Boltanski, 1999).
Technically, visual conference is directly transfer audio visual waves from one place to another. Of course by computers phone we can do
this connection all over the world. As I told before visual conference could be handle between two or more participator all over the world
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(Reap 1997). By this we can prepare the potential facilities for long distance learning. For example by this the students can ask their
questions from the experts. By these, conferences usually are suitable for scientific, technical, economical, cultural and social discussions
(Baker, 2000).
VISUAL CONFERENCES GOALS
According to learning activities the goals of this conference are:
1- The extensions of the student’s awareness to the multi media instruments.
2- The developing of communication bases according to data.
3 -Building the interest for gaining up to date information’s.
4- Constructing national or international subjects in different courses.
5- Improve the ability of individuals to present and show their sensitivity.
6- Close the ideological, political, cultural and social variations by a not experimental bridge.
RESULTS
1- This conference is very interesting for the students.
2- This conference is powerful for teaching and learning (Mosby, 1997)
3 -This conference increase learning too much.
4- By this, the partner always keep in touch.
5- In this conference the students gain the science directly (Garnham, 2000).
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Abstract
ntury. In order to provide
Lifelong Learning (LLL) has been a remarkable response to people-centered educationall demand
mand of 21st century.
effective formal, non-formal, and informal learning, immersive educational activities undertaken
ertaken throughout life should be aim
aimed to create a
learning society in which people can experience individual and collective learning with
constrains
location. The concept of
ith no constrai
nstra ns of time
tim or location
lifelong learning within the context of distance immersive education encompasses diverse 3D activities. The three
Web-based
thre dimensional,
dime
structured activities supported by distance learning technologies can be viewed as interactive ttools which foster
oster LLL.
L
LL In this perspective,
Second Life (SL) can be regarded as one of the learning simulation milieus that
at allow learners to
t participate in various educational LLL
activities in individual or group forms. The following paper examines how SL, ta
taking
simulative nature and the possibility
aking advantage of iits simulati
for creative interaction among participants, which are also common in games,
in immersive constructivist
ames, allows th
the learners to participate
particip
p
learning activities. The paper will also touch on the current uses of SL as a tool for LLL, as well as its potentials
for further development
p
according to the current trends in adult education. Further, the authors
hors
ors will discuss its limitations and will
w make suggestions towards a more
complete pedagogical use.
Keywords: Second Life (SL), Lifelong Learning, immersive education,
on,
n, 3D, virtual game
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INTRODUCTION
TION
N
Until quite recently, the game based three dimensional
designed
within the frame of distance learning technologies seemed
sional virtua
virtual platforms
p
gned
ed with
to be built upon the nuances of Lifelong Learning
described by Areeyaa R
Rojvithee’s (n.d.), LLL is a learning concept that embraces
ing
ng (LLL). As descri
formal, non-formal and informal education within a continuous lifelong
process for all times and all places. Lifelong learning activities
life
constructed within the frame of Web-based
education might be the best tools to foster LLL. As connoted by Pivec and
sed structured
sttructured distance educa
educatio
Dziabenko (2004, p.24) game based learning is becoming a new for
form oof interactive content that universities are also looking for a new
positioning in the changing settingg of lifelong learning.
learni
learning. As one of the
th 33D centered milieus supported by LLL strategies, Second Life (SL)
with its multicultural immersive form allows its registered users to have
a vivid sense of belonging to an interactive community based on
h
game engine (Gollup, 2007) but not specifically accessible for onl
only a selective group of fanatical online gamers (Feldberg & et.al, 2009, p.
36). In this connection, SL
initiative in which instructional simulations and animation based learning
L can be viewed as an educational
educatio
approaches take place within the context of content
development.
As highlighted by Kim & Baek (2010 p.165), SL is a classroom built in
c
developm
3D cyber space in which
studies are conducted via digital course materials. SL, in this regard, emerges as a semihich in-game based construc
constructive studi
structured, active platform that facilitates constructivist
learning (Scott, Liu and Kumar, 2010). In the study conducted by de Freitas & et al.
nstruct
(2010), Second
nd
d Life is estimated as a collaborative
collaborati
collaborativ milieu, which might use the socially-based learning activities designed for lifelong
learners. Thus
as a unique
platform for knowledge construction and collaborative interaction between the digital
us and so, SL can be appraised
a
un
representatives
atives
es of selves termed
terme avatars and ccourse instructors within an immersive social network based on LLL. According to Franklin
(2008) an animated grap
called avatar becomes the representative of a learner in the case of an educational setting. SL, as an
graphical
hical character ca
call
ascendant
source providing cyber interactions among avatars (Goksel-Canbek & Kurubacak, 2010).
dantt platform, is an immersive multicultural
mu
Thereforee on SL, the avatars are encouraged
to interact with one another in a communicative surrounding. The platform is ideal for the
enc
applications of technology-enhance
technology-enhanced
technology-enha
ance education which lead to participatory active education supported by distance related technologies. With
its interactive-communicative
the integration of SL into higher education is highly debated (Jarmon & et.al, 2009) by many scholars.
communicative unity,
un
u
The reason for thiss debat
debate is the
t structure of SL that allows its residents to learn in game based simulation forms.
PURPOSE
Second Life (SL), as a novel distance related technology, is emerging as a new Web-based logical tool for distance education (Ritzema &
Harris, 2008) SL, is an opportunity that embodies a community of learners in which learners and course instructors interact equally and
collaboratively during the process of knowledge construction (Feldberg et. al, 2009). The user generated learning makes the platform a place
with an interworking function of virtual reality from which the learners and course instructors both benefit from. As indicated by Clark
(2009), Second Life offers hands-on and minds-on activities which make it possible for students to replicate the simulation experiments
within a didactic immersive milieu.
SL is a teaching/learning milieu with courses offered by more than two hundred universities (Scott, Liu and Kumar, 2010) and has over 100
regions for SL islands used by universities and colleges (Kim & Baek, 2010). In this regard, SL, as a virtual learning system, is an advanced
platform consisting of various higher education institutes across the globe. In this context, it is an active novel system of teaching and
learning in which interaction can be observed obviously between learners and course-instructors. By interacting, both sides evolve their
computer literacy skills and manage to gain effective and enriched communicative abilities. SL can be augmented
by linking 3D
objects to external applications and Web content (Sullivan, Baum, Dyer & Braman, 2009). That activates
collaborative tasks
within digital communities of the platform on which users can promote consistent learning.
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This paper examines how SL used as a tool for LLL through its game-like co-created simulative nature allows its users to participate in 3D
constructivist learning activities. The paper also explores current trends and potentials of Second Life within the context of LLL. Further, the
authors will discuss its limitations and make suggestions towards a more complete pedagogical use. In accordance with the abovementioned
objectives of this paper, LLL through SL is intended to be explained for promoting new approaches and perspectives toward future studies
on virtual learning. The paper will elucidate the learning potentials of digital communities within the context of LLL.

IE
T

C

20

10

CURRENT TRENDS, POTENTIALS and LIMITATIONS of SL
Second Life is a computer-generated platform on which instructors and learners are more active by developing the milieu rather than purely
replicating real life into this cyber space (Kim & Baek, 2010). According to the mentioned authors, the virtual land makes the instructors and
the designers apply incentive methods of learning within individual and group tasks. The land designed on game patterns with no
competitive goals allows its users to get involved in a highly interactive educational process. Through their self created visual
representatives, avatars can create unique designs and participate in team works. While clarifying the trends, potentials and limitations of SL,
simulations should be taken into great consideration.
As connoted by Wagner (2008; Feldberg & et al, 2009) virtual worlds have a great benefit of using simulations and simulations in 3D virtual
worlds typically allow for the playing of different roles, and as such contribute to learning through experiencing. The simulative
experiences of SL support the constructivist learning through collaborative activities.
Learning with Simulations
Second Life is a virtual world whose features are considered by some ideal for instruction. The ability
one’s avatar,
tyy to identify with
w
transforming it to the closest to one’s imaginary self, the possibility to wander around unknown worlds, thee freedom to act in similar to real
life circumstances without the dangers that doing it in real life would entail, social interaction with people
eople with similar interests,
int
interests
erest and finally
the ability to engage in different kinds of activities, are some of Second Life’s characteristics that make it more than a distance llear
learning or a
social networking platform. All the above, together with interactivity and the endless possibilities
ossibilities
ssibilities this virtual world offers
ooffer to its
“inhabitants”, call for a closer look on the Second Life phenomenon.
Various instructional approaches support the use of simulations in education, starting from
rom different
ferent theoretical
theo
theoretical principles
rinciples on
o knowledge.
Cybernetic psychology, as used by Joyce, Weil & Calhoun (2004, 323-334) in order to form a model for teaching
te
with simulations, sees
learning as experiencing the consequences of one’s actions in their environment, which leads to alteration of their rea
reactions. Behavior is
corrected and lead to adjustment to desired forms of reaction through the constant
environment depending on
ant
nt ffeedback
eedback one get from their en
envir
their actions. Consistent with this theoretical approach, cybernetic psychology sees
because they
es simulations as ideal learning environments,
en
allow learners to adjust their behavior in regards to the feedback they get from
“Feedback” is what
rom the
he system represented
represente in the simulator.
sim
makes simulations an effective learning environment, while it enables thee users to adjust their own cogn
skills to the process of learning.
cognitive sk
Another approach, expressed by Reese (2007), sees simulations as convenient
maps, namely representations
nvenient means for the creation of mental
me
of relations between facts and ideas. Simulations and games give thee players opportunities
experiences in virtual worlds, which enable
opportunities to live exper
experi
the formation of mental models. This means that a simulation enables
factors and experience the results
nables
es the user to experiment with various
va
of his/her activity in the digital environment of the simulation, a process synonym
synonymous
knowledge construction and connected with
synony
ous with kn
situated learning conditions. The player who acts in a simulative environment constructs cognitive
models by interacting in it with the
co
material offered for learning. These models can function
simulations allow the creation of cognitive
on as
a preparation
n for future
ure learning, since
s
maps, through the development of analogical thinking,
analogous to previous knowledge.
g, namely
name creation of knowledge
wledge ana
anal
The third approach sees learning as a social construction.
to Wenger
ruction. According
Accor
Acc
ger (1998),
(1998) learning is constructed through one’s participation in
communities with common interests, through a process of identit
identity formation due
ue to
t “membership” in such communities. Simulations and
computer games enhance this feeling of belonging
elonging
nging in a community with common interests, while the player/user learns ways to react in
situations similar to those of real life, connected
nnected
ed to a specific profession
professio and its practices, enabling the user to not only adopt such behaviors
in the virtual environment but also to
situations (Shaffer 2006a, Shaffer 2006b). This way, virtual worlds like
o transfer them in real life situ
situation
Second Life or computer games allow
of simulated real life situations and proceed in problem
llow the learners
learrners to construct understandings
under
und
solving techniques before they confront
onfrontt similar situations
ituations in real life.
Interaction with other participants
ants in a virtual world, be it an online game or a simulation like Second Life, seems to be one of the core factors
of enjoyment (Simon, 2006).
interaction
virtual
environment (Lee & Hoadley, 2006), cooperation (The Games-to-teach
6). Social inter
interac
tion within the
th virt
i
Research Team 2003, 22),
and team playing (Ke, 2008), as well as competition (Vorderer & et
2), knowledge transfer
transfe between the users/players
us
al., 2003), are also crucial
rucial factors connected with
w game enjoyment and are related with participation in virtual worlds in general, being
completely aligned
d with learning theories that pro
promote cooperative learning. Audiovisual representations that enhance interaction seem to
promote identification
fication
ication of the users
use
users with their avatars
vatar inside the virtual environments (Hefner et al., 2007), which in turn brings more interest
for the activity,
ity,
ty, creating condition
conditions for wh
what
at is kn
known as “flow state” (Kiili 2005; Simon, 2006; Hefner & et al., 2007). Creating and taking
an electronic
nic identity may also enhance empath
empathetic understanding (Lee & Hoadley, 2006). The greatest advantage of the digital simulations,
er, is the chance given to the user to participate in environments that simulate reality, in a way that realizes what is called situated
however,
learning
ng conditions (Gee 2003, p. 72-112).
72-11 In particular, the players participate in real-life simulations, which they would not be able to
experience
ce otherwise, in their natural
natur presence. Simulations thus engage users in activities otherwise unapproachable, which could
correspond to real-life
real-life parallels.
realarallels.
Trends of Second
Higher Education and Business Organizations
ond Life for Education:
Educ
Edu
Since its launch in 2003,
Life has been used as a virtual space for training and education, a trend that has been increasing in the
2003 Second
Sec
following years. Thee numb
numbers
of institutions, private or public, higher education or other, which offer virtual modules in Second Life, have
num
been increasing rapidly. According to the wiki.joycadia.com space, formerly known as the Second Life Education wiki, the variety of
courses offered in Second Life (the editors of the site divide them in 43 categories in total, on January 2010) is tremendous, ranging from
courses offered by University faculty as part of their traditional classes, to training sessions offered by international organizations, to virtual
libraries with specified interests. The SaLamander project categorizes the courses offered in Second Life regarding the user’s expected
learning outcomes, namely the kinds of activities they are engaged in when they enter the space of each of the educational Second Life
projects. These categories, which Experiential, Role play, Diagnostic, Problem solving, Demonstration, Collaborative, Constructive, Skill
building,
gaming,
correspond
to
instruction
methods,
are
listed
as
follows
(http://www.eduisland.net/salamanderwiki/index.php?title=Main_Page).
Potentials of Second Life as an Educational Tool
The variety of the efforts described above however, raises some issues regarding the nature of learning in the simulative environment of
Second Life. Is it used as just another distance education platform, providing synchronous and asynchronous distance learning opportunities?
Do the creators and educators involved in it just transfer distance learning applications, without taking advantage
of the simulative
nature and the endless possibilities of the medium? The characteristics of Second Life, as well as virtual spaces in
general,
could
make it an ideal virtual place for learning. What would differentiate it from other platforms created for distance learning applications? In
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other words, why use just another new technological tool, if it only utilizes the same applications as others? What is new in Second Life that
could be used in education? No matter what, learning in Second Life, and in virtual worlds in general, is still an area full of potentials and
possibilities. Our hope is that Second Life and all the other virtual worlds will be utilized in the best possible way, taking into account the
particularities of the medium and fully developing them in purely pedagogical terms, and not seeing it solely as another distance education
platform. What should be utilized in Second Life and all the emerging virtual environments, when used for education, is the advantage they
offer for the user to experience certain possibilities, e.g. through simulations of historical worlds, professional environments or social
simulations. Its current use mostly focuses on Second Life as an online meeting point, for the creation of e-classrooms and virtual
conferences, constraining it in the possibilities most e-learning platforms already make use of. It does not therefore take advantage of the
chance to create authentic experiences simulating real-life situations. Inserting a virtual environment such as Second Life in education is itself
no panacea, if it is not followed by the utilization of its characteristics that make it a new medium. For example, in teaching foreign
languages in SL one would expect to find more opportunities for real interaction with native speakers of the language learnt or even virtual
trips to foreign countries.
Limitations of Second Life as an Educational Tool
Second Life as a new digital innovation and a technology based semi-structured platform has some limitations in service. Even though, SL
can be regarded as a Web based learning milieu built upon self-centered and collective hands-on and minds-on activities, it still faces some
obstacles towards pedagogical utilization of the SL land.
As indicated by Jeggins & Collins (2007), even though new technologies bring pedagogical utopia for the
there is still an
he innovators,
innovat
innova
ambiguity regarding what Second Life will bring to educational evolution. New applications fed by distance
technologies of SL are
nce
ce related techn
still questionable in terms of skills gained on using three-dimensional game based images. With a similar
milar
ar approach, it is hhighlighted that
limited access to simulation-based virtual worlds would impede possible learning opportunities if educators
and
ucatorss do not take the reservations
rese
res
concerns (Franklin, 2008) related to constructivist learning approaches. According to a research in which SL users assessed SL,
S it can be
claimed that the platform is a popularized Web 2.0 tool supported by 3D technology (Goksel-Canbek,
research on
el-Canbek,
Canbek, 2009) on which new rese
content and curriculum development should be reevaluated in order to achieve more interactive
ctive and goal oriented educational rresults. The
constructivist activities planned beforehand and the curriculum designed onto appropriate pedagogical
the restraints of
ogical patterns
patter
patt rns would
uld omit th
SL. The content built up on convenient communication and learning theories would generate promotive
pro
promotive and
an prominent improvement on
learning.

20

CONCLUSION AND SUGGESTIONS FOR FUTURE
RE TENANCIES OF SECOND LIFE
LIF
The Web-based distance learning strategies elicit new tenancies through 3D interaction
communication on SL. In order to
interac
action
tion and interdependent
interdepen
comm
make the learning systems influential, the learning experiences should be financially
inancially reevaluated by the researchers.
researc
The learners’ views and attitudes toward SL learning might be clearly
expression. In this regard, the
early
arly observed within the frame of avatar
a
game-like simulative nature of the land, as a tool for LLL, should
approaches onto immersive learning.
d be analyzed for the
th futuree approach
In addition to the abovementioned concerns such as the land’s current
urrent
rrent trends, potentials and
an limitations discussed by the authors, the
suggestions for future tenancies (Goksel-Canbek, 2009) of Second Life are as follows:
ollows:
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¾
The SL platform should be enriched with
in order to eliminate the deficiency of immersive
th effective and
an supportive Web
eb 2.0 tools
t
synchronous/asynchronous communication;
¾
The inadequacy in providing file sharing,
omitted;
haring,
ring, IM should be omi
¾
Convenient curriculum and planned
into great consideration in course design;
nned content
con
should be taken
aken in
¾
Diverse troubles confronting e-learning sshould be handled
and dynamic experts and researches of SL;
d by self-regulating
sel
¾
Web-based distance learning
and constructivist learning should be internalized by the designers and
ing strategies for online collective
tive an
course instructors of SL;
¾
The online courses systems
independent
ystems should include both inde
independ
pend and collective schooling that foster LLL;
¾
The learning experiences
eriences should be incentive;
¾
Self-centered and collective activities
thinking should be formed;
activiti built upon creative
cre
¾
Interactive communication
ommunication should be pprovided in SL network;
¾
Joint sources
data exchange;
rces sh
should be clustered for extensive
exten
¾
The reconciliation
variouss ICT tools should be considered;
econciliation
conciliation of effective
e
¾
Problem,
based
should be provided.
oblem,
blem, project and research
res
based activities
acti
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1.
INTRODUCTION
Many studies of computer-assisted language learning (CALL) have extolled the benefits of computers (Kelm, 1992; Kern, 1995; Le
Lee,, 2004).
Lee
Computer-mediated communication is one of the means for more opportunities for communicative practice
importantly,
prractice with technology. More imp
i o
for low proficiency learners and those who are shy and reticent, the computer-mediated environment
for increased
ent seems
seem to provide
vide opportunities
opportunities fo
linguistic output (Beauvois, 1992; 1998). These studies however, lack empirical evidence.
Additionally, a comparison between computer-mediated communication (CMC) and face-to-face
o-face (F2F)
2F) communication seems tto be a critical and
valuable extension of research on CMC at this juncture to provide for a more pragmatic understanding
2003; Levy, 1999;
ng of CALL (C
(Chapelle, 20
Ortega, 1997). For a hypothesis about what to look for in learners' language, Chapelle (2003) has ccalled on CALL
researchers to turn to the work
LL res
research
of Interactionist second language acquisition (SLA) researchers (Long, 1985; Pica ett al
al.,
., 1989; Varonis & Gass, 1985). IIn other words, advances
in theories of SLA should inform current language learning and teaching practices.
the role of interactions in
ces. Of pa
pparticular
rticular interest
interes in SLA is th
promoting language development.
Therefore, this study set out to obtain empirical evidence of the effect of the
he computer-mediated
computer-mediated environment
environm oon the linguistic output of low
proficiency learners and subsequently, evaluate the potential of this computer-mediated
support these learners for SLA
mputer-mediated environment
environment to su
supp
development. To this end, the second language acquisition (SLA) frameworks
ameworks
eworks of negotiation of meaning (Varonis & Gass, 1985; Pica et. al,
1989) were employed to compare the interactions produced by the high
h and low proficiency learners in computer-mediated and face-to-face
environments.
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2.
THEORETICAL
T
AL FRAMEWORK
FRAMEWOR
RAMEWOR
2.1
Negotiation in F2F interactions
Interaction promotes L2 development because theree is an inhere
inherent nneed on the part
rtt of th
the interactants to understand the speech in order to
participate in the on-going discourse and maintain
Varonis, 1984). Therefore when learners participate in interaction, this discourse
ain
n flow (Gass & Varon
flow not only provides them with the opportunity
unityy to formulate short-term hypotheses about the meaning of their interlocutor’s utterances, but also
with appropriate data to formulate long-term
rm
m hypotheses about the structural
structu and pragmatic rules of the language (Gass & Varonis, 1984).
Embedded with frequent occurrences within
of negotiation of meaning or negotiation routine (NR). The
ithin
thin F2F interactions
inter
is the construct
onst
Interactionist hypothesis within the instructed
this construct to be the feature that is ideal for learners to acquire the
nstructed
nstru
cted SLA literature identifies th
thi
second language (Long, 1980; 1985;
85; Pica
Pica, 1994; Varonis
ronis & Gass, 1985 among others). During a negotiation of meaning which normally occurs
due to conversational trouble (Long,
Long, 1980), it is found that there are greater modifications in the quality of the interaction. This is due to the
attempts at making the utterances
interlocutor.
This negotiation of meaning is claimed to provide more opportunities for
rances
nces comprehensible
comprehensi to the interloc
u
learners to push for interactional
turns go back and forth until the incomprehensibility of the message meaning is
actional adjustments beca
because the turn
resolved, in this manner
and output, and aiding SLA.
er supporting comprehensible
comprehensible input an
Other researchers (Pica,
Hegelheimer
Pica, 1994;
19
Hegelheimer & Chapelle,
Chapell 2000 among others) have corroborated Long’s (1980) findings and concluded that the
most useful interactions
actions are those w
with ooccurrences
ccurrences oof negotiation of meaning that help learners to comprehend the semantics and syntax of the
input (Krashen,
their own linguistic output (Swain, 1985) and those that offer ample opportunities for a focus on
en,, 1980) and comprehensibility
compreh
of the
form (Schmidt,
routine follows:
midt, 1990). An example
exam of a negotiation
nego
negotiat
NS:
Do you wanna hamburger? [Trigger]
[Trig
[Trig
NNS:
[Indicator or signal]
Uh?
NS::
[Response]
What do you wann
wanna eat?
NNS:
[Reaction to response]
Oh! Yeah, hamburger
hamb
ham

Long, 1981, p. 269
As the above example reveals,
negotiation can serve as a means of working through perceived or actual gaps in communication or comprehension
eve
evea
of message meaning. Furthermore, more turns dedicated to the negotiation routine means that “more work [is involved] in the resolution before
the routine finally pops and the conversation continues” (Varonis & Gass, 1985, p. 83) and hence, provides more opportunities for negotiation of
comprehensible output and input and noticing of form.
Varonis and Gass (1985) developed a framework for analysing a non-understanding routine or negotiation of meaning which reveals that a
negotiation routine consists minimally of a trigger that caused the non-understanding in the utterance, an indicator or signal of nonunderstanding, a response to the indicator and finally an optional reaction to the response (please refer to the above example). This framework is
widely used to analyse instances of negotiation including studies of negotiation in computer-mediated communication environment (Blake, 2000;
Pelletieri, 2000; Toyoda & Harrison 2002; Smith, 2003); hence, by using the same model and terminology, a comparison across studies in CMC
contexts can be made.
In addition, Pica et al.’s (1989; 1994) qualitative analysis particularly in the different types of indicators and responses present in negotiation
routines reveals numerous ways learners’ attention is drawn to the incomprehensible portion of the utterance when there is an indication of non-
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understanding. The different types of indications of non-understanding (clarification requests, confirmation requests, comprehension checks) and
the subsequent modifications which include lexical, structural and morphosyntactic modifications, serve to identify the ways negotiation routines
maximise the conditions for comprehensible input, output and attention to form, and are therefore potentially conducive for SLA.
In a nutshell, according to SLA theory and research in the Interactionist tradition, interaction in general and negotiation of meaning in particular,
gives learners opportunities to comprehend message meaning, attend to and notice second language forms, produce comprehensible and modified
output that compels the development of morphology and syntax, and at the same time enables them to have authentic communication
(Hegelheimer & Chapelle, 2000). Whether learners capitalize on the opportunities provided by the attention on form to acquire the language
especially in the long term has not been determined conclusively in the studies on negotiation thus far.
2.2
Negotiation of meaning in computer-mediated communication
In the technology-impacted pedagogical context, a fertile environment that best promotes interactions and negotiations from the Interactionist
perspective in SLA is the networked task-based language teaching with computer-mediated communication (CMC). CMC also enforces Swain’s
(1985) comprehensible output hypothesis because networked exchanges are text-based and therefore, learners must produce the structures and
hence, push comprehensible output (Blake, 2000). Furthermore, the emergence of a new variety of language has resulted in a call for the
development of the research field of CMC (Paramskas, 1999 cited in Harrington & Levy, 2001).
The literature on CMC reveals some early attempts at comparing CMC and F2F (Chun, 1994; Kern, 1995; Warschauer,
1996). These studies
schauer, 1996
which compare computer-assisted class and teacher-fronted class discussions (Kern, 1995; Warschauer, 1996)
6) observe increased
increase participation and
output by learners in the computer environment. However, it can be hypothesized that group size and equality
lity of participation are
are “negatively
“
related in traditional oral interactions and positively related in computer-assisted interactions” (Gallupe,, Bastianutti,
Cooper,
nutti, & Coo
per,
r, 1991
199 cited in
Ortega, 1997, p. 86). In other words the bigger the class size, the greater the benefits of electronic over
interactions.
studies
ver non-electronic inte
ractions.
ns. These
Thes
T
arguably are lacking in comparable conditions.
The studies on negotiation of meaning in the CMC context on the other hand, have used Varonis
identifying and
nis and Gass’ (1985) schema in identif
identi
labelling the component parts of an instance of negotiation of meaning. The features of the negotiation
the number
on routines investigated inclu
iinclude
ncl
of occurrences of negotiations across different task types including the number of turns (Blake,
2003;
Blake, 2000;
0; Iwasaki & Oliver,
O
2003 Pellettieri, 2000;
Smith, 2003; Tudini, 2003), types of triggers (Toyoda & Harrison, 2002), feedback (Pellettieri,
self-corrections (Smith,
ellettieri, 2000; Tudini, 2003), sself-co
2001; Tudini, 2003), and an expanded model of negotiation in the CMC context (Smith,
proficiency, some studies
mith, 2003). Particular
Partic
to language
uage ppr
(Beauvois, 1992, 1998; Kern, 1995) have reported increased linguistic output in the CMC
shy an
and reticent learners. These
CM contextt for minority,
m
findings rest largely on anecdotal rather than on empirical evidence.
All these studies examine features of negotiation routines in the CMC environment
contrast with negotiation routines in the
ironment
ronment but do not provide a co
contras
F2F environment. Thus, the findings can only describe the features of negotiations
context but cannot claim with empirical
egotiations peculiar to the
t CMC
C cont
co
support the extent CMC advances SLA compared to the F2F environment.
ment.
ent. For this reason, a comparative study of negotiation of meaning
between the CMC and F2F environments particularly the role of language
nguage
age proficiency would constitute
constitute a significant and timely contribution. Pica
et al.’s (1989) categories of indicators and responses which provide for
or a qualitative perspective
pperspective
iv on the
t NR in the F2F data are applicable to the
CMC interactions.
2.3
Research objectives
This study aims to provide a data-driven, empirically-informed
informed
d eevaluation of online
ne chat or synchronous computer-assisted (SCA) interactions by
comparing the learners’ interactions in two environments:
is the key construct found in the SLA literature that
ments: F2F and
a SCA. The unitt of analysis
ana
is claimed to promote SLA i.e. negotiation of meaning
eaning
aning or a negotiation routine (NR).
) The role played by the language proficiency of the
participants in the negotiation routines i.e. thee mixed
formation
of high and low proficiency learners is the focus of investigation.
ixed ability dyad
dyad formati
rmat
The construct of negotiation of meaning is compared
interactions found in both the F2F and SCA environments. By
ared and contrasted in the
th in
employing the categories derived from Pica et al.’s (1989) study in the F2F
the qualitative aspects of NRs (types of indicators and
F2 interactions,
in
responses) are quantified for further comparison and con
thee two een
environments. The interactions are elicited by convergent tasks that are
contrast in th
goal-oriented and that promote conversation-like
nversation-like interactions.
interactions
The significance of this study iss two-fold.
two-fold. Firstly, the findings would add to the body of knowledge on computer-assisted language learning
(CALL) and SLA’s construct
particular the extent of the role of language proficiency in interactions in the F2F and
ct of negotiation of meaning in particu
CMC environments. Secondly,
SLA theory of negotiation of meaning from this study will enable informed
ondly,
ndly, the empirical find
findings using SL
pedagogical decisions and choices pertaining to high and low
lo proficiency learners to be made.
3.
METHODOLOGY
This within-subject,
quasi-experimental study which utilizes a concurrent nested QUAN-qual (Creswell, 2003) mixed methods
ubject,
bject, repeated-meas
repeated-measure quasi-experi
approach was sett up to determine the extent of th
the role played by language proficiency in the learners’ linguistic output in the two different
environments:
for the routines of negotiations of meanings are derived from Varonis and Gass (1985)
ments: F2F and SCA. The analytical frameworks
f
and Pica et al., (1989).
3.1
Participants
rticipan
rticipants
The participantss totalling 32 were undergraduates
from different language majors or departments. At the time of the experiments, the majority of
un
them were between
years of age. All 32 participants were females to control the gender variable.
n 20 and 23 yea
Purposive sampling method wa
was used to select the participants. Participants were selected based on a pre-study selection questionnaire.
Proficiency in the English
was one of the criteria as the study was based on mixed dyads of high and low proficiency. In addition,
sh language
lla
familiarity with MSN Messenger or Yahoo! Messenger was also a necessity. After the participants were selected, attempts at randomization were
made where the participants were placed in pairs.
3.2
Variables
The independent variables selected for the study were the interactions in the two different environments in which the participants had to perform
four different communicative tasks. The SCA environment used either the MSN or the Yahoo! Messenger online chat software. The dependent
variables selected for comparison between the SCA and F2F environments were the qualitative features of routines of negotiation of meaning i.e.
the indicators and responses found within the framework of negotiation routines. The study was interested to determine if these dependent
variables were affected by the language proficiency (high and low) of the participants.
Based on the literature reviewed which indicated that mixed-ability dyads promoted negotiations of meaning (Blake, 2000; Boulima, 1999;
Pellettieri, 2000; Varonis & Gass, 1985), a low proficiency participant was paired with a high proficiency participant. To determine the
proficiency level of the participants, the Malaysian University English Test (MUET) was used. All tertiary students in Malaysia are required to
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20

10

take the MUET. MUET uses a system of 6 bands to classify overall language proficiency based on four skills: reading, listening, writing and
speaking. The total scores of these four skills are added together to give an overall band with Band 1 being the lowest proficiency grading and
Band 6 the most proficient.
For this study, it was determined that the mixed-ability dyads would be two to three bands from each other i.e. if a participant was at Band 2 she
would be paired with another from Band 4 or 5. There were none with Band 1 in the population; hence, the pairs were made up of those who
scored Bands 4, 5 or 6 and those who scored Bands 2 or 3. Planning time of ten minutes was given to each dyad before each experiment was run
as time given for preparation would help to reduce anxiety (Fulcher, 1996).
Task variables which have been shown to have an influence on linguistic output (Robinson 2000) including task conditions, task complexity
(Robinson, 2001) and task type (Pica et al., 1993) were given careful consideration. Decision-making task type was chosen for this study.
Decision-making tasks or target tasks (Nunan, 2001) have received very little attention in the task-based CMC context and, as such, they are
novel and interesting. Decision-making tasks are convergent (Duff, 1986) with a two-way exchange of information but with more than one
outcome (Pica et. al, 1993); therefore they have the potential to generate interactions for analysis (Long, 1980). While there is no guarantee
because of the open-ended nature of the task objectives, as has been pointed out by Pica et al. (1989), the conversational nature of decisionmaking tasks do provide potentially equal opportunities for both participants to negotiate meaning toward mutual compreh
comprehension of each other’s
production.
To remove the potential of task complexity as a variable in order to enhance the reliability of the findings, four
urr decision-making
decision-making tasks based on
topics which were neutral in nature and common to the general life experience of a university student weree prepared
pared for the stu
study.
dy. The topics
were making decisions about where to go for a holiday, where to take a pen-pal for a weekend, deciding
programme
for
g on a stress-reducing
tress-reducing program
pro
gra
university students and on the content of a television programme for teenagers. These four topics corresponded
rresponded with T
Tasks A, B, C aand D
respectively.
Tasks A and B were adapted from Condon and Cch (1996); these two tasks required participants
weekend, one for a
ants to plan an itinerary for a weekend
getaway anywhere in the world and the other for a friend to visit southern Louisiana. For this
is study, a local destination was used.
used Tasks C and D
were modified from the oral test situations used in the MUET of December 2000. The modifications
odificationss were necessary
necessar because the
t original tasks
were meant for a discussion for four participants. All four prepared tasks were pre-tested
ted with two colleagues to rectif
rectify any fundamental problems
with the tasks or the instructions.
The dyads had to perform two tasks in the CMC environment and another two in
n the F2F environment. To reduce the potential variable of task
sequence from the study and increase the reliability of the findings (Pica et. al,
l, 1993)) The sequence of tasks
tas (Pica eet. al, 1989) given to the dyads
was controlled i.e. each dyad began with a different task in a different environment.
ironment.
ronment. For example, the first dyad began with Task A in the SCA
and Task B in the F2F environment while the second dyad performed the
environment and Task A in the F2F and so
hee reverse: Task B in the SCA envi
environ
on. In other words, the dependant variables in this study (quantitativee and qualitative measures of routines
routine of negotiation) were measured 16 times
i.e. with 16 pairs of participants in four different tasks, two in the CMC
MC
C environment and
a another
anotther
er two in
i the F2F environment.
Table 1 presents the learner variables that were controlled and the means
controlled.
Table 2 presents the task variables that
ans
ns by which they were contro
c
were controlled and the means by which they were controlled.
Table 1: Learner variables that were controlled
How
w the variable was controlled
contro

Language proficiency

Mixed-ability dyads
Mixed
MUET Band 4, 5 or 6 paired with MUET
MU Band 2 or 3
M

IE
TC

Variable

Gender

All females
fem

Age

majo
20-23 majority

Familiarity with each other

Semester
er one, Year one populati
population. Minimal familiarity with each other.

Computer and keyboard
rd
d abilitie
abilities

computer and keyboard abilities
Familiar with the compute
(Self –rating of Moderate
Modera and Fast on the keyboard).

Familiarity with
ith
th online
onlin chats

Familiar
with online
Fa
onli chats particularly MSN and Yahoo chat software

Table 2: Task variables
riables that were co
controlled
Variable

How the variable was controlled

Format

Mixed-ability dyad (high and low proficiency learners)

Planning
nning time

Ten minutes of planning time before each task.

Task type

Four decision-making tasks

Sequen of tasks
Sequence

Alternate between task and environment for each experiment.

3.3
Data analysis procedure
The schema for identifying a negotiation routine follows Varonis and Gass, (1985):
o
Trigger (T) – stimulus for negotiation
o
Indicator (I) – alerts that there is communication breakdown
o
Response (R)– from speaker who caused the problem
o
Reaction to response (RR) – to the response

Next, categories of indicators and responses from Pica et al.’s (1989) study were applied to the data. These categories were modified and
expanded for this study; this was because Pica’s categories were meant for NS-NNS and F2F interactions. These qualitative set of measures were
quantified for further comparison and contrast in the two environments.
After these categories were identified, indicators and responses from the high and low proficiency level participants were differentiated. In terms
of indicators, Pica et al.’s (1989) study which presented findings from F2F interactions, reported that the type of responses is influenced
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considerably by the type of indicators used. In other words, when the indicators were of the clarification request type, the chances of occurrence
of responses with a modified output are greater compared to confirmation requests. This study examined this aspect as well. Therefore, according
to the study, indicator type i.e. ‘explicit statement or request for clarification’ would be most beneficial for SLA because it elicited responses with
‘syntactic modification through embedding and elaboration in clause(s).’ This study examined this feature in the indicators generated by the high
and low proficiency learners for further analysis and comparison. Both syntactic and semantic modifications would be the response types
favoured for SLA and therefore extracted for further analysis and comparison. The percentage and means of the categories of indicators by the
high proficiency learners were calculated first; then the same was applied to low proficiency learners.
Statistical testing procedures were conducted on the numbers for comparison and contrast in the two different environments. Similarities and
differences were identified. This procedure was repeated for the response categories by the high and low proficiency learners in the two different
environments.
For inter-coder reliability, a sample of 25% data was coded by an independent rater. Second coder inter-rater reliability was between 89% and
97% on the following points: identifying the different moves of the NRs, categorising the types of indicators and responses.

Environment

No. of
occurrences
among
oc
occurren
HPLs (%)

183

SCA

TOT
TOTAL

No. of
occurrences among
LPLs (%)

(74)

180

(78)

(26)

50

(22)

249
9 (100
(100)

230

(100)

IE
TC

F2F

20

10

4.
RESULTS AND DISCUSSION
The role of language proficiency on two qualitative measures was investigated; they were number of occurrences
es and types oof indicators and
responses.
4.1
Indicators
When there is conversational trouble, the interactants indicate non-understanding with indicators of negotiation
gotiation
n routines (NRs) such as
a request for
confirmation through modifications of trigger and explicit statement or request for clarification.
If the indicator of non-understanding was prompted by a LPL, then the HPL’s communication (trigger
problematic.
This
igger
err initiated by HPL) was proble
m
ma
then would be understood as an opportunity for comprehensible output from the LPL in negotiation
ation understanding with the HPL. Iff the indicator
type happened to be an explicit statement or request for clarification on the other hand and initiated
explicit
nitiated by the HPL, then this explici
ex
xplici statement or
request for clarification would prompt a response from the LPL which is most likely withh syntactic modifications.
with
modifi
mo cations.
tions. Response
R
w syntactic
modifications would be a positive condition for the maximum potential for SLA. Conversely,
then the syntactic
versely, if it was initiated by a LPL,
L
th
modifications of the problematic trigger would still benefit the LPL because the HPL
model with varied
L would have
have provided a linguistic m
modifications as comprehensible input for the LPL.
The results on the role of language proficiency of the interactants in indicatingg non-understanding
environments are
non-understandi
under
ng inn the F2F
F and SCA
S
presented in Table 3. In terms of percentage, it can be seen that the distribution
tion of indicators
indicator among thee HPLs
HP aand LPLs in the two environments
is almost similar. In other words both HPLs and LPLs indicate non-understanding
erstanding more than 70% in the F
F2F compared with the SCA
environment (30%). The LPLs generated slightly higher percentage (78%)
(74%) in the F2F environment.
8%) of indicators compared to the HPLs
H
This is probably because in the F2F environment, there were more problems
blems with comprehensibility of message due to the listening mode and
hence, more indicators of non-understanding from the LPLs.
Table 3: Distribution of indicators (%) among high proficiency learners (HPLs) andd low proficiency
proficie
proficien learners (LPLs) in the F2F and SCA
environments

66

However, the HPLs (26%) seemed
med to indicate
indica non-understanding
rstanding m
more often than the LPLs (22%) in the SCA environment. The
comprehensibility of message
gee produced by the
the LPLs in the online chats with limited proficiency perhaps is less clear thus prompting more
indicators from the HPLs.. The HPLs’ text chats oon the other hhand, were probably clearer necessitating less indicators of non-comprehensibility
from the LPLs.
The distribution of types of indicators by the HPLs is pre
ppresented in Table 4. The following are the six different types of indicators adapted from
Pica (1989; 1994)
4) and Pelletieri (2000):
(200
1.
Explicit
clarification
plicit
icit statement or req
request for clarifica
2.
repetition
Request for confirmation through repe
r
3.
of trigger or the previous utterance (another indicator or response when it is an extended
Request for confirmation through modification
m
negotiation)
n)
4.
Request
through completion or elaboration of trigger or the previous utterance (another indicator or response when it is
quest for confirmation thr
thro
an extended negotiation)
gotiation
gotiation)
5.
Inappropriate
riate response (in Pelletieri’s and my data, an inappropriate response also serves to indicate lack of understanding)
6.
Request for confirma
confirmation through comprehension check e.g. Do you understand?
confir
It is revealed that the most common type of indicators is type 3 (request for confirmation through modification of trigger) with 89 number of
occurrences involving 36% of the total occurrences of indicators by HPLs in both the F2F and SCA environments.

4
Copyright © IETC

911

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

Table 4: Distribution of indicators (%) by the high proficiency learners (HPLs) in F2F and SCA environments
Type of
indicators

No. of occurrences
of indicators

%

22

1.

Explicit statement or request for clarification

56

2.

Request for confirmation through repetition

72

29

3.
Request for confirmation through modification of trigger or the previous
utterance (another indicator or response when it is an extended negotiation)

89

36

4.
Request for confirmation through completion or elaboration of trigger or the
previous utterance (another indicator or response when it is an extended negotiation)

20

8

5.

Inappropriate response

8

3

6.
understand?

Request for confirmation through comprehension check e.g. Do you

4

2

249

100

TOTAL

10

Following closely behind is type 2 indicators (request for confirmation through repetition) with 72 occurrences
ncess (29%) while type
type 1 (explicit
statement or request for clarification) is the third most common category with 56 occurrences which is equivalent
ent to 22% of the total
tota indicators by
HPLs in the study. The HPLs’ language ability would empower them to modify their indicators very effortlessly as typified by type
indicators.
type 3 in
As mentioned earlier, HPLs’ modifications of the problematic trigger initiated by LPLs would provide
vide
de LPLs
LP with a modified lingu
linguistic
is model for
implicit or explicit feedback. Type 2 has also been found to be common in Pica’s (1994) findings
interactions
gs among
mong native speakers’ F2F intera
intera
because their language ability enables them to provide a model by confirming the problematic
repetition.
ic part of the interaction through repe
re
pe
Simultaneously, the occurrences of type 1 indicators which was the third most common type
repertoire of indicators
ype of indicators
cators in the H
HPL’s reperto
point to the potential that HPLs offer by prompting responses with modifications from the LPLs. It would be interesti
interesting to eexamine the situation
in the F2F and SCA environments. The distribution of indicators by the high proficiency
is presented in
iency
ency learners (HPLs) in the two environments
envi
env
Table 5.

Type of
indicators

20

Table 5: Distribution of indicators (%) among the high proficiency learnerss (HPLs) in the F2F and SCA environments
environ
en
No. of occurrences in the F2F
environment
ent (%
(%)

No. off occurrences
occurr
occu
in the SCA
environment
env
(%)

Explicit statement or request for clarification

32

(18)
18)

24

2.

Request for confirmation through repetition

68

(37)

4

(6)

3.
Request for confirmation through
modification
gh modificat
of trigger or the previous utterance ( another
err indicator or
response when it is an extended negotiation)
ion)

58

(32)

31

(47)

4.
Request for confirmation
ation
on thr
through completion or
elaboration of trigger or the previous
viouss utterance
utter
(another
indicator or response when it is an extended
xtend negotiation)

19

(10)

1

(2)

IE
TC

1.

5.

Inappropriate
priate
riate res
response

6.
Request
quest for confirmation through
comprehensionn check e.g. Do you understand?
TOTAL
T

(36)

2

(1)

6

(9)

4

(2)

0

(0)

66

(100)

183 (100)

In the F2F environment, the
he HPLs indicate problems
probl
with comprehensibility
com
of message most commonly with type 2 indicators i.e. request for
confirmation with repetition,
Following closely behind is type 3 (request for confirmation through modification of the
etition,
tition, with 68 occurrences
occurrences (37%).
(3
Fo
trigger) with 58 occurrences
number of indicators generated by HPLs in the F2F environment. The third most common
urrences which is 32% of the total nu
is type 1 which iss explicit statement or request for cla
clar
clarification. All three types of indicators have the potential to provide optimum conditions for
SLA opportunities.
nities.
ties.
In the SCA
A environment,
ronment, the most common type of indicator by HPLs is type 3 i.e. almost half of the total number of indicators (31 occurrences
or 47%); while the second most common is tty
type 1 indicator i.e. 24 number of occurrences or 36%. Type 3 indicators by HPLs with requests for
confirmation
ion through modifications of the trigger would provide modified models of LPLs problematic triggers, thus providing more opportunity
for comprehensibility
and notice of form. In other words, whenever there was an indicator of non-understanding in the SCA
ensibility of input, output aan
environment, more than 80% of the time,
the indicator type would be a type 3 or type 1, both providing great conditions maximising the potential
t
for SLA. Surprisingly
occurred minimally in the SCA environment while in the F2F it was the second most common type of indicators
ngly type 2 occu
tabulated. Indicator type
ype 2 is a rrequest for confirmation through repetition; so it does seem that type 2 is quite irrelevant in the SCA environment
compared to the F2F environment.
viro
viron
In addition, Pica et al. (1989) found that type 1 indicator correlates significantly with syntactic modifications as the type of responses regardless
of task type. This study thus far had tested and advanced the correlation of type 1 indicator with syntactic modifications as responses and found a
significant correlation regardless of environment. In other words, the higher occurrence of explicit statement or request for clarification by HPLs
in either environment would provide opportunity to promote SLA through syntactic modifications from the LPLs. Therefore, in this study, the
higher occurrences of indicator types 3 (47%) and 1 (36%) by the HPLs by percentage in the SCA compared to the F2F environments (type 3,
32% and type 1, 18%) seemed to assist LPLs more in the SCA environment by providing them with the models of their problematic triggers and
by prompting responses with syntactic modifications. The distribution of indicators by the low proficiency learners (LPLs) is examined next and
the results are presented in Table 6.
For the LPLs, the most common type of indicators is type 2 (request for confirmation through repetition) with 98 occurrences which is 42% of the
total occurrences of indicators for LPLs in this study. The second most common type of indicator among the LPLs is indicator type 3 i.e. request
for confirmation through modifications of trigger with 59 occurrences or 25%. These attempts at request for confirmation through linguistic
modifications of triggers are positive conditions for opportunities for SLA.
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Table 6: Distribution of indicators (%) among the low proficiency learners (LPLs) in the F2F and SCA environments
Type of
indicators

No. of occurrences

%

19

1.

Explicit statement or request for clarification

44

2.

Request for confirmation through repetition

98

42

3.
Request for confirmation through modification of trigger or the
previous utterance (another indicator or response when it is an extended
negotiation)

59

25

4.
Request for confirmation through completion or elaboration of
trigger or the previous utterance (another indicator or response when it is an
extended negotiation)

13

6

5.

15

7

1

1

230

100

Inappropriate response

6.
Request for confirmation through comprehension check e.g. Do
you understand?
TOTAL

20
10

The third most common type of indicator among the LPLs is type 1 with explicit statement or request forr clarification
fication with 44 ooccu
occurrences
ccu
or
19%. According to Pica (1994) this type of indicator is very common among the NNS in her F2F corpus
pus because
se the simple request for
fo
clarification “what” was the easiest form of indicator to sought clarification. The LPLs compared with
th the HPLs, seemed
seeme to pref
prefer
fer indicating
indic
in
problems with type 2 i.e. request for confirmation through repetition. This is probably due to their
eir limited
mited linguistic ability that the request
rre
for
oficiency learners (LPLs)
(LPLs) in the
th two
confirmation is through repetition most of the time. Next, the distribution of indicators by the low proficiency
environments is examined. Table 7 presents the results.
Table 7: Distribution of indicators (%) among the low proficiency learners in the F2F
F and SCA environments
env
Type of
indicators

No. of occurrences
currences
nces in the F2F
(%)
%)

No. oof occurrences in the SCA (%)

1.

Explicit statement or request for clarification

28

(16)

16

(32)

2.

Request for confirmation through repetition

93

(52)

5

(10)

3.
Request for confirmation through modification of trigger
er
or the previous utterance (another indicator or response when it is an
extended negotiation)

39

(22)

20

(40)

4.
Request for confirmation through completion
mpletion or
elaboration of trigger or the previous utterance (another
indicator or
nother indica
response when it is an extended negotiation)

12

(6)

1

(2)

5.

Inappropriate response

IE
TC

6.
Request for confirmation
ation through
through comprehension check
e.g. Do you understand?
TOTAL
TO

7

(3)

8

(16)

1

(1)

0

(0)

180

(100)

50

(100)

In the F2F environment among the LPLs and similar to the HPLs, the most
mo common way to indicate a problem of non-understanding is by
m
requesting for confirmation through
ugh repetition i.e. type 2 (52%). This tallied with the results in Pica’s (1994) study. Second most common way is
through requesting for confirmation
(type 3, 22%). The third most common way is type 1 i.e. explicit
mation through modifications of the trigger
tr
statement of request or clarification
occurrences) of the total number of occurrences of indicators among the LPLs in the
rification request
request with 16% (28 occur
F2F environment.
Interestingly, in the SCA environment
among the LPLs,
en
LPL the
th highest occurrence of indicator type is type 3 (request for confirmation through
modifications of HPLs trigger); this
this is followed by typ
type 1 with 16 occurrences (32%) and then type 5 (16% or 8 occurrences) with inappropriate
response as an indicator of non-understanding.
non-understanding. Type 5 seemed to be quite typical of the SCA environment because of the delay in transmission
non-unde
causing an inappropriate
which
nappropriate
propriate response. Type 2 w
wh
ich was very common with 52% in the F2F environment, only garnered 10% (or 5 occurrences) in
the SCA.
In terms of indicators tabulated in the LPL’s
LPL’ repertoire, the SCA environment seemed to provide opportunity for comprehensible output from the
LPL’
LPLs and comprehensible
omprehensible input from
m the
th HPLs more than the F2F environment. This is through the preference for type 3 (request for
confirmation through
hrough modifications) and
a type 1 (clarification request which would elicit a syntactic response from the HPLs). This seemed to
indicate that the computer environment
environm was more conducive as a provider of conditions for SLA.
environ
Paired t-test was conducted
ucted on
o the number of occurrences of indicator types 1 and 3 for the HPLs and LPLs in the F2F and SCA environments to
determine the significant differences
and the results are presented in the Table 8. The results show that among the high proficiency learners, there
d
are no significant differences in the occurrences of indicator type 1 and type 3 between F2F and SCA environments. Similarly, among low
proficiency learners, there are no significant differences in the occurrences of indicator type 1 and type 3 between F2F and SCA environments.
Table 8: Paired t-test comparisons of the number of occurrences of Types 1 and 3 indicators in the F2F and SCA environments

F2F
Environment
Indicators
n
M
High Proficiency Learners
Type 1
15
.93
Type 3
16 2.44
Low Proficiency Learners
Type 1
15
1.87
Type 3
16
3.63

t*

SCA
SD

n

1.10
3.71

15
16

1.07
1.25

1.81
2.96

15
16

1.00
1.94

p < .008

SD

M

1.28
1.60
1.13
2.44

. 34 NS
1.25 NS
1.94
1.94

NS
NS
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*With Bonferroni adjustments for multiple comparisons, p < .05 = .008
Type 1 - explicit statement or request for clarification
Type 3 - request for confirmation through modification of trigger
In other words, on the role of language proficiency, although there were percentage differences in the two environments, there were no significant
differences between types 1 and 3 in the F2F and SCA environments and between the HPLs and LPLs. To determine if there was a pattern in the
preference of indicators by the HPLs and LPLs in the two environments, the three most common indicators among the HPLs and LPLs in the two
environments were extracted and examined further in the following tables: Table 9 for F2F environment and Table 10 for SCA environment.
Table 9: The three most common indicator types among the LPLs and HPLs in the F2F environment
Most common indicator types by HPLs

2

Most common indicator types by LPLs

Request for confirmation through repetition

2

Request for confirmation through repetition

3.
Request for confirmation through modification of
trigger or the previous utterance (another indicator or response
when it is an extended negotiation)

3.
Request for confirmation through modification of trigger or
the previous utterance (another indicator or response when it is an
extended negotiation)

1.

1.

Explicit statement or request for clarification

Explicit statement or request for clarification
cation
on

20
10

Table 10: The three most common indicator types among the LPLs and HPLs in the SCA environment
Most common indicator types by HPLs

Most common indicator
or types by
b LPLs

3.
Request for confirmation through modification of
trigger or the previous utterance (another indicator or response
when it is an extended negotiation)

3.
Request for confirmation
on through modi
modification of
trigger or the previous utterance
tterance (another
her indicator or response
resp
when it is an extendedd negotiation)

1.

Explicit statement or request for clarification

1.

Explicit statement or request for clarification

5.

Inappropriate response

5.

Inappropriate response

E

It is interesting to note that in both the environments, the 3 most common types
ypes of indicators preferred we
were the same for both the HPLs and LPLs
although in terms of the number of occurrences and percentage of occurrences,
differences. Both types of proficiency levels
rrences,
rences, there were relative differen
difference
lityy of message most commonly with type 2 followed by type 3 and then type
(HPLs and LPLs) preferred to indicate problems with comprehensibility
1 in the F2F environment while in the SCA environment it was typee 3 most preferred followed by type 1 and then type 5.
The similarity in trend points to the fact that the behaviours in indicating
ing
g pr
problems seemed to be
b sim
similar despite the difference in the language
proficiency in the two environments. In addition, based on the types of indicators
ndicators pr
preferred,
eferred, the tw
two most preferred indicator types (i.e. types 3
and 1) in the SCA environment seemed more conducive for pproviding opportunities
ortunities
es for SLA ccompared to the two most preferred indicator types
in the F2F environment (i.e. types 2 and 3). This similarity
also seemed
indicate that the environment and language proficiency had
arity in patterns
pat
pa
medd to indica
indic
no role in the types of indicators 1 and 3 and this is tested furthe
further.
A correlation analysis was conducted to investigate
language
ate
te the relationship between
be
ge proficiency and indicator types 1 and 3. It was found that
there are no significant correlations between language
type 1 (r = -.30, p > .05), language proficiency and type 3(r = -.29, p > .05)
guage proficiency and typ
ty
in the F2F environment. Similarly in the SCA
correlations between language proficiency and type 1 (r = CA environment
vironment there were no significant
sig
.02, p > .05), language proficiency and type
3(rr = -.13
-.13, p > .05). Thesee re
ype 33(
results show that the indicator types 1 and 3 were not significantly
correlated with language proficiency or the en
environment.
vironment.
nment. In other words, tthe choice of indicator type 1 or 3 was not determined by language
proficiency or by the environment.
t.
Overall on the role of language proficiency on indicators, the aabove
bove findings seemed to indicate that the indicator types 3 and 1 which would
provide more opportunities for
or enhancement
enhancement of
o SLA seemed to have
ha high occurrences by the HPLs and LPLs in the SCA and the F2F
environments. These trends
In other words, the requests for confirmation with modifications by
ds augured well for SLA in both the environments.
e
the HPLs and the explicit
by the HPLs would provide linguistic models of the LPLs problematic triggers
icit
cit statements or requests for clarifications
clarifica
and induce modifiedd responses
from
respo
from LPLs through
ugh syntactic
syn
syntac modifications and vice versa regardless of the environment. The findings for the role
of language proficiency
responses of the negotiation routines are presented next.
iciency
ciency in the qualitative feature of re
4.2
Responses
ponses
onses
Certain types
pes of responses have been put for
forth to be more conducive for linguistic development (Pica et al., 1989). The study examines the role of
proficiency
featuree found in
ncy in this qualitative featur
i the negotiation routines.
Table 11: Distribution
among HPLs and LPLs in the F2F and SCA environments
stribution of types of responses
respon
respo
Environment

No. of
occurrences among
HPLs (%)

No. of
occurrences among
LPLs (%)

F2F

177

(79)

178

(75)

SCA

46

(21)

60

(25)

TOTAL

223

(100)

238

(100)

Similar to the findings on the occurrences of indicators (in the previous section), the total number of occurrences of responses for HPLs and LPLs
was almost alike i.e. 223 number of occurrences of responses for HPLs and 238 number of occurrences of responses for LPLs making it above
70% in F2F, below 30% in SCA.
In the F2F environment (Table 3), the LPLs indicated more non-understanding (78%) compared to the HPLs with 74%. Therefore in terms of
responses, there would be a correspondingly higher percentage of responses from the HPLs in the F2F environment (79%) compared to the LPLs
(75%). The interactions in the F2F environment were probably more problematic for the LPLs and therefore provoked more indicators of non-
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understanding and the subsequent higher responses from HPLs. The reverse was true for the SCA environment. The HPLs indicated more
problems with understanding (26%) than the LPLs (22%) in this SCA environment and therefore correspondingly there were higher percentage of
responses from the LPLs in the SCA environment (25%) compared to the HPLs (21%). The SCA environment seemed to provide opportunity for
increased percentage of responses from the LPLs because of more indications of problems by the HPLs in this environment compared to the F2F
environment. The results for the HPLs are presented first followed by those for the LPLs.
Table 12: Distribution of types of responses (%) among the high proficiency learners

1.

Type of
responses
Switch to a new topic

No. of occurrences

2
14

1
6

11

5

2
28

1
13

0

0
111

500

81

36

20
10

2.
Suppliance of information relevant to topic, but not directly
responsive to indicator (previous utterance)
3.
Repetition of indicator
4.
Self modification of trigger (Production of modified i.e.
comprehensible output)
A.
Phonological modification
B.
Semantic modification, through synonym,
paraphrase, or example
C.
Morphological modification through addition,
substitution, or deletion of inflectional morpheme (s) and / or functor (s)
D.
Syntactic modification through embedding and
elaboration in clause (s)
5.
Repetition of trigger
6.
Confirmation or acknowledgment of indicator only
7.
Indication of difficulty or inability to respond
TOTAL

%

22
61
2
223

10
2
27
1
100

Among the HPLs, in terms of type of responses, this study tabulated the highest response type with type 4D (36% or 81 occurr
occurrences), followed by
type 6 with 61 occurrences or 27% and third most common type of responses with typee 4B (with 28 occurrences or 13
13%). T
Type 4D responses
with syntactic modifications were expected of the HPLs and were also found to be the
hee case in Pica’s (1994) native spea
speak
speaker corpus in the F2F
interactions. Response types 4D and 4B by the HPLs offered more conducive conditions
the syntactic and
nditions
ions for opportunities for SLA because
be
semantic modifications would provide LPLs with the linguistic models of theirr problematic
typically assisted
lema triggers.
triggers.
s. Thus,
Thu HPLs’ responses
r
LPLs in negotiating meaning towards comprehensibility of message. Distribution
high proficiency learners (HPLs) in
bution of types of responses by the hi
the two environments is presented in Table 13.
Table 13: Distribution of types of responses (%) among the high proficiency
oficiency
ciency learners
learners in the F2F and SCA
SC environments

1.

Type of
responses
Switch to a new topic

No
No. of occurrences in SCA (%)

2
9

(1)
(5)

0
5

(0)
(11)

9

(5)

2

(4)

2
20

(1)
(11)

0
8

(0)
(17)

0

(0)

0

(0)

(48)

IE
TC

2.
Suppliance of information relevant
ntt to topic,
but not directly responsive to indicator (previous
ous utterance)
3.
Repetition of indicator
4.
Self modification of trigger
gerr (Production
(Prod
of
modified i.e. comprehensible output)
A.
Phonological modification
fication
n
B.
Semantic modification,
cation, through
hrough synonym,
paraphrase, or example
C.
Morphological
gical
ical modification through
throu addition,
substitution, or deletionn of inflectional
morpheme
inflec
pheme (s)
(s and / or
functor (s)
D.
Syntactic
yntactic
ntactic modification through embedding and
elaboration in clause (s)
5.
Repetition of trigger
6.
Confirmation or acknowledgment
acknowledgment of indicator
ackno
only
7.
Indication of difficulty
inability to respond
ulty or ina
respo
TOTAL

No. of occurrences
ccurrences in F2F (%)
(%

81 (46)

30 (65)

59

(34)

22

18
56

(10)
(32)

4
5

2
(1)
177 (100)

(9)
(11)

0
(0)
46 (100)

Among the HPLs,
s, and in the F2F environment, the m
mo
most common type of response is type 4 (46%) with sub-category 4D (34%). In the SCA
environment and
nd among the HPLs, the highest occu
occurrence of response type is also type 4 (65%) with sub-category 4D (48%) occurring with a
higher percentage
The second highest is type 4B with 17% of occurrences. Since types 4D and 4B are claimed to be
centage
ge than in the F2F environment.
environm
the response
as linguistic models for LPLs’ problematic triggers, therefore, the SCA environment seemed
onse types that provide the most opportunity
oppo
to be moree conducive to provide for oppor
opportunities for SLA. Again, the fewer occurrences of negotiation routines in the SCA environment must be
opport
taken into consideration
this claim.
onsideration when making tth
The results for the types of response
responses by the low proficiency learners (LPLs) is examined next and presented in Table 14. The highest type of
responses found inn the two environments
among the LPLs is response type 6 with 96 occurrences or 40% of the total occurrences in the LPL data.
environ
enviro
The second highest iss type 4 (3
(30%) with sub-category 4D at 15% (35 occurrences) and 4B at 12% (28 occurrences). LPLs limited linguistic
repertoire is reflected in their
the highest occurrence of response type 6 with simple confirmation or acknowledgment of signal. Types 4D and 4B
thei
would be conducive to enhance SLA.
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Table 14: Distribution of types of responses (%) by the low proficiency learners
Type of
Responses

No. of occurrences

%

1.
Switch to a new topic
2.
Suppliance of information relevant to topic,
but not directly responsive to indicator (previous utterance)
3.
Repetition of indicator
4.
Self modification of trigger (Production of
modified i.e. comprehensible output)
A.
Phonological modification
B.
Semantic modification, through synonym,
paraphrase, or example
C.
Morphological modification through addition,
substitution, or deletion of inflectional morpheme (s) and / or
functor (s)
D.
Syntactic modification through embedding and
elaboration in clause (s)
5.
Repetition of trigger
6.
Confirmation or acknowledgment of indicator
only

3
27

1
11

25

11

6
28

2
12

7.

1
71

30

35

15

12
96

5
40

4
238

2
100

20
10

Indication of difficulty or inability to respond
TOTAL

2

Table 15 shows that among the LPLs, in the F2F environment, the highest response type is type 6 (71
1 occurrences or 40%) which was
wa eexpected
with their limited linguistic ability. The second highest is type 4 response (32% or 56 occurrences)
es) with sub-category 4D (26 ooccurre
occurrences
ccurr
or 15%)
and 4B (25 occurrences or 14%.
Table 15: Distribution of types of responses (%) among the low proficiency learners in the F2F and SCA environme
environments
No. of occurrences inn F2F

(%
(%)

No. of ooccurrences in SCA (%)

1
15

(1)
(8))

2
12

(3)
(20)

22

(12)

3

(5)

5 (3))
25 (14)
4)
0

(0)

1
3

(2)
(5)

2

(3)

56
6 (32)

15 (25)

26 (15)

9 (15)

9
71

(5)
(40)

3
25

(5)
(42)

4
178

(2)
(2
(1
(100)

0
60

(0)
(100)

IE
TC

Type of
indicator
1.
Switch to a new topic
2.
Suppliance of information relevant to topic,
but not directly responsive to indicator (previous utterance)
3.
Repetition of indicator
4.
Self modification of trigger (Production of
modified i.e. comprehensible output)
A.
Phonological modification
B.
Semantic modification, through synonym,
paraphrase, or example
C.
Morphological modification through addition,
dit
substitution, or deletion of inflectional morpheme (s)) and / or
o
functor (s)
D.
Syntactic modification through embedding and
elaboration in clause (s)
5.
Repetition of trigger
6.
Confirmation or acknowledgment
wleedgme
dgment of indicator
only
7.
Indication of difficulty
ficulty orr inability
inab
to respond
TOTAL
OTAL
TA

In the SCA environment, among
ng
g the LPLs, again
again becausee of their limited
lim
linguistic ability the highest response type is also type 6 (42%); the
second highest is type 4 (25%)
%) with 4D (15%) followed by type 2 with 12 occurrences (or 20%). 4B only garnered 3 occurrences (or 5%); this
meant that there were limited
modifications.
In other words, response type 6 was very common among the LPLs in both the
ited semantic
se
odificat
environments and this was probabl
probably
of the LPLs. Self modifications of trigger i.e. type 4 was collectively high in
pr
y due to the
he limited
limit repertoire
reper
both the environments
nts while type 2 is unusually high iin the
t SCA environment among the LPLs; the latter is probably due to the delayed
transmission problem
oblem
blem in the
the computer
mputer environment.
Compared to the
seemed more often to supply information which was not directly responsive to the signal of the
he F2F environment, the LPLs seeme
interactional
environment;
al problem
blem in the SCA environme
environmen
t; tthis point to their linguistic inability to follow the interaction and to provide more appropriate
responsess directly relevant to the utterance be
bbefore that. This is in contrast with the F2F environment. As for the lower occurrences of type 4B in
the SCA environment compared to the F2F
F2 environment, semantic modification is limited probably because of LPLs’ limited linguistic repertoire.
Worth mentioning
type 4C in the SCA environment which garnered 2 occurrences by an LPL. This type of modifications was
oning was the response typ
not tabulated in the HPL or in the LP
LPL data in the F2F environment. In this SCA environment among the LPLs however, both cases belong to a
LPL because of thee need to self-c
self-correct or modify her utterance at the morphological level as the example below shows:
self-co
L:
H:
L:

what i mean....
i think we should make it compulsory but let the student decide on which sports they want to enter
what i meant is they can enter any sports or act they like

For a comparison with HPLs’ preference of response type, the three most common response types among the HPLs and LPLs in the F2F and SCA
environments were extracted and presented in the Table 16 for the F2F and Table 17 for the SCA environment.
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Table 16: The three most common response types among the LPLs and HPLs in the F2F environment
Most common response types by HPLs

Most common response types by LPLs

4D Syntactic modification through embedding and elaboration in
clause (s)
6 Confirmation or acknowledgment of indicator only

6

4B Semantic modification, through synonym, paraphrase, or
example

Confirmation or acknowledgment of indicator only

4D sSyntactic modification through embedding and elaboration in clause
(s)
4B Semantic modification, through synonym, paraphrase, or example

Table 17: The three most common response types among the LPLs and HPLs in the SCA environment
Most common response types by HPLs

Most common response types by LPLs

4D Syntactic modification through embedding and elaboration in clause
(s)

6 Confirmation or acknowledgment of indicator only

4B Semantic modification, through synonym, paraphrase, or example

2 Suppliance of information relevant to topic, but not directly
responsive to indicator (previous utterance)

2 Suppliance of information relevant to topic, but not directly
responsive to indicator (previous utterance)

4D Syntactic modification through embedding
g and
nd ela
elaboration in
clause (s)

Confirmation or acknowledgment of indicator only

10

6

IE
T

C

20

In contrast to the similar trend observed in the types of indicators tabulated for both the HPLs and LPLS
PLS in both the F2
F2F and S
SCA
CA
A environments,
envir
en
the response types saw differences more so in the SCA than in the F2F environments. In the F2F environment,
common response
ironment, the three most commo
comm
types are similar but the ranking of frequency of occurrences is slightly different with HPLs having
aving 4D (s
(syntactic
yntactic modification through
thro
embedding and elaboration in clause) as the highest response type followed by type 6 (confirmation
firmation or acknowledgment)
acknowle
while LPLs have
response type 6 followed by type 4D. 4B (semantic modification, through synonym, paraphrase,
common
for both HPLs
aphras
p
e, or example)
xample) is relatively
relat
com
and LPLs in the F2F environment. The linguistically more capable HPLs were able to
o generate
generate responses of type 4D which
whic has the greatest
w
potential for SLA because of its syntactic modifications. These varied responses would
opportunities to the LPLs to
uld provide a model and give oppor
oppo
notice form and negotiate comprehensible output. Type 6 occurred most commonly
their limited linguistic repertoire
only in th
the LPL’s data po
pointing to the
which limited their ability to modify their utterances. Type 6 responses also preferred
r d among the HPLs in the F2F environment probably because
the simple confirmation or acknowledgment was the easiest form of response
onse and in the
he F2F environment was appropriate.
In the SCA environment on the other hand, the LPLs’ linguistically limited
mited
ited repertoire is evident with the pre
ppreference for simple acknowledgment
in the form of type 6 responses. Furthermore, type 2 responses in thee SCA
surprising given the fact that the delay in
CA environment were nott surprisi
transmission sometimes caused the suppliance of information relevant
responding to the indicator. The 4D responses
nt to the topic but not directly resp
which would be the type of response with the most potential for SLA because
syntactic
modifications does not seem to be given the
ecause of the sy
synt
acticc modi
m
opportunity to occur as often in the SCA environment for the LPLs compared
environment based on the trend presented in Table 17
ared to the
he F2F enviro
environ
above. The HPLs’ responses on the other hand, having more vvariety and modifications
difications
tions (type 44D and 4B) were similar to Pica’s (1994) findings in
the F2F data. These response types would provide evidence
linguistic adjustments
interactants in negotiating meaning towards
idence of li
lin
ments
nts by in
comprehensible input and output and in this case, inn the SCA environment,
provided
more varied linguistic model to LPLs indication of nonenvi
en ro
ded
ed a m
understanding and thus provide more opportunities
ities
es fo
for notice of form.
In addition, response type 4D which was particularly
modifications of comprehensible output was tested for correlation with
ticularly
larly favoured for the mod
m
language proficiency. The results show that
language proficiency and 4D responses in the F2F
hat
att there is a significant correlation
correlati between
b
environment (r = .41, p< .05) but not the
he SCA environment
environm (r
(r = .30, p > .05).
.05) This meant that the 4D responses generated by HPLs were not
bound by the environment; HPLs produced
roduced
oduced 4D responses
responses more in the F2F
F2 than in the SCA environments. For the LPLs, the 4D responses were
found to be lower in the F2F but not in the SCA environment. The
The LPLs
LPL were given the opportunity to produce type 4D linguistically more varied
responses to HPLs indicators of non-understanding. This significant
significan correlation provides evidence to support SCA as an environment for SLA
through responses with syntactic
learners.
tactic
ctic modifications made by low proficiency
pro
5.
SUMMARY AND CONCLUSIONS
On the whole, the role
seemed to indicate that the greater tendency to indicate problems with request for
ole of language proficiency
proficiency onn indicators
indica
indi
confirmation through
trigger
rough
ough modifications of the tri
gger and
d explicit statement or request for clarification by the HPLs and LPLs would provide more
opportunitiess for
computer and the F2F environments i.e. there were no significant correlation with environment or
or enhancement of SLA
S
in the comp
language proficiency. For respo
language proficiency in the two environments, the findings in this study seemed to indicate that the
response typess and la
HPLs’ varied
(types 4D and 4B) provided ample opportunity for LPLs to negotiate for comprehensible input
aried syntactic and semantic
ssemantic modifications
modifi
modific
and notice form. The LPLs response type to produce semantic responses however, i.e. their comprehensible output seemed to be hindered in the
SCA environment
ment but this was not the case for the syntactic modifications which was correlated with LPLs in the SCA environment.
It can be concluded
ded that the learners’
learners communicative language ability can be promoted with technology, in this case through the synchronous
learner
computer-assisted environment. T
The experimental study utilising the SLA feature of negotiation of meaning or negotiation routines (NRs)
provides empirical evidence
that this environment offers an additional context for communicative language practice particularly for the low
idence th
proficiency learners.
With the empirical findings from this study, language teachers can promote the use of technology (CMC) in language teaching with the awareness
that opportunities for SLA are enhanced with the occurrences of negotiation of meaning. This synchronous computer-assisted mode of
communication cannot replace F2F interactions but it can be an additional environment to provide opportunities for language practice with a view
to develop communicative language ability with technology. In addition, anecdotal studies (Beauvois, 1992; 1998; Kern, 1995) and perception
studies (Lee, 2004) on CALL which promoted the CMC environment for low proficiency or minority or shy learners have gained corroboration
from the empirical findings of this study. The SCA environment can support SLA as an additional context for those with low language
proficiency to interact with others in the class. This mode of interaction should be encouraged.

10
Copyright © IETC

917

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

IE
T

C

20

10

REFERENCES
Beauvois, M. H. (1992). Computer-assisted classroom discussion in the foreign language classroom: Conversation in slow motion. Foreign
Language Annals, 25(5), 455-464.
Beauvois, M. H. (1998). Conversations in slow motion: Computer-mediated communication in the foreign language classroom1. Canadian
Modern Language Review Retrieved September 10, 2004, 54
Blake, R. (2000). Computer mediated communication: A window on L2 Spanish interlanguage. Language learning & Technology, 4(1), 120-136.
Boulima, J. (1999). Negotiated interaction in target language classroom discourse. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Chapelle, C. (2003). English language learning and technology (Vol. 7). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Chun, D. M. (1994). Using computer networking to facilitate the acquisition of interactive competence. System, 22(1), 17-31.
Condon, S. L., & Cch, C. G. (1996). Functional comparison of face-to-face and computer-mediated decision making interactions. In S. C.
Herring (Ed.), Computer-mediated communication: Linguistic, social and cross-cultural perspectives (pp. 65-80). Amsterdam: John Benjamins.
Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
Duff, P. A. (1986). Another look at interlanguage talk: taking task to task. In R. Day (Ed.), Talking to learn (pp.
pp 147-181). Rowley, MA:
Newbury House.
Fulcher, G. (1996). Testing tasks: issues in task design and the group oral. Language Testing, 13(1), 23-51.
Gallupe, R. B., Bastianutti, L. M., & Cooper, W. H. (1991). Unblocking brainstorms. Journal of Applied Psychology,
chology,
hology, 76,
76, 137-142.
137-1
Gass, S., & Varonis, E. M. (1984). The effect of familiarity on the comprehensibility of nonnative speech. Language
guage Learning, 34,
34 65-89.
Harrington, M., & Levy, M. (2001). CALL begins with a "C": interaction in computer-mediated language
15-26.
age learning.
ning. System, 29,
29
9, 15-26
15-2
Hegelheimer, V., & Chapelle, C. A. (2000). Methodological issues in research on learner-computer
[Electronic
er interactions in CALL [Electro
[Electron
ic Version].
Language Learning & Technology, 4(1), 41-59. Retrieved July 31, 2003, from http://llt.msu.edu/vol4num1/hegchap/
vol4num1/hegchap/
4num1/hegchap/
Iwasaki, J., & Oliver, R. (2003). Chatline interaction and negative feedback. Australian Review
w of Applied
pplied Linguistics, 17,
17, 60-73.
Kelm, O. R. (1992). The use of synchronous computer networks in second language instruction:
Annals,
ction: a preliminary report. Foreign
oreign Language
L
25(5), 441-454.
Kern, R. G. (1995). Restructuring classroom interaction with networked computers:
of language
ters: Effects
Effects on quantity and characteristics
chara
production. The Modern Language Journal, 79, 457-476.
Lee, L. (2004). Learners' perspectives on networked collaborative interaction withh native
native speakers
na
akers of
o Spanish in the
t US [Electronic Version].
Language learning & Technology, 8(1), 83-100. Retrieved May 14, 2004, from
m http://llt.msu.edu/volnum1/lee/default.html
http://llt.msu.edu/volnum1/lee/defa
//llt.msu.edu/volnum
Levy, M. (1999). Theory and design in a multimedia CALL project in cross-cultural
Language Learning, 12(1),
oss-cultural pragm
pragmatics. Computer
mpu Assisted
A
29-57.
Long, M.H. (1980). Input, Interaction and Second Language Acquisition.
of California at Los Angeles.
tion.
on. Unpublished PhD dissertation. University
U
Long, M. H. (1981). Input, interaction and second language acquisition.
and Foreign Language Acquisition.
ition.
n. In H. Winitz
nitz (Ed.), Native
ative Language
Lan
Annals of the New York Academy of Sciences (Vol. 379). New York: New
ew York Academy of Sciences.
S
Scienc
Nunan, D. (2001). Syllabus Design. In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching
g English as a second or
o foreign language (3rd ed.). Boston, MA: Heinle
& Heinle.
Ortega, L. (1997). Processes and outcomes in networked
classroom interaction:
ked
ed classro
classr
n: Defining
efining th
tthe research agenda for L2 computer-assisted classroom
discussion. Language learning & Technology Retrieved
rieved July 31,
3 22003, 1
Paramskas, D. M. (1999). The shape of computer
communication.
In K. Cameron
(Ed.), CALL Media, Design and Applications (pp. 13er mediated
med
communic
am
34). Swets & Zeitlinger: Lisse.
Pellettieri, J. (2000). Negotiation in cyberspace:
rspace:: The role of chatting in the
th development of grammatical competence. In M. Warschauer & R.
Kern (Eds.), Network-based language teaching:
eaching:
eachi
ng: Concepts and practice.
practice. New
N York: Cambridge University Press.
Pica, T. (1994). Research on negotiation:
learning conditions, processes, and outcomes? Language
ation: What does it reveal about
ut second-language
seco
se
Learning, 44(3), 493-527.
Pica, T., Holliday, L., Lewis, N., & Morgenthaler, L. (1989). Comprehensible
output as an outcome of linguistic demands on the learner. Studies
Comp
Comp
in second Language Acquisition,
ition,
ion, 11,
11 63-90.
3-90.
Pica, T., Kanagy, R., & Falodun,
and using
alodun, J. (1993). Choosing
Choo
usin communication tasks for second language instruction and research. In G. Crookes
& S. M. Gass (Eds.), Tasks and language learning: Inte
Integrating
theory and practice (pp. 9-34). Clevedon: Multilingual Matters
egrat
Robinson, P. (2001).
). Task complexity, cognitive resources,
resourc and syllabus design: a triadic framework for examining task influences on SLA. In P.
resou
Robinson (Ed.), Cognition and second language instr
instruction. Cambridge: Cambridge University Press.
instru
Schmidt, R. W.. (1990). The role of consciousness
consciousness in
i second language learning. Applied Linguistics, 11(2), 129-158.
Smith, B. (2003).
negotiated
2003).
). Computer-mediated negoti
negot ated interaction: An expanded model. The Modern Language Journal, 87(i), 38-57.
Swain, M. (1985). Communicative compete
competen
competence: Some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development. In S. M.
Gass & C.. G. Madden (Eds.), Input in sec
second
seco language acquisition (pp. 235-255). Rowley, MA: Newbury House.
Toyoda, E., & Harrison, R. (2002). Categorization
C
of text chat communication between learners and native speakers of Japanese [Electronic
Version]. Language
uage Learning & Technology,
Tec
6(1), 82-99. Retrieved March 25, 2002, from http://llt.msu.edu/vol6num1/toyhar/default.html
Tudini, V. (2003).. Using native sspeakers in chat [Electronic Version]. Language Learning & Technology, 7(3), 141-159. Retrieved March 25,
2004, from http://llt.msu.edu/vol7num3/tudini/default.html
msu.edu
msu.edu/vo
Varonis, E. M., & Gass, S. ((1985). Non-native/non-native conversations: A model for negotiation of meaning. Applied Linguistics, 6, 71-90.
Warschauer, M. (1996). Comparing face-to-face and electronic discussion in the second language classroom. CALICO Journal, 13(2), 7-26.

11
Copyright © IETC

918

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

Management Strategies to Deal with the New Changes from E-Learning System: A
Case Study of Malaysian Open & Distance Learning Institution
Simin Ghavifekr
Sgh502@gmail.com
Sufean Hussin(PhD)
drsufean@um.edu.my
Umiversity of Malaya
Key Words: E-Learning system, Change Management, Open & Distance Learning

IE
T

C

20

10

Abstract
E-learning is one of the most effective technological changes that have happened to the field of education. In
n the
he current rapi
rapidly
dly changing society,
e-learning system is a priority for educational organizations and institutions to face the new changes. Moreover,
oreover,
er, adding e-learning
e-learnin in educational
system has brought so many changes in the body of knowledge that considered as the explosion of the knowledge
deliver and support
dge economy to delive
deliv
learning flexibility and cost-effectively. In terms of flexibility in education, e-learning is the alternative
to improve
ative solution that helps
h
mpro the quality
of teaching and learning process especially in open and distance learning (ODL) institution. In
for
to
n thiss context, there is a need
n
or management
m
man
address the key question that “How management’s strategies including planning, organizing, guidingg and monitoring can help the leaders to deal
with the new changes from implementing e-learning innovation in an ODL institution”? This
his paperr which is the result of a PhD research, aims to
answers this question. . For the purpose of this paper a qualitative research methodology
interviewing
gy was used and data were collected through
t
as well as reviewing official documents such Annual and Monthly Reports, newspapers
spapers and public records from Open
Ope University Malaysia
(OUM). In order to organized and managed the data more systematically, the raw data
Moreover, the data
ata were analysed using NVivo 8 software.
so
was coded and categorized based on the grounded theory methods. In this paper
sub-themes
per the
he results of emerging
emerg
sub-them and sub-sub themes from
categorizing e-learning system as the core theme are presenting.
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Abstract
This paper presents a web based application named ManSE, which is used to manage Turkish special
rehabilitation centers
al education
ucation and rehabili
through a central database server. The proposed system provides an infrastructure that educators,
individuals,
ors, governmental
ernmental agencies, in
parents, and psychologists and psychiatrists can share information and experiences. In addition, the
he system facilitates
facilitate that all
all the individuals
ind
with disabilities trained by various special education and rehabilitation centers can be tracked,
governmental
ked, assessed and evaluated by go
gov
agencies. Furthermore, ManSE can assist special education institutions to find appropriate individual
dual education
ed
ducation plans special to certain type
of disabilities using central database, and to assist the governmental agencies to managee and organize
ganize the special education
educatio institutions and
rehabilitation centers. This web based system via central database is intended to be used by special education institutions,
institutio to unite all the
special education and rehabilitation centers in one domain allowing them to share a common database, to exchange the
their information, and to
track disabled students all around the country easily.
Keyword: Special education, tracking disabled individual, educational technologies,
ologies,
es,
1. INTRODUCTION
DUCTION
The use and role of information technology has been an important issue
ssue within the
the educational sector since
sin 80s. In the first phase, the focus
was on programs and applications that would suit the needs of teachers
with the advent of the Internet at schools
achers
ers and students. In the second, w
wi
has encouraged the development of new web based tools and systems
education
stems
ms within the scope
s
off educatio
ti and training. The increasing use of the
Internet and information technologies within the educational system
accompanied
by the creation of many different
tem
m was followed and accom
a
information resources and information services on the Internet.
The use and role of information technology and the Internet
Intern are also important
mportant
nt tools for
fo special education. The increasing complexity of
regulations governing the special education process
ess made iit ever more difficult
fficult
ult for
for sspecial education centers to focus on education and
increased the amount of paperwork required by government
education
In this manner, information technologies
governme special
s
ion
on professionals.
pr
p
minimize the time and effort spending on
programs, simplify the process of preparing and distributing
n managing
mana
special education
edu
paperwork, provide a guide through the ruless and regulations and return
the focus to where it should be – education of the individuals.
r
re
Moreover, information technologies minimize
data entry and data processing. Besides, the use of the Internet
inimize
nimize human
hum errors in management,
manageme
anag
in special education enables education
on to benefit from the experience of educators and researchers and dissemination of results. Hence, our
primary goal while designing ManSE
anSE is to enable special educatio
education professionals to maximize the time they spend on educating their
students and minimize the timee and eff
spend
effort they sp
end
nd on managing sspecial education programs.
Some other special education
solutions have been introduced to Turkish market lately, but these software
on program
program management software sso
solutions enable special education
to manage their
own programs and operations. In this kind of software applications, each
ucation centers (SECs)
(S
t
special education center
ter
er has its own system and
an database and
a there is no consistency between these institutions. Although the program may
be a failure or success,
cess, the results will be only known by the same institution. Furthermore, if individuals want to change their special
education intuitions
ons or if they ha
have to move too another
anothe
anoth residence, data of their improvements in their studies and assessments of these studies
remain in their
irr old institutions. Although there is a way to transfer the data from one centre to another, this process includes high amount of
work, cost,, time and close cooperation
coop
between institutions which make this process difficult to perform. When the disadvantages of this
process are taken into account, it is obvious
obv
obviou that there is a need to develop a system that enables the communication between special
education
tion
ion institutions all over the country.
country
Another drawback of the present syste
systems is that there is no connection among special education institutions, governmental bodies, hospitals
system
and parentss through a software app
application. In this manner, we present ManSE which brings a permanent solution to the drawbacks of the
appl
present systems
ms and is designed tto streamline the processes of managing and tracking information related to special education as required by
the governmentall agencies.
ManSE
has the capability to generate and store Individual Education Programs (IEPs) and other related data in
agenc
M
one central database.
e. This
Thi means that students’ historical data are available to any related authorized people and agencies in the system.
Furthermore, every authorized
system user can track complete student history and compare historical data on a single screen. This system is a
tho
collaborative system that allows multiple users assigned to an individual student to access the IEP and other data of a specific individual. On
the other hand, while ManSE makes student information instantly available to people who need it to analyze data or provide services to the
student, the system protects student confidentiality by using login system for each module.
2. RELATED WORK
Since SECs use highly sophisticated managing systems, there exist numerous terms and technical and non-technical expressions in this
domain. Individualizing teaching practices and assessing learning level of students are difficult processes in special education; therefore,
managing these kinds of systems is quite difficult. For these reasons, information and computer technologies are intensively used in special
education centers. Moreover, these technologies are shaped by national regulations and rules that make the process hard to develop a generic
solution for these kinds of applications. Since off-the-shelf products are not adequate for our purpose, we have to analyze unique
requirements and problems in detail to develop an efficient software application that meets the needs of SECs.
The use of information technologies in special education centers is quite common and well accepted by educators, education authorities and
families. Computer and information technologies have been being used in special education for years. There are many researches in literature
related to the use information technologies in special education. Some examples of the early researches in this field are Crawford (1980) and
Young and Robbins (1986) studies. More, Kiswarday (1994) proposed a computer camp for disabled individuals and their families and
discussed the positive effects of computer technologies in personal development of such people.
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de Graaf (1994) developed computerized child assessment system and an application of DataPerfect, which was designed to accommodate
the early invention program from Macquarie University in Sydney. This software is not only used to save time, but it can also be used as a
powerful tool to monitor the development of children with development disability in a way which was not possible before.
Krishnaswamy (1994) stated a computer-assisted training program for children with mental retardation. There are many other studies that
deal with the use of information technologies, computer software and computer-assisted special education (Sahin, 2006; Rienhoff and
Wittchow, 1994; Hourcade and Parette, 2001; Lancioni et al, 2000; Wilds, 2001; Seabury and Maple, 1993).
Some other groups of work are related with particular application areas and the application of audio-visual information technologies to
special education such as studies of Moore and Calvert (2000), Tréhin (2004), Klaus et al.(2004) and Pushchak and Sasi (2004). In addition,
many computer software products have been developed and implemented successfully to augment the managing success of SECs such as
IEPPro, ClassIEP, netIEP and YagusaSE (Chalkware Education Solutions, 2004; Technical Perspectives Inc, 2004; Netchemia, 2004; Sahin
2004).
The web based application that we have developed in our project, allows educators and other related staff to prepare individual education
program (IEPs), create measurement parameters and assess the process of their students. Through the output and results of our system,
educators can prepare improved versions of IEPs that improve the quality of the education for the students.
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T
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3. WEB BASED APPLICATION VIA CENTRAL DATABASE
ManSE takes the advantage of the latest development technologies in its implementation. This web based application
has a friendly interface
lication ha
and supports more functionality and usage to special education and rehabilitation centers. The tracking off students and special education
centers is easier for MEB (Ministry of National Education in Turkey) because all of the data is hold in a central
With ManSE, all
entral database. Wi
stakeholders who may be personnel, managers, educators, doctors, parents and so forth can follow their
heir own
wn processes by using
usi
usin their own
modules. Each case will be executed faster and more accurate than ever with ManSE and this web based system combines all the fa
facilities in
one point.
The main page of the online special education system is an entry point for all other pages present
resentt in the system directory. It has a login box
and before users are granted access to their specific modules, they should successfully log
g in to the system. All users enter th
tthe
h system with
their national IDs as user names (See Figure 1). Login information is verified by comparing
password with the
mparing the
he entered username
use
and pa
stored ones in the database and if the user input data matches with the database record,
system services.
d, the user
user is granted to acces
access the sy

Figure 1. The main page of the system
Figur
Because users’ accounts
ccounts are associated with different
differen access levels, ManSE implements several web based applications as components of the
system and it is divided into modules, as shown iin Figure 2. As it is seen, all educators, institution staff, doctors, parents and governmental
agencies have
to perform their operations in these modules.
avee a capability to access
acc their own module
m

Figure 2. System Architecture
The proposed system has the following modules:
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Educator Module
In the educator module, each educator can access all the data and IEP information of the individuals in his/her institute. Any educator cannot
access the data of any individual of another institute because of the authorized system and different access levels. Educators can manage the
operations of individual education programs (IEP) and guardian meetings in their modules. They also view students’ individual records but
they do not have any authorization to modify these records. An educator can create a new guardian meeting account and modify the current
ones.
Moreover, educators can manage students’ trainings and prepare IEP in their module. They can add new objectives and behaviors to a
specific student; these objectives and behaviors can be retrieved directly from the database, or if appropriate, can be customized for special
purposes. This process enables educators the choice of describing the exact needs of their students. Moreover, educators can track and
evaluate these behaviors by entering training details. They can also track students’ complete training history and compare historical training
data and performance of a specific student by using graphical notations. The system also allows educators to receive reports of individuals’
training details. The detail information about the IEPs will be given in the title of IEP module.
IEP Module
The IEP module is a part of the educator module and this module is managed by educators. The module allows educators to control the steps
for a particular student in the training process to ensure that the individual completes these steps in the correct order. Educators can make the
following operations in this module:
Adding Objective and Behavior
An educator can view objectives and behaviors that are in the database and retrieve and insert them into an IEP with a few mouse clicks. An
educator first clicks on “Add Objective-Behavior” under the link of “IEP”. After selecting a studentt from
om the student list,
lis the selected
student’s individual information and program and unit choices appear on the screen. An educator can
from
n retrieve
ve objectives and behaviors
beh
be
the database, or create his/her own ones optionally to emphasize a special condition for the student.
To retrieve objectives and behaviors from the database and select them, an educator chooses a program
rogram
gram and a specific unit of this program.
pprog
After the objective table appears on the screen, the educator can select any one of the objectives
objective that
ves and
nd behaviors of this specif
specific
fic obj
obje
are displayed on the right hand side of the page (See Figure 3). All behaviors are checked when they
ey are first displayed and the
the educator can
remove the check marks from the boxes and leave the behaviors checked when s/he wants
nts to add them to students’
stude
IEPs.
As it is seen in Figure 3, after deciding a program and a unit that an educator wants too create
and
creat objectives
ctives and behaviors
behav
an when an educator
wants to create objectives and behaviors to exactly describe the needs of their students,
the button “Add
tude
udents,
nts, s/he can fill required fields
field under
u
Objective & Behavior Manually“ and complete this operation. Finally when an educator
button,
educ
clicks
cks the “Add” butt
on selected behaviors of the
on,
specific objective and new ones created by an educator are added to the student
ent IEP.
EP.

Figure 3. Th
The p
page for adding objectives and their behaviors
Displaying On-Going
n-Going
-Going Objectives and Behaviors
An educator
students
or can display behavi
behaviors that st
udent currently are being trained for. After clicking on “Display Objective-Behavior” link and
choosing
g a student
udent from the student list, prog
pprogram and unit choices appear on the screen. When the educator selects a program and a specific
bjectives and behaviors, that student
studen currently is training for, are displayed. Next, the educator can select one of the objectives and see
unit, objectives
behaviors
ors of a specific objective which are added to the student’s IEP. Behaviors of a specific objective are displayed on the right hand side
of the pagee (See Figure 4). The educator
educa can remove a behavior that is assigned to the student by clicking “Delete” button.
educ

Figure 4. The page for displaying on-going objectives and their behaviors
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Evaluating On-Going Objectives and Behaviors
This part allows an educator to evaluate behaviors that students are currently working on. After clicking on “Evaluate Objective-Behavior”
link and choosing a student from the student list, a new page appears with the text boxes such as education program, unit, objective and
behavior and other choices for various training details (See Figure 5). The educator can select these options and complete the evaluation for a
student by filling the training data that is composed of date, time, duration, educator, training type, help type and success status information.
When the educator clicks on the save button, his/her evaluation is recorded in the central database for further operations.

IE
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20

Figure 5. The page for evaluating
ating on-going
going behaviors
Monitoring Objectives and Behaviors
This part allows an educator to monitor students’ training performances
on “Monitor Objective-Behavior”
ances
nces for each behavior. After clicking
clickin
click
link and choosing a student from the student list, program and unit
nit choices
hoices appear on
o the
the new page. When
W
the educator selects a program and
a specific unit of this program, on-going objectives and behaviors that
student
displayed and the educator can select any one
at belong to the st
tudent are disp
of the behaviors of the specific objective and then training performance
nce details of the student are
ar displayed on the same page (See Figure 6).
If it exists, the educator can display the training history of a selected behavior
havior by
y clicking the “Training History” button.

Figure 6. The page for monitoring training details of on-going behaviors

Success Graphs
This part allows an educator to monitor the students’ training performances based on graphs for each objective or behavior. After clicking on
“Performance Graphs” link, the student list appears on the page. When a student is selected from the student list, the graph of improvement
details of the selected student according to all objectives which the student is currently working on, is displayed at the left bottom side of the
page, at the same time all objectives which the student is currently working on are displayed at the right side of the page (See Figure 7). The
educator can select one of these objectives to monitor the improvement of the selected student according to this objective’s behaviors on the
graph. This graph is displayed at the right bottom side of the page (See Figure 7).
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Figure 7. The page for graphical demonstration of student training performance
Rehabilitation Center Module
In the rehabilitation center module, managers and administrative personnel can reach all demographic information
mation of students,
stude
educators and
all other staff in their institutions. Managers and administrative personnel can add new students and personnel
and
sonnel into their institutions
i
modify or delete these accounts by using their modules. Furthermore, they can reach and view the guardian
rdian meeting records.
“New Student” link in the module allows the administrative personnel to create a new student account.
Student”
link,
unt. After clicking on “New Stud
St
t
the page is directed to another page which has a form for demographic information of the student
administrative
tudent
udent (Figure 8). When the admin
ad
personnel fill the required gaps and click “Save and Continue” button, this page directs the administrative
ministrative personnel to another
anothe form page
which is for family information of the student. After this form, the last form appears which
about
ch is abou
outt education and diagnosis iinformation of
the student. When the administrative personnel fill the required gaps of this form and click
data is put into the
ick the “Save”
Save” button, the student da
database with the provided information. In this process, system validation helps the user be sure whether required
require fields are
a complete and in
compliance, and flags any required fields that are incomplete in every stage.

Figure 8. The form for new individual
milar form to create new personnel
personn
p
There is a similar
account under the link of “Staff Operations”. The administrative personnel can add new
personnel
form.
nel to the database by filling this for
form
General
ral
al Managing Unit Module
This module,
dule, which is one of the mos
most important parts of this online application, is controlled by system administrators. The role of system
administrators
ors is vital since they hhave all the authorization to control the flow of the system. They can perform all the operations that
educators, administrative
ministrative staff and
aan doctors can also perform in their modules. In addition to these, they can manage the code definitions part
which is used by client systems.
They can add, update or delete code definitions when there is a new legal regulation or a current regulation
system
s
has been modified. Moreo
Moreover, they can manage the education programs (programs, units, objectives, behaviors) which are used in IEP
More
module by all of the special education centers. ManSE includes a comprehensive library of education programs, program units, objectives
and behaviors that are fully compliant with National Special Education Standards.
Figure 9 shows the page of “Behaviors”. As it can be seen, this page has a table of behaviors of a specific objective and drop-down menus
for program, unit and objective choices. The system administrator can choose a specific education program from the first drop-down menu, a
specific unit of this selected education program from the second drop-down menu and a specific objective of this selected unit from the third
drop-down menu. After these steps, the current behaviors of these options are displayed on the screen. The system administrator can add
behaviors by filling required fields and clicking “Add” button or delete behaviors by clicking “ - ” (delete) buttons near the behaviors.
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Figure 9. The page for adding or deleting behaviorss
There are similar form pages to add or delete education programs, education program
ram units and objectives un
under the link of “Education
Programs”. The system administrators can perform these operations like previous steps.
Doctor/Hospital Module
Doctors diagnose patients and determine and give medical reports to individuals
dualss who have serious and perman
permanent diseases. In the field of
special education, medical reports play an important role for individuals, SECs and
agencies, because a medical report
nd finally governmen
governmental agen
indicates whether an individual has a disability and is qualified to be assigned
ssigned to special
ecial education and other
othe related services that are offered
by SECs, benefit from the general education program and paid money
ey
y by the government.
In the current system (without a central system and supervision), a SEC needs to be submitted a copy of medical report by the guardian of a
student to register a student. Since this operation is done manually,
regarding
amount of paperwork and storage and
y, itt includes problems
probl
regarding high
h
access problems. To overcome these difficulties, Doctor/Hospital Module enables health care
ca staff to upload medical reports and SECs to
retrieve these reports all over the country with ease. Briefly,
the purpose
module
e
se of this m
odule is to provide a better integration of doctors and other
related healthcare staff with SECs, and therefore, improving
special education.
proving the efficiency
y and quality of ssp
Central Database
One of the many unique and powerful features of central databas
database
in ManSE iss the ability to share IEPs, student and medical data between
da
SECs, healthcare staff and Special Education
ion
n General Managing unit. It also allows student IEP and demographic information to be
synchronized across educational institutions
ons which enables a SEC can receive individual data and IEPs quickly and easily for new students
coming from other SECs. As a result, when a stud
student has to move fro
from a particular SEC to another SEC, the individual’s electronic records
will be automatically transferred and
d displayed in th
the new SEC module.
modu The process of transferring student data enables both SECs to draft
IEPs cooperatively. Moreover, data
important because it reduces the administrative tasks, burden of duplicative
ata
ta transferring between SECs is impo
imp
data entry and student data maintenance.
intenance.
ntenanc
The Internet
Since our project is designed
facilitate the communication between client systems, the Internet is a prerequisite to
gned
ed as a web based system to facilit
use and benefit from the system and it plays a core role in our system. The Internet is a global network of interconnected computers,
therefore, any computer
mputer
puter that is connected to the Interne
IInternet in any region of the country, can access the central system, start to communicate
with client computers
puters in other institutions and perform
perfor related operations without needing to install any other additional software solutions.
ManSE is designed
esigned to automate as much of the data entry tasks as possible and ensure that all special education related process can be
created and
environment.
d tracked
racked in an online environmen
t. In this manner, the Internet facilitates the online creation and storage of student accounts, IEPs
and other
er special education forms.
f
Parents
ts Module
Mo
Special education of disabled individuals
individua is a hard and lengthy process and it should continue throughout the life. When an individual is born
individu
with a physical
sical or mental handicap, his/her parents will be the first ones who take care of their disabled children. Therefore, we can say that
special education
individuals starts in the family. In time, thanks to educational institutions, this responsibility is shared with
ion of disabled in
ind
SECs to provide a better and easier life for disabled individuals. However, most of the burden of this responsibility still belongs to the
families, because they
ey hav
have to devote most of their time and effort to their disabled children. For the quality of the process, special education
that is offered by SECss and the families at home should be in harmony, therefore, the cooperation of families and SECs plays an essential
role. As a result of these, this module is introduced for informing parents about the status and development processes of their children and
arranging meetings between SECs and parents, thus, creating a communication between families and SECs.
Social Security Module
Due to the fact that public and private SECs are in charge of MEB (Ministry of National Education in Turkey), these institutions are
inspected by governmental agencies in detail. The biggest problem lying in this field is, with the current system, since it is quite hard to track
SECs and their operations from a single control point, there may exist illegal circumstances regarding redundant registration of students. A
SEC is paid a specific amount of money by the government for each student, which makes this field more significant to be inspected. In the
current system, since each SEC is using its own system, it is hard to know which students are registered with which institutions, or are there
any duplicate student registrations in different institutions. By the help of our system, since all SECs should use a single system with a
central database, a SEC that wants to register a student who is already registered with another SEC, will be simply prevented by comparing
data with the ones in the database easily. In a nutshell, we can say that Social Security Module is built for tracking SECs by governmental
agencies and the main purpose of this module is to decide whether the operations that are performed by SECs are legal or not.
Individual Module
Individuals with disabilities do not have direct interaction with ManSE but they have more time with their educator for their education by
the means of ManSE. ManSE can also provide the most appropriate individual education plan to the individuals by sharing information
among SECs through the central database.
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4. CONCLUSION
In this paper, the ManSE software which is designed for SECs and Turkish governmental agencies to lighten and simplify their workloads is
introduced. From this point of view, if the workload of the SECs decreases, we thought that the SECs would get more time for training
individuals, and more training time for individuals means rapid development in their behaviors.
Moreover, there exist many other issues that can be handled with this software such as improving the current training methods and individual
education plans, and discovering more reliable and consistent ones etc. In this context, ManSE intends to create a solution to these issues by
means of creating a common platform, which provides SECs to share their experiences and improvements in the domain of special education
with the other SECs all over the country.
Another goal of ManSE is to simplify the process of preparing and distributing paperwork and minimize human errors in management, data
entry and data processing. ManSE keeps all the information about the students and staff in the electronic format, which can be stored and
distributed among SECs easily. Moreover, ManSE assists SEC staff when a student account should be created (data entry) or a particular
student should be monitored (data processing) with its extensive automated support. ManSE aims to create a connection among special
education institutions, governmental bodies, hospitals and parents through a single web based system. It enables governmental agencies to
track SECs according to the regulations in the field of special education.
Consequently, ManSE enables a systematic managing and training system to be used by all SECs and governmental
menta agencies. As a future
work, this system can be improved by adding new facilities such as multi language support and adapting education systems of different
countries, many countries can, hence, utilize the system and more success is likely to be achieved in special education.
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Abstract
To be efficient in learning, educational technology tools need to be designed in accordance with how the human mind works. There are
well established characteristics of its architecture that should be taken into account when evaluating, designing, and using educational
technology. Limited capacity and duration of working memory are well known features of human cognitive architecture that have profound
consequences for the design and use of educational technology. If these limitations are not taken into account, the resulting cognitive
overload may severely inhibit learning. This paper reviews the most important features of human cognitive architecture,
their implications
hitect
for educational technology tools, and provides evidence-based guidelines for managing cognitive load
designing and using
d when d
de
educational technology tools. Finally, the paper discusses the role of learner expertise as a key factor influencing
uencing
encing learning with educational
technology.
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THEORETICAL FRAMEWORK
There are two major components of our cognitive architecture that influence the effectiveness
ss and
nd efficiency of learning, working
worki memory
workin
(a conscious information processor) and long-term memory (a store of knowledge). Their essential
have been well
essential characteristics hav
established and become important issues in recent theoretical frameworks for learning
resources that occur in
ng and instruction.
truction. Cognitive
Cogn
resourc
learning are limited by the capacity and duration of working memory. If more
are processed
ore
re than a few chunks of information
in
informat
simultaneously, working memory may become overloaded and inhibit learning (Cowan, 2001; Miller, 1956). Wo
Working memory also has
Work
separate limited processing channels for visual and auditory information modalities
lities
ies (Baddeley, 1986).
198
On the other hand, long-term memory does not have such limitations. Organized
structures
in long-term memory
ized generic knowledge
knowle
struct
(schemas) allow us to mentally categorize and represent concepts and procedures.
knowledge structures we are able to
rocedures. Because of these knowle
handle many interacting elements of information as larger units (chunks)
reducing cognitive load and making
hunks) in working memory thus redu
higher cognitive processes possible. The available knowledge basee in long-term
important cognitive characteristic that
longlon term
rm memory is the most im
influences learning.
Cognitive load theory (see Sweller, van Merriënboer, & Paas, 1998;
998;
8; Clark, Nguyen,
Nguy
& Sweller, 2006, for recent general overviews) and
closely related cognitive theory of multimedia learning (see Clark
ark
rk & Mayer, 2007; Mayer,
Maye 2005, for recent overviews) investigate
Ma
instructional design implications of this human cognitive
principles and techniques for managing
ive architecture and develop
elop evidence-based
evidenc
evidence
cognitive load in learning and instruction. Two major
of cognitive load are conside
considered: intrinsic or effective load that is essential for
or types
y
consid
learning and extraneous or ineffective cognitive load that is irrelevant
to learning.
irre
i
ning.
ng.
Intrinsic cognitive load is essential for learning
ing
ng and caused
cause by iinternal complexity
lexi of the task relative to the level of learner expertise.
lexit
Levels of element interactivity in learning materials
of this load. It is required for comprehending a situation and
ateria determine thee magnitude
m
results in modified or new knowledge structures
memory. Efficient learning environments should provide all the necessary
ures in long-term memo
memory
resources to accommodate this load without
ithout exceeding
exceeding limits of work
working memory capacity.
For example, to manage intrinsic cognitive load, the learning goal coul
could be divided into a series of sub-goals that require less processing
co
resources; instructional tasks could
ould
uld be segmented into smaller units;
units; or some of the essential interactions between elements of information
could be omitted to reduce structural
initial stages of learning followed by the fully interactive materials later. On
tructural
ructural comp
ccomplexity
lexity off the task on init
the other hand, if intrinsic
capacity remains unused, it could be increased by setting more
icc load is at low levels and much cognitive
c
challenging learning goals
cognitive activities.
oals
als that require more complex cognit
Extraneous cognitivee load is associated with aan unneces
unnecessary waste of cognitive resources due a poor instructional design, inappropriate
selection and sequencing
quencing
uencing of learning
learning tasks,, Spatial
Spatia and
an temporal configurations of information, redundant representations may influence
the level of extraneous
traneous
raneous load. For
Fo example, separating
separatin
paratin related sources of information in space and/or time; duplicating the same information
simultaneously
modalities.
Inadequate instructional support (e.g., using unguided problem-solving or exploratory activities
usly
sly in different mod
moda
lities. Inadequa
with novice
extraneous
cognitive load if learners are involved in irrelevant to learning goals random search for
vice learners) may also cause eextran
e
solutions.
ons.
ns
It should
difference between extraneous and intrinsic cognitive load is relative to levels of learner expertise: some
ould also be noted that the differen
components
ents of cognitive load that are
ar essential for novice learners could become extraneous (irrelevant) for relatively more experienced
learners, and
nd vice versa.
EVIDENCE-BASED GUIDELINES
Dealing with split-attention
and redundancy
atten
attent
ICT-based information presentations use different modes and modalities: verbal and pictorial representational modes, and auditory and
visual information input modalities. When learners process text and visuals that could not be understood in isolation, the mental integration
of verbal and pictorial representations is required. When text and pictures are not located close to each other or not synchronized in time,
integrating these referring representations may increase cognitive load and decrease learning. There are several instructional design
techniques for dealing with such split attention situations that may enhance learning. For example, physically integrated or embedded
representations were demonstrated to be an effective alternative to “split-source” instructional format (split-attention effect, Mayer &
Gallini, 1990; Sweller, Chandler, Tierney, & Cooper, 1990).
Using dual-modality presentations (e.g., auditory rather than on-screen explanations of a diagram) is an alternative approach to eliminate
split attention. Integration of the verbal auditory and pictorial visual information may not overload working memory because its capacity is
effectively expanded by using a dual-modality presentation (modality effect, Mayer, 1997; Mousavi, Low, & Sweller, 1995). For example,
an animation depicting the operation of a technical device with simultaneous audio text may result in better learning than the animation
with on-screen text. The modality effect is sufficiently stable and robust. However, simply using audio-visual instructions may not
guarantee improved learning if those dual-modality instructions do not reduce extraneous cognitive load. Several conditions required for
the modality effect could be identified:
Copyright © IETC

927

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

10

1. Diagrammatic and textual information must refer to each other and be unintelligible unless they are processed together.
2. Element interactivity in instructional materials should be high.
3. Auditory text must be limited in length. Lengthy, complex text should be presented in written, not spoken form.
4. If diagrams are complex, cuing or signaling (e.g., flashing) may be required so that learners can focus on those parts of the visual display
being referred to by the auditory information.
5. Levels of learner expertise should not be high. The effect may be eliminated or reversed with more experienced learners (Kalyuga,
Chandler, & Sweller, 2000).
Examples of other methods for dealing with potential cognitive overload are eliminating redundant components of presentations. If
different sources of information are intelligible in isolation, elimination rather than integration of a redundant source could be preferable
(redundancy effect, Chandler & Sweller, 1991; Mayer, Heiser, & Lonn, 2001). However, whether information is redundant depends on the
level of learner expertise: what is essential for novices could be redundant for more knowledgeable learners.
When onscreen text is embedded into a diagram or narrated when the diagram is presented, it is not possible
le to avoid processing the
redundant information and integrating it with available knowledge structures in long-term memory. These processes
processe consume cognitive
resources that become unavailable for constructing higher levels of knowledge. Eliminating redundant verbal
al or pictorial iinformation could
be the best design decision when dealing with more experienced learners. Thus, the effectiveness of different
instructional formats may
ferent instructiona
depend on levels of domain-specific expertise of the intended learners (in accordance with the expertise
se reversal
versa effect).
Therefore, the relation between the split-attention and redundancy effects may reverse as learner gains moree expertise (Kalyuga,
(Kalyuga Chandler,
C
& Sweller, 1998). While novice learners may learn best from textual explanations embedded into
nto
to a diagram or narrated over th
the ddiagram,
for more experienced learners, diagram-alone materials could generate higher levels of performance
erformance
rmance and be easier to process.
proces
process Textual
explanations that are essential for novices may become redundant for experts. Thus, thee instructional
uctional efficiency of different
differen formats of
information presentation depends on levels of learner expertise in specific task domains.
s.
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Managing cognitive load in interactive visualizations
Sophisticated educational technology tools include various forms of interactivity
ityy and respond dynamically to learner
learne
learn actions. They involve
multiple representations, linked information networks, and high levels of learner
load in such learning
er control. High levels
lev of cognitive
cogn
environments could be caused by a large number of variables involved;
relationships between these
ved; by uncertainty and non-linear
non
variables; and by temporary delays. In many situations, learners havee to carry the
th burden of deciding when
whe to use additional instructional
support (if available) and what forms of support to request. Whilee more advanced learners could ha
handle such burden, it may go beyond
hand
cognitive resources available to less experienced learners.
The cognitive load framework could be effectively applied to different
such as instructional animations,
diffeerent forms of dynamic visualizations
visuali
visua
simulations, and games. For example, continuous animations may bee too cognitively demanding
for novice learners due to a high degree of
demand
transitivity. Less knowledgeable learners may benefit more from a set
et of equivalent
uivalent static diagrams. However, animations still could be
relatively more beneficial for more experiences learners
sufficient knowledge base for dealing with issues of
earners who have acquired
cquired
d a suffic
suffici
transitivity and limited working memory capacity.
y.
The interaction between levels of learner expertise
of animated
ertise and effectiveness
effectiv
eff
mated
ated and static procedural examples in in mathematics was
investigated by Kalyuga (2008). The results
ts demonstrated that less
les knowledgeable learners performed significantly better after studying
static examples. Learners with higher levels
vels of prior knowledge showed
show
showe better results after studying animated instructions.
Interactive simulations may provide appropriate
exploring hypotheses and receiving immediate feedback, thus enhancing
ppropriate environments for exp
explori
the development of critical thinking
high levels of working memory load could be responsible for
ngg and problem-solving skills. However,
Howe
How
instructional failures of many simulations.
simulations
and games represent purely exploratory learning environments
imulations.
mulations. Many instructional
instr
simul
simula
with limited guidance for learners.
random search procedures that novice learners have to use in such
arners.
rners. From cognitive load perspective,
perspe
perspecti
cti
environments may imposee excessive levels of cognitive load and
a interfere with meaningful learning. Optimizing levels of instructional
guidance represent an essential
cognitive load and enhancing learning outcomes in such environments.
ssential
ential means for m
managing cognitiv
Two different modess of visual representations
representations in a gas law simulation for middle-school chemistry students were compared by Lee, Plass,
& Homer (2006). Essential gas characteristics we
presented either in symbolic form only (words ‘temperature’, ‘pressure’, and ‘volume’
were pre
with corresponding
adding iconic information to the symbolic representations (e.g., burners for temperature,
nding
ding numerical values) or by addin
addi
weighs for pressure).
ressure). While low prior knowledge
knowledge learners benefited more from added iconic representations than from symbolic formats
only, highh prior knowledge le
learners benefite
benefited
d more from symbolic only representations. Iconic representations were redundant for these
learners.
s
s.
An important
well as static images, is their fidelity level that characterizes the degree of realism or resemblance to
mportant feature of animations, as w
the real world. High fidelity levels with
w many non-essential details that distract learner attention and impose excessive working memory
load may not always be instruction
instructionally effective. For example, it was demonstrated that schematic low-fidelity illustrations were retained
better than analogical
high-fidelity illustrations (Schnotz & Grzondziel, 1996).
nalogical high-fidel
high-fideli
Considering levelss of learner
expertise
lear
le
Most educational technology
materials are designed in a fixed way with novice learners as assumed intended audience. However, recent
h
hn
studies of the expertise reversal effect (see Kalyuga, 2005; 2007 for recent overviews) have indicated that designs and techniques that are
effective with novices can lose their effectiveness and even have negative consequences when used with more experienced learners.
When learners do not have sufficient relevant prior knowledge, they have to deal with many new elements of information that may easily
overload working memory. These learners may require considerable external support to build new knowledge structures in a relatively
efficient manner. On the other side, more knowledgeable learners may rely on their available domain-specific long-term memory structures
for managing cognitive load.
Cognitive studies of expertise demonstrated that prior knowledge is the most important 1earner characteristic that influences learning
processes. It has been established that learning procedures and techniques that are beneficial for learners with low levels of prior
knowledge may become redundant for more knowledgeable learners. The effect is related to increased cognitive overload for more
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knowledgeable learners due to processing redundant for these learners instructional components (Kalyuga, 2009). The major educational
technology design implication of these studies is that information presentation and design techniques need to change as learners acquire
more expertise in a domain.
Tailoring instruction to individual learners is a very complex problem due to multiple learner characteristics, technical, organizational and
other issues. The existing educational projects are usually focused on technical issues of tailoring content to learner preferences, interests,
choices, etc. and are not based on fundamental cognitive characteristics of learners such as prior knowledge base. The quality of adaptive
environments depends on the accuracy of information about levels of learner knowledge and skills. Using traditional tests and tracing user
interactions with the system cold be imprecise and incomplete. In order to design adaptive procedures capable of tailoring instruction in
real time, it is necessary to have sufficiently rapid online measures of learner knowledge. Such measures should also have a sufficient
diagnostic power to detect different levels of expertise.
The idea of rapid diagnostic assessment of expertise is based on evaluating knowledge structures that learners are able to activate rapidly
and apply to a briefly presented problem situation (Kalyuga, 2006). This approach has been successfully used
ed for designing adaptive
learning environments in well-defined (mostly, technical) areas. Its usability and applications in poorly defined
ed task ddomains still remains
to be established. A rapid diagnosis-based approach may offer appropriate tools that combine high levels
diagnostic precision with
els of diagnost
simplicity of implementation in learner-tailored instructional procedures.

CONCLUSION
This paper discussed some theory- and research-based cognitive principles and guidelines forr managing
designing
and
naging cognitive load when desig
des
using educational technology tools. It introduced a general theoretical framework followed
followeed by a review of cognitively
cognitive efficient
instructional techniques, procedures, and different forms of information presentations.
ns. Finally,
y, the paper discussed the role of learner
expertise as a key factor influencing learning with educational technology. The discussed approaches and techniques
are based on
techniq
contemporary knowledge of human cognitive architecture and extensive empiricall studies.
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Özet
Bu aratırmanın temel amacı, matematik öretmenlerinin bilgisayar teknolojisi kullanımı ile ilgili yeterliliklerini,
derslerde bilgisayar
eterliliklerini,
erliliklerini, der
kullanımı ile ilgili görülerini ve çalıtıkları ortamların bilgisayar teknolojisi kullanımına uygun olupp olmadıını
olmad
o
ıınıı ortaya
ortay koymaktır.
Aratırmanın örneklemini, Gaziantep il merkezinde görev yapan ve rastgele seçilen 51 matematik
oluturmutur.
Verilerin
atik öretmeni
retm
olu
turmu
rmutu
t
toplanması aamasında, öretmenlere derslerde bilgisayar teknolojisi kullanımı ile ilgili görüleri, bilgisayar teknolojisi
deneyimleri
teknolojisi ile ilgili
tekno
gili den
ve derslerinde bilgisayardan ne derecede faydalandıklarını yoklayan sorular sorulmutur. Toplanan
analizinde
anan
an verilerin
ver
analizinde frekans tablolarından
tablo
ta
yararlanılmıtır. Aratırmanın sonuçlarına göre ankete katılan öretmenlerin, matematik derslerinde
kullanımının
slerinde
de bilgisayar kullan
kullanı
ımının faydalı
fayda olacaına
inandıkları ancak derslerin ileniinde bilgisayarlardan yeterince faydalanmadıkları görülmektedir.
bilgisayar
örülmektedir.
tedir. Bu durum,
d
ööretmenlerin
retmenl
kullanım yeterliliklerinin olmaması, matematik yazılımlarının nasıl kullanılacaı hakkında
sahip olmamaları ve
kında gerekli
ekli bilgi ve donanıma
donan
do ıma sah
çalıtıkları okullardaki mevcut ortamın uygun olmamasından kaynaklanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Matematik öretimi, Bilgisayar destekli matematik öretimi,
i, Matematik yazılımları
yaz
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Abstract
The main aim of this study is to identify mathematics teachers’ computer-related
their views concerning the use of
mputer-related knowledge leve
level, thei
computers in courses, and whether or not their work environment is appropriate for utilizing computer technology.
The sample of the study
tec
comprised 51 randomly selected math teachers working in Gaziantep.
tep.
p. During the data
d collection phase,
phase teachers were asked questions about
their views concerning the use of computer technology in mathematics
matics education
education, their computercomputer-related experiences, and how well they
utilized computer technology in their courses. Frequency tables were
re used for the analysis of collected data. According to the results of the
survey, teachers participating in the survey are of the opinion that using computers
ers in mathematics
athem
courses will be useful but that they do not
benefit sufficiently from computers in their course. This situation is thought to be a result of the fact that the teachers do not have adequate
computer-related knowledge, that they do not have necessa
necessary qualifications about
bout how to use mathematics software, and that the current
environment where they work lacks sufficient technological
hnological fa
facilities.
aided
ided mathematics
m
te
em
Keywords: Mathematics teaching, Computer-aided
teaching,
Mathematics
software

C

GR
GR
Mantıksal-matematiksel bilgiler bireylerin
ilikilendirmeler
yapılanır (Piaget, 1971). Bu ilikilendirmeleri örencilerin
ylerin
lerin zihinlerinde
zihinler
ilikilendirmeler
rmel yoluyla
y
somut bir ekilde görebilmeleri için
çin matematik derslerinde materyal
materya kullanımı çok önemlidir. Ancak materyal kullanımının örenmeyi
destekledii öngörülmekle birlikte,
kte, bu alanda yapılan
yapılan çalımalar
çalımalar
çalı
ar net ve
v tutarlı sonuçlar vermemektedir (Wearne ve Hiebert, 1988; Raphael ve
Wahlstrom, 1989; Byoung, 2001;
Yıldırım,
Akkoç, 2007; Halat, 2008; Çakırolu, Güven ve Akkan, 2008). Bu Aratırmalar
001; Durdu ve Y
ıldırım,
m, 2005; Akko
durumun temel sebebinin materyallerin
kullanılma
kaynaklandıını ve özellikle öretmenlerin bu konudaki bilgi, inanç
materyallerin derslerde
der
kullanılma biçiminden
biç
ve deneyimlerinin önemli
mli bir etken olduunu
olduunu belirtmektedir.
oldu
belirtmekted Stein ve Bovalino (2001) bu konuda baarılı olan öretmenlerin, derslerini
planlarken materyallerin
düünme biçimlerini nasıl etkileyebildii üzerine younlatıklarını gözlemlemitir.
lerin örencilerin
ö
matematiksel
atemat
dü
Ancak çou öretmen,
örenmeyi
tmen, materyallerin
m
örenmeyi
meyi nasıl
nas
na ıl destekleyebilecei üzerinde çok da fazla düünmeden bunları derslerinde kullanma
çabasına girmektedir
Shojgreen-Downer,
1996).
ektedir
ktedir (Grant, Peterson
Pete
ve Shojgreenreen
Bu çalımada
da matematik ö
ööretiminde
reti
retiminde materyal olarak bilgisayar kullanımı üzerinde durulmutur. Sınıflarda sadece bilgisayarların ve
internetin mevcut
öretmenlerin
evcut olması
olması ö
ö
retmenlerin
rin bu araçları yerinde kullanacakları, eitimin kalite ve uygunluunun artacaı ve örencinin
örenmesinin
gideceine
mesinin daha iyiye g
gidece
inee dair hhiç bir garanti salamaz. Bu durum bilgisayarların dersin ileniinde sadece bir araç oldukları
gerçeini
ini ortaya koymaktadır.
koymak
koymaktadır. Önemli olan mevcut bilgisayarların derslerde doru ve yerinde kullanılmasıdır. Nitekim aratırmalar
öretmenlerin
kullanımı
ile ilgili yeterli donanıma sahip olmamalarının ve olumsuz tutumlarının olması öretmenlerin derste
lerin bilgisayar kullanı
kullan
ımı iil
bilgisayarı etkin
kullanmamasının
tkin kullanmaması
kullanmamas
ının een önemli nedenlerinden olduunu ortaya koymutur (Kocasaraç, 2003; Alakoç, 2003; Köseolu ve Soran,
2005; Kılınç ve Salman, 2006; Goos
ve Bennison, 2008; man ve Canan, 2008).
G
Günümüzün en etkili
aracı olan bilgisayarın tüm eitim alanlarında olduu gibi matematik öretiminde de çok etkili olduu
kili bilgilendirme
bilgilen
bilg
görülmektedir. Artık günümüzde,
“Eitimde bilgisayar kullanılsın mı?” sorusu yerini “Bilgisayar eitimde en etkili ve verimli nasıl
gün
kullanılsın? (Yaar, 2005: 128)” sorusuna bırakmıtır. Bilgisayarların matematik öretiminde kullanımı üzerine literatürde birçok çalıma
yapılmıtır (Byoung, 2001; Iıksal ve Akar, 2005; Forgasz, 2006; Liao, 2007; Goos ve Bennison, 2008). Bu çalımalar, Baki (1996: 135) nin
çalımasında belirtilen; “matematik derslerinde bilgisayar kullanımı, matematiksel formüllerin, ilikilerin ve prosedürlerin ekrana
taınabilmesi analitik anlamayı kolaylatıran sembolik ve grafiksel geçilerin görülebilmesini olanaklı hale getirmitir” düüncesiyle
örtümektedir. Bu durum, matematikçilerde matematiksel çözümleri ve analizleri görsel yollarla kolaylatırma eilimini de ortaya
koymutur. Bilgisayar destekli tasarlanmı programların avantajlarını kullanarak hazırlanan çalımaların, örencilerin kendi problemlerine
yönelik etkinlikleri yapabilmeleri yönüyle yapılandırmacı örenmeye de katkı salayacaı görülmütür (Baki, 1996; Ersoy, 2003).
Bilgisayarın eitim-öretimde kullanılması ile ilgili yapılan bazı aratırmalarda “Örenme ve öretme sürecinde araç gereçlerin öretimi
desteklemek amacıyla kullanıldıı, iyi tasarlanmı öretim araç ve gereçlerinin süreci zenginletirdii, örenmeyi artırdıı (Yalın 2001:
82)”, “örencilerin bilgisayara komuta edebilme, resim çizebilme ve sayısal problemleri çözebilme açısından örenmeye, genelleme
yapmaya ve formül oluturmaya motive edebildii (Clements ve ark., 1997: 184).”eklinde bulgulara ulaılmıtır. Bilgisayar destekli
öretim, örencilerin programlı örenme materyalleri ile bilgisayar kullanarak etkileimde bulunduu, dier bir deyile bilgisayar
programları aracılıı ile örenmeyi gerçekletirdii, örenmelerini izleyip kendi kendini deerlendirebildii bir öretim biçimidir (Mercan,
Göçer ve Özsoy, 2009). Literatürde bilgisayar destekli matematik öretimine iki farklı yaklaımın olduu görülmektedir. Bunlar Baki (1996:
136) de öyle sıralanmılardır: “Birincisi ve en eski olanı, standart matematik derslerini kuvvetlendirmek amacıyla bu teknolojiyi sınıf içi
problem çözme sırasında hesaplama yapmak için veya grafik ve emalar yoluyla ilenen konu ile ilgili sunum yapmak için kullanmaktır.
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kincisi ve en zoru, ama en etkilisi, matematik öretiminde dramatik deiime sebep olacak yaklaımdır ki, bilgisayardan bir simülasyon
aracı, aratırma ve deney aracı olarak faydalanmaktır. Bilgisayarın böyle kullanılması halinde örenci kendi öz bilgisini kurma fırsatı
bulabilecektir.” Literatürde matematik öretiminde bilgisayarın bilginin modellenmesinde de kullanılması gerektii üzerinde durulmaktadır
(Liao, 2007; Gündüz, Emlek ve Bozkurt, 2008; Mercan ve ark., 2009).
Matematik gibi soyut kavramları içeren derslerde amaçlanan hedeflere ulaılabilmesi için geleneksel yaklaımların yanında öretim
teknolojilerinin de kullanılarak; örenilmesinde ve öretilmesinde güçlük çekilen konuların azaltılması beklenmektedir (Akdeniz ve Yiit,
2001). Baer ve Yeildere (2003) nin yıllar önce yaptıkları çalımalarında bile öretmenlerin büyük çounluu (% 90 yakını), bilgisayar
kullanmaktan holanmakta; hayatı kolaylatırdıını düünmekte ve bilgisayarın dikkat çekmede kolaylık saladıını düünmektedirler.
Günümüzde yeterli olmasa bile piyasada öretmen ve örencilerin faydalanabilecei oldukça fazla matematik eitim yazılımı mevcuttur.
Fakat bu yazılımların ne ölçüde kullanılması gerektii yönünde bir yönlendirme eitiminin eksik olduu ortadadır. Bu çerçevede Baki (2002)
çalımasında matematik öretiminde bilgisayar kullanımının asıl hedefinin, bilgisayar yardımı ile soyut kavramları ekrana taıyıp
somutlatırarak örenmeyi kolaylatırmak olduunu belirtmitir.
YÖNTEM
Matematik öretmenlerinin bilgisayar teknolojisi kullanımı ile ilgili yeterliliklerini, derslerde bilgisayar kullanımı
ımı ile ilgili görülerini ve
çalıtıkları ortamların bilgisayar teknolojisi kullanımına uygun olup olmadıını ortaya koymayı amaçlayan bu aratırma
aratırm betimsel nitelikte
ara
olup tarama modelinden yararlanılarak gerçekletirilmitir. Betimsel aratırmalarda aratırmacı, olanı olduu
uu gibi saptamaya/tanımlamaya
saptam
çalıır. Betimsel çalımalar genellikle tarama (survey) çalımalar eklinde ele alınmaktadır (Erku, 2005:: 73).
grubunu
3). Aratırmanın
Aratırman
A
anıın çalıma
ça
2009-2010 öretim yılında Gaziantep merkezindeki rastgele seçilen ilköretim ve ortaöretim okullarında
kullarında
nda görev yapan 51
5 matematik
öretmeni oluturmaktadır. Aratırmada ölçme aracı olarak kullanılmak üzere öretmenlere bilgisayar
kullanımı
ilgili kiisel
sayar teknolojisi
olojisi kullan
ımı ile ilgi
durumlarını, bilgisayar teknolojisi kullanımı ile ilgili genel görülerini ve çalıtıkları ortamların
kullanımına
tamlar
mların bilgisayar
sayar teknolojisi kull
uygunluunu belirleyen üç balık altında toplanmı sorulardan oluan bir anket uygulanmıtır.
açık
tır. Ankette yer alan iki adet aç
açı
ık uuçlu soruya
verilen cevaplar nitel olarak analiz edilmitir.
BULGULAR
Bu kısımda aratırmanın alt problemlerine ilikin elde edilen bulgular sunulmutur.
A)
Öretmenlerin bilgisayar kullanımı ile ilgili kiisel durumları
Soru A1. Aaıda verilen beceri seviyelerinden sizi en iyi tarif eden seçenei iaretleyiniz?
aretleyiniz?
etle
Tablo 1. A1. sorunun deerlendirme
lendirme
rme sonucu
Frekans Yüzde
Frek
Bilgisayar teknolojileri ile ilgili hiçbir deneyimim yok
5
9,8
Bilgisayar teknolojilerini kullanmayı deniyorum,
m, fakat hala düzenli temel beceriler
52,9
27
konusunda yardıma ihtiyacım var
Birçok bilgisayar uygulamasında genel yeterlilikk gösteriyorum
12
23,5
Bilgisayar teknolojisini geni bir boyutta yeterli bir ekildee kullanma becerisine
bec
b
13,7
7
sahibim
Toplam
51
100
Öretmenler, bilgisayar teknolojisi konusundaki
ki beceri
beceri seviyelerinin
seviye
sev
istenilen
len
n seviyede
sev
olmadıını düünmektedirler ve bu
konuda temel becerilerini arttırmaya ihtiyaçlarıı olduunu
belirtmektedirler.
oldu
belirtmek
Soru A2. Matematik derslerinizde bilgisayar
kullanımı
ayarr tek
teknolojisi kullan
ım
mı iiçin bu güne kadar aldıınız hizmet içi eitim miktarı ne
kadardır?
Tablo
deerlendirme
sonucu
blo 2. A2. sorunun de
eerlend
er
Frekans
Yüzde
Fr
Fre
Hiç
37
72,5
Bir ay veya daha az
7
13,7
Bir aydan çok b
bir
3
5,9
dönemden az
dönem
Bir
ir dönem
döne
3
5,9
Bir dönem
dönemden
döne
daha
1
2
fazla
Toplam
T
oplam
51
100
Soruya verilen cevaplardan ööretmenlerin
retmenlerin
nlerin m
matematik derslerinde bilgisayar teknolojisi kullanımı ile ilgili hemen hemen hiç
hizmett içi eitim
eitim almadıkları
e
almad
almadııklar
kl ı görülmektedir.
görülmekted
mekted Oysaki bilgisayar teknolojisi gün geçtikçe kendisini yenilemekte ve bu yeniliklerden
öretmenlerin
nlerin haberdar edilmesi için b
be
belli periyotlarla nitelikli hizmet içi eitimler verilmelidir.
B)
Öretmenlerin
Ö
retmenlerin çalıtıkları
çallıtıklar ortamların bilgisayar kullanımına uygunluu
çalı
Soru B1. Mevcut
evcut görev yaptıınız
yapt
yaptı
okulda matematik derslerinde bilgisayar teknolojisinden faydalanma imkânını nasıl
derecelendirirsiniz?
iz?
Tablo 3. B1. sorunun deerlendirme sonucu
Frekans
Yüzde
Son derece az
28
54,9
Az
16
31,4
Kabul edilebilir
2
3,9
yi
2
3,9
Çok iyi
2
3,9
Mükemmel
1
2
Toplam
51
100
Ankete katılan öretmenlerin görev yaptıkları okullarda matematik derslerinde bilgisayar teknolojisinden faydalanma
imkanlarının yetersiz olduu görülmektedir.
Soru B2. Bilgisayar teknolojisini derslerde yaptıınız etkinliklerde ne sıklıkta kullanıyorsunuz?
Tablo 4. B2. sorunun deerlendirme sonucu
Frekans
Yüzde
Hiç
27
52,9
Nadiren
16
31,4
Ara sıra
6
11,8
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Önemli
Çok Önemli
Toplam
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Sıklıkla
2
3,9
Toplam
51
100
Öretmenlerin bilgisayar teknolojisini derslerde yaptıkları etkinliklerde çok az bir ekilde kullandıkları görülmektedir. Bu
durumun iki farklı sebebi göze çarpmaktadır. Birincisi, mevcut görev yaptıkları okullarda matematik derslerinde bilgisayar
teknolojisinden faydalanma imkânlarının yetersiz olması; ikincisi bilgisayar destekli matematik öretimi konusundaki öretmen
yeterliliklerinin istenilen seviyede olmamasıdır.
Soru B3. Matematik derslerinde aaıdaki teknolojilerden ne sıklıkta faydalanıyorsunuz?
Tablo 5. B3. sorunun deerlendirme sonucu
Hiç
Az –orta
Çok
Frekans
Frekans
Frekans
Yüzde
Yüzde
Yüzde
Tepegöz
44 86,27
7
13,73
0
0,00
Power point
28 54,90
21
41,18
2
3,92
Excel
33 64,71
13
25,49
5
9,80
Flash animasyon
39 86,67
5
11,11
1
2,22
Projeksiyon
30 76,92
7
17,95
2
5,13
13
4
1
Matematik
9,09
2,27
27
yazılımları
39 88,64
Akıllı tahta
48 96,00
2
4,00
0
0,00
,00
Hesap makinesi
27 61,36
11
25,00
6
13,64
Ankete katılan öretmenlerin genel olarak derslerde bilgisayar teknolojilerinden
den
en yeterince fa
faydalanmad
faydalanmadıkları
ıklar
larıı görü
gö
görülmektedir.
Ancak tabloda verilen her bir teknolojinin matematik öretiminde ayrı bir yerii va
vardır.
vard
ır. Tepegöz,
pegöz, power point, aakıllı tahta ve
projeksiyon derslerde zamanı daha verimli kullanmak ve dersi görselletirerek
toplamaya
yardımcı
etirerek
ek örencilerin
ö
n dikkatini
dikk
topl
olabilecek teknolojiler iken flash animasyon, matematik yazılımları, excel
ekrana taıyıp
xcel
cel ve hesap makinesi soyut kavramları
kavram
somutlatırarak örenmeyi kolaylatırmaya yardımcı olabilecek teknolojilerdir.
lojilerdir.
C)
Öretmenlerin derslerinde bilgisayar kullanımı ile ilgili genel görüleri
görüleri
Soru C1. Matematik derslerinde bilgisayar teknolojisinden faydalanmak
alanmak
mak ne derece önemlidir?
Tablo 6. C1. sorunun deerlendirme
e erlendirme sonucu
e
son
lköretim
Frekans
Yüzde
1
3,57
2
7,14
18
64,29
7
25,00
28
100

Ortaöretim
Orta retim
Ortaö
Frekans
ns
Yüzde
üzde
1
44,35
5
21,74
6
26,08
11
11
47,82
23
23
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Akademik
Akadem ba
baarıyı
ar
arııyı artt
art
arttırır
ırır
Örencilerin
rencilerin ana kavram ve fikirleri ö
öörenmelerini
renm
ren
kolaylatırır
Sınıf yönetimin
yönetimini zorla
zorlatırır
tırır
Öretmenlerin
nlerin yazma ve sunum bec
bece
becerilerini gelitirir
Öretmenin
Ö
retmenin derste haz
ha
hazırlık
ırllık sürecinde
süreci
sürec
gereinden fazla zamanını alır
Öretmenin
Ö
retmenin kendisini daha ye
yyeterli hissetmesini salar
Öretmenin
Ö
retmenin yeterli eitimi
eitimi
e
itim varsa baarılı olur
Yapılandırmacı
ıland
landıırm
rmacı eitime uygun deildir
Meslekii geli
geli
geliimi
im
imi arttırır
art
oolarak
larak üzerimde olan baskıyı hafifletir
Öretmen olara
Öretim materyalleri seçimimi sınırlar
Çok zaman gerektiren yazılım becerileri eitimi gerektir
Kapsamlı bilgisayar kaynakları olduunda etkilidir
Bilgisayar derslerde zaman tasarrufu salar
Örenme etkinliklerinin planlanması için fazla zaman gerektirir
Geleneksel örenme kaynaklarını ihmal ettirir. (Kütüphane,…)
Bilgisayar kullanımı örencilerin derslere aktif katılımını arttırır
Öretmenin dersteki yükünü azaltması boyutuyla önemlidir

f
3
2
8
2
6
3
0
12
1
5
12
0
1
3
1
8
3
3

%
5,9
3,9
15,7
3,9
11,8
5,9
0,0
23,5
2,0
9,8
23,5
0,0
2,0
5,9
2,0
15,7
5,9
5,9

f
4
6
27
5
17
9
9
19
4
21
24
10
3
5
13
21
4
15

%
7,8
11,8
52,9
9,8
33,3
17,7
17,6
37,3
7,8
41,2
47,1
19,6
5,9
9,8
25,5
41,2
7,8
29,4

f
9
7
8
5
9
9
5
9
6
8
5
11
4
7
8
6
12
7

%
17,7
13,7
15,7
9,8
17,7
17,7
9,8
17,7
11,8
15,7
9,8
21,6
7,8
13,7
15,7
11,8
23,5
13,7

f
25
25
7
23
10
19
23
10
28
11
7
22
30
24
19
12
19
19

Tamamen
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

N

Katılmıyorum

Hiç katılmıyorum

IE
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Soruya öretmenlerin verdii cevaplardan matem
matematik de
derslerinde
rslerinde
de bilgisayar
b
teknolojisinden faydalanmanın önemli olduuna
inandıkları görülmektedir. Hiç önemli deil
görüünü savunan öretmenler daha çok ortaöretimde çalıan
il yaa da olmasa da olur görü
görüü
ve bilgisayar destekli matematik öretimi
düünen öretmenlerden olumaktadır. Ancak
timi
imi konusundaki yeterliliklerinin olmadıını
olm
bu öretmenlerden birinin görüü oldukça ilginçtir: “matematik
“matematik dersi
ders aanlatırken ilemler satır satır ifade edilmek zorundadır.
Hazır yapılmı olan ilemi örencinin
anlaması
taktirde kitaplar örenme için yeterli olurdu.”
cinin anlamas
a
ı çok
ok zordur. Aksi takt
takti
Soru C2. Matematik derslerinde
kullanılması
düüncelerinizi belirtiniz?
nde bilgisayar
bilgisay kullan
ılmas
masıı ile ilgili dü
Tablo
7. C2. Sorunun Deerlendirme Sonucu
T

%
49,0
49,0
13,7
45,1
19,6
37,2
45,1
19,6
54,9
21,5
13,7
43,1
58,8
47,1
37,3
23,5
37,3
37,3

f
10
11
1
16
9
11
14
1
12
6
3
8
13
12
10
4
13
7

%
11,5
7,69
30,8
7,7
23,1
11,5
0,0
46,1
3,8
19,2
46,1
0,00
3,8
11,5
3,8
30,8
11,5
11,5

Matematik derslerinde bilgisayar teknolojisinin kullanılmasının birçok yönden yararlı olacaı görüünün ankete katılan
öretmenler arasında aır bastıı görülmektedir. Özellikle akademik baarıyı arttıracaı, örencilerin ana kavram ve fikirleri
örenmelerini kolaylatıracaı, öretmenlerin yazma ve sunum becerilerini gelitirecei, mesleki geliimi arttıracaı ve derslere
örencilerin aktif katılımını arttıracaı yönünde kanaat belirtmilerdir. Bununla birlikte öretmenler, söz konusu bu olumlu
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durumların ortaya çıkabilmesi için ise yeterli eitimin alınması ve kapsamlı bilgisayar kaynaklarına sahip olunmasının önemli
olduunu ortaya koymulardır.
TARTIMA
Eitimde teknoloji kullanımının gereksinim haline geldii günümüzde bilgisayarların eitimde kullanımı oldukça önem
kazanmıtır. Matematik öretiminde ise öretim teknolojilerinin kullanımı gereksinim olmaktan çıkmı bir zorunluluk haline
gelmitir. Çünkü bilgisayar yardımı ile soyut kavramları ekrana taıyıp somutlatırmak örenmeyi kolaylatıracaktır. Ancak
yapılan çalımadan elde edilen bulgulara göre ankete katılan öretmenlerin kendilerinden ve çalıtıkları ortamlardan kaynaklanan
eksikliklerden dolayı bu zorunluluun gereini yerine getiremedikleri görülmektedir. Bu durum gerek hizmet içi, gerekse hizmet
öncesi eitim sırasında öretmenlerin ve öretmen adaylarının matematik öretiminde mesleki bilginin yanında bilgisayar
kullanımı konusunda bilgilendirilmesi gerektiini ortaya koymaktadır. Bunun yanında her konuyu bilgisayar
ar yardımı ile
anlatmak çou zaman sadece öretmenin görevini bilgisayara yüklemektir. Bilgisayar sadece bir araçtır ve dahaa etkili bir eitim
için kullanılmalıdır. Bu nedenle ders içerisinde bilgisayarın rolü çok iyi belirlenmeli ve bilgisayar kullanımı
llanıımı amaç haline
llan
getirilmemelidir.
SONUÇ VE ÖNERLER
Aratırma neticesinde literatürde bilgisayar destekli matematik öretiminin faydalı olduunu ortaya koyan oldukça fazla çalıma
çal
çalııma
olduu görülmütür (Baki, 2003; Özdemir ve Tabuk, 2004; Forgasz, 2006; Harter ve Ku, 2007; Liao, 2007; Gündüz, Emlek ve
Bozkurt, 2008; Mercan ve ark., 2009). Ayrıca bu çalımalar matematik ders içeriinin daha iyi anlaılması
anla
laılmas
lm ı boyutuyla
tuyla bilgisayarın
bilgisayar
bilgisayarıın
etkisi ve yerinde kullanılmasının önemli olduunu destekleyici niteliktedirler. Bu gerçeklerden
erden hareketle çalımada
çalımada
ada matematik
öretmenlerinin bilgisayar destekli matematik öretimi konusundaki yeterlilikleri, derslerde
genel
erde bilgisayar
gisayar kullanımı
kullan
kulla ımı ile ilgili
l ili ge
görüleri ve çalıtıkları ortamların bilgisayar kullanımına uygunluu ile ilgili durumları
urumları tespit
spit edilmeye çalıılmıtır.
çalıılmıt Bu
çerçevede bazı öneriler aaıda sıralanmıtır:
Öretmenler derslerde bilgisayar kullanımından daha fazla soru çözmek ve zamandan
genel bir anlam
zamandan tasarruf etmek gibi gen
gene
çıkarmaktadırlar. Ancak; özellikle matematik derslerinde bilgisayarları etkilii hesaplama aleti veya sunum aracı olarak
kullanmanın yanında, soyut kavramları ekrana taıyıp somutlatırarak örenmeyi
salayan
materyal olarak ele
nmeyi kolaylatırmayı
kolayla
kolay tırmayı sa
sa
la
layan bir m
almak gerekir. Bunun yanında her konuyu illaki bilgisayar yardımı ile
dıında baka
lee anlatma çabasında
çabası
çabasında olmamak,
olmamak bilgisayar
bilg
materyallerede yer vermek gerekir. Çünkü derste kullanılan materyaller
çeitli
motivasyonu o kadar
aller ne kadar çe
itli
itli olu
olursa öörencinin
rencini
renc
yüksek olur.
Matematik öretimine bilgisayarın etkin olarak dâhil edilmesi vee derslerde
örencinin
ersl
örencinin
encinin aktif olarak bilgisini yapılandırma fırsatı
bulması için bilgisayar destekli materyaller gelitirilmeli ve öretmenlerin
Son yıllarda bu konuda
etmenlerin
tmenlerin hizmetine sunulmalıdır.
su
sunulm
çalımalar yapılmaktadır. Manipülatifler, webquest çalımaları ile çeitli cebir ve geom
geometri yazılımları hazırlanmaktadır
geo
(Karakırık, 2006; Panizo, Fernandez ve Sanchez, 2007;
Güven ve Kosa, 2008). Bu bak
bakıla
7; Gü
bakı
ıla hazırlanmı çalımalar ile ilgili olarak
gerekirse bir önceki bölümde belirtildii gibi öretmenlere
kiilerce
tmenlere
menlere aalanlarında uzman
man ki
ki
ilerce
ilerc hazırlayıcı eitim kursları verilmelidir.
Öretmen adaylarının ise ders müfredatı bu çerçevede
Çünkü bilgisayarların etkin ve verimli olarak
çevede yenid
yeniden yyapılandırılmalıdır.
lıd
dır. Ç
kullanılabilmesi için ayrıntılı yol haritalarına
naa ve pusula görevini
görevin yapacak uzmanlara ve öretmenlere gereksinim vardır.
“Bilgisayar destekli matematik öretimi yapmak
nasıl hazırlayacak? Bilgisayarı ne zaman ve nasıl
mak isteyen öretmen
öretmen
en derslerini
dde
kullanacak?” sorularını açıklıa kavuturmak
öretmeni
yetitiren
kurumlara ve eiticilere dümektedir. Bilgisayar
turmak
turmak görevi
g
öretmenii yeti
yet t
destekli matematik dersi hazırlamadaa ööretmenin
yolların örnekler ile verilmesi bu soruların açıklıa
retmenin adım
aadım adım izleyebilecei
izleyebilece
yebi
kavuturulmasında faydalı olacaktır
ırr (Baki, 1996).
Ayrıca teknoljik araçların hangi
pedagojik yaklaımla konu ile bütünletirilmesi daha
ngi
gi younlukta
yo
younlukta kullanıldıı
kullan
llanııld
ldııı deil
de
de
il uygun
uy
önemlidir (Mumcu, Halaman,
Öretmen
için oluturulacak olan hizmet öncesi ya da hizmetiçi eitimler
man,
an, ve Usluel, 2008). Ö
Ö
retmen içi
teknoloji ile birlikte pedegojik
teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) teorik çerçevesi
gojik
ojik yaklaımı
yakla
ya ıımı da içermelidir. Bu çalımalar
çal
kullanılarak gelitirilebilir.
pedagoji ve alan anlayılarının etkili bir eitim teknolojileri
bilir.
ilir. TPAB çerçevesi öretmenlerin
öö
retmenlerin teknoloji,
t
ile disiplin temelli öretimi
nasıl etkilediklerini tanımlamaktadır (Harris, Mishra ve Koehler, 2007).
retimi ortaya çıkarmak
çıkarmakk için birbirini
b
Son olarak ankete
öretmenlerin hemen
hepsi görev yaptıkları okullarda matematik derslerinde bilgisayar
te katılan
kat
emen hemen
he
teknolojisinden
imkanlarının
yetersiz
olduunu belirtmilerdir. Derslerde bilgisayar destekli materyalin
n faydalanma im
imkanlar
ının yeter
eter
kullanılabilmesi
lmesi
mesi için okullarda bu duruma uygun ortamların hazırlanması gerektii açıktır.
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MAY BIMODAL PRESENTATION INVOLVE MORE COGNITIVE LOAD IN A
COMPUTERIZED L2 MULTIMEDIA ENVIRONMENT?
Kadir Kozan, PhD Student, Cognitive Science, Middle East Technical University, Ankara, Turkey
kadirkozan53@gmail.com
Abstract
The current study investigates the modality effect and cognitive load issues involved in second/foreign language (L2) comprehension in
relation to working memory capacity. Specifically speaking, it examines the effects of presentation modality on the amount of cognitive load
reported by the participants over time. Participants consisted of 29 advanced-level college students enrolled in an L2 education department at
an English-medium university in Turkey. After completing a reading span test, all participants were asked to listen to or read an L2 English
text and fill in a prior knowledge test. Afterwards, in addition to retention and transfer comprehension tests, they completed two subjective
cognitive load scales of which one was used to gauge the validity and reliability of the other. The results revealed that multimodal
presentation may lead to more cognitive load in an L2 multimedia environment.

10

INTRODUCTION
Instructional research agenda fashioned from Cognitive Load Theory (Sweller, 1988, 1994; Chandler & Sweller, 1991;
Sweller, van
19
Merriënboer & Paas, 1998) and Generative/Cognitive Theory of Multimedia Learning (Mayer, 1997,
several principles
7, 2001)
001) provided sev
regarding how to present information. One of these principles is called the modality effect by Cognitive
the modality
gnitivee Load Theory and th
principle by Generative Theory of Multimedia Learning. The modality effect or principle assumess that textual information corre
corresponding
to
corres
po
an animation or a picture should be presented in an auditory format, since visual presentation off the verbal
overload
visual
vverbal information
formation may ov
overloa
e
working memory (WM) resources that are to process pictorial information as well. This way, participant response on tests ra
ranging from
comprehension to problem solving is assumed to improve.
In essence, the modality effect encourages bimodal presentation that involves differentt channels of human WM system in order to decrease
overall cognitive load (CL). The present paper investigates the effects of presentation
ation modality and WM capacity
capa
on CL ratings of the
participants engaged in a bimodal presentation.

20

Cognitive Load
CL is the load created by doing a specific task (Sweller et al., 1998). Sweller (1994)
(1994) differentiates among
amon three types of CL: intrinsic,
extraneous, and germane. Intrinsic CL is imposed by the inner characteristics
information. To put it in another way, it is
acteristics of the presented inform
informati
determined by the number of interacting elements (i.e., information
on units) that are processed as single items by WM (Leahy, Chandler and
Sweller, 2003). Ginns (2005) stated that six to eight interacting elements
while one to two carry low intrinsic CL. In
lements
ments lead to hi
high
gh intrinsic CL wh
addition, learner expertise also determines intrinsic CL (Paas, Renkl,
CL, it refers to the load involved
kl,, and Sweller, 2003).
22003). As for extraneous
ex
in instructional design or presentation. Germane load, on the other hand,
capacity allocated for learning.
nd, is the amount of cognitive
cogni
cogn
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The Measurement of Cognitive Load
Sweller et al. (1998) claimed that CL lies at the complex relations
among
re
ng mental
menta load, mental effort, and performance. Hence, it is
reasonable to assume that CL is a multidimensional
makes it difficult
to measure if not impossible. Whelan (2007) offered
sional
ional construct,
constru which
wh
iffi
three different ways of measuring CL: 1)) dual
dual task paradigm; 22) physiological measures; 3) subjective measures. In the dual task
methodology, performance on a second task iss aassumed
ssumed to represent the amount of CL imposed by the first task. It is further assumed that
even though WM is limited, its resources
rces
ces can be distributed flexibly among
aamon different tasks (Brünken, Steinbacher, Plass and Leutner, 2002).
Thus, if two simultaneously presented
nted tasks require the same ccognitive
ognitive
gniti resources, these resources are shared between the two tasks. As a
result, the amount of cognitive resources
remaining
task is what is left after performing the primary one. Therefore, the level
esource re
maining
ing for the second ta
of CL is evaluated through reaction ti
task. Brünken, Plass,and Leutner (2003) asserted that dual task method is
times in the secondary task
beneficial in that it makess it possible to determine CL exactly
exactl when it is imposed through simultaneous processing of the primary and
exa
secondary tasks. On thee other hand, Whelan (2007) argued that in dual task measurement there is the risk that the secondary task may
interfere with the primary
performance
on the primary one.
mary one thus reducing
reducing the overall
o
pe
The physiologicall methodology makes use of physiological
mechanisms such as breathing rate, pupil diameter, pulse rate, brain waves,
phy
physiol
respiration content
heart-rate as a CL measurement tool and yielded significant but too low
ntent
tent and the like.
like Paas (1993)) implemented
imp
correlations between heart rate and
performance level on divergent conditions of CL (Whelan, 2007, p.3). Moreover,
a the participants’
particip
Brünken et al.
measures are prone to the effects of both environmental and personal factors independent of
l. (2003) cautioned that metabolic
met
the primary
Luximon (2005) pinpointed that physiological measures are vulnerable to environmental effects like
mary task. Likewise, Zhang and Lu
Lux
temperature,
and
internal states like emotions and illness.
rature, noise, and lighting
lig
nd to personal
pe
p
The third
CL rating scales filled in after the execution of a given task. Zhang and Luximon (2005) stated the
d method is the subjective C
following benefits
1) ease of use; 2) non-intrusiveness; 3) low cost; 4) high face validity; and 5) sensitivity to
enefits of subjective measures:
m
changes in workload,
claimed that despite the debate over their subjectivity “…subjective mental workload measures are the best mental
kload, and claim
claime
workload measures
es avai
available at the present” (p.201). Furthermore, Gopher and Braune (1984) pointed out that people are quite capable of
indicating mental load
numerically (Burkes, 2007, p. 18). Paas (1992) reported that Bratfisch, Borg, and Dornic (1972) found a Spearman
ad nu
num
rho of 0.9 between subjective and objective measures of task difficulty (p.429). Finally, O’Donnel and Eggemeier (1986) claimed that
subjective measures are practical to implement and collect data, “nonintrusive”, “easy to analyze”, and “have very high face validity” (Paas,
1992, p.430).
Annett (2002) suggested that “the choice of measures, whether subjective or objective, always has to be justified in terms of the specific aims
of the investigation” (p.984). Therefore, the present study also discusses test-retest reliability, internal consistency and convergent validity of
the subjective CL scale used.
Dual Mode Presentation and Cognitive Load
According to both Mayer and Sweller, and their followers, the advantages of audiovisual presentation of multiple information units result
from the assumption that human WM involves two separate modality-dependent components (a visuospatial sketchpad for visual/spatial
information and a phonological loop for verbal information) with limited capacities. According to Tabbers (2002), this assumption basically
originates from Baddeley’s (1992) WM model. This model contains a central executive component allocating attentional resources to other
two subsystems (the visuospatial sketchpad and the phonological loop) that work independently. In audiovisual format, both visual and
auditory processing units of WM are used, which leads to a more efficient use of WM resources (Sweller, 1999, cited in Tabbers, 2002).
Besides, it is assumed that bimodal presentation makes simultaneous processing of visual and auditory information possible. This way,
bimodal presentation is assumed to decrease the amount of CL.
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In dual mode presentation, Tindall-Ford, Chandler and Sweller (1997) reported a decreased amount of mental effort over the instructional
phase; Brünken et al. (2002) showed faster reaction times (a less amount of CL) in responding to the secondary visual task; Kalyuga,
Chandler, and Sweller (1999, experiment 1) yielded lower CL ratings on subsequent tests; in Kalyuga, Chandler, and Sweller (2000,
experiment 1) both experienced and inexperienced learners reported smaller CL ratings; and in most of the experiments conducted by
Tabbers (2002) participants’ CL ratings turned out to be lower during the bimodal instructional phase including the self-paced one.
To the best of the author’s knowledge, medium of instruction in most of the previous research on the modality effect or bimodal presentation
was first language (mostly English). Further, instructions used in previous research were system-paced or paper-based whose durations were
limited to the duration of the narration and comprised topics from exact sciences (Tabbers, 2002). When it comes to the investigation of the
dual mode presentation in L2 learning, most studies concentrated on the effectiveness of multimedia annotations on vocabulary learning and
reading (e.g., Ariew & Erçetin, 2004; Chun & Plass, 1996).
Therefore, of particular interest for the present paper is whether dual mode instructional presentation of a text in the L2 leads to less CL for
advanced L2 speakers of English in comparison to unimodal presentation, and whether WM capacity moderates mode effect on CL. Based
on previous research indicating lower CL ratings in audiovisual presentation format (e.g., Tindall-Ford et al., 1997; Tabbers, 2002) and given
the self-paced nature of the presentation design (Tabbers, 2002), it was hypothesized that participants exposed to audiovisual presentation
would report lower CL ratings compared to those exposed to visual only presentation. Moreover, based on CL Theory and Generative
Theory of Multimedia Learning, it was hypothesized that low WM participants would report more CL since CL
L is actually the WM load.
Finally, the data were also examined for any combined effects and time effects with no specific hypotheses issued.
ued.

10

METHOD
Participants
A total of 29 participants including 27 female (93.1%) and 2 male (6.9%) students enrolled in an English
program (18-22
nglish Language Teaching progra
prog
years of age) participated in the study. In order to be eligible for taking first year undergraduate
of
atee courses, the regulations
regul
of the
th university
un
required all newcomers pass the proficiency exam of the university with a minimum score of “C”
participants (24.1 %)
C” (equals to 60). 7 participan
participant
passed the proficiency test with a score of C, and 22 (75.9 %) with B. In addition, participants
courses
pants had
ad taken twenty- two undergraduate
undergra
and spent four undergraduate semesters on average before the time of testing. Accordingly,
considered advanced
dingly, the participants could
c
be cons
users of English.
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Procedures & Instruments
Data were collected in three sessions. In the first one, the participants tookk a computerized
mputerized English
English reading span
spa test as a measure of WM
capacity. The span test, developed by Alptekin & Erçetin (2009), comprised
prised
rised 70 simple affirmative sentences
sentenc presented one at a time for
seven seconds on the computer screen. The task required participants
silently
and judge grammaticality of the
ants to read each sentence
se
ilen
sentences, and recall the last word of each sentence. The total number
judgments and recall of the final words
mber
ber of the correct grammaticality ju
jud
were turned into standardized “z” scores. The mean of the standardized
of each participant. Then, through
ardiz
ized
ed values represented the WM score
s
a median split procedure, low and high WM groups were formed.
d. The reading spa
span of high WM participants varied from .12 to 1.29 (M =
.80, SD = .37) and that of low WM participants from -.74 to .09 (M
whether this grouping of participants
M = -.18, SD = .27). To determine
det
d
refer to real WM capacity differences, a one-way analysis
ysis of variance (ANOVA)
A) with WM as the independent factor was conducted on the
mean “z” scores. The results revealed a significant capacity
difference between
WM participants (F(1,27)= 64.40, Mse= 7.06,
p
tweenn low and high
h
2= .705, p < .001) with a large effect size (d > .8)..
In the following session, the participants were randomly ass
assigned to visual only
y and
an audiovisual presentation of how a tornado forms. Right
after the treatment, they completed the priorr knowledge
now
test, comprehension
compreh
re
tests, the CL scale adapted from Paas (1992) and the subjective
CL scale that was mostly adapted from NASA-TLX
(see Paas & Kalyuga, 2005). The scale based on Paas (1992) comprised
A-TLX work load scale
scale ((se
the item “In reading or listening to thee preceding text
scale ranging from 1(very, very low mental effort) to 9 (very,
t I invested:”
invested:” on a 9-point
9-p
very high mental effort). The subjective
included the following items based on a 7-point scale going from
ective
ctive CL scale based on NASA-TLX
NASA-T
1(not at all/not) to 7(very/extremely
respectively: 1) How much mental effort was required
mely much/demanding/hard/successful/high/difficult)
much/demanding/hard/successfu
(e.g. thinking, deciding, remembering
text demanding?; 3) How hard was it to understand the content of
mbering etc.)?; 2)Was the reading/listening
reading/lis
reading/lis
the text?; 4) How successful
attempt to understand the content of the text?; 5) How much effort did you invest
ul do you think you were in your att
attem
to navigate through the text
winamp)?; 6) How insecure, discouraged, irritated and annoyed did you
ext (scrolling up and downward, controlling
con
feel while reading/listening
to the text, how difficult was it to understand the tornado formation
stening
tening to the text?; 7) While
Wh reading/listening
readin
process?; 8) How difficult was it for you to answ
the questions that followed?. The delayed administration of the subjective CL scale
answer th
occurred two weeks
eeks later. Since the prior knowledge
knowledg test was implemented right before comprehension tests (after the treatment), it included
questions different
not to sensitize participants to the following tests. Paas, van Merriënboer, and Adam
fferent from those on other tests in order
o
(1994) demonstrated
monstrated
nstrated the reliability and ssensitivity
sensitiv of Paas’ (1992) CL rating scale. They suggested that one-dimensional scales are sensitive
to CL differences and thes
scales
these scal
es are va
vvalid, reliable, and unintrusive instruments. Burkes (2007) pointed out that the reliability and
sensitivity
vity of Paas’ (1992) scale and the ease of its use “have made this scale, and variants of it, the most widespread measure of working
memory load within CLT research”(p.17).
Gimino (2000) also demonstrated the reliability, convergent, construct, and discriminate validity
research”(p
of the scale (cited in Burkes, 2007, p.18).
p
RESULTS
The Reliability and Valid
Validity Analyses
The internal consistency of the scale was measured through Cronbach’s alpha and item-total statistics. Ratings on the scale were submitted to
reliability analyses until no item decreased the overall alpha coefficient. The original alpha coefficient for the scale all items included was
.719. This value is in line with Pallant’s (2001) ideal alpha value of at least .7 (p.85). Considering “Cronbach’s alpha if- item-deleted”
statistic, items 4, 5, and 1 were removed resulting in a value of .818 with a mean inter-item correlation of .475. This value indicated that the
remaining items carried sufficient homogeneity in measuring the same construct. Hence, for reliability reasons, only ratings on items 2, 3, 6,
7 and 8 were used in further analyses. Ratings on these items during the immediate administration of the scale varied from 8 to 29 (M=16.50,
SD=5.4).
The test retest reliability of the scale was determined by correlating immediate ratings with delayed ratings (on items 2,3,6,7 and 8). Delayed
ratings ranged from 8 to 27 (M=17.70, SD=5.7). There was a strong positive correlation between the two administrations of the scale (r =
.611, n = 29, p < .01).
The convergent validity analysis was performed by correlating the sum of the participants’ ratings on the immediate CL scale with those on
the scale based on Paas (1992). CL ratings on the latter varied from 1 to 8 (M = 5, SD = 2). Using Spearman’s rho, a moderate correlation
value (rs = .458, n = 29, p < .05) was obtained.
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Bimodal Presentation and WM Effects on Cognitive Load over Time
Descriptive statistics for the administrations of the subjective CL scale are displayed in Table 1:
Table1. Descriptive statistics for subjective CL scales
Groups
Presentation mode

Administration
Immediate
M
SD
20.17 3.5

Delayed
M
SD
18.83
4.6

High
Low

16.60 3.6
17.00
6.7

19.44
18.25

5.4
5.4

High

12.33

13.00

5.9

WM capacity
Low

Bimodal

Unimodal
5.5

In order to test whether the CL rating differences seen in Table 1 were statistically significant, immediate and delayed
y CL rating scores were
ed AN
submitted to a 2(WM: high and low) X 2(Mode: bimodal and unimodal) X 2(Time: immediate and delayed) mixed
ANOVA:

12.165
.328
10.084
22.442
57.021

MS
188.878
140.878
39.024
42.307

29
1
1
1
1

12.165
2.165
.32
.328
10.084
0.084
22.442

F

25
57

Power
P

4.464*
46
464*
3.330
.330
.922

.529
.419
19
.152

1.011
1
.027
.02
.838
1.865
865

.162
162
.053
.142
.1
.260

10

Within Subjects
Time
Time*Presentation mode
Time*WM
Time*Presentation
mode*WM
Error within
Total
*p<.05

df
28
1
1
1
25

20

Table 2. Summary of mixed ANOVA on CL ratings
Source
SS
Between Subjects
Presentation mode
188.878
WM
140.878
Presentation mode*WM
39.024
Error between
1057.667

2.281
2.2

C

Table 2 suggests that presentation mode had a significant
cant eeffect on CL ratings
atings (F
((F(1,25)=4.464,
F(1,25)=4.4
2=.15, p<.05) with a large effect size (d>.8).
icipants
cipants in the dual modee presentation
esentatio reported significantly higher CL ratings than those
Following pair-wise comparisons showed that participants
in the unimodal presentation (Mean difference=3.667,
3.667, SE=1.735).
SE=1.735) Important too note, however, a two-way independent 2(WM:high, low) X 2
SE=1.
(mode: bimodal, unimodal) ANOVA conducted
on the scale adapted from Paas’ (1992) scale revealed no significant
tedd on participants’ ratings
rati
effects (all p’s >.05).

IE
T

DISCUSSION
DISCUSSI
SCU
The results indicated that L2 advanced
anced learners
learners
rs may report higher CL
C under audiovisual presentation compared to visual only one. The
eighth item on the scale asked participants
to rate how hard it was to
particip
t answer the questions on the comprehension tests. Thus, the higher CL
ratings of the participants inn the bimodal
stemmed from their difficulty perceptions of the questions. This
bimodal condition could have reasonably
rre
possibility was tested with
h a two-way mixed ANOVA with WM and presentation mode as the independent variables conducted on the ratings
of item 8 (How difficult
the questions
that followed?) only. Results of the ANOVA revealed a significant main
ult was it for you to answer
ans
ques
effect of time in that
ratings were
hat
at participants’ delayed ratin
were significantly higher with no other significant effects (p’s >.05). Therefore, it is
reasonable to assume
question
ume th
that que
stion difficulty may no
not eexplain the overall higher CL ratings in dual mode condition.
Tabbers (2002)
of Multimedia Learning nor CL theory touched on listening-reading differences and
2)) claimed that neither Generative Theory
Th
The
suggested that
at even though these
the differences do
d not relate to system-paced instruction, they appear to play a role under learner-paced
instruction
on in that “...they lead to a superio
superiority of visual text over spoken text”(p.77). As such, the remaining possible explanation for higher
CL report
port under the modality effect would
woul be that L2 listening may be more difficult even for advanced L2 learners, which is in line with
text mode
outperformed listeners in terms of comprehension level (Greenslade, Bouden, & Sanz, 1999, as cited in
de L2 studies where readers ou
out
Leeser, 2004;
2001; Leeser, 2004). Similarly, L1 reading versus L1 listening research attributed the advantages readers
04; Lund, 1991; Wong, 2
20
have over listeners
teners to “the greater control over rate of processing as well as their ability to notice word, sentence, and paragraph boundaries”
(Anderson, 1980;
1980; Ferreira & Anes, 1994, as cited in Leeser, 2004, p. 590). According to Leeser (2004), greater control over
0; Danks, 1980
processing and thee possibility
of detecting word and sentence boundaries in L2 reading might explain reading-listening performance
possibil
possi
difference. However, Taub
Tau and Kline (1976, 1978) showed that younger and older English-speaking adults remembered more information
from visual presentation of prose than from the auditory one, and the researchers attributed this finding to the chance of reviewing in the visual
presentation. When they eliminated reviewing, no differences between the two modalities were reached (Kim, 2006, p.22). Interestingly
enough, since all the participants had the chance of reviewing in the present study due to self-pacing, listeners could have reviewed partly more
because of the difficulties of L2 listening, which resulted in higher CL ratings. Being highly speculative in nature, these possibilities including
L2 reading-L2 listening differences warrants further research in L2 multimedia environments.
Finally, it was found that WM did not have a significant effect on CL ratings. Given the self-paced nature of the instruction, this can be
explained in that reviewing or more time spent on instruction may have bypassed WM restriction of low WM participants.
Limitations and Suggestions for Further Research
The immediate administration of the scales occurred not right after the presentation but after the subsequent tests. That is, it may be the case
that ratings on both scales might not have purely indexed not only the amount of CL involved in the presentation but also the load involved
in the whole multimedia experience. A better application would have been applying the scales separately after each part of the experiment
(i.e., instruction phase and tests). Second, due to learner-pacing, participants had the chance of reviewing. So, the results may not be
generalized to time-constrained reading or listening durations (e.g., one time) or computer-paced situations. Third, the moderate positive
correlation between the participants’ ratings on the scale based on Paas (1992) and those on the CL scale implemented in the current study
may indicate that the latter managed to gauge CL to a certain extent but not to the fullest. Accordingly, designing multidimensional CL
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questionnaires or even whether it is possible whatsoever appear to be worth being placed in future research agenda. Fourth, the results are
limited by the profile of the participants, and by the quality and quantity of the data analyzed. Hence, all these warrant future investigations.
CONCLUSION
The present results indicated that L2 listening may be more difficult even for advanced learners, thus moderating their perception of CL
involved in multimedia designs. Despite being doubtful in nature, the results invite future research that would bring deeper insights into our
understanding of the effectiveness of L2 multimedia environments.
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Abstract
The students can enter higher education after high school or vocational school. The learning material is the same in Computer Science
education, but what the students in high school learn in the 9th grade, those in the vocational school learn it in the 9-10th grades. The students
have to be same knowledge level at the end of secondary grammar school, if they did not choose the special training of this subject. I wanted
to analyse the computer science knowledge in the 12th grade, because I wanted to see the difference in informatics skills of students from
different schooltypes. Why is this important? The teachers in higher education have to know the knowledge of the entering students, what
vel, is there any difference in
they have to teach for all of them, do they have to separate the students in the light of difference in knowledge level,
knowledge level by school types, does it require a special course to smooth the differences, or not? Experiences
es show tha
that students from high
schools do better when writing papers in the university than students from vocational schools, so this was myy starting hypoth
hypothesis. An analysis
of informatics skills by schooltypes in secondary grammar schools was made with the help of a web based
ed Informatics
nformatics Test. Af
After composing
an on-line test on the base of the National Curriculum I analysed how effectively can students of different
questions dealing
fferent grades answer quest
ques
with different subjects. From different towns of Hungary over 60 teachers used the test to see the knowledge
than 1000
wledge level of more th
t
students having answered these questions, but I needed now only the answers coming from the
he 12th
grade. After the evaluation of the test
results the correctness of the original presumption emerged. First the Kolmogorov-Smirnov-test
nov-test
est was used to see if the gro
grou
groups showed
standard normal distribution in answering the questions. The means of the correct answerss by schooltypes
ooltypes were examined using a Z-test with
two parameters and the Eta-squared calculated revealed how much schooltypes influenced
Significance
level was
enced the difference of means.
m
Signif
5% through the analysis. Significant divergence by schooltypes was not found showing
owing the hypothesis was not correct,
correc but I have found
some difference between the taught material and that of the National Curriculum.
Keywords: computer science knowledgement, secondary grammar school, Hungary
ngary
ary
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INTRODUCTION
CTION
TIO
I made the comparison of the informatics skills by schooltypes at the
school, because I wanted to see if the
he end of secondary grammar scho
sc
hypothesis that students from the highschools are better in computer
the vocational schools is true or not.
put
uter
er science than students from tth
Experiences show in higher education that students from highschool
hool
ol are learning computer scie
science
nce easier than students from the vocational
school and I wanted to know the reason. The learning material is same
types, so I wanted to analyse the knowledge level of
ame
me in this two school
sc
hi
educ
educati
education. The audit was extended to all subjects of
students at the end (12th grade) of secondary grammar school, beforee they enter higher
CS as described in the National Curriculum in Hungary.
ry. I composed ann on-linee test on the base of the National Curriculum and I analysed
how effectively can students of different grades answer
questions from different
swer qque
ent subjec
ssubjects
ubjec [Kiss, 2008]. The web-based format meant they
could face the questions in a different order so they could nnot help each other.
further benefit of the web-based questionnaire was that
her.
r. A fu
students could complete the test at home too,
school where timee w
was generally limited [Link A]. 65 registered teachers
o, not only iin scho
participated in the test, all of them from different
ferent schools. According
Accordi
Accordin to the database of the test, the test was filled in by 1127 students
throughout Hungary (see Figure. 1, prepared
school classes of the 9th-12th grades. I used the answers just from
ared using
usin google-analytics)
cs) during
ddur
12th grade in this article, because this was important
importan to me.

Figure. 1. The distribution of schools using the Test

COMPUTER SCIENCE EDUCATION IN HUNGARY
Computer science education is based on a National Basic Curriculum (NBC) in Hungary.
According to this curriculum the use of computer science is to be demonstrated in the first four school grades since 2003 (e.g. searching the
Internet, painting with computers etc.) and is taught in 1 hour weekly [Link B].
According to the NBC the following subjects are taught from the 5th grade to the 12th grade at the schools of Hungary:
x Word processing
x Spreadsheet calculation
x Presentation
x Algorithm and programming
x Database management
Generally the Microsoft Office packet is taught and it can be seen that teaching Word processing takes 4 years (Table 1.).
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Basic algorithms or rather programming appears in Computer Science sooner, but recursion, list and tree data structures are only selectable
part of the curriculum. Database management begins in the 9th grade.
In the5- 6th grades CS is taught in 18 hours, in the 7-8th grades in 37 hours per year.
In high schools it is taught in the 9th grade in 74 hours, but in vocational schools in the 9-10 grades there are only 37 hours a year. In
Hungary CS is just selectable in the 11-12 grades.
On basic level it is taught in 2 hour per week, on a higher level in 3 hour per week and a final exam can be taken.
Table 1. The subjects of CS by grades in Hungary
Subject
Grade
5

6

7

8

9

10 11 12

Word processing
Spreadsheet calculation
Presentation
Algorithm and programming
Database management

C
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THE TEST
The idea was to prepare a web-based on-line question form with many test questions and to have studentss from all regions of H
Hungary to
answer it in all grammar school grades. Why web-based? Because when on paper, all students get the questions in a fixed order
ord and
a they
have to fill in during lesson time. When web-based they get it in a different order, so they can’t
n’t help each other. Another positive
positiv aspect of
web-based tests is that it can be filled in at home too so it doesn’t take the teacher’s time at school.
chool.
The students filling in the test first have to give their actual grade and some other data (Figure
igure 2.)..

IE
T

Figure.2.
F
ig
Data of students
Name is not requiredd data, so the the test can be filled an
anonymously. Sex is important in our case, so it is required data in order to see how
many girls or boyss filled in the test. If students give the username of their teacher than the teacher can also see how they succeeded and gets
feedback on their
is also required
heir
eir pro
progress. Province
ro
require
equir to choose in order to make a comparison of the various regions. Schooltype can be
secondary school,
Grade is important because he/she will get a question sheet depending on the level of the grade
chool,
hool, high school or university. Grad
given. Because
ecause
se the same questions are put
pu in a different order in all test forms even if students are writing the test at the same time and in the
same room
oom they will not be able to help each
ea other.
The numbers
Grades were:
umbers of questions in different Gr
x 5th Grade:
ade: 11 questions
x 6th Grade:
e: 26 questions
x 7th Grade: 70
0 quest
questions
x 8th Grade: 113 questions
questio
x 9th Grade: 136 questions
estio
x 10th Grade: 137 questions
x 11th Grade: 151 questions
Special training means having learned computer science in more lessons than at basic level. (Anyhow, nobody marked this.) The categories
asked about in the test were as follows:
x Basic computer science
x Office packages
x Programming
x Object oriented programming
x Database management
x SQL
x Cryptography
x Formal languages and automats
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The students can check topics (except basic computer science and office packages) not taught to them. If they check one, the system would
not ask questions dealing with the topic but save it with the answer „I’ve never learned that”. With this option students get fewer questions
and answers would flow in at a quicker pace. Next, students can begin to fill in the test.
Every test question has 6 possible answers, only one of which is correct, 3 of them bad, and the 5th choice is: „I’ve never learned that”, the
6th is: „I’ve forgotten it”. The answers „I’ve never learned that” and „I’ve forgotten it” show which part of the curriculum have the students
learned in that grade and if they could remember it or not.
Every question has two time limits given in seconds. The first is the minimum time to read, understand and answer the question, the second
is the maximum answering time. The software will save the total time used by the student. These time limits are not seen or known by the
students. These are used during the evaluation so the correct answer is accepted only if it arrives in the available time interval. Teachers can
register on this site too if they are willing to give some of their data. The system is protected by registration code, and registered teachers can
log in with username and password. If a student filling in the test gives the username of the teacher too, than the teacher can later see his/her
answers and results. Some reports are helping the work of the teacher.

20
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TEST RESULTS
NUMBER OF PARTICIPIANTS
The web based test was filled out by students of various grades summarized in the following table (Table 2.).
Table 2. The distribution of the students by schooltypes and grade
Grade
High school
Vocational school
9
355
144
10
112
165
11
32
115
12
104
100

t
According to the table big difference can be seen in the number of participants by schooltypes
ooltypes in the 9thh and
nd 11th
grade. I analysed
an
just the
last year, because I wanted to know what knwoledge differences will show between
n students from different schoolty
schooltypes in the next academic
year.

RESULTS BY SUBJECTS
The following tables show the results by schooltypes depending on grade
de and subjectt (Table 3). The mean
m
shows
sh
how many quastions could
the students answer, the next column shows the ratio in percentage and
deviations.
nd the next one
on shows
shows the standard de
Table 3. Results by schooltypes in 12th grade
Highschool
hool

Number of
questions
tions

Subject

46
14
9
18
14
26
8

IE
TC

Theoretical knowledge
Word processing
Spreadsheet calculation
Database management
SQL
Programming
OOP

Mean

%

15,1
5,9
3,0
2,3
0,4
1,5
0,1
0,

Vocational school

Std. dev

32,9%
42,1%
2,1%
33,8%
33,8%
12,6%
6%
6%
2,5%
5,6%
1,6%

Mean

77,43
2,73
2,08
2,87
1,41
3,51
0,52

%

15,4
5,5
2,7
1,5
0,3
1,4
0,1

Std. dev.

33,5%
39,5%
29,6%
8,2%
2,3%
5,3%
1,5%

6,65
2,49
1,88
2,31
1,03
2,70
0,52

According to the table, at first look
k we can not see big differenc
differences
ess betwe
betw
between the schooltypes, but we have to make deeper analysis to verify
this impression. As regarding various
arious subj
ssubjects,
ects, wee can see a big break in successful answers from database management. Compared to
subjects learnt earlier where students gave correct answers in more
more than 30%, there is strong decrease in the numbers of successful answers.
This means that against alll of the directions of the National Curriculum
teachers did not taught all parts of Computer Science.
Cur
NDARD
DARD NORMAL DISTRIBUTION
DISTRI
MONITORING THE STANDARD
To compare the means
ans
ns by schooltypes we neede
needed to con
confirm that the groups show standard normal distribution in answering the questions.
We used the Kolmogorov-Smirnov
mogorov-Smirnov test to decide [Varga
[Varg 2006]. As everyone answered the theoretical questions we used those as basic datas,
[V
because other subjects were markable as “I have never
nev learned that”.
ne
The null hypothesis
pothesis
othesis was that there
ther was not significant
signif
difference between the standard normal distribution and the results of the schooltypes.
The monitoring
level in the two schooltypes. The following table shows the maximum values of level p
nitoring
ng was held on the p=5% significancy
si
signifi
by schooltypes
hooltypes
ooltypes (Dmax), and the critical valu
values of the Kolmogorov-Test (Dcrit). If the turnout is less than the critical value of the KolmogorovTest, we may keep the null hypothesis, and
a the samples follow the standard normal distribution (Table 4.)
Table 4. The results of Kolmogorov-Test
Grade
G
12
12

Schooltypes
Highschool
Vocational school

Dmax
0,06
0,06

Dcrit
0,13
0,14

Decision
keep the null hypothesis
keep the null hypothesis

According to the table
ble res
result
results by by schooltypes in the 12th grade show the calculated values less than the critical values of the Kolmogorovtest on the 5% significancy
can level, so the muster follows normal distribution.
canc
ANALYSIS OF THE MEANS BY SUBJECT
The next step in the analysis is to inspect whether the means by subject are equal using a Z-test [Korpás, 2002].
The null hypothesis is that no significant difference exists between the means by schooltypes. The monitoring was held on the p=5%
significancy level. The critical value of Z-test was between -1,96 and 1,96 on the p=5% significancy level. If the calculated value of Z-test
falls in this range, we can keep the null hypothesis. The following tables show the calculated values of Z-test in the 12th grade and the
decision on keeping or not the null hypothesis (Table 5.).
Table 5. Scores of the Z-test between schooltypes in 12th grade
Subject
Theoretical knowledge
Word processing
Spreadsheet calculation
Database management
SQL
Programming
OOP

Value of Z-test
-0,50
-9,25
-6,56
-1,77
-1,50
-1,68
-1,53
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Decision
The means are equal
The means are not equal
The means are not equal
The means are equal
The means are equal
The means are equal
The means are equal
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We can say by p=5% significancy level that the two subjects where students from high school and students from vocational school were not
on the same knowledge level was word processing and spreadsheet calculation. More analysis follows now just of this subjects.
MEASURES OF ASSOCIATION
Earlier we saw the difference between the means of the subjects word processing and spreadsheet calculation in the 12th grade of secondary
grammar schooltypes. In this case we can establish the influence of the chosen group on the calculated means with the calculation of the Etasquared (H2) [Korpás, 2006]. For the calculation of the Eta-squared first we calculate the main mean (x ) , where n is the pieces of musters,
x is the mean of the musters, m is the number of musters (1).
m

¦n x
j

j

(1)

j 1
m

x

¦n

j

j 1

We have to calculate the values of the variance Between-Groups Sum of Squares (SSB) (2) and the variance Within-Groups Sum of Squares
(SSW) (3), where the standard deviation (sj) of musters appears in the formula:
m

¦ n (x
j

SSB

j

 x )2
(2)

J 1

m

¦n

j

m

¦n s
j

¦n

(3)

j

20
1

SSW

2
j

j 1
m

0

j 1

j 1

The Total Sum of Squares (SST) is the summation of the variance between groups
(4).
pss and the va
variance
riance within groups (4
(4)
(4)
SST SSB  SSW
The following table shows the calculated values (Table 6).
Table 6. Calculated values off main means and variances
v
Subject
x
SSB SSW
SW
SST
T
Word processing
5,72
5
0,03
,03
2,63
2,66
26
2,6
Spreadsheet calculation
2,85
2
0,04
,04
2,00
00
2,04
varia
between groupss and the total
to
tot deviation quadrate (5).
The value of the Eta-squared (H2) is the quotient of thee variance

H2

Sk
S

(5)

IE
TC

The calculated value in percentage showss how
ow much the grouping influences the difference between means. Square root from the Etasquared (6) gives a value between 0 and 1 (H),,
(6)
H
H2
This shows the measures of association,
ociation,
ciation, how strong the connection
connection iis between grouping and the achieved result. The more it achieves the
stronger the connection. In thee next table
tabl we can seee the calculated values and the strength of the connection (Table 7.).
Table 7. How strong the connection iis between the grouping by schooltypes in the 12th grade
Subject
ubject
H
Strength of the association
H2
Word processingg
1,25%
0,11
no connection
Spreadsheet calculat
calculation
calculati
1,76%
0,13
no connection

Calculating
ating
ting the Eta-squared we can see that
tha the two subjects (word processing and spreadsheet calculation) discussed earlier show no
difference
ence
nce by schooltypes in 12th grade. This
T means there is no difference between students’ CS knowledge of different schooltypes in the
de.
12th grade.
SUMMARY
According to the hypothesis of the
tth introduction students from high school have better CS skills than students from vocational schools. Now
we know our hypothesis
pothesis was ffalse. Analysis of the test results showed the students’ informatics skills the same, independent of which type of
secondary grammar school
schoo were they from. This means there is no need of putting them in different courses when entering higher education.
The second result of th
the analysis was that we have seen by calculated means of the different subjects that directions of the National
Curriculum are not entirely followed in CS, something we must reckon with in higher education. The knowledge of students was very poor
in the subjects database management and programming therefore we have to teach this topics from a basic level.
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Özet
Bu aratırma nitel bir çalımadır.Üzerinde çalıılan küme Gazi üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çocuk
Geliimi
Eitimi
bölümü ile
ocuk
uk G
Geli
imi ve E
E

Uygulamalı Sanatlar Eitimi bölümü (Grafik,Seramik ve Mesleki Resim öretmenlii) 4. sınıf örencilerinin
erinin
n oluturduu
ol
oluturduu 112 kki
kiilik

bir grup
ile öretmen adaylarının gözlem yaptıı 18 öretmenden olumaktadır.
Aratırmada nitel verilerin bir kısmı öretmen adaylarının gözlem listelerinden ve anekdot kayıtlardan
ve
ayyıtlardan elde edilmi,
edilmi, ayrıcaa öretmen
edil
ööre
öretmen adaylarının planları incelenmitir. Odak grup görümeleri dönemin sonunda yapılmı
mı , 5 li gruplar oluturulmu
olu
oluturulmu
turulm  ve iki grupla
g
ayrı
ayrı 4 kez görüülmütür. Böylece gözlemler, odak grup görümeleri ve planlar birr aradaa de
deerlendirilerek
de
erlendirilerek sonuçlar belirtilmitir.
Aratırmadan elde edilen verilere göre, öretmenler aktif öretim olduunu belirterek konuları modüllerden öörencilere
paylatırmakta ve
rencilere pa
örenciler hazırlanmadan gelerek konuyu sınıfın önünde okumaktadırlar. Öretmen adaylar
adaylarıı ise genellikle anlat
anlatım,soru-cevap
ve gösteripadayla
anla
ım,soruyaptırma tekniklerini kullanmılar, konuları bol materyal ile desteklemilerdir.
az olması
ortamının uygun
dir. Sınıf
Sınıf sayılarının
Sı
say
olması sınıf
s
düzenlenmesine olanak vermi ve öretmen-örenci ilikileri demokratik olarak deerlendirilmitir.
deeerlendirilmi
erlendirilmitir.
tir

20

Anahtar sözcükler: Aktif Örenme, Meslek Liseleri, Örenme ve Öretme,
adaylarıı
me, Öretmen
etmen adaylar

C

Abstract
This is a qualitative research. The sample consists of a groupp off 112 senior students
University, Art and Design Faculty,
student
s
s from Gazi
G
Department of Child Development and Education and Department
Preceptorship of Graphics, Ceramics and
ntt of Applied Arts Training,
Training
Train
Vocational Painting and 18 teachers, which are being observed by prospective
of the qualitative data of the research is
ve teachers. Some
S
gathered from observations lists and anecdote records
prospective teachers.
addition, plans of teachers and prospective teachers were
ds of pr
chers. In addition
additio
examined. Focus group meetings were held at the end of the tter
term. Groups of five
and four separate meetings were held with
ve were
were established
e
two groups. Consequently, results were reached
observations,
focus group meetings and plans. According to
d through the joint evaluation off obse
ob
s
data obtained from the research, teachers distribute
stribute subject matter modules to students by pointing out that this is active learning, and
students present the subject matter in front
ontt off the class without any ppreparation. Prospective students, on the other hand, usually utilized
narration, question and answer and show
ow
w and exercise techniques, hen
hence ssupported the subject matter with ample of materials. Low numbers
of class populations allowed appropriate
environment.
riate
iate arrangement
arrangement of the class envir
environ
Keywords: Active Learning, Vocational
Teaching, Prospective Teachers.
cational
ational high school, Learning and T
Te

IE
T

GR
Türkiye’de eitim sisteminin
aktarımının çaın gereksinim duyduu istendik davranı deiimlerini oluturamadıı
minin
nin ezbere dayand
dayandıı, bilgi aktarım
uzun süredir dile getirilmekte
ve eitimciler
tirilmekte
irilm
eitimciler
mciler tarafından
taraffından tartıılmaktadır (Örnein;Milli Eitim urası 1996 sonuç raporu).Milli Eitim
Bakanlıı tarafından
ve eitimde iyiletirme ve yenileme yolunda önemli adımlar atılmıtır. lk ve orta
an
n da bu
b konuda çalımalar
çalımalar
alar yapılmı
yap
öretimde nitelii
için
i artırmak
art
çin laboratuar okulları
okullar
okulla modeli (MLO) gelitirilmi (MEB,2007) ve 2004 yılında da ilköretim programı
deitirilerek 2005’den sonra uygulamaya
balanmıtır.MEB
tarafından oluturulan laboratuar okulları modelinde “örenci merkezli eitim
uyg
balanm
esastır” ilkesinden
Eitim Uygulama Modeli”(ÖME) gelitirilmitir(MEB,2007).MEB geleneksel okul
kesinden
sinden hareketle “Örenci
“Ö
“ renci Merkezli
Merk
yaklaımından
geçi sürecinde bu deiimi destekleyen bir dizi deerlerin benimsenmesi ve yaama
mından örenci
örenci merkezli okul yaklaımına
yakla
yak
geçirilmesi
deerlerin öretmen ve yöneticiler tarafından benimsendii zaman deiim sürecinin salıklı ve daha
mesi gereini
ggereini
ni vurgulayarak, bu de
de
hızla gerçekleeceini
2007).
rçekleeceini
rçekle
ni belirtmektedir(MEB,
belirtmektedir(M
Milli Eitim
m Bakanlıı
Bakanlıı tarafından
Bak
tarafı
taraf
fından hazırlanan program ve hedefler incelendiinde, yetitirilmek istenen insan 21.yüzyılın istemlerini
karılayabilecek;
aratıran,
ek; bilgiyi ara
ara
tıra çözümleyen, problem çözebilen, bilimsel düünen, üst düzey düünme becerileri edinmi bireydir.
Öretmen yeterlilikleri
likleri listesi incelendiinde de aynı özelliklere rastlanmaktadır (MEB, 2005). Ancak öretmenlerin istenilen yeterliliklerle
donanık olduunu söylemek
söylem oldukça zordur.Örnein; yapılan bir aratırmada, öretmenlerin çou öretmenlik yeterliklerini yüksek düzeyde
algılamasına karın sınıf
ıf içi gözlemlerde yeni programın içerdii yaklaımlarda ve baka boyutlarda yeterliliklerinin algıladıklarından çok
daha düük olduu bulunmutur (Gözütok,Akgün ve Karacaolu,2005).
Öretmen adaylarına yönelik bir aratırmada da öretmen adaylarının öretmenlik davranılarına ilikin kendilerine yönelik yeterlik algıları
kısmen yeterli çıkmıtır (Erien ve Çeliköz,2003). Öretmenlerin örencilerini istenilen özelliklerde yetitirebilmeleri için bu özelliklere
sahip olmalarının yanı sıra nasıl kazandıracaklarını da örenmeleri gerekmektedir. Örenme ve öretmeye ilikin yeni deerler örenmenin
örenci merkezli olması,bilginin aktarılması deil,örencinin bilgiyi edinip yeniden düzenlemesini öngörmektedir (Özden,2008).
Kern(2002) daha geni temelli bir eitim salanmasına ilikin istemin karılanması için ne öretilecei ile ilgili bir deerlendirme deil, nasıl
öretileceinin aratırılması gerei üzerinde durmaktadır.
Ülkemizde orta öretim düzeyinde meslek eitimi veren meslek liselerinde hedef ve programlar günümüz koullarına uygun olarak yeniden
düzenlenmitir. Bu balamda Mesleki Eitimi Gelitirme Projesi (MEGEP) hükümet ile Avrupa Birlii arasında imzalanarak yürürlüe
girmi ve 2004-2005 öretim yılında pilot okullarda uygulanmaya balamıtır (MEB,2010).MEGEP kapsamında mesleki yeterliklere dayalı
modüler programlar gelitirilmitir. Bu dorultuda programların modüler öretim yöntemlerine göre uygulanması gerekmektedir.Modüler
öretime yönelik olarak da bireysel örenme yöntem ve tekniklerin uygulanması önerilmektedir (MEB,2010).
Öretmen yetitiren fakültelerin programlarında da özel öretim yöntemleri dersinde öretmen adaylarının alanlarına yönelik bazı örenci
merkezli yaklaımlar uygulamalı olarak öretilmektedir.Bu aratırmada öretmen adaylarının ilk kez okullarda uygulamaya çıktıkları okul
deneyimi dersinde örendikleri yaklaımları uygulayıp uygulamadıkları, gittikleri okullarda öretmen adaylarının gözlemlerine dayalı olarak
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öretmenlerin modüler program çerçevesinde hangi teknikleri uyguladıkları ve örenci merkezli yaklaımlardan aktif örenme uygulanırsa
sınıf ortamlarının uygun olup olmadıı saptanmaya çalıılmıtır.Bu amaçla aaıdaki sorulara yanıt aranmıtır:
1-Öretmenler derslerinde hangi örenme-öretme yöntem ve tekniklerini kullanmaktadır?
2-Öretmen adayları deneme derslerinde hangi örenme-öretme yöntem ve tekniklerini uygulamılardır?
3-Öretmen adayları aktif örenme uyguladıında öretmen ve örencilerin tepkileri nasıldır?
4-Derslik ve ilik koulları aktif örenme uygulamaları için uygun mudur?
5-Psikolojik güvenlik açısından sınıf ortamı demokratik midir?
YÖNTEM
Bu aratırma nitel bir çalımadır.Üzerinde çalıılan küme Gazi üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çocuk Geliimi ve Eitimi bölümü ile
Uygulamalı Sanatlar Eitimi bölümü,Grafik,Seramik ve Mesleki Resim öretmenlii 4. sınıf örencilerinin oluturduu 112 kiilik bir grup
ile öretmen adaylarının gözlem yaptıı 18 öretmenden olumaktadır.
Okul deneyimi dersinin gerei her öretmen adayı 6-7 kiilik gruplarla gittikleri okulda önce öretmenleri gözlemekte daha sonra her
öretmen adayı bir ders vermekte ve grup arkadaları tarafından gözlenmektedir.Öretmen adaylarına ders gözlemleri için gözlem listesi
verilmi ayrıca anekdot kayıt almaları istenmitir. Aratırmada nitel verilerin bir kısmı öretmen adaylarının gözlem listelerinden ve anekdot
kayıtlardan elde edilmi, ayrıca öretmen ve öretmen adaylarının planları incelenmitir. Odak grup görümeleri döne
dönemin sonunda yapılmı
ve 5 li gruplar oluturulmu ve iki grupla ayrı ayrı 4 kez görüülmütür. Sekiz kez yapılan odak grup görümeleri
ve kayıtlar
meleri kaydedilmi
kay
çözümlenmitir.Böylece gözlemler, odak grup görümeleri ve planlar bir arada deerlendirilerek sonuçlar belirtilmitir.
elirtilmi
lirtilmitir.
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BULGULAR
Bu bölümde aratırmanın genel amaçları dorultusunda belirlenen alt amaçlara ilikin bulgulara
verilmitir.
bulgularının
ra yer verilmi
verilmi
tir. Aratırma
ma bbul
sunumunda görüme soruları temel alınmı, gözlemler ve planların incelenmesinden elde edilen bulgularla birlikte öz
özetlenmitir.
özetlenmi
tir.
tir.
1-Uygulamaya gittiiniz okullarda derslerini gözlediiniz öretmenler hangi yöntem ve teknikleri
kullanıyorlardı?
ikleri kullan
k
ıyorlard
orlardıı?
Çocuk Geliimi ve Eitimi bölümü öretmenlerini öretmen adayları farklı derslerde gözlemiler
edilmitir. Öretmen
zlemiler
er ve u
u bulgular elde edilmi
adayının odak grup görümesinde söylediine göre: “Geliim alanları dersinde ö
kii,
ayrılmı.Bir tarafta
öörenciler
rencilerr 25 ki
ii, sı
ssınıf
ınıf
ı ikiye ayr
çalıkanlar,dier tarafta tembeller.Öretmen kim çalıtı kim anlatacak diye sordu.Çalıkanlar
kalktı,modül
sordu.Ça ıkanlar
sordu.Çal
nlar grubundan
grubunda örenciler
öre
önlerinde,okumaya baladılar.Öretmen ara-sıra örnekler verdi”. Bir baka ööretmen
belirttiine
retmen adayının
aday
ine gö
göre öretmenin konuları
modüllerden örencilere paylatırmasının nedeni; “Ben örencilere anlattırıyorum,
örenciler
ırıyorum,
ıyorum, neden,çünkü
neden,çün
örenciler
er derste çok pasif. Derse
çalımadan geliyorlar ,ilgisizler ,uyuyorlar. Ben de konuları böldüm, her hafta
fta birr örenciyi
öö
renciyi kaldırıp
kalddırıp anlattırıyorum”
anlattırıyor
a
ı
Öretmenler genellikle Milli Eitim Bakanlıı tarafından hazırlanan modülleri
kitabıı olarak kullanmakt
kullanmaktalar ve aktif öretim olduunu
dülleri ders
ers kitab
kit
kull
belirterek konuları modüllerden örencilere paylatırarak, örencilerin
anlatmalarını
çalııp gelmemekte ve
rin anlatmaları
anlatmalar
ını istemekte anca
ancak örenciler
ö
sınıfın karısında modülden konuyu okumaktadırlar.Öretmenler araa sı
modüllerden altını çizdirmekte, bazen de
ssıra
ıra önemli buldukları
buldukları yerleri mo
mod
konu ile ilgili örnekler vermektedirler. Öretmenlerin planları incelendiinde
yıllık
ncelendi
lend inde ünitelendirilmi
ünitelendirilmi y
yı
ıll
llıık plan hazırladıkları ve her ünitede aynı
tekniklerin yazılı olduu görülmütür. Bu teknikler; anlatım(18), soru-cevap
oru-cevap (18), Proje çalıması
çalıma (6), rol oynama (5), grup çalıması (3),
drama (2), tartıma (10), gözlem (6) olarak yer almasına karın öretmen
gözlem ve odak grup görümeleri sonucuna göre
retmen
retmen adaylarının
adayl
adaylarının
n göz
gözle
derslerinde hiç birini kullanmamaktadırlar. Uygulamalı
öretmen
adaylarına göre de öretmenler, üniteleri
mal Sanatlar eitimi
itimi bölümü
ölümü öö
retm
örencilere bildirmekte ve uygulamaya geçmelerini istemektedirler.
Uygulama
istemek
ulama süresince yönergelerle kendi beenileri dorultusunda iler
çıkmasını salamaktadırlar.
2-Deneme derslerinde hangi yöntem ve teknikleri
ikleri
kleri kullandınız?
kulland
“Biz planları örenci merkezli yapmaya çalıtıımız
tııımız için ö
öörenciler
rencilerr yyaptıklarımıza çok aırdılar. Bol materyal getiriyoruz, kavram haritası
,videolar, konu ile ilgili resimler.Örenciler
younlaıyorlar. Derste çok aktiftiler ve meraklılar. Dersler
iler sınıfa
sınıfa girdiklerinde materyallere
mate
matery
çok iyi geçti.Örenciler hem elendilerr hem de bilgiler
akıllarında
bilg
ak
ıllarındaa kaldı”.
kald
ka dı” Bir baka öretmen adayına göre; “Önce sınırlı katılım uyguladık
daha sonra derslere baladık.Örenciler
deiik
diye hazırlıklı geliyorlardı.ilk dramatizasyon uyguladık.Bir
enciler
nciler biz de
de
eiik etkinlikler yaptıracaız
yaptır
yap
örenci –program dersi hiç bu kadar
geçmemitiÖrenciler
için derse katılmak büyük zevk.Dersler çok elenceli geçti”.
adar e
eelenceli
lenceli geçmemi
eçmemi
iti- dedi.
i. Ö
Ö
re
r
Çocuk geliimi ve eitimi bölümü
adayları genellikle anlatım(27) ve soru-cevap (37) kullanmılar ancak deiik
lümü
ümü derslerine giren ö
ööretmen
retmen adayl
teknikleri de ie komulardır.
rd
dır. Drama –rol oynama-pandomim (10), örnek olay inceleme (2), büyük grup tartıması (3), hazineyi bul (3),
vızıltı (6), beyin fırtınası
sı (1), kavram haritası
haritası (4), örümcek aı (1), kum saati (2), gösteri (2), gösterip-yaptırma (3), çember (3), grup
harita
etkinlikleri (2), münazara
nazara
azara (1), tombala (1), birlikte
b
sor
soralım, örenelim(1), kartopu (2), dedikodu (2). Öretmen adayları derslerinin
deerlendirme bölümünde
ümünde eeitsel
ümünd
itsel oyunlar kullanı
kullan
kullanılmıtır.Özellikle
ılmı
bu bölümde örenciler örendikleri çeitli etkinliklerle yinelerken çok
elendiklerini söylemilerdir.Bu
unlardır;
öylemilerdir.Bu
öylemi
Bu etkinlikler unlard
nlardı broür,afi, bulmaca hazırlama, resim, iir, hikaye yazma, doru-yanlı, burada herkes
öretmen, katılıyorum-katılmıyorum,
elma-armut, sayı oyunu gibi.Öretmen adaylarının gözlemleri ve odak grup görümelerine göre,
atıılıyorum-kat
at
yor
ılm
lmııyor
yorum, elma-armu
öretmen adaylar
adayları
aylarıı anlatım
a
anlat
ım
m kullanmalarına
kullanmalarına karın
kulla
kar süre olarak fazla yer vermemiler ve anlatımları görsel araçlarla zenginletirmilerdir. öyle
ki, videolar
eolar
olar (25), slaytlar (7), resimler (16)
(16), ffotoraflar (7), karikatür ve afi (3).
Uygulamalı
amalıı sanatlar e
amal
eeitimi
itimi bölümü ö
ööretmen adayları da uygulamalardan önce ünite ile ilgili bilgi vermekte anlatım, soru-cevap
tekniklerini
gösterip-yaptırma ile uygulamaya geçmektedirler. Uygulama süresince teknikle ilgili yönergeler kullanmılar ve
ini kullanmakta ve gösterip-y
her çalımadan
eletiri
yapmılardır.
dan sonra ele
ele
tiri yapmı
yapm
3-Aktif örenme
kullanırken öretmen ve örencilerin tepkileri nasıldır?
me yöntem ve teknikleri
tek
Her iki bölümün ööretmen
retm
retmen aadaylarına göre, öretmenler öretmen adaylarının derslerini beendiklerini belirtmiler ancak kendilerinin
hazırlıklı gelmemelerinin
erinin nedeni olarak ders yükünün fazlalıı ve güdü azlıını göstermilerdir. Örenciler derslerde modüllerden
anlatmadıklarına çok memnun olmular, derslere aktif olarak katılmılar ve çok elendiklerini ayrıca örendiklerinin kalıcı olduunu,
sınavlarda örenilen bilgileri hatırladıklarını belirtmilerdir. Ayrıca örenciler öretmen adaylarının derslerine sürekli olarak gelmelerini
istemilerdir. Öretmen adayının belirttiine göre bir öretmen örencilere öyle söylemi” bakın öretmenimiz çok güzel hazırlanmı, böyle
hazırlananları hiç kaçırmayın, bunlar bizim için çok faydalı, size materyaller getirmiler”.Bir baka öretmen ise öyle söylemitir “siz yeni
olduunuz için böyle heveslisiniz. Sanki bir süre sonra geçecekmi gibi. Kendisinde öyle bir hava vardı. zorunluluktan hazırlıyormuuz gibi.
Uyguladıımız teknikleri beeniyor,ilgi ile izliyordu”.Örencilerin tepkileri de çok olumlu olmutur.Bir öretmen adayının belirttiine göre,
“grup çalımalarına katılmak istemiyorlar ama baladıktan sonra çok eleniyorlardı.Biz bunu gözleyince grup çalımalarına aırlık vermek
istedik.Videolarımızla da dersler çok hareketli oluyordu”.
4-Eitim ortamları aktif örenme için uygun mudur?
Öretmen adayları dersliklerin genelde küçük olduunu ama sınıf sayıları az olduu için gerekli düzenlemeleri yapabildiklerini, derslikte
projeksiyon olmasa bile dizüstü bilgisayarlarla gerekli görüntüleri gösterebildiklerini, bu nedenle uygun olduunu söylemilerdir.Örnein;
“Çocuk geliimi atölyesi küçük ama uygun.Örenciler 28 kiiydi.Teknoloji atölyesi daha uygundu her açıdan”. “Derslikler dar ama sınıf
sayıları az, 15 kii”.”Derslikte 4 masa vardı.4 grup yapabildik. U eklinde yaptıımızda ders daha verimli oldu”.
5-Sınıf ortamı demokratik mi?
Öretmen adaylarının odak grup görümelerinde öretmen-örenci ilikilerinin rahat olduu, örencilerin düüncelerini özgürce
söyleyebildiklerini belirtmilerdir.Ancak modüllerden konuları örenciler anlattıı için ortamda gözlenecek baka davranı izlenmemitir..
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Öretmen adaylarının uyguladıkları soru-cevap ve küçük grup tartımalarına hemen hemen tüm örenciler katılmı ve düüncelerini
rahatlıkla ifade etmilerdir. Öretmen adaylarının koyduu birbirlerinin sözünü kesmeme, söz almadan konumama kurallarına da
uymulardır. Öretmen adaylarını görülerine göre; “öretmen-örenci ilikisi çok rahat.Çok rahat soru sorabiliyorlar”. “Bizim
derslerimizde derse katılma açısından çok daha iyiler.Biri bir ey söyleyince alay eden oluyor ama onlar aldırmıyorlar”. “Demokratik bir
ortam.Örenciler her türlü istek ve düüncelerini aktarabiliyorlar”.
Çalımadan elde edilen sonuçlara göre öretmenler konuları örencilere anlattırmanın dıında ara sıra soru sormaktadırlar.Görüldüü gibi
hiçbir teknik kullanmamaktadırlar. Öretmen adaylarına bu konuda önerileri sorulduunda u yanıtlar alınmıtır; Hizmet içi eitim ile
yöntem ve teknikler öretilmeli, izlenmeli ve denetlenmelidir. Model olunmalıdır ve iyi uygulamalar videolara kaydedip öretmenlere
izletilmelidir. Zaman zaman öretmenler sınanmalıdır. Ders saatleri azaltılmalı. Öretmenler tembel, önce bu davranı ortadan kaldırılmalı.
Öretmenler baarıyı tatmalı. Öretmen adayı seçimleri deimeli.Günlük planın önemi kavratılmalı.Öretmenlerin güdülenmesi
artırılmalı.Kaynak ve materyal salanmalı. Paket programlar hazırlanarak öretmenlere daıtılmalı. Baarılı öretmenler ödüllendirilmeli.

20

10

TARTIMA
Meslek liselerinde 2005-2006 yılından balayarak uygulanan modüler programın amacına ulatıını söylemek oldukça zordur. Öretmenler
hazırlanan modülleri kullanmakta ancak MEGEP tarafından önerilen teknikleri uygulamamaktadırlar. Oysa MEGEP kapsamında mesleki
yeterliklere dayalı gelitirilen modüler programların modüler öretim yöntemlerine göre uygulanması gerei belirtilmi
ve çada örenme
irtil
yaklaımları; ibirlikli örenme, bulu yolu ile örenme, probleme dayalı örenme, tam örenme, aktif örenme,
davranıçı örenme, bilisel
me, davran
örenme, yapısalcı örenme, çoklu zeka kuramı ile örenme, dier örenme yaklaımları olarak sıralanmıtır.
nm
mıtırr. Örenci
Ö
Örenc merkezli eitim
yaklaımını esas alan yöntemler de simülasyon, gösterme, rol yaptırma, bilgisayar destekli ve öretmen etkileimli
tkile
leimli yöntemler oolarak da beyin
fırtınası, soru sorma, tartıma ve grup çalıması olarak önerilmektedir. Öretmenler bu tekniklerden bazılar
bazılarını
yazmalarına karın
rını planlar
pplanlarına
ına yazma
yazmal
uygulamamakta modülleri örencilere paylatırıp onlara anlattırmaktadırlar. Oysa MEGEP’de modüler programın
program geleneksel
eksel pprogramın
parçalara bölünmesi olmadıı üzerinde durularak örenci merkezli, örenciye daha aktif olma vee kendi
olanaı
kend hhızına
ızına göre ö
öörenme
renme olana
lan ı tanımak
olduu belirtilmektedir. Bu durum öretmenlerin gereken yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi
Örenciden
gi eksikliklerinden
sikliklerinden kaynaklanabilir. Ö
konuları anlatmasını isteyerek aktif örenme uyguladıını düünen öretmenler, konu anlatımını
latımınıı öretmenden
ö
ö
retmenden konuyu bilmeyen
bilmey örenciye
geçirmilerdir. Böylece eletirilen ezberci eitim artarak sürmektedir.Yine MEGEP
kapsamında
P kapsamı
ında derslik v
ve iiliklerde
liklerde vve tüm örenme
ortamlarında görsel, iitsel, teknolojik ve üç boyutlu, bireysel örenmeyi destekleyici
önerilmesine karın
ci öretim
öretim materyalleri kullanılması
ö
kullan
hiç materyal kullanmadıkları gözlenmitir.Öretmen adayları ise bol materyal kullanman
kullanmanın
de yer vermeye
kullanmanı
ın yanı
yanı sıra farklı
y
farkl
klıı tekniklere
tek
tekni
çalımılar, anlatımları materyallerle destekleyerek, örencileri aktif kılma çabalarını
balar
arıını sürdürmülerdir..
sürdürmü
mülerdir..
ler
Meslek liselerinde derslikler küçük olmasına karın sınıf sayıları az olduu
merkezli uygulamalar için
oldu
du
u için derslik öörenci
renci m
düzenlenebilmekte, örenciler yüzyüze oturabilmekte ya da küçük gruplar halind
Öretmen-örenci ilikileri
halinde çalıabilmektedirler.
çalıabilmektedirler
ilmek
demokratiktir ve örenciler deiik tekniklerden memnun kalmılar,
güdülenmilerdir.
Öretmen adaylarından derslerine
r, örenme
örenme için güd
ö
güdülenmi
lerdir.
erdi Ö
devamlı gelmelerini istemeleri, elenerek örendiklerini söylemeleri
katılmaları
örenmeye istekli olduklarını
ri ve derslere istekle katı
kat
ılmalar
lm ı öörencilerin
ren
re
göstermektedir. Varolan durumdan memnun deillerdir. Sonuç olarak
arak öretmenlerin
öretmenlerin
menlerin anlayılarının
anlayı
anlayılar
larıının deimesi ve gerek hizmet içi eitim
yoluyla gerek öretmen rehber kitaplarıyla öretme-örenme ortamlarının
duruma getirilmesi gerekmektedir.
mlar
arıının öörenci
renci
ci m
merkezli durum
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Özet
Bu aratırmada, meslek lisesi grafik bölümü örencilerinin çoklu ortam tasarım programlarını kullanma
düzeyleri betimlenmeye
ullanma
llanma düzeyle
çalıılmıtır. Aratırma MEB Kız Teknik Öretim Genel Müdürlüüne balı 15 okul arasından random
meslek lisesinde
m yoluyla
oluyla seçilen
seçilen 6 m
çalıan, 15 Grafik-Resim öretmeni ve 162 Grafik örencisi üzerinde gerçekletirilmitir. Veriler anket
görüme
nket ve görü
gö
me yolu
olu ile ttoplanmıtır.
Gruplardan örencilerin bilgisayarda Multimedia Director, Macromedia Dream Weaver, tasarım programlarını
düzeylerine yönelik
ogramların
nı kullanma düzeyle
düzeylerin
görü bildirmeleri istenmitir. Gruplardan elde edilen veriler %, f, deerleri kullanılarak analiz
naliz
aliz edilmitir.
edilmitir.
ir. Görüme
Görü
Gör me sonuçları
sonuçlar
nuç ı da yarı
yapılandırılmı içerik analizi ile irdelenmitir.
Aratırma sonuçlarına göre; Multimedia Director, Macromedia Dream Weaver, programında
yetersiz
mında örenciler
örenciler kendilerini çounlukla
çoun
ço
bulmulardır. Gruplar çoklu ortam programlarındaki yetersizliklerine gerekçe olarak
ak da öretmenlerin
retmenlerin çounluunun
ççounluunun Resim mezunu
olmasından kaynaklanan tasarım programları konusundaki eksikliklerine balamaktadırlar.
dıırlar.
Anahtar sözcükler: Mesleki Yeterlik, Grafik Tasarım, Multimedia Director, Macromedia
Öretmen
Yeterlikleri
romedia Dream Weaver, Ö
retme
retmen Y

20

Abstract
It was aimed to describe the levels of using multimedia programs of Multimedia
Dream Weaver, of the students of
imedia Director and Macrome
Macromedia Dr
graphic departments at vocational high schools in the current study. The
teachers and 162 students of graphics.
he study was carried out with 15 tteach
The data was collected through questionnaires and interviews The groups were asked to give their opinions
over students’ levels of using
op
opi
programs of Multimedia Director and Macromedia Dream Weaver,
ver, on computer.
er. The data obtained was analyzed through the values of %
and f. Semi-structured interviews were analyzed by using contentt analysis.
nalys
Depending on the results of the study; while the students felt themselves
enough at the programs of Multimedia Director
elves
lves mostly insufficient eno
and Macromedia Dream Weaver, The groups attributed
the insufficiency
d th
cy at the programs of multimedia to the fact that most of the teachers
lacked in the programs of graphics as they graduated from the
th department of art..
Keywords: Vocational sufficiency, Graphical Design,
Multimedia Director, Macromedia
sign, Multim
Multime
Macromed
acromed Dream Weaver, Teachers’ Efficiency
GR
G
Bilim ve teknolojideki hızlı gelimeler, insanın
doayı
nsanın
nd
do
ayı algılamasıı ve ddönütürmesi yönünde önemli deiimlere yol açmıtır. Bu deiimler
insanların sahip oldukları mesleklerin ve dolayısıyla
niteliine de yansımıtır. Mesleki ve teknik eitimin temel
dolayısıyla mesleki ve teknik
dolayı
tekni eitimin
e
ilevi bireyleri, sosyal ekonomik ve bireysel yönlerden yararlı
yararlı ve
v kazançlı meslek alanlarına hazırlamak ve bu alanlarda baarılı
olabilmelerini salamaktır (Alkann ve dierleri
1996,
di
996, 91). Mesleki ve teknik eitim, örencileri çaın ve ülkenin koullarına uygun meslek
alanlarına hazırlamakla yükümlüdür.
kuruluundan
mlüdür. Meslek liselerinin kurulu
kurulu
und bu yana var olan, amacı; resim sanatının endüstri ve sanat ile ilikileri
üzerine aratırma yapmak, öörencilerin
teknik beceri ve anlatım güçlerini gelitirmek olan Resim bölümü
rencilerin yaratıcılık,
yaratıcılık, estetik,
y
etik ilevsellik,
iile
l
zamanla yerini Grafik tasarım
Meslek liselerindeki Grafik tasarım alanı son yıllarda örencilerin
tasar
sarıım alanına
alanına
na bırakmıtır(MEB
bırakm
bı
r
ıtır(MEB 1995,7).
1
yeledikleri alanlardan
an
n biridir ve Grafik Tasarım,
Tasa
Tasarım, çaın mesleklerinden sayılmaktadır. Bu alanı baarıyla bitiren örenciler “teknisyen”
unvanı ile mezun olarak görsel
medya, basın-yayın,
teknolojileri, fotoraf, sinema, film, çoklu ortam, matbaacılık, grafik tasarım
g
basın-yay
n-yayıın, bilgisayar
bil
ve reklam ajansları
slar
larıı ile tanıtım
tanıtım ve reklam sektöründe
sektöründ tasarım bölümlerinde teknik eleman olarak çalıabilir veya kendi iyerlerini açabilirler
(MEB 2006,136).
sanat ve teknolojinin geliiminden youn olarak etkilenmekte ve sürekli deiime
6,136).
,136). Grafik alanı,
alan bilim, sana
uramaktadır(Yılmaz
dır(Y
r(Yıılmaz 2000,48)
2000,48). Bir zamanlar kaıt, kalem, fırça, boya ve fotorafla yapılabilen bazı grafik tasarım ürünleri günümüzde
neredeyse
ortamında,
görüntü, hareket, metin ve ses içeren çoklu ortam tasarım programları ile yapılmaktadır.
yse tamamen bilgisay
bilgisayar ortam
ında,
nda, gö
Düünme
duyuların
karılatıı
nme
me eylemi duyula
duyular
ın karı
ıla
latıı verilerle balamaktadır. nsan beyni, görsel imgeler, ses-müzik, dokunma ve video olarak
sıralanabilen
ilen içerikteki tüm duyu giri
giri formlarını ilemek için oldukça iyi tasarlanmıtır (Norton &Wiburg 1998, 95). Bu nedenle farklı bilgi
gösterimlerini
bütünletiren
ortamların bilgisayar aracılıı ile ie vuruklatırıldıı bir sistem olan çoklu ortam tasarımları, insanın algılama
ini bütü
bütünle
tiren
iren ortamla
ortaml
sürecini hızlandırmaktadır.
çoklu ortam tasarımları ile verilen mesajlar, basılı ve yazılı materyaller gibi dier sınırlı duyu alanına
ndıırmaktad
nd
rmak ır.. Özellikle
Özel
Özell
seslenen mesaj türlerinden
ürlerinden daha
ürlerind
da iyi algılanmaktadır. Grafik tasarımın amacı, izleyene çok yönlü ve boyutlu mesajlar vermektir. Grafik
tasarımın ilevi bilgilendirme,
yönetme, heyecanlandırma, coku verme, ilgi çekme, ikna etme, aırtma, yönlendirme davet etme, açıklama,
ilendi
ilendirm
elendirme, yalınlatırma, tanı koyma, kimlik verme, eitme, gösteri yapma, güdüleme, örgütleme, esin verme, satma, ürünün veya hizmetin
tutunmasını salama ve uyarma olarak özetlenebilir (Saunders 1994,187). Grafik tasarımda çoklu ortam programlarının kullanılması, çaın
teknolojisine uygun hızda mesajlar tasarlanması adına önemlidir.
Meslek lisesi grafik öretmenleri ve örencileri tüm bu geliimlere ayak uydurmak ve söz konusu çoklu ortam programlarını kullanmak
durumunda kalmılardır. Meslek liselerinde çalıan resim öretmenleri, alan adı deiince Grafik-Resim öretmeni olarak mesleklerini
sürdürmektedirler(MEB 2009). Özellikle öretmenler açısından yeni sürece uyum salamak zaman almaktadır. Bu uyum süreci tüm
yönleriyle, alan örencilerinin yeterliklerine yansımaktadır. Çalımada, bu yansımaları bulgulamak amacıyla, meslek lisesi grafik
örencilerinin anılan çoklu ortam programlarına yönelik yeterlikleri ve bu yöndeki görüleri saptanmaya çalıılmıtır.
YÖNTEM
Bu aratırmada, meslek lisesi grafik örencilerinin çoklu ortam programlarına yönelik yeterliklerine ilikin örenci ve öretmen görüleri
betimlenmeye çalıılmıtır. Aratırmanın evrenini MEB Kız Teknik Öretim Genel Müdürlüü’ne balı Grafik eitimi veren Ankara ilindeki
meslek liselerindeki (11 ve 12. sınıf) örencileri ile “Grafik Animasyon” ve “WEB sayfası hazırlama” derslerini yürüten öretmenler
oluturmaktadır. Örneklemi Ankara’daki okullar arasından e olasılıklı (random) yoluyla seçilen 6 okulun (Zübeyde Hanım, Nevzat Ayaz,
Aliye Yahi, Gazi Osman Paa, Yenimahalle ve Atatürk Anadolu Kız Meslek lisesi) örencileri (161) ve öretmenleri (15) oluturmutur.
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Grafik eitiminde sıklıkla kullanılan çoklu ortam programları Multimedia Director, Macromedia Dream Weaver, Macromedia Flash ve
Adobe Fireworks’tur. Bu çalımada örneklem grubundaki meslek liselerinde yelenen iki program olan Multimedia Director, Macromedia
Dream Weaver programlarına yönelik yeterlikler üzerinde çalıılmıtır. Aratırmada nicel ve nitel betimleme yöntemi birlikte kullanılmıtır.
Aratırmanın nicel veri toplama bölümünde kullanılan anket formu, meslek lisesi grafik öretmenleri, örencileri ve uzmanların görü ve
önerileri ile aratırmacı tarafından gelitirilmitir. Anketin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .89 bulunmutur. 5’li likert ölçei kullanılan
anket formunda; Tamamen Yeterli (5), Orta Düzeyin Üstünde Yeterli (4), Orta Düzeyde Yeterli (3), Orta Düzeyin Altında Yeterli (2) ve
tamamen yetersiz (1) gibi dereceler ve sayılar kullanılmıtır. Anket formlarıyla elde edilen verilerin istatistiksel analizi için yüzde ve frekans
deerleri yelenmitir. Aratırmanın nitel veri toplama bölümünde ise, gönüllü örencilerden, her okuldan 5 örenci olmak üzere toplam 30
örenci ve 15 öretmen aratırmaya katılmıtır. Nitel veriler yarı yapılandırılmı görüme formu ile toplanmıtır. Öretmenlerle görümeler
3’lü, örencilerle görümeler ise 5’li gruplar halinde yapılmı, buna göre 11 görüme oturumu gerçekletirilmitir. Görümeler 30 - 45
dakika arası sürmü, görüme sırasında aratırmacı tarafından notlar tutulmutur. Aratırmadan elde edilen veriler üzerinde içerik analizi
yapılmıtır. Öretmen ve örencilerin, çoklu ortam programlarına ilikin yeterlik durumları üzerine yaptıkları açıklamalar, içerik analizi
sonucuna göre, aratırmada “meslek lisesi grafik örencilerinin çoklu ortam programlarına yönelik yetersizlik gerekçeleri” ve “örenci ve
öretmen görüleri” balıkları altında sunulmutur.
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BULGULAR VE YORUMLAR
Meslek Lisesi Grafik Örencilerinin Multimedia Director Programına Yönelik Yeterlikleri
Tablo 1’e genel olarak bakıldıında meslek lisesi Grafik örencilerinin bir çoklu ortam tasarım programı
Multimedia Director’ü
ram
amıı olan Mult
kullanmada yeterli düzeyde olduklarını söylemek güçtür. Multimedia Director programına yönelik olarak;
% 85’i
arak;
k; örencilerin
örencilerin
erin yaklaık
yak
ya
kendilerini tamamen yetersiz bulurken, yaklaık % 10’u da orta düzeylerde yeterli bulmulardır. Ancak,
yaklaık
cak, yakla
aklaık % 5’lik
k bir ö
öörenci grubu
Multimedia Director’ü kullanma konusunda kendilerini tamamen yeterli bulmulardır. Öretmenlere
Director’ü
menlere göre ise Multimedia D
kullanma konusunda örenciler neredeyse tamamen yetersizdirler. Tabloda dikkati çeken birr ba
baka
“Kısa
gerekli
ba
ka durum
m da “K
ısa yollardan
llar
olanları bilme ve uygulama” ve “Directör araç kutusu ve paletlerini kullanarak özgün bir animasyon olu
oluturabilme”
yeterliklerinde
olu
turabilme” ye
yete
kendilerini tamamen yeterli hisseden örencinin bulunmayııdır. Bu iki yeterlik, Multimedia
programını
kullanabilmeye örnek
dia Director
ctor program
progra
ını etkili
ili kullanab
oluturacak kapsamdadır. Bu bulgu, dier yeterliklerde kendilerini tamamen yeterli bulan
programıı etkili ku
kullanamadıklarını
lan örencilerin
cilerin de program
prog
düündürmektedir. Sonuçta bu bulgu, meslek lisesi Grafik örencilerinin, derslerinde
programını
nde Multimedia Director program
pro
ın örenmedikleri ve
temel düzeyde de olsa bazı uygulamalar yapmadıkları yönünde yorumlanabilir.

2.Control panelini
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Tablo 1. Grafik örencilerinin Multimedia Director programına yönelik yeterlikleri
kleri
Yeterlikler
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10.stenilen
özelliklerde çalıma
sayfası açabilme
11.Kısa yollardan
gerekli olanları bilme
ve uygulama
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Meslek Lisesi Grafik Örencilerinin Macromedia Dream Weaver Programına Yönelik Yeterliklerii
Tablo 2’ye genel olarak bakıldıında meslek lisesi Grafik örencilerinin bir dier çoklu ortam tasarım
rım programı
program
ogramı olan Macrom
Macromedia Dream
Weaver’ı da kullanmada yeterli düzeyde olduklarını söylemek güçtür. Ancak örencilerin Macromedia
yönelik
media Dream Weaver programına
program
5’i kendilerini tamamen yetersiz
yetersi bulurken,
b
yeterlikleri, Multimedia Director programından daha fazladır. Örencilerin yaklaık olarak % 65’i
yaklaık % 25’i de orta düzeylerde yeterli bulmulardır. Yaklaık % 10’luk bir örenci grubuu Macromedia Dream Weaver
Weaver’ı kullanma
konusunda kendilerini, tamamen yeterli görmektedirler Macromedia Dream Weaver’ıı kullanma
görüleri,
anma konusunda
konu
ööretmenlerin
retmenle
örencilerin görüleri ile benzerlik göstermektedir. Öretmenler de örencilerin Macromedia
yaklaık
media Dream
am Weaver’ı
Weaver’ı kullanma konusunda
ko
% 60 yetersiz olduklarını, % 30 orta düzeylerde yeterli olduklarını % 10’da tamamen
olduklarını
belirtmektedirler. Tablo
men yeterli
yeterli düzeyde oldukları
olduklar
ını belir
1’deki gibi Tablo 2’de de ilgili programı etkili kullanabilmeye örnek oluturacakk son iki yeterlik olan “kısa
“kısa yollar
yollarıı bbilme ve uygulama” ve
“araç kutusu ve menüleri kullanarak özgün bir web sayfası yapabilme” yeterliklerinde
yeterli hisseden örencinin
eterliklerinde
liklerinde kendile
kendilerini
rini tamamen y
ye
yoktur. Bu bulguya göre örenciler, Macromedia Dream Weaver programını
programı gibi etkili düzeyde
gramınıı da Multimedia D
Director pr
kullanamamaktadırlar.
Tablolardaki sayılar, grafik örencilerinin Multimedia Director ve Macromedia Dream Weaver progra
programlarını yeterince örenemeyilerinin
programl
bazı gerekçeleri olduunu duyumsatmaktadır. Bu gerekçeler grup görümelerinde
görü
rümelerinde tartıılmıtır.
ta
tartıılm
lmııtır.
Tablo 2. Grafik örencilerinin Macromedia Dream Weaver programına
amıına yönelik ye
yeterlikleri
Yeterlikler
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10.Rollower text ve
image
oluturabilme
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kullanabilme
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Meslek Lisesi Grafik Örencilerinin
erinin Çoklu Ortam Programlarına
Programlarına Yönelik Yetersizlik Gerekçeleri
Programları
Örenci Görüleri. Meslek lisesi
sesi Grafik
Grafi öörencilerine
rencilerine
ine çoklu ortam
orta programları olan Multimedia Director ve Macromedia Dream Weaver
programına yönelik yetersizliklerinin
sorulduunda
izliklerinin
zliklerinin gerek
gerekçeleri soruldu
unda u açıklamalarla karılaılmıtır: Multimedia Director programını az da olsa
kullanmayı bilen örenciler,
nciler,
ciler, bu programlar
programlarıı okulda deil, okul dıında, iletmelerde beceri eitimleri sırasında ve derslerinde uygulama
yapmaya gelen Grafik
öretmen
adaylarından
ikk öö
re
retmen adaylar
ından
ndan örenmil
öörenmilerdir. Ancak yeterince uygulama yapma fırsatları olamadıı için etkili bir biçimde
kullanamamaktadırlar.
kullanmayı bilen örenciler ise hem okul dıında iletmelerden ve Grafik
rlar. Macromedia Dream Weave
Weaver programını
pr
öretmen adaylarından
Sayfasıı Haz
Hazırlama”
ve “Grafik Animasyon” derslerini yürüten öretmenlerinden örenmilerdir. Buna
lar
arıından hem de ““Web Sayfas
Hazı
ır
karın önemli
Çünkü örenciler “Web Sayfası Hazırlama” derslerini daha çok teorik olarak
mli
li oranda hiç bilmeyen
bilmeye örenciler
örenciler bulunmaktadır.
bu
ilendiini
göre, alan derslerine giren öretmenler bu programları ya hiç bilmemekte ya da çok az
ni söylemektedirler.
öylemektedirler. Örencilere
Örencilere
er gö
bilmektedirler.
öretmenlerin birçounun lisans eitimlerinin Grafik deil de Resim olmasını bu duruma
tedirler. Örenciler,
Örenciler, alan derslerini yürüten
Ö
y
yönelikk önemli bir gerekçe
göstermektedirler.
Öretmenler, sınıfta biraz bilen örencilerden yardım istemektedirler. Böyle olunca da
gerekç olarak
olarak
k göster
gösterm
ilgili, meraklı
Dersler, basit uygulamalar ve denemelerle geçmektedir ve henüz tam ve özgün bir
raklıı örenciler
rakl
öörenciler
iler bir eyler
eyler örenmektedirler.
ö
tasarım yapamamılardır.
mamıılardır.
mam
Grafik örencisi
si A.C. iiletmelerde
letmeler
meler beceri eitiminden söz ederken unları söylemitir.
Staj yaptıım ajansta
Multimedia Director ve Macromedia Dream Weaver programlarının kullanıldıına tanık oldum WEB sayfası
ansta M
Mult
hazırlamaya çalııyorlardı.
rlardı Bu programları biz okulda görmediimiz için benim deneme yapmama izin vermediler yalnızca izledim. Okulda
rlard
programın yüklü olduu bilgisayarlarda kendimce denemeler yaptım. Yalnızca bazı komutları biliyorum.
Bir baka örenci Y.S. nin okulda aldıkları çoklu ortam programı ile ilgili olarak söyledikleri öyledir:
Multimedia Director ve Macromedia Dream Weaver programlarının kullanımı bize zor ve karmaık geldi. Çünkü öretmenlerimize de
karmaık ve zor geldiini biliyoruz. Azıcık bir ey örenmisek de çok fazla uygulama yapamadıımız için unutuyoruz. Ama geleceimiz
için bu programları örenmemiz gerektiinin de farkındayız. Öretmenlerimizin bu konuda biraz daha gayretli olmaları gerektiini
düünüyorum.
Sonuç olarak, örenciler her iki programın da derslerde gereince ayrıntılı olarak ele alınmadıını ve yeterince uygulama yapılmaması
nedeniyle, örendiklerini de kısa sürede unuttuklarını dile getirmilerdir. Ayrıca, örenciler bu programın kendi alanları için oldukça önemli
olduunu ve örenmelerinin gereklilii yönünde görü bildirmilerdir. Örenciler öretmenlerini, bu programları örenmek için herhangi bir
çaba sarf etmedikleri, gelimeye ve yeni programları örenmemeye açık olmadıkları yönünde eletirmilerdir
Öretmen görüleri. Öretmenlere göre, meslek lisesi Grafik örencilerinin çoklu ortam programları olan Multimedia Director ve
Macromedia Dream Weaver programına yönelik yetersizliklerinin gerekçeleri unlardır: Görüme yapılan 15 alan öretmeninden 9’u
Mesleki Resim öretmenlii, 6’sı Grafik öretmenlii mezunudur. MEB, Öretmen atamalarını Resim-Grafik Öretmeni adı altında
yapmaktadır (MEB 2009). Son yıllarda bu alana çounlukla Grafik öretmeni atanmasına karın Ankara’da görümelerin yapıldıı meslek
liselerinde öretmenlerin çou kıdemli Resim öretmenidir ve Grafik alanına uyum salayabilmek için çaba harcamaktadırlar. En
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zorlandıkları programlar da çoklu ortam tasarım programlarıdır ve bu programları kullanmayı yeterince bilmediklerini dolayısıyla
örencilerine öretemediklerini belirtmilerdir.
Görüme yapılan öretmenlerden M.Ö. unları söylemitir.
Bizim okulda hiç Grafik mezunu öretmen yok, zorunlu olarak bu dersleri biz yürütmek durumunda kalıyoruz. Yıllık plana çoklu ortam
tasarım uygulamalarına zorunlu yer verdik, ancak derslerimiz çou zaman teoride kalıyor yeterince uygulama yapamıyoruz. Biz resim
mezunları örenmek istiyoruz, ancak çok zorlanıyoruz. Hizmet içi eitim seminerleri çok hızlı ve youn geçiyor ve Grafik mezunu
arkadalar alt yapıları daha uygun olduu için seminerlerden daha çok yararlanıyorlar.
Bir dier resim mezunu alan öretmeni R.Ç. de çoklu ortam programlarını örenme çabalarından söz etmitir.
Bazı programları kendi imkanlarımla gece geç saatlere kadar, nternetten, kitaplardan denemeler yaparak örenmeye çalııyorum. O gün
örendiimi ertesi gün örencilere öretiyorum, onlar kısa zamanda öreniyorlar ve kalan zaman yine bo geçiyor, ne yazık ki ben onların
örenme hızına yetiemiyorum.
Resim mezunu olup çoklu ortam programlarını bilmeyi gerektiren dersleri yürütmek zorunda kalan bir dier resim mezunu alan öretmeni
S.T.’ nin görüleri de öyledir:
Çoklu ortam programlarının kullanıldıı derslere öncelikli olarak Grafik mezunu olan öretmen arkadalar giriyor. Biz resim mezunu olanlar
gerektiinde, Grafik öretmenlerinden, öretmenlik uygulamasına gelen öretmen adaylarından ve hatta iletmelerde beceri eitiminde
baarılı olan örencilerimizden, yardım istiyoruz. Ayrıca, iletmelerde beceri eitimi,ayak ilerinin yanında ör
örencilerin tasarımlarında
çoklu ortam gibi karmaık programları da kullanabilmelerine zemin hazırlayıcı olmalı ve orada verilen eitim de daha iilevsel
ve uygulamalı

olmalı, böylece bizim okul olarak öretim açıklarımızı da kapatmamıza yardımcı olacaktır.Bunu yapmalarını
istiyoruz çounlukla
yapmalar
apmalarıını istiy
yapmadıklarını görüyoruz.
Resim mezunu öretmenler, çoklu ortam programlarını örenmeye ve öretmeye yönelik yardım aldıı
dıı kaynakları
kayna
kaynaklar
ı sıralarken
arken iletmelerde
beceri eitiminin rolüne de deinmilerdir. Bazı örencilerin çoklu ortam programlarını iletmelerde
örendiklerini
rde beceri eitimi
eiti
itimi sırasında
sırasında
da öö
re
göz önünde bulundurarak, iletmelerin bu yöndeki etkilerini artırabileceklerini belirtmilerdir.
ve
ir.. Logan (2006) aratırmasında,
ara
nda eeitsel

mesleki yönden iletmelerdeki grafik tasarım uygulama eitiminin zayıf ve güçlü yönlerini
tasarım
ini tartımıtır
tart
artıımıtır ve tasar
asarıım e
eeitiminin
itiminin
itimin yeterince
tanınmadıı ve tanımlanmadıı sonucuna varmıtır. Resim öretmenlerinin de söylemek
istedii
k istedi
i i
iiletmelerin
letmelerin grafik tasarım
tasarım eitimi içinde
tasarı
daha profesyonelce yer almaları gereklilii yönündedir.
Grafik mezunu alan öretmeni Ç.B. da çoklu ortam programlarına yönelik yetersizliklerini
klerini öyle
öyle dile getirmitir.
getirmitir.
getirmi
Bilgisayardaki tasarım programları sürekli yenilenmektedir. Fakültede örenciyken
Bu konuda
iyken
yken örendiklerimiz
öö
rendiklerimiz yeterli olmamaktadır.
olma
olm
kendimizi sürekli yenilememiz gerekiyor. Ben örenciyken fakültede bize çoklu
oklu
lu ortam tasarımları
tasar
tasarıımlar
mla ı öretilmiyordu
öretilmiyord
or yalnız Photoshop gibi
resim ve görüntü ileme programlarını öreniyorduk. imdi çoklu ortam programlarını
duyuyoruz.u
an kullandıım
ogramlar
mlarıını örenmeye
eye gereksinim
ge
d
programların çounu hizmet içi eitim seminerlerinden örendim. Ama
uzun süreli ve sürekli yapılması
maa bu seminerlerin çok sı
ssık
ık ve uzu
gerekiyor.
Meslek liselerindeki Grafik alanını yürüten öretmenlerin çoklu ortam
rtam
am programları
programlar konusunda
onusunda dikkat ççekici bir biçimde eitim eksiklikleri
olduu görülmektedir. Bu eksikliklerini dayandırdıkları gerekçeler
açık
bulunmutur.
Öretmenler
bakanlıktan daha doyurucu ve
er aç
çık ve anlaılır
anlaılır bulunmu
bulunmu
tur. Ö
Ö

uzun soluklu hizmet içi eitim seminerleri istemektedirler. Ayrıca
yararlandıı
yrıca
ca ö
öörencilerin
rencilerin
rin yararland
ıı iiletmelerde beceri eitiminin çoklu ortam
programlarının öretimi yönünde daha kapsamlı ve etkin olması gerektii
ktii konusunda
kti
unda da görü
görü bbirlii içindedirler.
SONUÇLAR
AR
Meslek lisesi Grafik örencileri çoklu ortam programlar
Director ve Macromedia Dream Weaver programlarını
programlarıı oolan Multimedia
edia
ia Dire
kullanmada çounlukla yetersizdirler. Kısmen yeterli olan azınlıktaki
örencilerr kiisel
çabaları ve ilgileri dorultusunda belirli bir düzeye
az
a ınlık
ki
k
gelmilerdir. Grafik alan derslerini yürüten öretmenlerin
çounluu
retm
çounlu
u Resim mezunudur ve söz konusu çoklu ortam programlarını örenmeye
ve kullanmaya Grafik öretmenleri kadar
Ancak
adar yatkın
yat
yatkın deildirler. Anc
Anca örenmeye istekli olduklarını belirtmelerine karın, örenciler
öretmenlerinde bu konuda yeterince çaba görem
düünmektedirler.
Azınlıkta olan Grafik öretmenleri de alanın gelitiini ve
göremediklerini dü
ünmekted
nme
yenilikleri izleyebilmek için sürekli bir eitim
eitim programına
e
programına gereksi
progra
nimleri olduunu söylemektedirler.
er.
ÖNERLER
ÖN
Grafik, yeni gelien teknolojiyle
yakından
ilikili
ojiyle ve meslek
mesleklerle yak
ından ili
ilikil
k bir alandır ve bu alana öretmen yetitiren kurumlar, programlarını sıklıkla
yenilemeli ve öretmen
adaylarını
yeniliklere uyum salayabilecek biçimde donatmalıdır. Aynı ekilde Grafik alan
n aday
adaylar
ını alana yönelik
y
yenilikl
öretmenlerini istihdam
sürekli hizmet içi eitim almalarını salayacak koulları oluturmalıdır. MEB Grafik
am
m ed
eden MEB de ööretmenlerin
retmen
retmenlerin süre
alanını tanımlarkenn Resim-Grafik olarak tanımlamaktadır
ve Resim öretmenleri ile Grafik öretmenlerini bu alana istihdam etmektedir.
tanımlamakta
tanı
mlam
Oysa Resim vee Grafik ööretmenleri
farklıı program
programlarla
yetimektedirler. Bu konuda MEB ve yükseköretim kurumları ibirlii yaparak
retmenleri
me
farkl
ogram
öretmen yetitirme
yeni düzenlemeler
yapabilirler. Grafik alan dersi öretmenleri de kendilerini gelitirme ve yenileme
titirme ve atamalarında
ti
atamalar
düzenl
konusundaki
çabalarını
artırmalıdırlar.
aki çabala
çabalar
ını art
rtıırmal
rma ıdırlar.
Aratırmaya
gelitirilebilecek
rmaya
maya yönelik geli
geli
tirilebilecek birkaç
birka öneri de öyledir: Grafik öretmen ve örencileri ile, çoklu ortam programlarını örenme ve
birk
öretme
kullanarak,özgün ürünler oluturma yönünde deneysel aratırmalar yapılabilir. Grafik tasarıma yönelik
me yöntem ve tekniklerini kullana
iletmelerde
tasarımcı
rde bec
beceri eeitiminin
itiminin tasarı
tasar
ım eitimi ve tasarımcı yetitirme boyutları aratırılabilir.
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRENCLERNN NTERNET ÖZYETKNLK
DÜZEYLER LE DEMOGRAFK ÖZELLKLER ARASINDAK LK
THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET SELF-EFFICACY LEVELS AND
DEMOGRAPHICS CHARACTERISTICS OF STUDENTS AT VOCATIONAL
SCHOOL OF HIGHER EDUCATION
Bayram KÜÇÜK 1 , Meltem Huri BATURAY 2 , Mehmet HÜR 3

10

Özet
Bilgi çaı diye adlandırdıımız günümüzde bireyler bilgiye ulamakta en fazla nternet’i tercih etmektedirler. Bilgiye ulaım, bilgiden
faydalanma, bilgiyi paylaım konularında dierlerinden önde olan bireylerin hem eitim, hem sosyal hem de i hayatlarında bu birikimlerden
fazlasıyla faydalanacakları bir gerçektir. Bu tecrübeleri bireyleri bulundukları topluluklarda dier bireylerin önüne
taıyabilecektir. nternet
nüne ta
sadece bilginin elde edilmesi deil, bilgiden doru ekilde faydalanılması, paylaılması hatta yeni bilginin üretilmesine
retilmesine kkatkı salamaktadır.
Tüm bunların gerçekletirilmesi ve nternetten üst düzeyde faydalanılabilmesi bireylerin nternet özyetkinlik
nlik
ik düzeylerinin yyüksek olması ile
ilikilidir. Bu aratırmanın konusu, Selçuk Üniversitesi Kulu Meslek Yüksekokulu ile Gazi Üniversitesi
Yüksekokulu’nda
itesii G
Gazi Meslek
ek Yük
Yü
2008-2009 eitim öretim yılında eitim almakta olan 579 örencinin nternet özyetkinlik düzeyleri
eri ile demografik özellikleri
özellikler arasındaki
ilikinin incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: nternet özyetkinlik düzeyi, örencilerin demografik özellikleri, nternett kullan
kullanımı
anıımı

20

Abstract
Individuals prefer the Internet to access knowledge in today’s Information Age. It is clear th
thatt the individuals
uals who
w are better at accessing,
benefiting from and sharing knowledge more than others will get benefit from this
social and working
his
is experience at their education, in their
t
lives. This experience of them will put these individuals front of others in the communities
internet not only helps someone
mmunities they live in. The intern
to access knowledge but also to benefit from knowledge in the correct way,
knowledge. In order to carry out
y, to share
are it
it and to produce
oduce new kno
all and to benefit from the Internet at high level, the individuals’ Internet
ernet
rnet self-efficacy should be at high level. This study examines the
relationship between the Internet Self-efficacy levels and demographic
who are students at Selcuk
raphic
aphic characteristics of 579 individuals
indi
individ
University Vocational School of Higher Education and at Gazi University
Vocationall School of High
Higher Education in the semester of 2008niversity
versity Vocationa
Vocatio
Highe
2009.
Key Words: Internet self-efficacy level, demographics, Internet use
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Bilgi toplumu olma sürecinde, en büyük katkı payına
gençlerin bilgiye ulama,
pay
ayıına sahip gen
ulama bilgiyi ileme ve yorumlayarak yeni gelimelere ıık
ula
tutabilmesi için öncelikle ilk adımı doru atmaları
tmalar
maları gerekmektedir.
gerekmekted Geçtiimizz yüzyıldan bu yana Elektronik ve Bilgisayar alanındaki
gelimelerin getirisi olan nternet, içinde bulunduumuz
ulundu
ndu
umuz çaın “bilgiye
lgiy ulama” adına en kolay ve en hızlı araçlarından biri olmutur.
Sosyal örenme kuramının önemli kavramlarından
yeterlilik Bandura tarafından ortaya çıkartılmıtır (Bandura,1986). Öz
vramlar
arıından biri olan öz ye
yeterl
yeterlilik, kiinin bir ii yapabilmesi için
çin gerekli ol
olan becerilere sahip
ahip olma
olm inancıdır (Bandura, 1986; Bandura, 1989). Yapılan aratırmalar
(Joo, Bong ve Choi, 2000; Ma vee Liu,2005) web ta
tabanlıı örenimde
tabanl
nimd öz yeterliliin baarıda önemli bir etken olduunu göstermektedir.
nternet özyetkinlii ise “bireylerin
yaamda
ihtiyaç duyulduunda kullanma konusunda kendine olan inancı” olarak
lerin interneti günlük ya
ya
amda ve ih
tanımlanmıtır (Korkut ve Akkoyunlu,
nternet
kkoyunlu, 2008).
2
et üzerinden bilgisayarlı uzaktan eitim derslerinde, internet özyetkinlik düzeyi yüksek
olan örencilerin derslerinde
de daha baarılı
baar
ba
arıılı oldukları
o
olduklar
ı gösterilmitir
gösterilmi (Güngör ve Akar, 2004).
Bu aratırmanın amacı;; yüksekokul
örencilerinin,
bilgiye uulamanın en kolay ve en hızlı araçlarından biri haline gelen interneti kullanma
yükse
örencilerinin,
renciler
özyetkinliklerini ve internet
kullanım
yeteneklerini tespit etmektir.
nterne amaçlı
amaçlı bilgisayar
yar kul
kullan
ım ye
1.1.
Türkiye’de
kiye’de ve Dünyad
Dünyada nternet
Özellikle 1990’lı
artı görülen internet teknolojisi, son verilere göre u an dünyada yaklaık 1,7 milyar
990’l
90’lıı yyıllarda
ıllarda kullanıcı
kullan sayısında büyük
bü
kullanıcı hacmine
mine ulamıtır(Group
ula
ul m
mıtır(Group Miniw
Miniwatts Marketing, 2010). Genç nüfusun aırlıkta olduu Türkiye’de de internet kullanım oranı her yıl
önemlii düzeyde artı
artı
Çizelge 1.’den de görülebilecei gibi Türkiye’de interneti kullanan bireylerin oranı 2010 yılı itibariyle
art
ı göstermektedir. Çize
Çizel
dünya üzerindeki ülkelerin %1,53 gibi önemli bir oranını oluturmaktadır. 26,5 milyon internet kullanıcısı olan Türkiye, Avrupa’da da
internet kullanımı
ullanıımı açısından
ullan
ndan 7. sıradadır.
sıradad
sı
rada
Çizelge 1. Dünya
ve Türkiye’de internet kullanımı (Group Miniwatts Markt., 2010)
ya üzerinde, Avrupa’da
Avr
Nüfus
Dünya
nternet
Penetrasyon nternet kullanıcı Dünya üzerinde
N
Bölge
(2008
Nüfusuna Kullanıcı
(Nüfusa
sayısında büyüme nternet
ge
ge
tahmini)
Oranı (%) Sayısı
yayılımı, %) (2000 – 2009) (%) kullanıcısı (%)
Türkiye 76805524

1,13

26500000

34,5

1225,0

1,53

Avrupa 803850858

11,9

418029796

52,0

297,8

24,1

100,00

1733993741

25,6

380,3

100,00

Dünya

6767805208


1
2
3

GaziÜniversitesi,BiliimEnstitüsü,eposta:bkucuk@gazi.edu.tr
GaziÜniversitesi,BiliimEnstitüsü,eposta:baturay@gazi.edu.tr
GaziÜniversitesi,GaziMeslekYüksekokulu,eposta:mhur@gazi.edu.tr
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Türkiye, genç nüfusu aırlıkta olan bir ülkedir ve bu nüfusun çou halen eitim aamasındadır. Günümüzde internetin hayatımızdaki(eitim,
aratırma, oyun, sosyal, v.b.) önemi göz önünde bulundurularak tabiî ki eitim alan örencilerin de bu teknolojiden sonuna kadar
yararlanmaları gerekmektedir. Örencilerin internetten en yüksek verimi elde edebilmesi için bu teknolojiyi en doru biçimde kullanmaları
gerekmektedir. ekil 1’de lisans ve önlisans programlarında okuyan örencilerle lise ve dengi okullarda okuyan örencilerin bilgisayar ve
internet kullanma oranları verilmektedir.

10

ekil 1. Eitim durumuna göre bilgisayar ve internet kullanım oranları (Türk Telekom A.., 2008).
Türkiye statistik Kurumu tarafından yapılan aratırmada Hanehalkı Biliim Teknolojileri Kullanım
llannım A
Ara
Aratırması
tırmassı sonuçlar
sonu
sonuçlarına
ına göre
gör hanelerin
h
% 30,0’ı nternet eriimine sahiptir ve ADSL % 85,6 ile Türkiye’de kullanılan en yaygın nternet
rnet ba
ba
balantı
lant
lantıı türüdür (TU
(TU
(TUK,
K, 2009).

20

Yapılan bu çalımada, iki farklı meslek yüksek okulunda farklı bölümlerde okuyan
n örencilerin
rin internet tek
teknolojisini kkullanmalarındaki
özyetkinlikleri ölçülmü ve elde edilen sonuçlar verilmitir. Aratırmada üzerinde durulan
urulan temel
tem sorular unlardır:
unlard
lardıır:
x
Örencilerin nternet özyetkinlik düzeyleri cinsiyete göre farklılık göstermekte
ekte
kte midir?
x
Örencilerin nternet özyetkinlik düzeyleri bilgisayar kullanım sürelerinee göre
öre farkl
ffarklılık
ılık göstermekte
gösterm
midir?
x
Örencilerin nternet özyetkinlik düzeyleri bilgisayar kullanım seviyelerine
farklılık
midir?
elerine göre farkl
ılık göstermekte
österm
mid
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YÖNTEM
NTEM
Bu aratırmanın amacı; yüksekokul örencilerinin, bilgiye ulamanın
araçlarından
anıın en kolay ve en hhızlı
ızl
zlıı araçlar
araçları
ında biri haline gelen interneti kullanma
becerilerini ve internet amaçlı bilgisayar kullanım yetenekleri ile
ilikili
le ili
likili olan internet özyetkinlik düzeylerini aratırmaktır. Bunun için iki
farklı üniversitenin ön lisans programlarında okuyan 579 yüksekokul
okul
kul örencisine
ö
sine Joo, Bong
Bo ve
v Choi tarafından 2000 yılında gelitirilen
internet öz yetkinlik anketi uygulanmıtır.
1.2.
Örneklem
Yapılan aratırmanın örneklemini 2008-2009 öretim
yarıyılında
balı Gazi Meslek Yüksekokulu’nda ve
tim yılı
yılı bahar
yı
b
ba
da Gazi Üniversitesi’ne
Üniv
Selçuk Üniversitesi’ne balı Kulu Meslek Yüksekokulu’ndaki
farklı bölümlerde
okuyan örenciler oluturmaktadır. Örneklemi oluturan bu
ekokulu’ndaki fa
ekokulu’ndak
dee okuy
oku
örencilere nternet Özyetkinlik Ölçei uygulanmıtır.
ulanm
anmıtır. Verilerin 346
3 adedi Selçuk Üniversitesi, Kulu Meslek Yüksek Okulundan ve 233
adedi Gazi Üniversitesi, Gazi Meslek Yüksek
ek Okulundan elde edilmitir.
edilmi
edilmit
Anket uygulamasının yanı sıra örencilerin
ya,
önce bitirdii okul (lise), ön lisans eitiminde kayıtlı olduu
erin ya
a, cinsiyet, ön lisans e
eeitiminden
itim
bölüm, bilgisayar kullanma seviyesi ve sene olarak bilgisayar kullanı
kullanım
deneyimi gibi demografik özelliklerine de bakılmıtır. Sonrasında bu
kullan
ım de
deikenlerin örencilerin internett öz yetkinlik düzeyleri ile arasındaki
ilikiler ile yine bu ilikilerin her iki üniversite arasında farklılık
arasındak
arası
nd
gösterip göstermedii aratırılmıtır.
ıtır.
1.3.
Veri Toplama Araçları
açlarıı
açlar
Aratırmada kullanılan veriler,
eriler,
iler, örencilere
ö ncilere 2008-2009
2
ööretim
retim yılının bahar döneminde elde edilmitir ve bu veriler uygulanan anket formları
aracılııyla derlenmitir.
veriler, istatistiksel
verilerin analizinde kullanılan SPSS 15.0 paket programına ilenerek
ir.
r. Anketlerden elde edilen
edi
is
analizleri gerçekletirilmitir.
irilmi
rilmitir.
t
Çalımadaki veriler,
ler, “
““nternet
n
nternet Öz yetkinlii
yetkinlii Ölçei”
Ölçe
Ölçe
ii” ile
i toparlanmıtır. Likert tipinde 5 dereceli, 13 sorudan oluan anket formu yardımıyla
elde edilen veriler
amacıı do
dorultusunda
analiz edilerek deerlendirilmitir. Likert tipindeki 5 dereceli ölçekte sunulan
riler aratırmanın
aratırman
ar
nın ttemel amac
ru
r
seçenekler “Tamamen
Tamamen Doru=5”,
Do
Do
ru=5
ru=5”, “Çounlukla
“Çounlukla Doru=4”, “Kısmen Doru=3”, “Çounlukla Yanlı=2” ve “Tamamen Yanlı=1” olarak
puanlandırılmıtır.
derecelendirmede yüksek puan, yüksek öz-yetkinlik düzeyini ifade etmektedir. Elde edilen veriler
dırılmıtır. Anket formundaki de
derece
aratırmanın
analiz
edilerek deerlendirilmitir. Çalımada yapılan tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi
manıın temel
man
el amacı
amacı dorultusunda
do
d rultusunda
unda an
a
0.05 olarak
hesaplanmasında Cronbach Alpha kullanılmıtır ve bu deer 0.945 olarak ölçülmütür.
arak kabul edilmitir.
edilmitir. Anketin güvenirliliinin
edilmi
gü
Verilerin çözümünde betimsel analiz yöntemi ile frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, en küçük puan, en büyük puan, t test,
varyans ve faktör
ktör analizleri yapılmıtır.
yapılm
yapı
BULGULAR VE YORUMLAR
Elde edilen bulgulara göre
gö iki Meslek Yüksek Okulunda örenim gören örencilerin Çizelge 2’de cinsiyete göre, Çizelge 3’te bilgisayar
gör
kullanım düzeylerine göre ve Çizelge 4’te bilgisayar kullanım süresine göre daılımları verilmektedir. Çalıma grubunun ya daılımı 19-25
ya arasında younluk göstermektedir: Kulu MYO %95.67, Gazi MYO %90.56 ve toplamda %93.6’dır.

Çizelge 2. Çalıma grubunun cinsiyete göre daılımı
Kulu MYO

Gazi MYO

Kadın
147

Erkek
199

Kadın
112

Erkek
121

%42.49

%57.51

%48.07

%51.93
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TOPLAM
Kadın

Erkek

259
%44.73

320
%55.27
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Çizelge 3. Çalıma grubunun bilgisayar kullanım düzeylerine göre daılımı
Kulu MYO
Gazi MYO
Temel
Orta
Temel
Orta
leri
leri düzey
düzey
düzey
düzey
düzey
düzey
38
218
90
26
122
85
%10.98
%63.01
%26.01
%11.16
%52.36
%36.48
Çizelge 4. Çalıma grubunun bilgisayar kullanım süresine göre daılımı
Kulu MYO
Sayı
Oran
Bilgisayar Kullanım Süresi
Bir yıldan daha az
9
%2.6
1 – 3 yıldır
84
%24.28
4 – 7 yıldır
178
%51.45
8 yıldan daha çok
75
%21.68

Temel
düzey
64
%11.05

Gazi MYO
Sayı
Oran
19
%8.15
49
%21.03
105
%45.07
60
%25.75

TOPLAM
Orta
leri düzey
düzey
340
175
%58.72
%30.23

Sayı
28
133
283
135

TOPLAM
Oran
%4.84
%22.97
%48.87
%23.32

Aratırma yapılan iki farklı meslek yüksek okulundaki örencilerin internet öz yetkinlikleri ile cinsiyet, bilgisayar
g y kullanım seviyesi ve
gisayar
bilgisayar kullanım süreleri arasındaki ilikiye ait bulgular ve bu bulguların yorumuna yer verilmitir.
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1.4.
Örencilerin nternet Özyetkinlik Düzeylerine Ait Bulgular
Yapılan bu aratırmada Gazi Meslek Yüksekokulu ve Kulu Meslek Yüksekokulu’nda farklı bölümlerde
internet
erde örenim
renim gören öörencilerin
renciler
rencil
özyetkinliklerinin belirlenmesi amaçlanmıtır. Bu amaç dorultusunda ölçekten alınan verilerin ortalaması,
ve
rtal
rtalamas
ı, standart
tandart sapması
sapması ile en
e küçük
k
en büyük puanları belirlenmitir. Aratırmaya katılan örencilerin ölçekten almı oldukları puanların
5’te
anlar
arıın daılımına
da
a ilikin
ili
ilikin bulgular Çizelge
Çi
Ç
verilmektedir.
Çizelge 5. Örencilerin internet özyetkinliklerine ilikin cinsiyete göre puan ortalamaları,
sapması,
arı,, standart sapmas
sa
ı,, en küçük
kü
ve en büyük puanları
ss
En
Küçük
Küçü
En
Büyük
ük
n
X
Kadın
147
62,74
4,398
98
29,00
00
65,00
KULU MYO
Erkek
199
62,27
7,3977
13,00
65,00
Toplam 346
62,47
6,296
13,00
65,00
Kadın
112
62,21
7,328
25,00
65,00
,21
21
2
65
GAZ MYO
Erkek
121
62,00
2,00
6,114
,114
25,00
65,00
Toplam 233
62,10
2,10
6,711
711
25,00
5 00
65,00
2,51
841
2
Kadın
259
62,51
5,841
25,00
65,00
TOPLAM
Erkek
320
62,17
17
6,931
931
13,00
13,
13,0
65,00
Toplam
m 579
62,32
6,463
463
13,00
1
65,00

IE
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Çizelge 6. Örencilerin internet özyetkinliklerine
ne ilikin
ilikin ve bilgisayar
ili
bilg
kullanım
ım düzeylerine
dü
göre puan ortalamaları, standart sapması, en
küçük ve en büyük puanları
n
ss
En Küçük En Büyük
X
Temel
38
62,18
3,833
52,00
65,00
Te
62,
KULU
U MY
MYO
Orta
218
62,2
62,29
6,126
13,00
65,00
leri
leri
90
63
63,02
7,458
13,00
65,00
mel
Temel
26
52,46
12,816
25,00
65,00
GAZ MYO
GA
GAZ
Orta
122
63,26
3,701
41,00
65,00
leri
885
63,38
4,838
29,00
65,00
Temel
T
64
58,23
9,848
25,00
65,00
TOPLAM
Or
Orta
340
62,64
5,398
13,00
65,00
leri
l
le
175
63,19
6,307
13,00
65,00
Çizelge 7. Örencilerin
rencilerin internet özyetkinliklerine
özyetkinlikle
özyetkinli
ilikin ve bilgisayar kullanım sürelerine göre puan ortalamaları, standart sapması, en küçük
puanları
ve en büyük puanları
ss
En Küçük
En Büyük
n
X
1 yıldan az
9
57,89
9,727
35,00
65,00
1-3 yıl
84
61,63
5,428
29,00
65,00
KULU
K
ULU
LU MYO
4-7 yıl
178
62,75
6,562
13,00
65,00
8 yıldan fazla
75
63,28
5,860
18,00
65,00
1 yıldan az
19
53,89
15,011
25,00
65,00
1-3 yıl
49
60,35
6,799
41,00
65,00
GAZ MYO
4-7 yıl
105
63,79
2,468
53,00
65,00
8 yıldan fazla
60
63,17
5,434
29,00
65,00
1 yıldan az
28
55,18
13,485
25,00
65,00
1-3 yıl
133
61,16
5,977
29,00
65,00
TOPLAM
4-7 yıl
283
63,14
5,434
13,00
65,00
8 yıldan fazla
135
63,23
5,654
18,00
65,00

Anket analizi yapıldıında verilerin normal daılmadıı tespit edilmitir. Normal daılmayan veriler için analizler nonparametric testler
üzerinden yapılmıtır. MYO örencilerinin nternet Özyetkinlikleri ile cinsiyetleri arasında bir farklılık gösterip göstermedii tespit
edebilmek için ilk olarak u hipotez kurulmutur:
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H0: MYO örencilerinin nternet Özyetkinlikleri ile cinsiyet arasında bir balantı yoktur.
H1: MYO örencilerinin nternet Özyetkinlikleri ile cinsiyet arasında bir balantı vardır.
Yapılan analiz sonucunda P deeri 0.941 olarak bulunmutur. Buna göre sonuç P>0.05 çıktıından H0 red edilemez yani MYO örencilerinin
nternet Özyetkinlikleri ile cinsiyet arasında bir balantı yoktur. Örencilerin nternet özyetkinlik düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılık
göstermemektedir.
MYO örencilerinin nternet Özyetkinlikleri ile bilgisayar kullanım seviyeleri arasında bir farklılık gösterip göstermedii tespit edebilmek
için u hipotez kurulmutur:
H0: MYO örencilerinin nternet Özyetkinlikleri ile bilgisayar kullanım seviyeleri arasında bir balantı yoktur.
H1: MYO örencilerinin nternet Özyetkinlikleri ile bilgisayar kullanım seviyeleri arasında bir balantı vardır.
Yapılan analiz sonucunda P deeri sıfıra yakın bulunmutur. Buna göre sonuç P<0.05 çıktıından H0 red edilmektedir yani MYO
örencilerinin nternet Özyetkinlikleri ile bilgisayar kullanım seviyeleri arasında bir balantı vardır. Örencilerin nternet özyetkinlikleri
bilgisayar kullanım seviyeleri ile alakalıdır.
MYO örencilerinin nternet Özyetkinlikleri ile bilgisayar kullanım süreleri arasında bir farklılık gösterip göstermedi
göstermedii
tespit edebilmek için
östermedi
i tesp
u hipotez kurulmutur:

10

tı yoktur.
H0: MYO örencilerinin nternet Özyetkinlikleri ile bilgisayar kullanım süreleri arasında bir balantı
H1: MYO örencilerinin nternet Özyetkinlikleri ile bilgisayar kullanım süreleri arasında bir balantı
lant
antıı vard
vvardır.
ır.

Yapılan analiz sonucunda P deeri sıfıra yakın bulunmutur. Buna göre sonuç P<0.05
çıktıından
.05 çıkt
tıından H0 red edilmektedi
edilmektedir
dilmektedi yani MYO
örencilerinin nternet Özyetkinlikleri ile bilgisayar kullanım süreleri arasında bir balantı
lantı vard
vardır.
dır. Ö
Örencilerin
rencilerin
rencile nternet öözyetkinlikleri ile
bilgisayar kullandıkları yıllara oranla farklılık göstermektedir.

20

SONUÇ
Aratırmada, farklı sosyo-demografik özelliklere sahip 579 yüksekokul örencisine
analiz edilmi ve elde edilen
ncisine uygulanan aanketler ana
bulgulara göre aaıdaki yargılara varılmıtır. Sonuçlar, iki farklı Meslek
lek
k Yüksek Okulu(MYO)’nda örenim
ören gören örencilerin nternet
Özyetkinlik düzeylerinin oldukça yüksek olduunu göstermektedir. ki
karılatırıldıında
Gazi Üniversitesi MYO’nun
ki MYO birbiriyle kar
ılattırıld
l ı
nternet Özyetkinlik düzeyinin yüksek olduu görülmütür. Bu örencilerin
rencilerin
rencilerin özyetkinlik düzeylerinin yyüksek olması, yüksekokulun onlara
saladıı olanaklarla, okul içi derslerde nternetin kullanım oranıyla
yönlendirilmesi ile ilgisi olabilir.
anıyla
yla ya da örencilerin
örencilerin bu teknolojiye
teknol
Cinsiyet örencilerin nternet özyetkinlik düzeylerinde ayırt edicii bir
ir etken olmamakla
olmam
birlikte, bbilgisayar kullanma seviyeleri ve bilgisayar
kullandıkları yıl örencilerin nternet özyetkinlik düzeylerini etkilemektedir.
nternet özyetkinlik düzeyi bilgisayar
kilemektedir. Genel olarak,
ola
o
kullanımında yıllar ilerledikçe artmaktadır. Bilgisayar
en fazla çalımada ileri düzey diye
ar kullanım düzeylerine
eylerine göre ise özyetkinlik
öz
tanımlanan bilgisayarı açma-kapama, nternette gezinme,
kullanabilme, her tür programı çalıtırma, programlama,
ezinme, ofis programlarını
mlarınıı kullanab
derleme becerisine sahip bireylerde yüksek görünmektedir.
rünmektedir nternet teknolojisi
rünmektedir.
olojisi
jisi zaten
zat
zate bilgisayar aracılııyla kullanıldıı için bireylerin
tecrübelerinin artması ile nternet özyetkinlik düzeylerini
anlamlıdır. Bu durum her iki meslek yüksekokulu
üzeylerini artması
art
artması arasındaki iliki
ki oldukça
ool
örencileri için de geçerlidir.
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MESLEK AÇIK ÖRETM LSES'NDE ÇEVRMÇ ÖRENME
OLANAKLARININ KULLANIMI
USABILITY OF ONLINE LEARNING FACILITIES IN VOCATIONAL OPEN
TEACHING HIGH SCHOOL
Kadir BORA
Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eitim Doktora Örencisi
kbora@anadolu.edu.tr

Anahtar sözcükler: Mesleki Açık Öretim Lisesi, Çevrimiçi Örenme Olanakları
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Özet
Mesleki Açık Öretim Lisesi (MAÖL)'nde mesleki olmayan dersler uzaktan verilmesine ramen, mesleki dersler halen yüz yüze
verilmektedir. Söz konusu sorunun üstesinden gelmek için, biliim teknolojilerinin bu eitsel sistemle bütünletirilmesi
tirilm gerekmektedir. Bu
nedenle, önerilen bu çalımada MAÖL’ deki mesleki ve mesleki olmayan derslerin uzaktan verilmesinde, çevrimiçi
vrimiçi öörenme

olanaklarının
kullanılabilirliini aratırmak amaçlanmıtır. Aratırmanın alanı, A Üniversitesindeki dört çevrimiçi örenme
renme uzmanı
uzman ve B Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi Biliim Teknolojileri bölümündeki be MAÖL ders yöneticisi ve 15 MAÖL örencisinden
Aratırma,
encisinden
cisinden olumaktadır.
olu
olumakt
nitel aratırma paradigması kullanılarak desenlenmitir ve veri toplamak için yarı-yapılandırılmı
teknii
mı görüme
görü
tekni
ni
i kkullanılmıtır.
Katılımcıların görüleri; alan yazın, mesleki eitimin nitelikleri ve yapıcı örenme yaklaımı nitelikleri
balamında
deerlendirilmitir.
itelikleri ba
ba
lam
l ında de
erlend
erle
Bulguların; öretim tasarımcılarının ve ders yöneticilerinin, MAÖL’ deki sözü edilen sorunu kavrayabilmeleri
oluturacaı,
avrayabilmeleri
vrayabilmeleri için farkındalık
farkındalık
ko
olu
t
bu nedenle onların, çevrimiçi örenme olanaklarını kapsayan bir programı yeniden tasarlama
düünme
arlama ve dü
dü
ünme ffırsatı
ırsat
atıı bu
bbulabilecei
düünülmektedir.
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Abstract
Although non-vocational courses are being given from distance environment
Teaching High School (VOTHS),
mentt in Vocational
Vocational Op
Open Teachin
vocational courses are still being offered as face to face mode. To overcome
information technologies need to be
rcome this
his curre
ccurrent
nt problem,
blem, inform
integrated into this educational system. For this reason, the proposed study
online learning facilities for not only
tudy aims to research
researc usability
y of onl
vocational but also non-vocational courses in the VOTHS to be given
Field of the research consists of five
give
iven
n from distance environment. F
Fi
VOTHS instructors and 15 VOTHS students in the Information
Technical and Industrial Vocational High
n Technology Department at B Tec
School and four online learning experts in A University. The research
qualitative
research paradigm and semi-structured
searrch is designed using qualitativ
qualita
interview technique was utilized to collect data. Participants' opinions
of literature, the attributes of vocational
ons
ns are evaluated in the context
con
c
education and the attributes of constructivist learning approach in education.
considered that findings would build awareness for
n. It is consid
instructional designers and instructors to realize thee aforementioned
problem
afore
roblem
m in VOTHS,
VOT
VOTH therefore, they could find an opportunity to
reconsider and redesign the current program including
learning facilities.
ding online le
es.
Key words: Vocational Open Teaching High
h School, Online Learning
Learnin Facilities.
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GR
GR
Bilim ve tekniin geliimi, var olann teknolojinin ekonomiklemesini
eekonomiklemesini
esini ve sektörlerde yaygın olarak kullanılmasını salayabilir. Geleneksel
örenme ortamlarında teknolojiden
en yoksun olarak mesl
mesleki eeitim
itim
m alan
ala örenciler ise, teknoloji ile bütünlemi gerçek yaam koullarındaki
sorunlarla karılatıklarında, mesleki bilgilerini gerçek yaama
etme konusunda zorluklar yaayabilirler. Bu durumda; sorunların
yaama transfer
ya
tra
üstesinden gelme konusunda
problemlerin çıkması ve mesleki eitim kalitesinin tartıılır hale gelmesi olasıdır.
daa zorluklar yaayabilme
ya
gibi
bi problem
proble
Çıkan problemler, sektörlerdeki
ve dolayısıyla
sektörlerin rekabet potansiyelini de yakından etkileyebilir. Çıktılarda sıfır
rlerdeki
rdeki çıktıların
çıktılar
arıın kalitesini
ka
dolayı
hata sonucuna ulaılabilmesi
bilmesi için, problemlerin öngörülerek eitim sistemi içinde azaltılması veya olanaklı ise tamamen ortadan kaldırılması
gerekebilir. Bu nedenle,
biliim teknolojilerinin de kullanılması gerektiini ileri sürebiliriz. Ayrıca, yapıcı
denle, geleneksel mesleki eitimde
eitimde
e
it
örenme yaklaımına
biliim
mına göre de m
mesleki eeitimde
itimdee bili
bili
im teknolojilerinin kullanılması gereklidir çünkü aksi takdirde, mesleki eitimdeki yapıcı
örenme yaklaımı,
laaımı, sadece söylemde
söylem kalabilir.
Biliim teknolojilerinden
knolojilerind
olojiler en
n ise gelecein
ge
gelecein örenme
örenm yöntemi olarak kabul edilen çevrimiçi örenme olanaklarını kullanmak doru bir tercih
olabilir.. Kaliteli çevrimiçi örenme
tasarımları ortaya koyabilmek içinse sadece kaliteli teknolojilerin ie koulması yeterli olmayabilir.
ö
tasarım
tasar
Çevrimiçi
miçi örenme
ö
me ortamlarını
ortam
ortamlarını kaliteli
aliteli bir ekilde tasarlayabilmemiz için; alan yazından, kuramlardan ve görülerden yararlanmamız
gerekebilir.
lir.
ALANYAZIN TARAMASI
Meslek liselerinde
ve örenci kalitesi yönünden büyük bir hayal kırıklıına uramaktayız (Çevik ve Eldoan, 2004). Meslek
de verilen
veril eitim
eit
i
liseleri ve myo (Meslek
Okulu)'larındaki eitimin baarısı bu okullardaki eitmenlerin kalitesi ve baarısı ile bire bir ilintilidir (Kavi,
slek Yüksek
Yük
Y
2007). MAÖL içinde ayn
aynı durum geçerlidir, çünkü MAÖL'de mesleki olmayan dersler uzaktan verilmesine ramen, mesleki dersler halen
yüz yüze verilmektedir. Bu nedenle, MAÖL'deki sorunlara teknoloji fakültelerine dönütürülen teknik eitim fakülteleri açısından bakmak
yerinde bir karar olabilir.
Türkiye'de öretmenlikle ilgili olarak çıkarılacak meslek standartlarının tarifledii igücü profiline uygun eitim standartları ve bunlara
uygun öretim ve eitim (müfredat) programları henüz hazırlanmamıtır (Çelik, 2004). Öretmen standartları ve seçimi daha etkili kriterlere
dayandırılamadıından öretmen kalitesi de tartıılır hale gelmitir (Altıparmak, 2005). Özsoy'a göre (2004), bütçeden teknik eitim
fakültelerine ayrılan paylar çok düüktür ve teknik eitim fakülteleri uygulama aırlıklı eitimi sürdürmede yetersiz kalmaktadır.
Öretmenlik uygulaması yapılan mesleki teknik liselerdeki örenci sayısına yakın fakülte örencisi olmakta, bu durum öretim
elemanlarının (danıman öretmen) stajyer örencilerle yeterince ilgilenmesini engellemekte ve söz konusu derslerin hedeflenen amaca
ulatıı konusunda ciddi üphe ve eletiriler meydana getirmektedir (Kadı ve Candan, 2004). Çelik'e (2004) göre, teknik eitim
fakültelerinde teknoloji bilgi ve becerisi ile eitim ve pedagoji bilgisi dört yıla sıdırılmaya çalııldıı için yetien eleman teknik alanlarda
yetersiz kalmakta, teknolojik gelimeleri izleyebilecek bir temel kültüre sahip olamamaktadır. Üniversite-sanayi ibirlii konusu, sürekli
gündeme gelen ve tartıılan bir konu olmakla birlikte, hala problem olmaya devam etmektedir (Özsoy, 2004).
Mesleki ve teknik eitim gerek ortaöretim gerekse de yüksek öretim düzeyinde büyük sorunlarla karı karıyadır (ahin ve Fındık, 2008).
Mesleki-teknik eitimin mevcut haliyle devam etmesi mümkün deildir (Altıparmak, 2005). Temel mesleki eitimin yeniden
yapılandırılması gereklidir (imek ve Gök, 2005). Söz konusu olan sorunların çözümü için mesleki ortaöretim ve yükseköretim
arasındaki kapalı çevrime gelenekselden farklı bir yöntemle müdahale edilmesi gerekebilir. UNESCO ve ILO (2002), mesleki ve teknik
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eitim organizasyonlarının tam zamanlı, çeitli zamanlı, açık ve uzaktan eitimi kapsayacak ekilde oluturulmaları gerektiini belirtmitir.
Gedikolu'da (2005) mesleki ve teknik eitimde i baında eitime önem verilirken, uzaktan eitim olanaklarının da kullanılması
gerekliliini vurgulamıtır. Bu balamda, mesleki eitimin temelini oluturan MAÖL eitim programının da yeniden yapılandırılmasında
uzaktan eitim olanaklarının ie koulması gerekliliinin ortaya çıktıını ileri sürebiliriz. MAÖL'de uzaktan eitim olanaklarından da
çevrimiçi örenme olanaklarının kullanılması doru bir seçim olabilir.
ARATIRMANIN AMAÇLARI VE ÖNEM
Aratırmanın amacı, ' MAÖL'deki mesleki ve mesleki olmayan derslerin uzaktan verilmesinde, çevrimiçi örenme olanakları nasıl
kullanılabilir? ' sorusuna yanıt aramaktır. Aratırmanın temel sorusuna Jonassen, Peck ve Wilson'ın (1999) anlamlı örenme niteliklerine
ilikin aaıdaki alt sorularla yanıt aranmıtır:
MAÖL'deki mesleki ve mesleki olmayan derslerin,
1. Etkin,
2. Yapıcı,
3. Amaçlı,
4. Gerçekçi,
5. birlikli bir ekilde uzaktan verilmesinde çevrimiçi örenme olanakları nasıl kullanılabilir? '
Aratırmanın; örenciler, ders yöneticileri, aratırmacılar, tasarımcılar ve kurumlara çıkarımlar salayabileceii öngörülm
öngörülmektedir. Bu nedenle,
aratırmanın; eitsel, ekonomik, sosyal, ulusal ve uluslararası açıdan önem taıdıı düünülmektedir.

3.

SINIRLILIKLAR
Aratırma; ç Anadolu Bölgesi'ndeki bir ilde yapılmıtır.
Aratırmanın yapıldıı ildeki, A Üniversitesindeki dört çevrimiçi örenme uzmanı ve B Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Biliim
Li
Teknolojileri bölümündeki be MAÖL ders yöneticisi ve 15 MAÖL örencisi görümeye
katılmıtır.
meyee gönüllü olarak kat
katı
ılm
lmıtır.
r.
Aratırma verileri, 5 ubat – 8 Mart 2010 tarihleri arasında bireysel yüz yüze görümeler
yapılarak
rümelerr yap
yapıılarak toplanmıtır.
toplanm tır.
toplanmı

10

1.
2.
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ARATIRMA MODEL
Bu aratırma, Türkiye'de ç Anadolu Bölgesi'nde bir ilde bulunan A Üniversitesindeki
örenme
uzmanı ve B Teknik ve
esindeki dört çevrimiçi
ç
örenme
enme uz
Endüstri Meslek Lisesi Biliim Teknolojileri bölümündeki be MAÖL ders yöneticisi
öneticisi ve 15 MAÖL
M
öörencisi
rencisi
cisi ile gerçekletirilen nitel
çalımadır. Aratırma, yarı yapılandırılmı nitel görüme yöntemine uygun olarak dese
desenlenmitir.
desenlenmi
tir.
r
ARATIRMANIN KURAMSAL
TEMEL
URAMSAL TEMEL
TEME
Amacımızın, anlamlı örenmeyi desteklemek olduunu kabul edersek;
rsek;
sek; teknolojiy
teknolojiyi, öörencileri;
rencileri; etkin
etkin, yapıcı, amaçlı, gerçekçi ve ibirlikli
örenme ile kaynatırmak için kullanmalıyız (Jonassen, Peck ve Wilson, 1999). Bu balamda,
MAÖL örencilerinin i yaantılarında
ba
ba
lamda, M
kullanabilecei nitelikte bilgiler edinebilmesi için, çevrimiçi örenme
örenme ortamlarının;
ortamlarının; anlamlı
ortam
anlam örenme niteliklerine uygun olarak,
yapılandırılması gerektii ileri sürülebilir. Bu nedenle aratırma,
yaklaımın
örenme niteliklerine uygun olarak
a, yapıcı yakla
ya
ım
mın anlamlı
an
yapılandırılmıtır.
ARATIRMA ALANI
AR
ARA
LANI
NI
Aratırma, ç Anadolu Bölgesi'ndeki bir ilde bulunan
ulunan
lunan A Üniversitesi
Üniv
Üniversite ve B Teknikk ve Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekletirilmitir.

C

KATILIMCILARI
ARATIRMA
MA KA
K
Aratırma katılımcıları, A Üniversitesindeki
uzmanı ve B Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Biliim Teknolojileri
sindeki
indeki dört çevrimiçi örenme
örenme
me uzm
bölümündeki be MAÖL ders yöneticisi
olumaktadır. Katılımcılar, gönüllülük esasına dayalı olarak
öneticisi ve 15 MAÖL öörencisinden
rencisind
ncis
belirlenmilerdir. Katılımcıların gerçek isimleri yerine takma isimler kkullanılmıtır.

IE
T

VER
TOPLAMA ARAÇLARI
VER
R TO
T
Bu aratırmada, yarı-yapılandırılmı
görüme
teknii
kullanılmıtır. Görüme soruları; Jonassen, Peck ve Wilson’ın (1999) anlamlı örenme
pıland
ndıırılmı görü
örüme tekni
i kullanıl
niteliklerine uygun olarak
her katılımcıya
aynı sırada sorulmutur. Katılımcılar, yanıtlarını istedikleri uzunlukta
larak hazırlanmıtır.
hazırlanmıtır.
r. Sorular,
Soru
ka
tutabilmilerdir. Aratırmacı,
Ara
ratırmac
rm ı, katılımcılarınn istedikleri
istedikler yerlerde açıklamalarda bulunmutur. Yaklaık 1 ile 30 dakika arasında süren
istedi
görümeler ses kay
kayıt
cihazıı ile
kayıt
Anlamlı örenmenin be niteliine uygun olarak yapılandırılan görüme soruları
kayı
ıt cihaz
le kay
ıt altına alınmıtır.
allınm
nmı
aaıda verilmitir:
mitir:
mi
1. Mesleki
Açık
esleki Aç
A ık Öretim
Öretim Lisesi'ndeki öörencilerin, daha aktif ve daha katılımcı bir ekilde örenebilmesi için çevrimiçi dersler nasıl
hazırlanmalıdır?
hazırlanmal
anmalııdır?
2. Mesleki Açı
Açık
Lisesi'ndeki
örencilerin, yeni konuları eski bilgilerini de kullanarak örenebilmesi için çevrimiçi dersler
Aç
ık Öretim
Ö
Lisesi'n
nasıl
hazırlanmalıdır?
nası
nas
ıl hhaz
ırlanmal
anmalııdır?
3. Mesleki Aç
Açık
Öretim
ık
k Ö
Ö
retim Lisesi'ndeki örencilerin, belli bir amaca yönelik olarak örenebilmesi için çevrimiçi dersler nasıl
hazırlanmalıdır?
rlanmalıdır?
rlanmal
4. Meslekii Açı
Açık
Öretim
Aç
ık Ö
ret Lisesi'ndeki örencilerin, gerçek yaamdakine benzer bir ekilde örenebilmesi için çevrimiçi dersler nasıl
hazırlanmalıdır?
alııdır?
al
5. Mesleki Açıkk Öretim Lisesi'ndeki örencilerin; yardımlaarak, paylaarak ve konuarak örenebilmesi için çevrimiçi dersler nasıl
hazırlanmalıdır?

VERLERN TOPLANMASI
Aratırma verileri, 5 ubat – 8 Mart 2010 tarihleri arasında yapılan görümelerden elde edilmitir. Görümeler, katılımcıların belirledikleri
yer ve zamanda yapılmıtır. Yapılan görümeler, ses kayıt cihazı ile 60'lık kasetlere kayıt edilmitir.
VERLERN ÇÖZÜMLENMES
Veri çözümlemesinde aaıdaki aamalar izlenmitir:
Aratırmacının,
1. Görümeleri ortalama üç kez dinlemesi,
2. Dinledii görümeleri metne dökmesi,
3. Metinleri ses kayıtları ile karılatırması,
4. Görümeleri ilgili dosyaya kodlaması,
5. Görümelerle ilgili temaları oluturması,
6. Görümelerle ilgili ana temaları oluturması,
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7.
8.
9.
10.

Verilerin salanması amacıyla, iki uzmanın görüünü alması,
Temalarını uzmanların temaları ile karılatırması,
Ana temalarını uzmanların ana temaları ile karılatırması.
Temaları ve ana temaları deerlendirmesi aamalarından olumaktadır.

ARATIRMANIN GEÇERLK VE GÜVENRL
C Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı’ndaki 3 ders yöneticisi ve 3 örenci ile pilot çalıma yapılarak,
aratırmanın kapsam geçerlii salanmaya çalıılmıtır. Aratırmada yarı-yapılandırılmı görüme ile toplanan verilerin güvenirlii,
aratırmacının dıında iki uzmanın daha görüme verilerine ilikin tema ve ana temaları belirlemesi ile salanmıtır.

20

10

BULGULAR
1. Alkan, Doan ve Sezgin (1999), mesleki eitimde alıkanlık psikolojisi ve yaparak örenmenin esas olduunu ileri sürmektedir. Jonassen,
Peck ve Wilson (1999), gerçek örenmenin etkin örenenlerle gerçekleebileceini ifade etmektedir. Aratırmacı, etkin örenmeye ilikin,
'Örencilere Teknolojik Destek Salama' ana temasını belirlemitir. Bu durum; örencilerin, çevrimiçi ortama katılım salayabilme
katsayısını artırabilir.
2. Aratırmacı, yapıcı örenme ile ilgili olarak, 'Derslerin Ön artlı Olması' ana temasını belirlemitir. Jonassen,
Peck ve Wilson (1999),
en, P
insanların bilmedikleri durumlarla karılatıklarında, bildikleri ile bilmediklerini badatırma eiliminde olduklarını
uklarıını be
uklar
bbelirtmektedir. Alkan,
Doan ve Sezgin'e (1999) göre; mesleki ve teknik eitim programlarının, i dünyasındaki gelimelere göre
gelitirilerek
öre geli
geli
tirilere deien ortama
uyarlanması, kuram ve uygulamada temel kuraldır. MAÖL örencilerinin de yeni bilgileri eski bilgilerini
doru bir ekilde
ni kullanarak daha do
yapılandırabilmeleri için, çevrimiçi derslerde ön artlılık kuralına uyulması gerektii ileri sürülebilir.
3. Alkan, Doan ve Sezgin (1999), mesleki ve teknik eitimde istihdam gereksinimlerine göree hazırlanmı
hazırlanm
mı programlar
pprogramların
ın
n uygulamasına
uygu
uy
öncelik verildiini belirtmektedir. Jonassen, Peck ve Wilson (1999); teknolojilerin, örencilerin
amaçlarını
yapılandırmasını
ilerin
erin öörenme
renmee amaçlar
amaç
ını yap
apııland
l
salaması gerektiini ileri sürmektedir. Aratırmacı, amaçlı örenmeye ilikin 'Sınav Sonrası
sı Sertifikalandırma'
Sertifikaland
ertifikal ırma'' ana temasını
teması
temasını be
bbelirlemitir.
Bu balamda, MAÖL çevrimiçi programlarında sınav sonrası sertifikalandırma uygulamasına
ına gidilebilir.
ilebilir.
4. Aratırmacı gerçekçi örenme ile ilgili 'Hologramlar' ana temasını belirlemitir. Jonassen,
nassen, Peck
eck ve Wilson (1999); en bbüyük entelektüel
hatanın, eitimcilerin örencilere bilgileri daha kolay aktarabilmek için, bu bilgileri basitletirmesi
etmektedir. Alkan, Doan
basitletirmesi olduunu
basitle
olduunuu kabul
o
kabu etmek
ve Sezgin'e (1999) göre de örenme-öretme ortamı i yaamının kendisi ya da benzeridir.
benzerliin
enzeridir. Söz konusu olan benzerl
benzerli
 basit olmaması için,
MAÖL çevrimiçi örenme ortamında, hologramların kullanılması gerekli olabilir.
abilir. Çünkü, dijital devrimden bahsedilen bir teknoloji
dünyasında ihtiyaç duyulan nitelikli igücünün 60’lı yıllardan kalma klasik
makine
yapılan
ik maki
akine
ne ve teçhizatlard
teçhizatlarda yap
ılan eitimle yetitirilemeyecei
açıktır (ahin ve Fındık, 2008). Ayrıca, Yıldırım ve Fındık (2005), mesleki e
programlarının,
bilgi ve iletiim teknolojileri ve
eeitim
itim programları
programlar
ının, bil
yenilikçilik gibi iletme beklentilerine cevap verecek unsurları da kapsaması
gerektiini
amasıı gerekti
amas
gerek
ini belirtmektedir.
5. Sosyal açıdan mesleki eitim, her bireyde bir meslek ihtiyacı ve ilgisi
olduu,
lgisi oldu
u, her bireyin toplumsal ffaaliyetlere katılma ihtiyacı duyduu,
toplumun ise bireyin toplumsal i bölümüne katılmasını öngördüü
Doan
ü ilkesine dayanır
dayanı
dayanır (Alkan, Do
Do
an vve Sezgin, 1999). Ayrıca, Jonassen, Peck
ve Wilson (1999); ibirliinin, katılımcılar arasındaki konumayı
yı gerektirdiini
gerektirdi
gere
ini
ini belirtmektedir. Aratırmacı, ibirlikli örenmeye ilikin
olarak, 'Kurumsal Olmayan Ortamlar' ana temasını belirlemitir. Bu nedenle
ortamında ibirliinin salanabilmesi
edenle MAÖL çevrimiçi
çevrimiç örenme
ö
için, kurumsal olmayan ortamların da kullanılması gerektiini
ifade etmek
olanaklıdır.
kti
ek olanakl
aklııdır.

C

SONUÇ
Örenci, uzman ve ders yöneticilerinin, MAÖL'de
olanaklarının
ÖL'de
L'de çevrimi
çevrimiçi öörenme

lar
arıın kullanımına ilikin görülerinin; alan yazın, mesleki
eitimin nitelikleri ve yapıcı yaklaım anlamlı
deerlendirilmesiyle belirtilen bulgular elde edilmitir. Elde
mlıı örenme
ö
ö
renme nitelikleri balamında
b
edilen bulgular ııında, MAÖL çevrimiçi
örenme
ortamında
anlamlı örenmelerin gerçekletirilebilmesi için; ön artlılık kuralı, sınav
içi ö
ren
renme ortam
ında anlam
sonrası sertifikalandırma uygulaması, hologramlar
da kullanılması ve örencilere teknolojik destek verilmesi
hologramlar, kurumsal
kurumsal olmayan
ayan ortamların
ort
gerektii sonucuna varılmıtır. MAÖL'de,
ÖL'de, söz konusu olan çevrimiçi ör
öörenme olanaklarının kullanılması ile eitim kalitesinin artırılabilecei
düünülmektedir.
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ABSTRACT
It is projected that in future, mLearning will generate more carriers and professions worldwide. This partlyy is due to m
mLearning’s special
nature, (mobile, light, not costly and easily access compare to desktop, applicable to various fields, robust
many
stt such as WiFi technology,
t
collaborative and individual efforts worldwide engage in researches and applications using mLearning),
requires a great
ng), which certainly req
re
number of software designers and system developers. Mobile product industries, (which in the past, at present
ent and in future are key-mobilek
device producers such as PDA, laptop, Smart board, mobile phone, and Wireless Local Area Networking
equipments), w
will also
tworking or WLAN equipment
contribute to millions of jobs and new professions including networking engineers and hardware
production of
rdware
ware engineers connected to pr
prod
various newly invented robust mobile devices and networking equipments which are required
traders of mobile
uired in
n mLearning. Similarly, trade
trader
devices and WLAN equipments either smalls, mediums or giants together with mLearning
advertising
ng supplement
ement industries
industrie
indus s like marketing,
marketi
market
and delivery companies will generate another hundred millions new job opportunities worldwide that connected to mLearni
mLearning activities. For
this reason, this paper attempts to discuss whether the foundations of curriculum, specifically,
materials,
pecifically, ccurriculum approach
proach and curriculum
c
are transformed if mLearning is implemented in curriculum. curriculum’s priorities
iess of mLearning.

Additional goals for curriculum
m in mLearning

Teaching and learning in mLearning environments
Teaching and learning approach
pproach in mLea
mLearning

Content of teachingg and learning in mLearning
mLearnin
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x
x
x
x
x

C

INTRODUCTION
DUCTION
Curriculum is pre-planning (Saedah Siraj, 2002, 2008). Curriculum
education, it covers other fields as well. For
um
m is not only intended for educati
educatio
instance, to set up a new engineering course, curriculum designers
ners and policy makers
ma
should
uld use aand apply the foundations of curriculum
such as curriculum approach, curriculum content, curriculum mate
materials,
evaluation, curriculum management, comparative
aterials,
ate
rials, curriculum ev
evaluati
curriculum, and end product of curriculum itself. Evidently, without curriculum,
m, th
the planning
anning for teaching and learning for a particular field
will become daunting. Indisputably, curriculum covers all fields. This connotation
to either the former eras of Inter-disciplines,
nnotation
on is approp
aappropriate
pprop
Cross-disciplines and integrated subjects/fields orr the present
notion off Collaborative
efforts and thus, it is sweet to remark here:
pres
pre
Collaborati
ollaborat
“Curriculum is for all.”
Similarly, as an advanced teaching and learning
mLearning
can bee applied to various fields. Certainly, in this aspect, both
ning
ing technology,
te
mLe
curriculum and mLearning has similar nature.
ature.
re. For this reason, this
th paper attempts to discuss whether the foundations of curriculum,
specifically, curriculum approach and curriculum
if mLearning is implemented in curriculum. The discussions are
urriculum
um materials, are transformed
transform
ansfo
divided into the following themes:

Teaching and learning
earning materials in mLearning

ADDITIONAL
ADDITIONA GOALS FOR CURRICULUM IN MLEARNING
It is projected
ectedd that in future, mLearning will generate more carriers and professions worldwide. This partly is due to mLearning’s special
nature,, (mobile, light, not costly
c
andd easily
easil access compare to desktop, applicable to various fields, robust such as WiFi technology, many
collaborative
worldwide engage in researches and applications using mLearning), which certainly requires a great
orative and individual efforts wo
wor
number off software designers and system
developers.
syst
sys
Apart from world giant hardware and software corporations like Macintosh, Microsoft, Intel and Ericsson, both professions (software
designers and system developers)
developer particularly, are also required by all levels of educational and non-educational institutions for designing
their own System for Cur
Curriculum Content Designs.
Curricu
Mobile product industries,
stries (which in the past, at present and in future are key-mobile-device producers such as PDA, laptop, Smart board,
stries,
mobile phone, and Wireless Local Area Networking or WLAN equipments), will also contribute to millions of jobs and new professions
including networking engineers and hardware engineers connected to production of various newly invented robust mobile devices and
networking equipments which are required in mLearning. Similarly, traders of mobile devices and WLAN equipments either smalls,
mediums or giants together with mLearning supplement industries like marketing, advertising and delivery companies (via land, sea and air)
will generate another hundred millions new job opportunities worldwide that connected to mLearning activities.
In order to correspond with the present and future new job demands, curriculum in mLearning has to enhance its goal and direction such as to
place software designer and system developer as one of curriculum’s priorities of mLearning.
TEACHING AND LEARNING IN MLEARNING ENVIRONMENTS
The work of Garrison and Anderson (2000) on transforming and enhancing university teaching via technological influence and wireless
learning at American K-12 schools is reflecting the writer’s phrase of: “teaching and learning in mLearning environments.” Briefly, to
venture the real teaching and learning in mLearning environments we have to explore the present American K-12 schools and wireless
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universities. Discussion on both types of American educational institutions will lead us to understand historical
development of early mLearning.
In year of 1995, ERIC Clearinghouse on Information and Technology, Syracuse, New York published an article on Local Area Network
(LAN) and aspects to consider of LAN design in developing a technology plan for a school building or school district in the US (Lederman,
1995). A year later, Rothstein’s (1996) completed a thesis on architecture models, evaluation of costs and benefits of Networking K-12
schools.
By the year 2000, 98 percent public schools in the US get Internet access; 77 percent of instructional rooms all over the US are connected to
the Internet; and ratio of students to instructional computers in public schools is 5 to 1 (Cattagni & Ferris, 2001). In year of 2001, appeared
online an account of wireless wide area networks for school districts for elementary and high school in the US (Nair, 2001). The following
year, the National Clearinghouse for Educational Facilities (NCEF) at Washington DC published online an article on benefits of
implementing mobile and wireless education at American schools (Nair, 2002).
In year of 2003, a guide to WLANs in K-12 schools in the US was provided by Consortium for School Networking,
Emerging Technologies
king, E
Committee, Washington DC (2003). The following year, another article on benefits of implementing mobile
wireless education at
obile
ob
ile and w
American schools was again appeared online (Lightbody, 2004). In the same year many American higher
institutions installed
er educational inst
WLANs at their campuses (Meru, 2005). The issues on wireless networking at American schools and American schools going mobile
appeared online. The former is published in the year of 2006 and the latter in the year of 2008 (Norriss & Soloway,
Pascopella,
2006).
oway, 2008; Pascopell
Pascop
e
By the year of 2009, schools and higher educational institutions in the US are exposed to 4th Generation
neration of WiFi. This is to rob
ne
robust Internet
for the American K-12 Schools and higher educational institutions with high-performing wireless
(Meru,
reless
ess networks
ne
networks using WiFi networks
network
netwo
2009). By April of the same year, NCEF at Washington DC (2009) published online its resource
ource lists which the writer marked as climax of
mLearning’s development on the entire world!
In Germany, in year of 2003, Lehner, Nösekabel, and Lehmann (2003) present a model
WELCOME
system
del of mobile
ile system
system
m architecture:
arch
W
architecture. Based on this model, Lehner and colleagues divided future mobile-layers
ers into: firstly, components
components of mobile
mobil education, student,
teaching staff and administration; secondly, applications layer which enables them
em
m to communicate; and thirdly, a da
ddatabase layer. In the last
layer is containing two different databases, one for storing educational contentt andd the other for all additional
features
a
featu which might be useful
in a mobile environment. There are four categories of services can be part of mEducation: firs
firstly,
mEducation: assist active knowledge
tly, mEducat
acquisition by the learner such as lecture notes applications for mobilee usage; secondly
secondly, campus serv
services: ddeliver non-educational content,
such as information to streamline students’ daily routine; thirdly, communication
mmunication and perso
personal features:
ture enable personalization and provide
communication facilities; and fourthly, study administration: actions
speed up the response time and
onss that influence student’s
dent’s progress which
w
cost reduction (Lehner et al., 2003).
In United Kingdom, in year of 2005, Sharples (2005) clarified that
role
hat
at technology plays a vital
v
ro in every age, to some extent, it shapes
education with its own image that pattern the contemporary educational
nal theoriess and practices
practice as education is the most effective diffusion of
the standard of knowledge via communication. This iss the
it was characterized with met-agreements of
th framework of mobile
ile era in which
wh
different viewpoints that back up mobile or virtual communiti
communities
and cultural barriers.
ommunit that surpassed
sed epochal aan
For Asia Region, in year of 2006 Chan et al. (2006)
with the exception
006) states th
thatt w
ption
ion of Japan, South Korea and Singapore, Asia is very much
backward in utilization of mLearning. However,
that Asia is upgraded with wireless communication
ver,
er, Chan
Ch et al. project’s
projec findings explain
exp
capability. At present, students started to like edutainment
in many
of Asia. Thus, mobile, connected and personal technology is
edu
any countries
c
already altered students life. At the samee time, all advance ICT devices
are becoming cheaper for many parents after being requested by their
device ar
schooling children. Sooner or later, in Asia, this scenario will flow
flows to educational institutions too. These were confirmed by work of
Kyriazakos, Soldatos, and Karetsoss (2008) on the shaping of the fourt
fourth generation or 4G in mobile and wireless communications; and unveil
the major trends and enabling-technologies
echnologies for 4G, admitted thatt by now, mobile and wireless communications technology is becoming vital
even in developing countriess until it reach to the extent that general
public insisted to authority for a cheaper rate of broadband wireless
ge
Internet services as well ass they also required
of such communications.
require for a faster deployment
deploy
Our discussions in thiss part verified that currently,
American institutions of learning are the best example for world class teaching and
curre
the Ame
learning in mobile environments.
Americans’ success in implementing mLearning nationwide is due to all parties are
environ
The key-factor
y-facto of Am
working together – led by the authority – towards o
one direction – to achieve success in mLearning implementations. At present, American
learning institutions
institutions
which successfully implement teaching and learning in mobile environments.
utions
tions can be made as models of instit
nsti
TEACHING
AND LEARNING APPROACH IN MLEARNING
TEACHI
EA
The writer
riter uses the term learning approach
approac for educational projects (include CoVis, WILD, CILT and Palm Education Pioneers program) or
a real-time
ime or any form of educational application using mobile computing device (of Apple, Intel, Ericsson like PDA with infrared beam
built and SmartProbe) in a mobile research
environments. Accordingly, when more advance new educational mobile computing devices are
re
invented in future that indicating the expansion of teaching and learning approaches in mLearning. We are going to further discuss these
approaches later.
r
In cognition, Hutchins
chins (1996)
((199 maintains that cognition refers to acquiring knowledge process by exercising reasoning, intuition, or
perception. Various current
urre issues and strategies on cognition and learning are interestingly discussed in the work of Saedah Siraj, Quek Ai
urren
Hwa, Mahzan Arshad, and Daniel (2005). In consistent with today world of advance development of computing technological devices and its
applications, Lajoie and Derry (1993) regard computer is part of cognitive tools.
Characteristically, mLearning curriculum approach is more dependent on System for curriculum content design. Correspondingly, when a
System for curriculum content design is developed for participatory simulation learning purposes then mLearning curriculum approach is
tended more to the System for participatory simulation design (e.g., HubNet). Likewise, when the System for curriculum content design is
developed for collaborative learning purposes then mLearning curriculum approach is tended more to the System for collaborative design.
IN SCIENCE EDUCATION
In science, in the US, in year of 1997, the CoVis or Learning through Collaborative Visualization (lunched in 1992 with NSF or National
Science Foundation funding and back from industry partners) provide a testbed collaboratory for learning science by performing science via
Internet with the intention to integral use of high performance computing and communications tools to enhanced science learning project
where teachers and students are provided with a software match of learner-centered tools in performing project-based collaborative learning
(Cerf et al., 1993; Lederberg & Uncapher, 1989).
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The requirements of learning and teaching assessment led to enhanced science project as a vital teaching in achieving
profound learner understanding and distributed intelligence in midst of science learning community (Ruopp, Gal, Drayton,
& Pfister, 1993). Mainly for accomplishing inquiry-based teaching approach that rooted from Inquiry-based science instruction of Polman
and Pea (2001), where students are actively engage in genuine scientific problem-solving approach, in which research design issues are also
considered, the CoVis has taken a design-intensive and iterative re-design approach in developing learning and teaching software, curriculum
activities, and participating groups (schools, education researchers, content experts and telementors, science educators and science education
institutions) that became part of CoVis-testbed (Edelson, Gordin, & Pea, 1999; Gomez, Fishman, & Pea, 1998; Pea, Gomez, Edelson,
Fishman, Gordin, & O’Neill, 1997).
In science classrooms, a longer time are required when using probes for collecting data and graphing it from real-time experiments (Mokros
& Tinker, 1987; Roschelle, 2003). Probes permit students to gather precise data; and instant graphing them allows students to carry out their
data interpretation. Accordingly probes back a long-term teaching and learning towards inquiry-centered science classrooms, in such way to
make students easier to either perform scientific experiments or data analyze (Roschelle, 2003; Tinker & Krajcik,
2001).
k, 2001
WorldWatcher (Global Visualization Environment for science education) is another CoVis’ main projects.
WorldWatcher Project now
ts. WorldW
changed to The GEODE Initiative. It is a scientific visualization environment designed mainly for backing
in dual
cking
king student experiments
exp
aspects: firstly, gridded scientific data; and secondly, based on ClimateWatcher software which was released
Gordin,
easedd in April 1996 (Edelson,
(Ede
(Ed
& Pea, 1999). Data is distributed with WorldWatcher in data libraries that back educational activitiess centered
ed at explicit datasets,
dataset as utilized
in interpretive, analytic and expressive visualization activities.
In Tinker’s (2009) writing on the potential of technology, he admits that information technologies
and
logies
gies are able to provide new resources
re
reso
approaches into teaching via technology. These are verified by his study findings that middle
iddle school students who able to quantitatively
qqu
forecast on world population under multiple assumptions; and elementary school learners
of
ers who could acquire an intuitive understanding
un
basic calculus concepts via a sensor with a computer that produces a real-time graph off the students’
(Tinker, 2009).
nts’ motion and velocity (T

IE
T

C

20

IN MATHEMATICS LEARNING
RNIN
RNING
In mathematics, mobile calculator was commonly used in higher level mathematics
graph interpretation it is notmatics
cs (E
((Ellington,
llington,
n, 2003)
2003 while for gra
rare students used microcomputer-based labs. PDA with infrared beam built is another
anothe
ano r alternative
native in teaching
teachi and learning graphing in
algebra (Mokros & Tinker, 1987; Staudt, 2002b) and Mathematics Structuring
Sphere
study of Stroup, Kaput, Ares,
tructuring the Social
So
ere (M3S)
(
Wilensky, Hegedus, and Roschelle (2002) occurred in significant interactive
framework, M3S did not use
nteractive networked spaces. As a new
n
mathematical content or ideas to be single learned instead more as interpretive
nterpretive framework for learning aanalysis and design activities.
During the early 2000s researchers endure to investigate how participatory
rticipatory
ipatory simulations can be usedd for mathematical content unconnected to
distributed systems. For instance, students of a classroom can all create the similar
but
simi function,
ct
b with dissimilar in values of measurable
quantity (Kaput & Hegedus, 2002; Roschelle, 2003; Stroup, Kaput,
Hegedus, & Roschelle, 2002). When the data of
t, Ares, Wilensky, Heg
Hege
functions are graphed, students can observe an appeared
of group of functions of the measurable quantity (Roschelle, 2003).
ed visualization
vi
In WILD project, the application of 4D in WILD classrooms
item based on the fourth dimension’s time where
assrooms is
i a 4D image assessment
essment task
t
ta
in a classroom teaching interaction’s digital video
deo
eo record that
th nnecessitates a group
roup oof pre-service teachers for each emphasize, along with
graphical and textual annotations, particular proble
teaching
strategies uutilized by the teacher’s video recorded at different time
problems with teac
h
instant (Roschelle & Pea, 2002).
SimCalc, leading simulations design thatt allowing
wing to access to changing
changin tthe mathematics, is a mathematics project that has examined mobile
learning for four years. NSF also has
as funded
funded a project to investigate
fun
investigat the
th classroom wireless networks of mobile computing versions of
SimCalc environments for learning
like in the study of Kaput and Hegedus (2002). Students in
ngg the mathematics
mathematics of change and variation
va
SimCalc classroom are contributing
uting
ting to the whole performance while teacher is no more focusing for each individual student instead focusing
for group performance (Roschelle
chelle
helle & Pea,
Pea 2002).
ClassTalk project is a networked
system. Multiple choice, numeric, short and long text, and algebraic expressions
worked classroom
classroom communication sys
are the five types of question
uestion in which any one
o of them ccan be provided by a teacher to students: when their answers are given back, a
histogram of their collective
and teacher which can guide the following classroom discourse on student
ollective work is displayed
ollectiv
displayed
layed to
t both students
s
learning and their
the subject materials (Abrahamson, Davidian, & Lippai, 2000; Dufresne, Gerace,
irr difficulties of certain aspects over
o
Leonard, Mestre,
tre,
re, & Wenk, 1996; Mazur, 1997).
ImageMap iss an assessment feed
feedback
for supporting media-wealthy learning conversations. An image such as a graph, a map or a
feedb
ack system fo
photo is distributed
mobile networked device, and then, a question is asked about the representation, and finally, each
buted to each student with a mo
student
response (Roschelle & Pea, 2002). This image interpretation is useful in graphing. In this way ImageMap
ntt interprets the image withh a respons
can also
mathematic.
o be utilized in algebraic mathem
The aim off participatory simulation iis to bring in new and notable forms of reasoning and insight to school-based curricular, particularly, into
science and mathematics classroom
classroom learning. Participatory simulations allow students to learn concepts at the basis of curriculum in amazing
new manners. Students
tudents are purp
purposely to enactive in participatory simulation as to elevate their motivation and understanding. The concurrent
interaction in this simulation
is backs by a mobile device network known as Imagiworks Sonar Ranger of March 2002 (Wilensky & Stroup,
simulat
2000). This device is an infrared
beam built PDA for graphing and solving mathematical problems (Staudt, 2002b).
in
i
In NetCalc classrooms, students are provided with various devices so they are able to compare. Many NetCalc/HubCalc situations are related
to students individually linking the mathematical objects to a total collective representation that includes the whole class. Not merely are all
the students’ collective reactions instead they are also reacted in a rational representation that can be read and understood as a total easy
(Roschelle & Pea, 2002).
COLLABORATIVE LEARNING APPROACH
Study findings demonstrate solid collaboration leads to a more successful learning process (Inkpen, 1999). Collaborative learning firmly
advocating for active, productive and creative learning is in resistance to undue academic study (Hoppe, Milrad, & Kinshuk, 2002). Gay,
Rieger, and Bennington (2002) held mobile communities that refer to various mobile tools and applications backed the definition for
collaborative learning. Study findings of Zurita and Nussbaum (2004) identify an efficient approach of using mobile computer devices to
back collaborative learning activities. More advance views on collaborative learning is of McArdle, Monahan, and Bertolotto (2006) held on
possibility of 3D collaborative virtual environments for mLearning.
What is more vital in collaborative learning is that learners are free; enjoy equal decision-makings as well equal-participations (Ormrod,
2004). Secondly, more relevant for mLearning, is the shifting from software reuse to collaborative software design that according to
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Fischer’s (2002) is merely identity of the 21st century software technology. This notion indicating carriers as System
developer, software and courseware designer will turn as ones of prestigious carriers of the future.
The problems of slow network access, not enough capacity to back heavy bandwidth multimedia content in collaborative learning could be
resolved with high-performing wireless networks such as WiFi network - the newest 4th Generation (4G) mobile and wireless
communications technologies (Kyriazakos et al., 2008; Meru, 2009). Intelligent-agent or Intelligent-software-agent or Knowbot (Knowledgebased robot) or Softbot (Software-robot), or Taskbot (Task-based robot) or Userbot or Personal-agent or Autonomous-agent, it is not only
more effective for student understanding in teaching ethic subject via mLearning but it is also more effective in teaching hand-on subjects
such as fine arts, crafting and most of the vocational and technical subjects.

10

WILD TEACHING AND LEARNING APPROACHES
We will discuss SRI International’s, (an independent and nonprofit research institute based at Menlo Park, California, USA), research and
development projects include: SimCalc, ClassTalk, ImageMap, Probeware, Participatory simulations, NetCalc,
In addition, we
c, and CILT.
C
will also discuss HubNet and AiM whereas Exploratorium, Palm Education Pioneers program, Mathematicss Structurin
Structuring the Social Sphere
(M3S), digital imagery, and botanical species identification will be briefly discussed.
The application of 4-D in WILD classrooms is refers to a 4-D image assessment task item based on the
he fourth
urth dimension’s time
tim where in a
classroom teaching interaction’s digital video record that necessitates a group of pre-service teachers
achers for each emphasize, along with
graphical and textual annotations, particular problems with teaching strategies utilized by the teacher’s video recorded at differ
different
time
dif
f
instant (Roschelle & Pea, 2002). Moreover, in WILD topological and typological applications,
tions,
ns, it differentiates
differentiates between two
tw types of
topological: firstly, geo-spatial; and secondly, semio-spatial. The latter includes flowcharts,
and non
s, Cartesian
rtesian and graphs, concept maps,
m
ma
geo-gridded information visualizations in general. The semio-spatial representation presented
expansion of physical
d by technological expansi
expansio
whiteboard space, in depiction of the diagram on each display handheld of the student,
framework for CSCL
ent, presents
ts the familiar spatial fram
(Computer-Supported Collaborative Learning) (Kaput, 1992; Kozma, Russell, Jones,
s, Marx,
Marx, & Davis, 1996; Roschelle
Rosche & Pea, 2002).

20

SimCalc
SimCalc, leading the simulations design that allowing to access to changing
ing the mathematics, a mat
mathematics project, is based on Hubcalc
concept of linking many mobile devices to teacher’s computer (Wilensky
As discussed
earlier, SimCalc has examined
nsky & Stroup, 2000).
2
disc
mobile-device-learning for four years (Roschelle & Pea, 2002). In addition,
ddition,
dition, NSF has funded a project tto iinvestigate the wireless networks of
classroom of handheld computing versions of SimCalc environments
and variation such as the study
nts
ts for learning the mathem
mathematics
atics of change
c
of Kaput and Hegedus (2002). Students in a SimCalc classroom aree contributing to the w
whole
performance or an overall animation whereas
hole
ole perfo
the teacher not focuses to each individual student instead to group performance
perfo
rformance
rfo
rmance (Roschelle & Pea, 2002).

IE
T

C

ClassTalk
alk
ClassTalk is the first classroom response system in history (R
(Roschelle, 2003).
(Ro
). This
his system immediately gathers and aggregates each student’s
response. Students take cares individual mobile-device-response
units which
le-device-res
le-device-respon
chh are graphing calculators, WinCE handhelds, or infrared
beaming units and send their response disguisedly.
classroom response systems’
users admit that this technology as a means for a
isedly.
sedly. Early classroo
ys
noteworthy, great shifting in classroom environments,
learning outcomes (Dufresne, Gerace, Leonard, Mestre, & Wenk, 1996;
vironments,
nments, teaching, and lle
Roschelle, 2003).
Each student can mirrors oneself and
one’s
and thus one will not feel alone. Here, teacher plays roles
d see on
e’s
’s colleagues’ share their
the mistake,
m
such as using various approachess including conducting a knowledge-based
talks with their students (Mazur, 1997; Roschelle, 2003). In
knowle
knowledgedg
classroom response systems, teacher
communications: interactive is only between the former and the latter. A
eacher
acher is monitoring the students’ co
primary factor for ClassTalkk is to what degree classroom network
networks make an uncomplicated spatially organized data exchanges; and overall
networ
outcomes of classroom system,
ystem,
stem, technology’s
technology role seems very little but has great impact: classroom environments becoming more learnercentered, assessment-centered,
and community-centered
(Roschelle, 2003).
en
ntered, knowledge-centered,
knowledge-cen
com
As discussed earlier,
classroom communication system. Multiple choice, numeric, short and long text, and
r, ClassTalk
Clas
is a networked
worked classro
algebraic expressions
ions are the five types of question in which any one of them can be provided by a teacher to students: when their answers
are given back,
k,, a histogram of their collective work
wor is displayed to both students and teacher where this can guide the following classroom
discourse on
difficulties
n student learning and their diffi
cultie of certain aspects over the subject materials (Dufresne, Gerace, Leonard, Mestre, & Wenk,
1996; Mazur,
azur, 1997).
The WILD applications emphasized
space, attaining information based on spatial proximity and protecting for reflection
em
m
d on topological
to
t
which is also both topological and typ
typological. For instance, one of ClassTalk’s characters is a multiple-choice (typological system) that
typo
focuses topological
opological representations by
b presenting: firstly, results the same as a non-difficult interpreted histogram but not as tables of
numeric data;
students are stimulate that there are choices among various visual representations. Moreover, in ClassTalk
a; and secondly, stud
formative assessment
sment techniques,
technique information can be produced easily on the learned curriculum (Roschelle & Pea, 2002).
ImageMap
ImageMap is an assessment feedback system for supporting media-wealthy learning conversations was developed by SRI International. An
image like graph, map and photo is distributed to each student with a mobile networked device, and then, a question is asked about the
representation, and finally, each student interprets the image with a response (Roschelle & Pea, 2002).
The WILD applications emphasized on topological space, attaining information based on spatial proximity and protecting for reflection
which is also both topological and typological such as in ImageMap assessment denotes degrees of student understanding by an
uninterrupted spatial mapping of individual contributions to a collective representation where students in an ImageMap environments
contribute to a mutual performance or an all over representation, orally and via technological input. The teacher not focuses to each
individual student instead to group performance (Roschelle & Pea, 2002).
Probeware
The software, interface, transducer and microprocessor can be group to as probeware. Accordingly, we can find a mobile-based probe with
built-in inquiry-based experiments is utilized in science classroom (Tatar, Roschelle, Vahey, & Penuel, 2003). What is probeware? For Park
and Slykhuis (2006) probeware is a term referring to the use of probes or transducers (“a device that transforms one type of energy into
another such as a photoelectric cell” or “a biological entity that converts energy in one form to another”) which are able to change measured
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physical quantities into electrical quantities that can be read by microprocessors. Physical environments such as
temperature, pressure and force will cause these probes react to changes. Most probes link to interfaces which in turn,
connected to microcomputers and mobile devices. Microprocessor can interpret a regulated or calibrated device and these data is displayed in
a graphic form.
For Tinker and Krajcik (2001) probeware illustrates the use of probes and sensors joined to mobile or desktop computers to gather and
demonstrate concurrent measurements of environmental connection including temperature, light, motion, force, sound and electrical power.
Bannasch (2001) explains probeware is functioning on powerful wireless mobile computer systems that support student explorations into
various forms of heat energy transfer. These include Blockmodel system which is able to explore temperature gradients and thermal
conductivity in different materials. The most recent one is Ultra-fast response temperature probe.
Tinker and Barclay are the earliest ones to study probeware with children in 1982. This was the first kinesthetic force of real-time
representations indication that leads to abstract representation understandings (Tinker, 2000). Later, Mokros and Tinker (1987) found that if
elementary learners move forward and backward in front of a motion detector while they are looking at the graph of their motions, they
would be able to interpret position graphs. The probeware power is real-time data collection. Technologiess such as Vernier
Software and
Ve
Technology Logger are capable to coordinate the collected data and graph outcomes. Roschelle andd Pea (2002) clarify
that mobile
cla
SmartProbes, as alternative for desktops, with added power, more colors and special graphics co-processors.
cessors.
ors. It merge a sensor,
sens analog-todigital conversion, a microcontroller, saving counter-checking of a measuring instrument which is opposes
the
pposes to non-accurate as to institute
i
diverge and correct for errors memory, serial communication, and power-management circuitry
meta-tool
y all into a compact package o
of m
knowledge. Mobile SmartProbes also able to store data, Lego MindStorms™ robots, with wireless
Bluetooth
ireless printers steer by IR and B
beaming.
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Participatory simulations
Participatory simulations is to describe a pattern where small mobile computers are
re used to create life-size sim
simulation activities in which
participants can represent conceptual entities in a complex system for simulation,
or cars in traffic
tion,
on, for instance, the spread of deceases
dec
de
(Colella, Borovoy, & Resnick, 1998; Wilensky & Stroup, 2000). After experiencing
work
encing
ng a simulation, participants
pa
wor together to analyze data,
create hypotheses, and conduct experiments to infer underlying rules for their
eir simulation
ulation (Roschelle & Pea, 2002).
2002
In education, the term participatory simulations is referring to role-playing
laying
aying activities particularly in science
scien and mathematics classrooms
with the intention to explore how complex dynamic systems change over time. The entity of collectiv
and analysis are derived
collective discussion
d
from the behavior that emerged from the system and its connectivity
actions and strategies (Wilensky & Stroup,
ivity
ity to individual part
participant
icipant action
1999).
The aim of participatory simulation is to bring in new and notablee forms of reasoni
reasoning
insight to school-based curricula, primarily, into
reason
ng andd insigh
science and mathematics classroom learning. It lets students to learn concepts att the basis of ccurriculum in amazing new manners. Students
are purposely to enactive in participatory simulation ass to rraise their motivation
understanding (Staudt, 2002b; Wilensky & Stroup, 1999,
ivation and underst
2000).
Students in participatory simulations perform nott in the tasks of individual system
elements and then observe how the behavior of the system
tem
em
m elem
ele
as a whole can come out from these individual
growing behaviorr of the system and its connection to individual participant
ual
al behaviors.
beh
The gro
performances and strategies can then turn into
and analysis (Wilensky & Stroup, 2000). This reflects that
to the object of group discussion
d
students in a participatory simulations classroom
classroom
oom are contributing to the whole performance. In conducting a classroom with participatory
simulations activities, they participate
run while
is no more focusing to each individual student instead to group
tee in a simulation
simula
while teacher
teac
performance (Roschelle & Pea, 2002).
02).
Participatory simulations can bee applied to role-playing activities
activities on learning in science and mathematics classrooms using HubNet system.
For instance, each student could
ould play the role of a predator or prey
pr in an ecology and involve in a class discussion of consequential global
inhabitants dynamics points
(Wilensky
nts
ts (Wil
(Wi
ensky
sky & Stroup, 2000). A nnetwork of mobile devices backs real-time interaction in HubNet simulation.
Real-time interaction signifying
ignifying
gnifying a significantt iimprovement in
i efficiency and in the scope of participatory simulations that can be backed up
by uploading data after
(Colella,
Borovoy & Resnick, 1998; Wilensky & Stroup, 1998, 2000).
fter
ter a simulation has been performed
perf
(
Participatory simulations
ulations can also be aapplied
ulation
pplied to other
oth various areas including disease spread, traffic flow, goods distribution in an inventory
system, molecules
ules dispersal via a membrane, or the advent of an algebraic role from a fix points (Wilensky & Stroup, 2000).
NetCalc
According
NetCalc project is based on Hubcalc concept of linking many mobile devices to teacher’s
ng to Wilensky and Stroup (2000)
(200 N
computer.
students are provided with various devices so they could compare various representations. Many
uter. Thus, in NetCalc classrooms, sst
NetCalcc situations are related to students
student linking mathematical objects individually to a total collective representation that includes the whole
class. Not merely are all the students’
student collective reactions instead they are also reacted in a rational representation that can be read and
studen
understood easily.
Instruments is responsible in developing for NetCalc; a wireless classroom communication system that links mobile
asily. Texas Instrume
Instrumen
graphing calculators
tasks can be transmitted within a classroom to calculators for students to work on (Roschelle &
ators thus that programmed
p
Pea, 2002).

HubNet
HubNet system, which was applied in several middle and secondary classrooms in the US, comprises three-component of HubNet subsystems known as ClassLogo. This ClassLogo uses TI Classnet system prototype consisting of a suite of networked graphing calculators.
ClassNet backs fully networked interaction modes with and among learners. This fully-networked HubNet system aims to back a series of
dissimilar topologies for collaboration between students that either interaction’s spot-to-spot or small group or the entire class (Wilensky, &
Stroup, 1999).
Basically, HubNet system is an open client-server architecture which enables many users at the nodes (TI graphing calculators) to control the
behavior of individual objects or agents and to view the aggregated results on a central computer known as Hub. This network of nodes is
integrated with a powerful suite of modeling, analysis and display tools that together give users the capacity to fly the system in intuitive
mode, to reflect on the emergent result of their simulation and, also, to encode their strategies as rules which the system can then run
independently (Wilensky & Stroup, 2000). Traffic grid (Networked Gridlock) of Wilensky and Stroup (2000) is an instance for HubNet
application in a classroom. In Networked Gridlock, each student was in charge of a traffic light on a projected traffic grid and the whole class
own goals of setting up rules for smooth traffic flow.
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The flows of teaching and learning will be as follows when HubNet is applies in a classroom: first, the teacher starts the
class by asking students if there is any pattern in a certain collection of points; secondly, the teacher hands-out one of the
collection points to each member of the classroom via network; thirdly, a single-point is then perceptible on each student’s screen; fourthly,
the teacher provides the class a regulation in which this will move each individual points; fifthly, when each student found this spot of one’s
point, one presses ENTER on calculator and network software will collects the points; sixthly, every time this activity progress in a particular
classroom, the researchers have to observe that each student is quite invested in placing one individual student’s points. Initially, there have
been a number of points off the line; seventhly, both teacher and students have a snapshot of how the entire class’s stimulate their thinking;
eighthly, via network, points collection can be can passed-on to the entire classroom; ninthly, TRACE feature of the calculator permits the
teacher or students to move from one point to another and reading the values. Each student can use this feature to place one’s point in
collection. Each student will ask: “What happened to the other points?,” tenthly, each student can have the growing collection of points
transmitted to one’s calculator; eleventh, teacher can then ask the students to plot five functions that go via these points (Wilensky, & Stroup,
1999).

20

10

Content of Teaching and Learning in mLearning
Content of teaching and learning in mLearning or curriculum content in mLearning is mainly refers to contents
and the
ntents of the core subjects
su
elective ones. One of earliest content of teaching and learning in mLearning software is Software Development
in the
pment Kit (SDK) released
rel
rele
year of 2003 by Microsoft (2009). A framework design of Sá and Carriço (2009) known as Test-IT
to
st-IT (a tool set which provide teachers
tea
organize contents, define tests and assessment tools), aims to support teaching and learning activities,
teachers
tivities,
ties, can be used by both
b
te
ache and their
achers
students. Using desk/laptop computers, mobile devices and mobile phones, teachers may use Test-IT to select which contents
conten
content should be
transmitted to the students’ meanwhile students may use it for learning and assessment activities
tivities (Sá & Carriço,
Carriç 2009).
Principally, little changes occur in curriculum content in mLearning environments compare too traditional
tr
t aditional
onal one.
on Changes
Change only appear on
technological aspect: shifting from traditional content form to technological form – System for curriculum content
conten design
desi (SCCD). What is
more important within mLearning environments is to attract students using an effective
fective
ective SCCD.
Teachers and students can access the school made SCCD using special pin number.
to other educational
umber.
er. Using SCCD, users
user
us s may also access
a
sources like local’s and international’s digital libraries, television channels,
agencies.
quality educational sources are
nnels, and news
n
agencies. High qua
available on television programs such as National Geography’s documentary
entary films. As part
p of their
their
ir teaching
te
teachin process, teachers may instruct
students to access these educational additional sources at homes.
What are basic skills required from each student in present mLearning
most important is ability to search and
rniing environments? Certainly, the m
select useful information. Some who are unfamiliar about it may
ay ask
ask their teachers or if you are a Malaysian then you may use a search
engine for Malaysian research portal, namely, COSREPMAL of Fadzilah
dzilah
zilah Siraj, S
Saedah
aedah Siraj,
Siraj and Nur Azah Abu Bakar (2004).
Malinen, Kari, and Tiusanen (2003) confirm wireless networks have its impacts
learning contents. Certainly, curriculum
ts on network-based
network-b
network
content in mLearning is not excluded, as this was earlier
not only
er discussed,
di
nly duee to its wireless
wirel nature but it is involving other factors as well.
Factors of additional new goals for curriculum in mLearning
mLearning, present and future
requirements, job changes, and job market necessitate
re job re
req
mLearning to revise and change its curriculum content.
ontent.
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Teaching and learning materials in mLearning
What is teaching and learning materialss in mLearning
TLMmL is materials need or use in teaching and learning in mLearning
Learning (TLMmL)? TL
TLM
such as PDA, laptop, mobile phone,
e, smart-board, Interactive Television,
Televisio Smart-computer, Interactive Whiteboard, Voice Recognition,
Telev
Bluetooth, WiFi, WiMax, CGPA Ca
Digital Encyclopedia, SMS, Video Editing Software, Flat
Calculator,
lculator, 4D Software, Digital Dictionary,
Di
D
Screen Desktop, WebCam, Thumb
umb Drive, CD Writer, PC Tablet, PDA, Smartphone, Laser Projector, Nintendo™ Game Boy (a mobile
edutainment device) and others.
ers.
rs.
A study on mLearning applications
Lumpur,
Malaysia by Saedah Siraj and Norlidah Alias (2006) verified that using laptop in
pplications
plications at Kua
Kuala Lu
mpur, Malay
mLearning advance students
science
subject (grade six students are able to learn, understand and doing exercise of grade
udents
dents understanding of sc
ience subje
seven science subject).
the usage of PDAs in mobile environments (distance learning) in which their study is
ct).
t). Rekkedal and Dye (2007) state th
focused on pedagogical
gogical
ogical development, testing and also
als the
t System backing mLearning learners.
In Malaysia, study
Siraj
Faridah Abdullah (Saedah Siraj, 2008) on experts’ forecasting on future teaching and
tudy findings of Saedah
S
Si
raj and
nd F
learning materials
aterials
erials in mLearning going to be used in Malaysia show flat screen desktop, WebCam, thumb drive, and CD writer are forecasted
by the experts
schools by years of 2006 to 2010; PC Tablet, PDA, Smartphone, laser projector and
xpertss to be utilized at Malaysian
Malaysia secondary
sec
Interactive
ctive Television forecasted to be used
use by the years of 2011 to 2015; Smart-computer are forecasted to be used by the years of 2016 to
2020; CGPA calculator, 3D software, Digital
dictionary, Digital Encyclopedia, SMS and video editing software are forecasted to be used by
D
the years of 2006 to 2010; Interactive
Interactiv whiteboard and Voice Recognition are forecasted to be used by the years of 2016 to 2020; Bluetooth
and WiFi are forecasted to be used by the years of 2006 to 2010; and WiMax by the years of 2011 to 2015.
Mobile computers
ers are becoming
becomin a vital technological preference for the American K-12 classrooms (Roschelle & Pea, 2002; Soloway,
becomi
Norris, Blumenfeld,
Fishman, Krajcik, & Marx, 2001; Tinker, 1997). This educational technology shifting is partly pushed by the factors of
d, Fishm
Fishman
cost and student-computer
pute ratio. Due to high cost of desktop technology, computers, which are located at computer labs rather than ordinary
puter
classroom, are shared among the American students where student-computer ratio is 5:1 (Cattagni & Ferris, 2001). Roschelle and Pea (2002)
elaborate that though students are benefit using computers with large screen size but it affect a significant costs compare to mobile compact
computers which are cheaper and spin where student-computer ratio into 1:1.
Both graphing calculators and classroom response systems are simple, powerful and inexpensive. Teacher participation is a solution for
effective technology integration. Many educational technologies developed without the presence of teacher input are not easy and too
inflexible to fit into classroom practices. Well-designed technology can impart a trail for progress, through which teachers who utilize the
technology can steadily become more expert in assisting their learners to learn (Roschelle, 2007). Mobile computer devices are useful in
education including science experiments data analysis, participatory simulations and StarLogo (Collela, Klopfer, & Resnick, 2001; Tinker &
Krajcik, 2001; Wilensky & Stroup, 2000). We already briefly discussed on StarLogo earlier.
Other benefits of mobile technology are: light or compact enough to carry and not difficult of access, the incorporation of computing into a
multiple dimensions of educational activities, encourage independent learning and student self regulation, encourage student motivation, with
infrared beaming persuade collaboration and communication among students, and back inquiry-based teaching activities (Roschelle & Pea,
2002).
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Once mLearning is widely used relatively the cost of each teaching and learning materials in mLearning will drop and this
offers opportunity for others to learn particularly using mobile phones as practiced in Japan where many use mobile phones
for learning English (Thornton & Houser, 2005). Sooner or later teaching and learning materials in mLearning are expected to drop. For
instance, currently, in Malaysia, with less than RM100.00 (USD35.00) we can buy a new common mobile phone! Interestingly, the
Massachusetts Institute of Technology (MIT) has proposed that states in the US give free USD100 laptop computers for school children
(MIT, 2005). Similarly, there are components of societies who acted necessarily to persuade authorities to provide free computer for each
student such as school projects at Ninestiles and Cornwallis (in England) and Maine (in the US), and The Electronic Schoolbag project in
some parts of France. Some of these projects provide a laptop to each student of a particular grade. In Germany, Notebook University
program back twelve pilot universities by subsidizing those students who purchase notebooks (Chan et al., 2006).

10

Types Of Mobile Teaching And Learning Materials
According to Pinkwart, Hoppe, Milrad, and Perez (2003) there are two types of mobile teaching and learning
materials/devices are used
g mate
effectively in education: Firstly, an interface to a main desktop program for extension of a desktop application:
n: the mobile device, in a severe
case, merely functions as a front end, for instance, for the outdoor data input purposes. Secondly, a single application
pplication operates
operat on the mobile
device, either connected or unconnected to a main desktop application, permit collaboration passing through
hrough
ugh uninterrupted communication
cco
between the devices; and thirdly, which was added later by Chan et al. (2006) is that as an interface,
space
e, a mobile
obile device, shared virtual
vi
that exists on a server in which the mobile device functions as a portal that contrary to just peer-to-peer
personal
are
-peer computing w
where per
sona spaces
sonal
sp
joined together.

20

Ways To Make Meducation Becoming More Fascinating
The present learning environments have shifted from the desktop to more high-speed
meet these demands,
d mobile device
evice ones. In order to me
Klopfer, Squire, and Jenkins (2002) have listed some features to make mEducation or mobile education becoming
coming more fascinating: Firstly,
compact enough for computer users to carry their mobile devices at different locations
locations
ations
ions or within similar
s
ns thus,
thus
thu classroom is extended
to the wireless network coverage areas. Secondly, social interaction in mobile
direct peer-to-peer
obile
le and wireless environments
en
environments permits
p
communication, data substitution, and face-to-face interactions and collaborations.
personal way of research. Fourthly,
aborations.
ons. Thirdly, adapt to persona
relatively sensitive towards habitually logs and aggregates usage for
systems and projecting user’s
or designing collaborative filtering
filt
interfaces. Fifthly, link to a common genuine mutual environment via network for data collection am
among distributed devices; and sixthly,
amon
merger between digital and corporal worlds with sensors, smart rooms,
oms,
ms, and surrounding
surroun
environments tthat confine the users’ with real-world
information of devices, and locations or geographical information
n systems
ystems and signify it in a format tthat is utilizable in digital sphere.
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CONCLUSION
LUSION
In order to effectively and to wisely respond to the present
carrier changes and profession’s requirements, some
sent and future new
w job de
demands,
mands, car
changes in curriculum in mLearning, specifically, goal
direction, should
oal and future
fut
fu
uld made.
made
With the exception of Japan, South Korea and Singapore,
backward
ingapore, As
Asia iis very much backwar
ckwa in utilizing of mLearning. Not to much to say that at
present, the excellent teaching and learning in mobil
institutions of learning.
mobile environments lay at the American
mer
The discussions in this paper verify thatt teaching
approach and teaching and learning materials in mLearning heavily
eaching and learning aap
transformed within mLearning environments.
foundations of curriculum are transformed within mLearning
nments.
s. Briefly, in short, some
so
environments. These curriculum transformations
ansformatio
nsformations
nsformatio
ns within mLearning are
ar enriching curriculum approach and curriculum materials in
Curriculum Studies in particular and other fields in general: accordingly,
today teachers can make use various new teaching approaches
accordin
accord
which are not only can be applied
ied
ed in the fields of mathematics and sscience but other fields as well such as: SimCalc, ClassTalk, ImageMap,
Probeware, Participatory Simulations,
mulations, NetCalc,
NetCalc, CILT,
N
LT, HubNet,
HubNet AiM, Exploratorium, Palm Education Pioneers program, Mathematics
Structuring the Social Sphere
Species Identification where ten years ago all these are unimaginable
here
ere (M3S), Digital
Digit Imagery, and Botanical
Bo
but now, all are no more
unachievable
mLearning.
ree unach
unachievable via curr
curriculum and m
Principally, little changes
hanges
anges occur in curriculum content
c
in mLearning environments compare to traditional one. Changes mostly appear on
technological aspect:
from traditional
ect: shifting
shi
traditionall content
conten fform to technological form – System for curriculum content design.
It is noted that foundations of curriculum in Curriculum
Studies are observably pillars of other fields too. How are we going to utilize these
Curricu
Curric
dispersed valuable
luable essence or bbasis of curriculum
curriculu that also available in other fields? The answer is: for the shake of world knowledge
advancements,
ments,
s, it is wise that scholars of all ffields sit together under one international body for exchanges academic views and knowledge,
support
one another knowledge including fields of curriculum and mLearning.
rt for collaborative efforts, and use o
on
As discussed
cussed earlier in early part of this chapter, certainly, curriculum is not just for education field instead it is for other fields as well. This
connotation
on is appropriate to either the
tth former eras of Inter-disciplines, Cross-disciplines and integrated subjects/fields or the present notion
of Collaborative
tive efforts and thus, it
i is sweet to remark here: “Curriculum is for all.”
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Abstract
Advances, started in the mid-20th century and speeded up in the last quarter, had resulted changes in politics, cultures, socio-economics and
education as well. Most of the developing and already developed countries had to introduce newly designed education reforms for improving
their education systems. These reforms confronted us with new applications to develop the process of teachingg and learning. Furthermore,
these reforms introduced an education style which gives us the chance of taking education with no time and place
Internet, which
ace constraints.
constra
created a revolution with the aid of multiple occasions and its interactional statue, become one of the most
stt important tools when providing
lifelong education to large number of audiences. It allows learners to reach information without constraints
nstraints
raints of time and space. In this
research, e-learning, mobile learning and the mobile technologies used in mobile learning are observed.
d.

20

1. INTRODUCTION
Distance education exists because of the geographical distance between learners and
It has been
150
nd instructors.
instru
een almost
alm
15 years that people
have learned the benefits of distance learning where the interactions between teachers
achers
chers and learners were done with the
t help of letters, then
mass media such as radio, television or video or written media. Corporations,, which
increased the internet based
hic make distance education, inc
in
teaching at the end of 1990s with the result of improvements in the field of internet
technologies. Thus, technological
rnet and communication
communica
techn
changes have made distance education gain different dimensions andd leave it independent from the time
and space, economic and
ti
interactional education types. Distance Education is a flexible educational
and students are separated by
cational situation where the instructor
instruct
instr
location, time or both.
Learners who take the distance education mostly connect to the
he internet with personal computers
computer and this makes them not exactly be
independent from the time and space. In recent years, in the light of developments in
internet based on distance education
i mobile technology,
techn
created mobile learning (m-learning) and it became an alternative forr e-learning. The information
era, in which the geographic limitation of
informat
inform
communication has disappeared and this era has made it essential
to the people to reach the information
that they want, brought the notion of
e
i
the “information society”. It is only possible to grow
whoo are suitable for this society with the help of using informatics
ow upp individuals
in
technologies in education. For this reason, technology
important facilities
nology gives im
ties
es to the
th education and teachers such as internet and mobile
technologies.
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T
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2.
A GENERAL
BASED DISTANCE EDUCATION
ENERAL
RAL VIEW OF INTERNET
INTERN
INTER
If you look at the history of distance education which occupies the world
worl of education after 18th century, you can see that education with
w
letter (1927-1955), radio, television,
n,, video-based
video-based learning (1956-1981)
(1956-1981 and
a computer based learning form the chronological scale (Gurol, M.
and Sevindik, T., 2004). But the real break point in the year 2000, computer
and internet technologies become together in distance education.
com
This created “Internet Based Education” which is the type of distance
education that covers most available education systems. A general
dis
description of the education
on
n is to give
ive education by means of iinternet tools such as world wide web (www), e- mail, file transfer protocol
(ftp) (Odabası, H. , 2003).
03). The reasons such as the difficulty
difficu of teacher and learners’ getting together, flexible time choice and to give
education to mass aree openings
open
for the distance
stance eeducation.
Internet based education
ucation system became an impor
important tool to give lifelong learning chance to the mass because of its multiple occasion
supports and interactional
nteractional form
nteracti
form as well as it changes
chang houses to a school, faculty or course as the internet usages is widely provided at
chan
residences .
MOBILE LEARNING DEVICES
3. INTERNET-BASED
IN
A learner,
education by using his/her personal computer, can reach other learners, classmates and teachers,
ner, who takes internet-based distance
dista
but considering
the learners cannot obtain occasion which is independent from space. If the global movement’s increase
dering the connection type, tth
is thought because
technological developments in information and communication era, it is seen that education has to be independent
ecause of the technolo
technolog
from time and space, and also it has to be held as lifelong learning. When the mobility and battery life of the mobile technologies are
thought, it is an important
fact that internet can give some facilities to get over the difficulties in terms of learning.
mportant fac
mportan
As a technical term the
technology means mobile information-communication tolls and standards such as cell phones, PDAs, laptops,
he mobile
m
mo
UMPCs. Mobile technology users are getting bigger day by day and its technical qualities are developing as mobile technology has a wide
choice of goods (Çuhadar, and Odabaı, 2004). Mobile devices are commonly used in banking, business and education because these sectors
have mass. It is possible to order the mobile devices when the user sectors are considered as below.
Laptops: Laptops are produced for the businessman and students who always travel and need of computer for various reasons. Nowadays
they weight around 1-4 kilos and operate for a few hours without electricity thanks to their chargeable batteries.
Tablet Computers: Another type of mobile device is a tablet computer which is very useful device for mobile learning. Thanks to their
special pens, they are easy to use on touch screens. These devices, which enable to take notes like a notebook, but their prices are very high.
These computers can show the screen horizontally or vertically and they are light.
Intelligent Mobile Phones: Mobil phones could provide oral communication and short text messaging with limited characters when they were
first introduced. Today, thanks to the new mobile phones which are called multiple occasion phones, it is easy to access internet, take photos,
playing movies (Balbay, R., 2004).
Pocket Computers (PDAs): They are small and mobile pocket computers. These small sized computers contain a database where addresses
and names are kept, notebook and sections for communication. Developing electronic and computer technology made the devices smaller
and increased their features. The usage of pocket computers have became more common after producing the kinds which have features such
as mobile phone, taking picture and video, GPS.
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UMPC (Ultra Mobil PC): It is a device which is produced by Microsoft and Intel as “Origami” project and known as ultra-mobile PC. It can
simply be described as a small sized tablet PC. It is convenient to use with both hands. It can access to internet and communicate with other
wireless devices.
Netbook Computers: These are mini computers which are small, light, internet accessed and enough performance for office and daily
applications. Wireless network is available but they don’t have a optic driver. The information transfer is done with the help of USB.
Table 1 : The comparison of the mobile devices
Device
Mobil phone
PDAs
Laptops
Tablet PC
Netbook
UMPC

Weight
Ability
Mobile
60 - 120 gr
*
which
90 – 200 gr
**
important
1000 – 4000 gr
****
life, created
800 – 1200 gr
***
(mobile
800
–
1500
gr
***
is much more
200 – 800 gr
**
give a chance
reach the information with the mobile devices anytime and anywhere they want.

Battery Life
****
***
**
**
**
*

Commonness
****
**
***
*
**
*

technologies,
became
part of our
m-learning
learning) that
useful
and
to learners to

x
x
x
x

It is used in the projects and working areas which require co-operation.
It is used when the learners are in different locations.
It is used as an alternative class to the books and computers.
It is used in the education of the just in time workers.

10

4. SOME USAGE AREAS OF THE MOBILE LEARNING
Mobil learning produces practical and powerful solutions to the most of the learning and education difficulties.
ulties.
es.
These are;

20

5. MOBILE LEARNING TERM in INTERNET-BASED
SED DISTANCE EDUCATION
Mobile learning is a new education model which is existed by evaluating the
he mobile informatics and e-learning
e-learnin together. It also gives a
chance to access the contents of e-learning independently in order to use dynamically
communicate with other people
ynamicall
cally
y produced servic
services and com
(Odabası, H., 2003).
This term which is also known as a-learning (active learning), despitee its not being very common, it will
wi be
b a term which everybody can talk
about when the next generations’ ability to use the technology and the
habits are thought.
he society’s thoughts,
thoughts, learning and communication
c

Wired/Wireless Communication
Interface
ion Based
d Learning Int
Mobil Phone/PDA

IE
TC

PC/Laptop
C/Laptop

Internet
Interne
ntern t

Wireless Communication
Com
Comm
Operator
(WAP/SM/S/E-Mail)
(WA
(WAP

Internet-Based
nternet-Based Learning
Lea
System

Information Communication System
Info
Inform

1. Lea
Learning Occasion 2. Timing 3. Teacher

E-book

Quizzes

Figure 1: Internet-based
net-based distance
net-bas
dis
education
2007)
2007

Discussion
Board

Self
Evaluation

DATABASE

Sending
Homework

Exam

and mobile learning (Oran and Karadeniz,

6. ADVANTAGES OF THE MOBILE LEARNING TO THE INTERNET-BASED LEARNING
a. Lifelong Learning: Information’s having a huge capacity, change and evolution speed mode the “Lifelong Learning” much more
important. Information’s having a huge capacity makes it difficult to save to human brain; however the information which is needed by
humankind changes due to the rapid and continuous change of the information. The solution is to make the learner gain the new information
with the help of tools which are as flexible, rapid and practical as change (Bulun M, Gülnar B, Güran S, 2004).
b. Independent Learning From Time and Space: Even though, it is thought that the internet-based distance education is independent from
time and space, both moving computers and wired internet access from one place to another one make things difficult to be independent from
space. Today, it is seen that independent distance learning term is only possible with mobile devices and wireless accessing technologies
when it is thought that education has become independent from time and lifelong learning process.
c. Learning When It is Needed: Information is not valuable unless learners need it so that it becomes difficult to learn things. However, if the
information is accessed when needed, it becomes more useful, easy and lasts longer (Bulun, Gülnar and Güran, 2004).
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It is clear that mobile technologies are facility in lifelong learning both for the teachers and learners. Despite all of its positive sides, it has
some limitations when comparing with other technologies (Çuhadar and Odabaı, 2004)
It is possible to order these limitations as below;
x
some mobile devices have limited storage capacity,
x
band width decreases if there are too many users,
x
the short life of batteries,
x
the difficultly of developing content because of the lack of the common hardware platform,
x
interaction problems which occurred due to the designing errors,
x
Updating some of the contents due to the rapid changes.

10

7. TRIAL MOBILE TEACHING APPLICATIONS IN THE WORLD AND TURKEY
There are big developments in mobile technologies in recent years. There have been different applications in internet based distance
education when these developments are considered. In technologically and economically well developed countries, mobile technology is
improved but complicated, on the other hand, less complicated and developed applications are preferred in our country.
Private Zirve University can be shown as the most extensive example for mobile education applications in Turkey. It aims to be the best
university which has the best informatics technology with the usage of the mobile technologies although it has
as been established recently.
Zirve University takes Christianity University, which is established in America, as a model and all applications
established on online. In
ons are estab
Zirve University, Apple “One on One Learning (Birebir Örenim Modeli)” is used, and with the help off Podcasting all of the easiness has
been provided from saving lessons immediately to roll call. Furthermore, all the lessons’ contents are transferred
ransferred
ferred to digital area
are and with the
help of Podcasting where the information is presented to the students.
Mobile learning is one of an extensive and important study which is supported by Informationn Society (IST) Technologies in
i European
E
Union (http://www.mlearning.org). The program is conducted with the participation of England,
and,
d, Sweden and Italy. The general
gener aim is to
provide information and service with cheap and mobile technologies to European Union
n citizens.
zens. At this point, the target audience is
teenagers and adults between 16-24 who are not currently enrolled to a piece of education
(Çuhadar and Odabaı,
ation or unoccupied
uno cupied people (Çuhada
2004).
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8. CONCLUSION AND SUGGESTIONS
GESTIONS
ESTIONS
Internet and mobile technologies have enabled people to reach the information
formation
mation source by removing the geographic restraint in
communication. With the new evolutions the term industry society, which occurred
removing its space to the term
red after
aff industrialization,
rializa
is re
information society, which indicates that the lords of information dominate
learners became the society’s the most
nate the world. The lifelong le
learner
distinct part with the learning habits’ rapid change and being independent
pendent from time
time and space. W
With the usage of internet and mobile
technologies in education most of the properties, which cannot be possible
give the learners the change of
ossible with traditional education system,
s
independent learning from time and space.
The information is power, and the easiest way to obtain the powerr is internet and
technologies. These technologies, which provide
and mobile techn
wireless communication, make the information last longer with giving
access the information when they are needed by
ving the chance to acce
acc
students. Despite all of its technological features, thee cha
chance of applicability
through mobile technologies is decreasing
ability of the education
educ
because of some of restrictions. The screen size, battery
cast, and the wage of internet
access bring some important limitations such
ttery
tery life, high
h
in
i
as continuing it. Turkey is under the average of using the internet
the European countries, and also it has the slowest
intern with its 26,5%
int
5%
% among
am
and the most expensive internet among European
peean co
countries. When you look at the
h average rate of wage all over the world the users pay 15
he
dollar per megabit, but we pay more than 20 dollar. For example,
internet users pay only 0,27 dollar for 61 mbps speed, as the
example, Japanese
Ja
J
internet users in USA pay 3,33 dollar.
With the help of the mobile learning which is a new kind of in
internet-based
distance education, there will be equality between the individuals
ternet-based
et-b
who couldn’t continue his/her education
ucation life for any reason, so that
tha the differences in the society will be erased which let the distance
education reaches mass.
Mobile phones are preferred for mobile learning. However, it is nnot widespread in our country. In addition, mobile phones are used by 86%
of the Turkish community.
apply for such kind of mobile technologies in the future. In 2010, more than of
y. Teaching softw
software is planned to ap
67 million people are using the 113 million mobile
phones whose 104 million is saved. Today nearly 6 million people have 3G capable
m
phone
mobile phones and the
he 3G technology entered our
ou life in 2009. In Turkey there are 35 million internet users and 6 million of them are using
3G technology for
access the internet by their mobile phones. It is predicted that in 2012 the 47% of
orr internet access, and 400 thousand people
p
3G users will bee use the internet as
to the given information, it is thought that it will be useful to create teaching software
a mobile.
mobile. According
Accordi
ord
for the mobile
devices in Turkey.
ile
le phones which are the most used mobile
m
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Abstract
This paper provides brief overview of a rigorous framework for the modeling and identification of a nonlinear dynamic system by artificial
neural networks to be used without requiring the real system. Models and modelling perspective as a new educational approach has
promising implications for teaching, learning, and research phase. It is also a significant step for the development
ment aand revision of national
curriculum. Modeling a real time system enables teachers and students to use, control and tune the controller parameters
parameter using optimization
algorithms offline. A water level control process system is chosen to point out the effectiveness, robustness,
ss,
s, accuracy of the
th models and the
contribution of the approach to the teaching and learning process. The application bridges the gap between
en software simulation and testing of
real systems through a visual interface created in Matlab/Simulink. This work also covers the shortage
the new
tage off educational tools using
usi
u
technologies in the ﬁeld of intelligent control.
Keywords: Distance education, system modeling, fuzzy controller, artificial neural network, optimization
timization
mizati

C
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I-INTRODUCTION
With the information technology ever growing, there has been a tremendous upsurge in
engineering education.
n the higher
er level ttechnical
echnic and engin
In addition, several companies continuously upgrade their hardware and software products and the associated en
engineers, programmers, and
engineers
scientists need to he retrained on a regular basis. This puts an ever growing requirement
equirement of continuous education
educatio and learning scheme.
Perhaps the most significant step in the application of technology in educationn comes
and communications,
omes from the marriage of computing
comput
compu
which offers both extensive access and a powerful educational environment
(Ringwood & Galwin, 2002). This
ment on the
th same platform
latform (Ringwo
combination is the focus of the educational module described in this paper.
module addresses is artificial neural
aper.
per. The subj
subject
ect area that the modu
networks (ANNs), which require considerable computation in their evaluation
making
ideal candidate for a computer aided
valuation and use, mak
maki
ng them
m an id
modeling and control. (Nasr, Joun & Zaatar, 2004) ANNs have been
enn applied to a wide range of real-life
real-li problems, situations where generic
real-lif
linear and non-linear methods have failed. If trained carefully, ANNs
NNss may exhibit generalized solutions
solutio that go beyond the initial model used
for the training itself. Widrow (2000) presented a comprehensive survey
rvey of ANN aapplications in many different fields of science, education
and industry. Currently, neural networks algorithms, applications and programming techni
techniques
are being introduced to undergraduate
tec
h
students.; in most computer science and engineering cur
curricula. Simulation
enhance the comprehension of the various aspects of
ation tools
ols to enhanc
enhan
ANNs by students are becoming essential to the educational
also replaces the tedious and time consuming
ucational process. The developed
loped structure
stru
process of trial and error for better combination off controller ppar
parameters. Both
h gene
genetic
tic algorithm (GA) and ant colony optimization algorithm
(ACO) are employed to optimize the controller
to choose any algorithm using the designed GUI
er parameters and the
th students aree allowed
aal
(graphic user interface). This paper presentss a user friendly Matlab/Si
Matlab/Simulink simulation for this purpose The main objective of the work is to
Matlab/Sim
present the outcomes of the approach and
to the
nd its contribution
con
the teaching
teac
teachin and learning process. The system is still being used in Marmara
University Technical Education Faculty
ty
y for
fo Soft
ft Computing and Numeric
Nume Control courses and satisfactory results obtained in semester.
The rest of this paper is organized as follows.
follows. In Section II, the structure
structu of desgined system and ANN model are presented. Section III gives
detailed description, design andd use of GUI, Section
the model using Fuzzy controller with various experiments
ction IV describes controlling
c
using the GUI and Section VII draws conclusion.
con

IE
T

AND ANN MODEL
II. SYSTEM DESCRIPTION
II
DE
The purpose of waterr level control process (figur
(figure 1) is to keep the water level in the tube at a desired level and track the reference trajectory.
Depending on the input current, pneumatic control
valve allows water flow into the tube from the tank and causes level change in the tube.
control valv
The operation iss repeated throughout the control pr
process till the water in the tube is set to the reference level. The control process runs as
shown in figure
gure
ure 2. A reference trajectory
tra
or level is first set to be followed by the system. Fuzzy controller transfers the current water level in
the tube (1)
1) from
rom pressure/current converter
conver (2) and compares it with reference value.

Figure 1. Water level control
process

Figure 2. Process block diagram
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Depending on the error, the controller generates required control signal over current/pressure converter (3) to pneumatic control valve (4).
Conic valve is opened in proportion to the control signal and water in the tank (5) is pumped (6) to the tube. The exhaust pipe (7) enabling
continuous water flow out to the water tank is set open and also used as disturbance. Throughout the process control the aperture of
pneumatic control valve changes flow and lets water flow into the tube while exhaust pipe flows out to the tank. Thus the system is able to
follow the reference trajectory or level ensuring that flow disparity. While numerous set values and trajectories were possible to set as
reference for the system, cubic trajectory function was used as an input reference to prevent current fluctuations and overshoot of water level
that could be harmful in some process (Can, B., 1992).
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II.1 Artificial Neural Networks
Level process models, programmed in the MATLAB/SIMULINK software package, can be advantageously used to simulate level process at
the system level and also to design and study their controllers. Level process nonlinear models should be obtained using a theoretical
framework suitable for the enhanced control of variable structure power systems. Since the method is inherently nonlinear, no approximated
linear models are needed; and since state-space models are used, modern control techniques (sliding mode, neural networks, fuzzy logic) for
power converters can easily be used (Pires, V.F., Silva, J.F. 2002).
Mathematical model of an actual system has important roles in the engineering problems such as control system
fault detection and
m design,
des
diagnosis, signal processing, time series prediction and so on. Though the system model is often constructed
cted based
base on the physical or
chemical laws of the target system, it is hard to build such model for stochastic, large scale, nonlinear
ear
ar or complex systems. System
identiﬁcation i.e. building mathematical model based on the observed input and output data of the system
to model
m is a promising approach
appr
such system, so that system identiﬁcation is a fundamental issue of engineering problem. System
identiﬁcation
m identi
ntiﬁ
ﬁcation technique
techniques have been
developed for the stochastic linear dynamic systems. However, almost actual existing systems have inherent nonlinear properties
such as
proper
dead zone and saturation. Hence, the linear system models are not enough to represent suchh dynamics of nonlinear systems
Nonlinear
systems. N
system identiﬁcation for the particular objective systems has also studied and a lot of identiﬁcation
developed in recent
cationn algorithms have been develope
develop
two decades.
Most of these approaches are ad-hoc because it is not easy to describe wide class of nonlinearr properties by the speci
speciﬁc
ﬁc model structure.
Artiﬁcial neural networks are widely used as model structures to learn a nonlinear mappi
mapping
ng based on the training data sset in many kinds of
application ﬁeld due to their powerful nonlinear mapping ability. The use of artiﬁcial
rti
tiﬁ
ﬁcial neural networks is also being
bein studied to nonlinear
be
system identiﬁcation. The primary importance in applying neural networks to thee nonlinear system identiﬁcation
identiﬁcationn is
i in selecting its structure
rather than the connection weights learning algorithms and the network structure
ucture is characterized by the
t number of hidden layer, the number
of hidden layer’s unit, and the response func- tion. However, a general method
determination
has
ethod
thod of the structure
str
ermin
h not established, because the
optimum structure depends on a class of the objective system and learning
is generally determined by
arning
arni
ng algorithm. So the network structure
str
trial and error or a heuristic method. (Nobuhiko, K. Toshiharu, H. 2007).
007).
07).
The artificial neural network model is an intellectual discipline that
at rose
ro rapidly
dly in the eighties. It is one non-linear system that simulates
human brain structure and encourage behavior at the same time. Itt has
successfully applied to many fields. In recent years, the artificial
as been succes
neural network has been used to evaluate teaching level, and has achieved
ieved
eved better results.
results. Higher
High education has been the hot spot which people
pay attention. In recent years, the Ministry of Education
every year to several dozens universities, so right
n hhas carried on the level
el appraisal eev
evaluation of teaching quality is also the topic which
been studied in recent
During the evaluation of teaching level, because the
h has be
nt years. D
factors affecting teaching level are more and the affecting degre
degree is different,, it is diff
difficult to express the measure result using mathematical
de
diffi
expression which belongs to the nonlinear problem.
mechanics is thee fundamental
lesson for environmental engineering students.
blem.
lem. While fluid
f
m
fu
fun
According to the characters, a neural network
evaluation
system is built (Changjun, Z. Zhenchun, H. 2009).
rk model
mod for teaching eval
va
ANNs have been applied to a large number
er off problems because of their
the non-linear system modeling capacity. Given a sample vector, ANNs
are able to map the relationship between
this relationship, and store it into their parameters. As these two
ween
een input
input
ut and output; they “learn”
“lea
characteristics suggest, they should prove to be particularly useful whe
when there is a little prior knowledge about the system. In order to design
better ANN applications, the number
mber of hidden layer and neurons in the hidden layer(s) play important roles while the choice of numbers
depends on the application. Determ
Determining
these numbers is another topic to work on. Although there is no theoretical
etermining
ining the optimum values of th
basis for selecting these parameters,
approaches are reported one of which is heuristic (Runkler, T., Katz, C., 2006). In our
arameters,
rameters, a few systematic approache
approac
work the performance off ANN with one hidden
hid
layer and 55, 10, 20, 30 and 50 neurons were tested. NARX type ANN architecture of the
equation 2 for the model
odel
del of the system is given iin figure 3.

Figure. 3 Designed NARX type ANN architecture for modelling level control process
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Figure 4. ANN model and real system open-loop outputs for various inputss

IE

20

III. GRAPHIC USER INTERFACE DESIGN
Modelling of real time water level process is followed by transferring the model to a user interface
rface so that any user can run iit on a PC.
Because it is a real time controlled system a PID or Fuzzy controller is to employed. For our system
stem fuzzy controller is used because of its
number of parameters to be optimized and better performance. It is preferred to optimize
ze controller
ler parameters using GA or ACO algorithms
to replace tedious and time consuming process of trial and error method. So thee interface design process covers
the
c
th needs of online
performance and plots all output signals simultaneously. Figure 5 displays the designed
signed
igned interface for offline control of the system. Using the
interface a student is allowed to choose the optimization algorithm to see the effect
performace. Closed loop option
ffect
ct of each on the controller perform
perfor
enables the user to observe offline system output running with a controller while open loop option plo
plots the output
outp data without a controller.
Reference optionas are also important co observe system behaviour during
ring run time.
tim Random
Random
m steps
ste or trajectory signals are possible
trajectories to be tracked by the system. Feeding the system with transitive
system compare how responsive and
ansitive reference levels let the syst
adaptive the controllers are and trajectory references let the user to see
accurate transition of the system. To see the
ee the smooth, sensitive and accurat
accura
optimized fuzzy controller and let the user to change membership
action values fuzzy editor buton is added to
p functions,
nctions, bounda
boundary values
ues and acti
the interface. So the user is allowed to observe the outputs after parameter
arameter
meter updates.

Figure
igure 55. Graphic user interface design and sample outputs for a closed loop run

IV. EXPERIMENTS
In order to verify
y the efficiency
efficienc of the designed interface various experiments were conducted. Starting with sampling time experiments, the
performances of real
system and simulations were observed on various levels and trajectories. The robustness of the controllers with the
al time sy
optimized parameters was
wa also observed under disturbance for real time and simulation run time. All simulation experiments were performed
on designed interface while real time experiments were performed on real sytem. The performance of the interface is then presented
regarding RMS error value, rise time, settling time, overshoot and steady state error values. After all the contribution of the interface to the
learning and teaching process is presented comparing two years of course time.
IV.1 Step Transition Experiments
The performance of real time and simulations were observed on step input transition experiment first. Random steps were applied to the
system as reference signal and fuzzy controllers of each design forced the system to set the desired level during the run time. Real time and
simulation outputs for step transition reference are depicted in figure 6 and figure 7. Feeding the system with transitive reference levels let
the system compare how responsive and adaptive the model and system are. Mobile membership function boundary values in the course
optimization process enabled a smooth transition for all step values. The performance of both real time and simulations were also observed
on various experiments to compare both algorithms according to their rise time (tr), settling time (ts), overshoot (ym) and steady state error
(ess) values and presented in table 1.

Copyright © IETC

973

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

Figure 7. Simulation output for step transition reference

Figure 6. Real Time output for step transition reference

Table 10. Algorithm comparision according to settling parameters
Real Time /
Simulation

tr (sc)

ts (sc)

Real time

11.25

15.25

0.57 (%1.9)

0.08

Simulation

11.5

15.5

0.53 (%1.8)

0.07

27.5

0.50 (%1.1)

0.06

30
45
60

ym (cm)

ess (cm)

Real time

19.25

Simulation

19.75

29

0.46 (%1.0)

0.055

Real time

34.25

43.25

0.42 (%0.7)

0.03

Simulation

35

44.75

0.21 (%3.5)

0.022

20
10

Reference
Level (cm)

IE
TC

IV.2 Trajectory Tracking Experiments
eriments
y with different slope
slop
slopess to see both
oth rreal time and simulation
Water level control process was finally referred with a 3rd degree trajectory
performances. The performance of each on fuzzy controller was also compared
mparedd using RMS values for each rreference trajectory tracking
sample and presented in table 10, the outputs were plotted in figure 8 and
nd 9 respectively
respectiv
pectively for thee same
sam slope.
slope The graphs and comparative
tables presented that the performance of designed graphic user interface
efficient to be used in classroom
terface is quite satisfactory an
and ef
applications.

Figuree 9. Sim
Simulation output and reference trajectory for
Figure 8. Real time output and reference
ference
erence trajectory ffor
the slope value 20
ue 20
the slope value
for different sloped trajectory references
Table 11. RMS error values fo
Tab
Slope
Sl
10
20

Run Time Mode

RMS Value

Real
Re Time

0.0057

Simulation

0.0058

Real Time

0.0113

Simulation
0.0117
V. CONCLUSION
In this paper we proposed a new approach
approa for the courses requiring real time systems. The approach proposes to complete all steps without
appro
demandingg the real time system. A ggraphic user interface is designed to run on a computer to observe the system behaviour in a short time
with simulations.
experiments are performed using the interface in which the model and controllers are embedded. To test the
ions. All the experim
effectiveness of the approach it
i is applied to a group of undergraduate students taking the soft computing course in Marmara University,
Technical Education
Faculty. Half of the classroom is taught theoretically while others were using the interface with simulations. At the end
on Facu
Faculty
of the course, both thee level
lev and grades of the second group were definitely better than the theoretically educated group. So the new approach
for modelling and controlling real systems is a promising method and it is worthwhile to implement to a group of studens ranging from
undergraduate to postgraduate courses. Creating a web based application and publishing on a platform like moodle will enable the students to
connect and make experiements. The other contribution of the approach is its flexibility. Any real time system with input and output data can
be modelled and controlled embedding in the module.
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Abstract
In this paper, MOGRAPH (Mobile Graph Algorithms Library); an application developed for teaching the graph theory subject in discrete
structures courses in Ege University, Department of Computer Engineering will be introduced and its usage as a complimentary tool in the
discrete structures course will be discussed with statistical analysis results.
With the recent technological developments, mobile device usage have been increasing at a rapid pace and m-learning is becoming a more
popular and ubiquitous branch of e-learning. Using mobile devices catches students’ attention and affects their learning positively. Discrete
Structures is an important course in the spring term of the first year of the Ege University Dept. of Computer Engineering’s curriculum which
contains the graph theory subject. Graph theory is taught for 3 weeks in the course and serves a basis for the courses
ourse in the following year
such as Data Structures. Since m-learning provides huge opportunities for students and the graph theory provides a good basis to assist
students graphically, MOGRAPH was developed in 2005 for lab sessions of the discrete structures courses.
MOGRAPH has an interactive graphical user interface to create, edit, save and load graphs, apply graph
ph algorithms
lgorithms on the gr
ggraphs and take
quizzes. The user can create directed and undirected graphs that can be a weighted or an unweighted graph. Incidence and adjacen
adjacency matrices
adjace
of the currently active graphs can be monitored as well. One of the major components of the MOGRAPH
“Algorithms”
OGRAPH application is the “A
“Alg
section. The “Algorithms” option contains six basic graph algorithms that can be applied on thee currently displayed graph. These
These algorithms
alg
are “Depth First Search (DFS)”, “Breadth First Search (BFS)”, “Dijkstra’s Shortest Path”, “Euler
Path/Circuit” and
Euler Path/Circuit”, “Hamilton Path/C
Path/
“Graph Coloring”. The operations of these algorithms can be observed in a step by step manner. “Quiz” section is another basic
ba component
of the MOGRAPH application. Each quiz session contains three consequent questions.
selected, the application
ons. Whenn “Quiz” option
optio is selected
connects to the server and the user is asked the first question immediately when the server co
connection is established.
tablish The user is supposed to
answer the questions within the given time. If the time runs out, the application
n automatically takes the content of
o the answer area as the
user’s answer. The user may click the OK button if he/she answers the question
ion before the time runs out. When tthe user answers all of the
questions, the result of the quiz is displayed to the user with his/her answers and the
he correct answers.
In the study made with the students, ASUS MYPAL (for WLAN support)
brand
of PDA devices are used.
ort)
rt) and i-mate (for GPRS support)
sup
b
MOGRAPH has been in use for the lab sessions since the 2005-2006 education year. The statistical analysis
results regarding MOGRAPH’s
an
analys
affect on students’ success for the past four years will be provided in the paper.
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T
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Özet
Eitim öretim faaliyetlerinin yürütülmesi ve desteklenmesinde nternetin yeri her geçen gün artmaktadır. Önceleri basılı materyaller, CDROM’lar, radyo, televizyon vb. teknolojiler aracılııyla gerçekletirilen uzaktan eitim faaliyetleri günümüzde
üzd aırlıklı olarak web
uygulamaları aracılııyla gerçekletirilmektedir. Web uygulamaları sadece içeriin sunulduu duraan bir yapıdan,
dan, ö
öörenenin
re
de sürece dâhil
edildii dinamik bir yapıya kavumutur. Kurumlar eitim öretim faaliyetlerini yürütmek veya desteklemek
bünyelerinde
mek amacıyla
amacıyla kendi
amacı
k
web uygulamaları gelitirebildikleri gibi çounlukla açık kaynak kodlu örenme yönetim sistemlerini tercih
etmektedirler. Uzaktan veya
rcih etmektedirler
harmanlanmı eitimde örencilerin ders seçimi ve derse kaydı, içeriklerin sunumu, ölçme ve deerlendirme,
kullanıcı
bilgilerinin
izlenmesi
ndirme,
me, kullan
k
ıcı bilgilerin
lgileri
gibi birçok özellii barındıran örenme yönetim sistemleri yaygın bir kullanıma sahiptir.
Bu çalımada bir ilköretim okulunda eitim öretim etkinliklerini ders dıında, çevrimiçi desteklemek
esteklemek
steklemek ve örencilerin
ö
örencilerin ken
kendi balarına
b
çalımalarına yardımcı olmak amacıyla oluturulan Örenme Yönetim Sistemi deneyimi paylaılacaktır.
Sistemi olarak
ylaılacakt
lacaktır. Örenme
nme Yönetim Sis
Siste
Moodle kurulmu, örenciler tanımlanmı ve dersler oluturulmutur. Örenci ve eiticiler
sisteme
er tarafından
taraffından et
etkin bir ekilde
ekilde kullanılan
kulla
ilikin istatistiklerin sunulacaı çalımada sistem yapılandırması ve süreçler sunulacaktır..
Anahtar Kelimeler: Moodle, Örenme Yönetim Sistemi, Uzaktan Eitim, lköretim
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Abstract
Supporting educational activities in the Internet is increasing every day. Today
activities
which were previously
day most of distance education
edu
activ
conducted via printed materials, CD-ROMs, radio, television, etc. technologies
nologies carried out mainly
mainly through web applications. Static web
content becomes dynamic which learners contribute in learning process.
management systems or mostly
ss. Institutions develop their learning
lea
prefer open source projects to use in their student support or teaching
ing
ng activities. Learning management
m
management
emen systems are widely used in student
enrollments, distributing content, evaluation, tracking users in blended
ended
ed or distance education.
In this study, learning management system, which is used in elementary
students in their teaching and individual
mentary
ntary school to ssupport
upport and help
h
learning activities, experiences are shared. Moodle is installed courses
are assigned to those courses. Process of
ourses
urses are created and users
u
building this system, usage statistics and system configuration are also will be shared.
hare
Keywords: Moodle, Learning Management System, Distance
Elementary
School
Distanc Education, Elemen
entary
tary Scho
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Önceleri basılı materyaller, CD-ROM’lar, radyo,
radyo televizyon vb. teknolojiler aracılııyla gerçekletirilen uzaktan eitim faaliyetleri
günümüzde aırlıklı olarak web uygulamaları
aracılııyla
gerçekletirilmektedir.
nternet ve dolayısıyla web teknolojilerdeki hızlı gelimeler
aları arac
ara
ılııyla gerçekle
etiril
tir
bu uygulamaların yaygınlamasını salamı,
sunulması veya desteklenmesinde bir takım sistemlerin
a
lamı,, eitim
eitim öretim faaliyetlerinin
e
faali
faaliyetl
kurulmasını gerekli kılmıtır. Günümüzde
ümüzde birçok kurumun uzaktan eeitim faaliyetlerinde kullandıı bu sistemlere Örenme Yönetim
Sistemleri denilmektedir. Örenme
içeriklerinin yönetimine, örenenler ve öretenlerin izlenmesine, örenme
nme
me Yönetim Sistemi
Sistemi, eeitim
itim içerikl
içerik
öretme süreçlerinin bireyselletirilebilmesine
leetirilebilmesine olanak salayan
salayan bbütünleik bir sistemdir (OZAN, 2008). Baka bir ifadeyle; “Örenme
sa
Yönetim Sistemleri, örenci
ile öretmen arasındaki etkileimi izleyen yöneten ve raporlayan
nci
ci ile eitim
e
eitim materyalleri ve ö
öörenci
re
yazılımlardır” (ÇEVK, 2008).
sunma,
örenme materyalini paylama ve tartıma, dersleri yönetme, ödev alma,
08). Örenme
Ö
me materyali
ma
sunma, sunulan
su
sınavlara girme, bu ödev ve ssınavlara
ilikin
geribildirim salama, örenme materyallerini düzenleme, örenci, öretmen ve sistem
ınavlaraa ili
ili
kin geribildir
kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi pek çok i
iilevi
levi bbarındıran Örenme Yönetim Sistemleri tümleik bir çözüm olarak birçok kurum
tarafından yaygınn bir ekilde kullanılmaktadır.
çeitli organizasyon ve kurumlar tarafından üretilmi gerek ticari gerekse açık
r. Günümüzde
Gün
Günü
kaynak kodluu farklı
mevcuttur.
farklı Örenme
Örenmee Yönetim Sistemleri m
Yapılan aratırma
kurulum kolaylıı, etkin olarak kullanımı, çoklu dil destei, görsel materyal destei, hedef kitleye
attırma ve kullanım
kullanım sonucunda
kullanı
s
kurul
uygunluu
kolaylıı
uu ve kullanım
kullan
kullanıım kolay
kolayl
ıı gibi ölçütler
ölçüt dorultusunda Moodle seçilmitir.

MOODLE ÖRENME YÖNETM SSTEM
Moodle dünyada
edilen GPL lisanslı, PHP tabanlı, modüler ders kurulum özelliine sahip açık kaynak kodlu bir
nyada yaygın
yaygın
n olarak tercih
ter
te
Örenme Yönetim
Moodle yazılımı 210 ülkede kullanılmaktadır. Kayıtlı kullanıcı sayısı 35.107.536 olan bu yazılımın 82 ayrı dil
etim Sistemidir. M
destei bulunmaktadır
ktadıır (Moodle,
ktad
(Mood 2010). Moodle sisteminin kurulum ve yapılandırılması için MySQL veya PostgreSQL veri tabanı, PHP
destei bulunan Windows,
indow Linux veya Macintosh tabanlı bir sunucuya ihtiyaç duyulmaktadır. Genel olarak Moodle yazılımının temel
indows,
özellikleri u ekildedir;
r;
x
Örenme iletiim araçları olarak tartıma formu, dosya alı verii, e-posta, takvim ve not tahtası ve gerçek zamanlı sohbet imkânına
sahiptir.
x
Örenci kullanım araçları olarak örencinin kendini deerlendirmesi için örenci kiisel sayfaları bulunmaktadır.
x
Yazılımın destek araçları olarak kimlik denetimi, kurs yetkileri düzenleme, sunucu hizmetleri ve kayıt entegrasyonu
bulunmaktadır. Sistem kimlik denetimi için temel kullanıcı ismi ve ifresini kullanır. Yöneticiler için farklı grup rollerinden eriim olanakları
vardır. Bunlar; yöneticiler, eitmenler, örenciler ve konuklardır.
x
Eitmenler, örencilerin kursta kullanılmak üzere sınırlandırılmı metin dosyalarını kaydedebilir veya örenciler kendi kayıtlarını
yapabilir.
x
Eitmenler özel tarihlere tartımalar veya kurs etkinlikleri koyabilirler. Sistem e zamanlı olarak kurs tarihlerini kurumsal takvime
göre ayarlar.
x
Eitmenler soruları çoktan seçmeli soru, çoktan yanıtlı soru, hesaplama, kısa cevaplı ve karılatırmalı soruları otomatik olarak
oluturabilirler. Soruların her bir cevabı ayrıntılı geri bildirim ve izlenimi içerir.
x
Eitmenler kurs içeriine erien her örencinin IP adresi, tartıma formları, kurs deerlendirmeleri ve ödevleri raporlandırabilir ve
bunu ne sıklıkta olacaı ayarlanabilir.
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x
Yazılımda üç çeit kurs kalıbı bulunmaktadır. Bunlar Haftalık düzenlenen etkinlikler, konularla düzenlenen etkinlikler ve sosyal
içerikli tartımaların yapıldıı kurs tipidir.
x
Sürekli olarak çok miktarda yeni özellik (blok veya modül) gelitirilmekte ve ücretsiz olarak daıtılmaktadır.
Moodle yazılımını güçlü kılan özelliklerden biri de modüler bir yapı sunması ve ihtiyaca uygun bileenlerin sonradan kurulabilmesidir.
Moodle kurulumuna ek olarak 632 bileen ve eklenti sitesinde mevcuttur (Moodle, 2010).
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SSTEMN YAPILANDIRILMASI
Örenme Yönetim Sistemi bir ilköretim okulunda gerçekletirilen eitim süreçlerini desteklemek amacıyla oluturulmutur. Bu sistemin
temel amacı örencileri ders dıında desteklemek, örenmeyi zamandan ve mekândan baımsız hale getirmek, örenme yöntemlerini
çeitlemektir. Örenciler ders esnasında kaçırdıı, örenemedii ya da katılamadıından dolayı alamadıı dersi internet üzerinden diledii
zaman çalıabilmekte, derste ilemi oldukları konuları tekrar edebilmekte, konulara ilikin testleri çözmekte ve dier arkadaları ile
etkileime girebilmektedir.
Örenme Yönetim Sisteminin kurulum ve yapılandırılması ilemlerinin ardından bir ekip oluturulmu ve görev tanımları belirlenmitir.
Çevrimiçi ortamlarda kullanılacak materyallerin gelitirilmesi, sistem bakımı ve öretmenlere destek vermek üzere görev daılımı yapılan
personellere ihtiyaç dorultusunda sürekli eitim destei salanmıtır.
Kurum içinde personel eitimi sonrası örencilere hesaplar oluturulmu ve bu ortamın kullanımına yönelik
eitimler örencilere de
lik e
verilmitir. Ardından dersler açılmı ve bu derslere örenciler kaydedilmitir. Dersleri yürüten öretmenler
menler ün
üünite bazındaki konu
anlatımlarını, animasyonlarını ve sınavlarını yüklemi, örencilerin birbiriyle ve öretmenle etkileimee girebilmesi için gereken sohbet
ortamlarını oluturmulardır.
Örenme Yönetim Sistemi bünyesinde 6 aylık süre zarfında 33 ders ve toplamda 97 örenci hesabı oluturulmutur.
oluturulmu
rulm tur. Öretmenler
Öretmenl
etmen her hafta
ilemi oldukları konulara ilikin materyallerini haftalık olarak sisteme yüklemi ve örencilere bunu bildirmi
bildirmitir.
bildirmi
tir. Materyalleri
Materyallerin çevrimiçi
ç
ortamlara uygun hale dönütürülmesi sürecinde öretmenlere destek verilmi gerekli durumlarda
urumlarda
umlarda bu ilemleri
i
ilemle
lemleri öretim
öretim
im tasarımcısı
tas
gerçekletirmitir.
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SSTEM KULLANIM BLGLER
R
Bu bölümde sistemin kullanımına ilikin veriler paylaılacaktır. Tablo 1’de açılan dersler, bu derslerin hangi sınıf
oluturulduu,
sınıf düzeyinde
sı
düzey
derse kayıt edilen örenci sayıları ile derse ilikin çevrimiçi ilem sayıları verilmitir.
tir.
tir.
Dersin Adı
Sınıfı
Örenci
renci
ci Sayısı
S
Sayısı
lem Sayısı
Biliim Teknolojileri
4. Sınıf
7
71
Fen ve Teknoloji
4. Sınıf
6
887
ngilizce
4. Sınıf
8
340
Matematik
4. Sınıf
6
71
Türkçe
4. Sınıf
6
76
Türkçe
5. Sınıf
19
1699
Biliim Teknolojileri
5. Sınıf
Sını
15
600
Fen ve Teknoloji
5. Sınıf
Sınıf
Sı
17
785
ngilizce
5.
5 Sınıff
18
18
706
Okuma Kültürü
5. Sınıf
18
739
Sosyal Bilgiler
5. Sınıf
19
396
Fen ve Teknoloji
6. Sınıf
34
1699
ngilizce
6. Sınıf
Sınıf
33
1386
Matematikk
6.
6 Sınıf
Sınıf
33
2024
Okumaa Kültürü
Kültü
6. Sınıf
33
3740
Sosyal
syal
yal Bil
Bilgiler
6. Sınıf
6
58
Sosyal Bilgiler
6. Sınıf
S
35
2137
Tür
Türkçe
6.
6 Sınıf
36
3613
Biliim Teknolojileri
Tekno
6. Sınıf
30
600
Biliim
B
Bili
im Teknolojileri
7. Sınıf
30
999
Fen ve Teknoloji
7. Sınıf
31
1962
ngilizce
ngilizce
7. Sınıf
31
288
Matematik
ematik
7. Sınıf
32
1712
Matematik
7. Sınıf
17
846
Okuma Kültürü
Okum
K
7. Sınıf
29
2795
Sosyal
sya Bilgiler
sya
7. Sınıf
31
1566
Türkçe
7. Sınıf
29
2403
Fen ve Teknoloji
8. Sınıf
13
934
ngilizce
8. Sınıf
15
76
nkilap Tarihi
8. Sınıf
14
1290
Okuma Kültürü
8. Sınıf
12
1373
Türkçe
8. Sınıf
16
936
Müze Kültürü
Tüm sınıflar
97
553
Toplam Ders: 33

lem Sayısı: 38560

Tablo 1: Oluturulan ders, örenci ve ilem sayıları
Tablo 1’deki veriler bize 8. Sınıf ve 6. Sınıf Okuma Kültürü dersi ile 6. Sınıf Türkçe dersinin örenci bazında sayıca daha çok eriildiini
göstermektedir. Örencilerin yaları, bilgisayar okuryazarlık düzeyleri, öretmenlerinin bu ortamları kullandırmaya yönelik tutumları eriim
sayılarını etkiledii düünülmektedir.
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Örenme Yönetim Sistemi bünyesinde ders izleme, dosya yükleme, sınava katılma gibi birçok ilem türü bulundurmaktadır. Örencilerin en
çok gerçekletirdii ilk 16 eylem Tablo 2’de verilmitir.
Sıra no

lem Adı

lem Sayısı

1

Ders görüntüleme

14308

2

Kaynak görüntüleme

11399

3

Ödev görüntüleme

4309

4

Ödev yükleme

1209

5

Dosya yükleme

1204

6

Gönderilen dosyaları görüntüleme

864

7

Kıssa sınav görüntüleme

832

8

Kullanıcı görüntüleme

765

9

Rol ataması

551

10

Forum görüntüleme

475

11

Kaynak ekleme

12

Sohbet görüntüleme

13

Blog (web günlüü) görüntüleme

86

14

Anket gönderimi

58

15

Forum arama

4
42

16

Sohbet konuları

7

20
10

Toplam

359
124
4

38560
560

IE

Tablo 2: lem
lem sayı
say
sayıları
ılar
ları
Tablo 2’ den de anlaılacaı üzere örenciler en çok ders
rs görüntüleme iilemini
lemini
mini gerçekle
gerçekle
gerçekletirmilerdir.
tirm
tir
Haftalık olarak oluturulan
enlerr arasındadır.
aras
ar ındadıır. Örencilerin
Ö
lerin ders sonunda
s
materyalleri sunmak için kullanılan kaynaklar en çok ilem görenler
verilen ödevleri yine bu sistem
aracılıı ile iletilmekte olup ödev görüntüleme en çok ilem gören üçüncü
çüncü ööedir.
edir.
r.

ekil 1: hazırlanan örnek bir materyal: Matematikte öteleme ve yansıma animasyonu
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ekil 2: Kıssa sınav örnei

ekil 1 ve 2’ de Moodle örenme yönetim sisteminde kullanılan materyallerden örnekler
er verilmitir.
tir.

ER
R
SONUÇ VE ÖNERLER
Bu çalımada bir ilköretim okulunda kurulan Moodle Örenme Yönetim
m Sistemine ait süreçler
süreçler ve veriler sunulmaya çalıılmıtır.
Örencileri ders dıında çevrimiçi desteklemek ve iletiimi salamak amacıyla
33 ders oluturulmutur. Bu
acıyla kurulan Moodle bünyesinde
bü
derslerden bazıları çok etkin bir ekilde kullanılırken bazıları henüz yeni kullanılmaya
kullan aya balanmıtır.
ba
. Bu süre zzarfında elde edilen deneyimlere
dayanılarak ilköretim örencilerinin çevrimiçi ortamları kullanmaya
ya yatkın
yatkın oldukları
yatkı
oldukları söylenebilir. Daha
Dah çok yükseköretim seviyesinde
D
kullanılan bu yazılımların ilköretimin bazı kademelerinde örencileri
etkin bir ekilde kullanılabilecei ön
rencileri
encileri desteklemek amac
amacıyla
yla etk
et
görülmektedir.
Bu tarz örenme yönetim sistemlerini kendi bünyesinde kuracak
kurumların
k kuru
kurumlar
ın öncelikle kendi
k
ppersonellerini eitmeleri, öretim tasarımı
süreçlerini bilen bir uzman destei ile ders içeriklerini gelitirmeleri önerilmektedir.
nerilmektedir
Örencilerin kiisel bilgisayarlara ve internet balantısına
olmayan Örenme Yönetim Sistemlerinin,
sına sahip olmasıı haricinde
nde bir sı
ssınırlılıı
ınır
ülkemizde yaygınlaarak kullanılması bilgi toplumu olma yo
yolunda ülkemizin
ilerlemesinde
yol
in ilerlemesind
rlemesind katkıda bulunacaktır.
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INTRODUCTION
The development of the society has induced the need to change the educational system, and following that path
path, the Croatian national
educational strategy (MZOŠ, 2005) has highlighted the areas of development that leading in our country, and they are:
are the „development of
lifelong learning habits“, the „application of IT and communication technology“ as well as the „innovative
ve approaches in the educational
process and the coordination with EU programmes on all levels“.
The European Union, as well as the Republic of Croatia as its candidate member, has set up the goal
and
al of becoming the most dynamic
d
competitive economy of the world, based on knowledge and capable of sustainable development and of offering numerous an
and improved
working positions. One of the bases for this strategy are the programmes in the field of life-long
application.
The
ong
ng learning and e-learning applicat
appl
i
expectations do not only exist in the field of the increase of economy competitiveness, but also
social
o in the field of the motivation
n of greater
gre
gr
inclusion, more active citizen attitude, as well as the enabling of their personal development
nt and needs
eeds satisfaction. It is clear
clear that
tha this kind of
job market requires higher qualification level and continuous education.
In the field of education in the Republic of Croatia, in the recent years, new horizons have been
opened,
possibilities given by,
b
pened, but not all
a the po
for example new information technologies, have been used. Considering everything
approach to education is not
thing mentioned
mentioned so far, our appro
approac
effective enough for contemporary requirement, nor are the teaching contents adapted
dapted to the new needs. Lengthy teaching experience has
shown that the direct/frontal teaching form is still prevalent, teaching and reproduction
production
ction of the known contents
c
are stressed, and the interaction
among teachers and pupils, as well as experiential learning is missing.
g. Although
ugh the
t direct
direct teaching
teach
can be effective for knowledge
transmission, most pupils do not find it appropriate, which has been proved
well as the research conducted for
oved by the teaching experience,
experience as w
the purposes of this paper.

IE
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TEACHING WITH
ITH MULTIMEDIA
MULTIM
It is obvious that in traditional teaching there is a discrepancy between
een
en teaching methods and
an the
t knowledge the students will need in their
lives. It has been shown that teaching methods used now
skill acquisition, as is critical thinking, problem
o cannot be used as a source fo
forr ssk
solving, and are not suitable as a basis for life-long learning.
arning.
As people who educate new generations, we have to ask ourselv
ourselves: How can myy studen
students learn more and better?
ourse
student
A teacher is a kind of entrepreneur who should enable
enable their students
sstuden to learn how
w to learn.
l
Confucius, the Chinese philosopher, around 500
00 BC,
B said that, while
while teaching, a wise man leads his students, but does not pull them behind
himself; he directs them to move forward,, but does not suppress them;
them he shows them the way, but does not lead them to the goal; if he has
succeeded to motivate his students to think
hink for themselves, we can call him a good teacher.
We find that the computer and information
help thereby.
mation technology can be of great hel
Job market requires the following
g knowl
knowledge:
1. problem solving
2. team work
3. learning skills
4. application of interdisciplinary
rdisciplinary
disciplinary knowledge
5. studying information.
ation.
According to that,
at, the student should
should be motivated to
t develop:
1. communication
skills
ation
tion sk
2. the ability
ity to learn independently
independe
3. team work ability
4. the ability of rethinking
5. the ability
information.
ility of searching for and evaluating
evalu
In order to achieve the mentioned sk
skills, the teachers should use numerous knowledge sources during the classes – the media as pictures,
photos, video and sound, (Živi , Tomi
, Gal, 2008) because they offer visual attractiveness and functionality. The computer as well is an
T
upgrade to the classical
teaching form, and at the same time it is the future of education, and is an ideal tool for the contemporary and future
assical tteachin
generations who have
ve bee
been surrounded by computers since the early age.
The director of Google, E
Eric Schmidt (2008), also believes that the computer is the future of education, giving a segment from his own
history: when we were growing up, if we had needed a book, it had been necessary to go to the library, during its working hours, and if the
book had not been available, it had been necessary to wait, etc. Today, if at 3 in the morning a book crosses our minds, it is raining and the
library is closed, and we haven’t borrowed the book, the solution is in front of us, the computer. Schmidt says that this kind of belief has
changed the way of thinking and the proximity of decision making. It is therefore necessary to motivate the student to learn this way, because
the challenges they are going to face in twenty or thirty years require this level of knowledge and adaptability.
The information technology enables us to approach the traditional systems of teaching in a new way, which makes it possible:
- for teachers to focus on the interaction with students during the classes
- for pupils not to depend on the teacher as the main source of information
- for teaching contents, as well as for the teaching process, to become more adaptable
- for both the pupils who prefer auditive, and for those who prefer visual learning to find their ways
- for pupils to learn individually
- for pupils to determine their own pace of working and to focus on what they find the most relevant (depending on their pre-knowledge they
can skip certain parts of teaching contents)
- for pupils to find the information in much simpler and more effective way in electronic form
- for pupils to save much more information, since it is impossible to do that using paper
- to perform multitasking, since computers are able to do that.
Copyright © IETC
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The research conducted by Lyn Dawes i Ruperta Wegwrifa (2004) emphasizes the importance of the use of communication possibilities of
the computer in the development of thinking, deduction and speaking skill of elementary school pupils.
In addition, Howard Gardner (in: Leask, Meadows, 2000) emphasizes the fact that the computer helps students develop multiple intelligence:
verbal (word intelligence), logical-mathematical (numbers and deduction intelligence), space (pictures and conception intelligence), music
(note, rhythm and timbre intelligence), physical-kinaesthetic intelligence (body and hands intelligence).
Finally, Mayer and Sims (1994) emphasize that one of the multimedia roles, as well as the roles of computers in teaching, is to help students
in developing referential connections between two forms of brain system: verbal and visual. These referential connections are easier to build,
the researchers claim, if both verbal and visual forms are presented together. The association of teaching contents using different kinds of
media contributes to students’ better remembering specific knowledge, and helps them create more than one type of memory notes, which
provides a better déjà vu effect.
There is a small number of empirical data and research in the Republic of Croatia that would confirm the advantages of the use of
multimedia in Croatian language classes. Considering everything before mentioned, we find this topic appropriate for a range of research.
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10

METHODOLOGY
This paper further describes the research conducted in the eighth grades of two elementary schools in Osijek:
"Višnjevac" i OŠ "Grigor
k:: OŠ "Višnjevac
Vitez".
The examined sample consisted of grade 8a (24 pupils), grade 8b (24 pupils), and grade 8c (25 pupils)
8a
s) from OŠ "Višnjevac" and grade
g
(20 pupils), grade 8 b (19 pupils) and grade 8c (18 pupils) from OŠ "Grigor Vitez". We think that the sample consisting of one hundred
and
hu
hund
thirty pupils is sufficient to provide the validity of the acquired results.
Encyclopaedias and dictioniaries was the lesson held during the Croatian language class. Wee havee decided for this lesson, since oour long
experience in teaching has shown that the notions as dictionaries and encyclopaedias are not familiar
even
liar to our pupils, they are eeve
v repugnant
to them, and they create negative mental image in the minds of pupils when mentioned to them. Even the short rresearch con
conducted across the
Internet forums and blogs has confirmed the preliminary theses that the pupils do not
ot know how to use encyclopaedias
encyclopaed and
an dictionaries. We
provide a note from the Internet forum as an example, showing that the pupils need
curiosity for dictionaries
ed
d help; they need to wake their
ir cur
curio
and encyclopaedias, as well as to be taught that the greatest knowledge is to know
not know:
now where to find the things we do nno
"I don’t know where to put this topic, literature would be the best as far as I am concerned
concerned.
oncer d.
Let’s say that I would like an online dictionary on the Internet, not forr foreign languages, but in general
general,
let’s say I don’t know what a word means, it’s not familiar to me,
let’s say the word
emancipated
not only words like that, what does it mean when I read somewhere
typically male
what is meant by that, it sound as if I were stupid, but
utt I’m
I m just
jus not informed.
Is there any dictionaries on the net where I couldd look up if I hear
hea something andd I don’t
don know what it means.
(http://www.forum.hr/showthread.php?t=319958;
23,06 p.m.)
19958;
9958 24.6.2009. 23

IE
T
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In this research in two elementary schools,
five of them, were exposed to the teaching contents in a traditional
ols, thee half
ha of the pupils, sixty fiv
way, using frontal teaching, with the transparency
means.
the text you will find the transparency transcript.
ransparency aas teaching me
ans.
ns. IIn th
In the introductory part of the lesson
on the
the origin and the meaning of th
the word encyclopaedia was explained to the pupils (Greek enkýklios =
chronological, general + paideia
eia
ia = education) – a piece of work ordered alphabetically or by the topics giving an outline of complete
knowledge on a field of work
k or on general human knowledge.
They found out that the first
encyclopaedia was
rst genuine modern
mod
w made in France in the 18th century – a group of advanced philosophers
lopaedia,
opaedi published
hed by Diderot and D
gathered around Encyclopaedia,
D'Alambert from 1751 to 1772.
In the main part of the
he lesson the categorization o
of encycl
encyclopaedias was explained: general and specific encyclopaedias, with the examples for
each:
general
Croatian (general)
eneral)
neral) encyclopaedia
General encyclopaedia
clopaed
The World Book Encyclopaedia...
Encyclopa
- they contain basic and clear notificatio
notifications on all human knowledge (they give a short review of all the fields of human knowledge)
notification
special
Encyclopaedia
ia of Astronomy
Encyclopaedia of the Bible
B
Encyclopaedia of the Film
Encyclopaedia of the class
classical music
clas
Krležijana
Technical Encyclopaedia
Encyclopaedia of the animals
- they contain the notifications on particular fields of science and arts (they elaborate the branches of a particular field)
The pupils further found out that we use both types of encyclopaedias when we want to quickly find basic answers to certain questions (when
only the most important information on the topic are sufficient, the so called factual information) or when we want to find guidelines for the
places where we can find more detailed answers.
The structural characteristics of the texts in encyclopaedias were explained as well:
- sequencing according to the unique and strict alphabetical order, from A to Z, regardless the pronunciation
- pronunciation notes
- word origins
-systematic nomenclature of plants and animals
- directing – guidelines from one entry to the other or to the substantially related entries
- concise expressions, the most important data.
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The pupils found out that the section dedicated to a particular topic is called an entry.
In the end of this part of the lesson the students were shown a citation by the Austrian writer Johannes Simmel:
A man is well educated when he knows where to find what he doesn't know. (J. Simmel)
The other half of the pupils, sixty five of them, were presented with the same teaching contents using a computer, more specifically a
multimedia CD-ROM that contains the lesson Encyclopaedias, published by Cognita (2006). This publisher is one of the leading in the
Republic of Croatia in the field of e-learning. The multimedia CD-ROM contains the name of the lesson at the beginning; the anticipated
duration of the lesson: 10 minutes; it continues with the short description of the lesson: the characteristics of the encyclopaedia as a source
of knowledge are elaborated, we emphasize the characteristic structure, we analyse the situations in which we use the encyclopaedia; as well
as the lesson goals: to get to know particular characteristics of the referent contents, to enable the users for the independent work and
learning with all the sources of knowledge and information, as well as to prepare them for the challenges of life-long learning.
Considering the research mentioned in the previous chapter, the assumption is that the pupils who are presented the lesson using a computer
(group B) will be more interested, more focused and more ready for cooperation than the rest of the pupils who are ppresented with the
contents using frontal teaching and transparency (group A).
The further goal of the research is to check whether the students presented with the contents using a computer are better ppr
prepared for
independent work and learning with all the sources of knowledge and information, as well as for the challenges
nges
ges of life-long llearning.
Both groups of pupils needed to solve tasks on encyclopaedias at the end of the preliminary lesson, group
oup A was solving the ta
ttasks on paper,
group B was solving the same tasks using the multimedia CD-ROM. In the second part of the lesson the pupils
handouts with the
pils were given handou
hando
tasks that needed to be solved using a dictionary or an encyclopaedia.

1. Entries in an encyclopaedia are arranged:
a) associatively
b) strictly alphabetically from A-Z
c) by the number of sentences
2. Entries related by contents:
a) are discovered accidentally
b) do not exist
c) are related by guidelines

C

3. Pronunciation and origin notes in an entry:
a) are always present
b) are not common
c) are coincidental

20

RESEARCH AND RESULTS
The lesson and its course
This text further brings eight tasks the pupils in both groups needed to solve. The pupils
the tasks
on paper; the
upils in group
oup A were solving
so
ta
pupils in group B were solving the tasks using a multimedia CD-ROM. Both groups got 10 minutes to solve the tas
tasks.

IE
T

4. A guideline from one personal na
name
ame to the other indicates
in
that:
a) the other name is more common,
mon,
on, more regularly used
b) the other name is real, and the first one a pseudonym
c) they are kinship
5. An encyclopaedia entry p
relevant people:
provides ......
.. on work oof relevan
a) no information at all
b) all the existing
ing
ng information in a detailed way
c) the most important
mporta data
6. The entries on plants and animals provide
provide:
provid
a) only the usual popular name
n
b) only systematic
stematic nomenclature
c) both the usual
systematic nomenclatures
sual and the systemati
7. Which of the stated
characteristics do you relate to an entry:
ated charac
cha
a) concise expression,, factual
fact information
fac
b) picturesqueness, metaphoricity
c) circumstaniality, universality
8. Deduce what the expression live encyclopaedia means:
a) a person of broad knowledge, well informed on everything
b) a living person who has got, for his/her knowledge, an entry in the encyclopaedia
c) writers who, together with Diderot, created Encyclopaedia in the 18th century.
This text further brings the number of pupils in both groups who correctly solved each of the tasks.
Out of the total of 65 pupils in group A, 52 pupils or 80% solved the first task correctly, the second task 43 pupils or 66,15%, the third 60
pupils or 92,30%, the fourth 39 pupils or 60%, the fifth 37 pupils or 56,92%, the sixth 40 pupils or 61,54%, the seventh 58 pupils or 89,23%
and the eight taskv35 pupils or 53,85%.
Out of the total of 65 pupils in group B 63 pupils or 96,92% solved the first task correctly, the second task 55 pupils or 84,61%, the third 65
pupils or 100%, the fourth 51 pupils or 78,46%, the fifth 56 pupils or 86,15%, the sixth 59 pupils or 90,77%, the seventh 64 pupils or 98,46%
and the eighth task 58 pupils or 89,23%.
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The acquired results indicate that the pupils in group B solved the given tasks with much better success, on average 90,57% per task. The
pupils in group A, on the other hand, achieved much worse results, on average they solved the tasks with 69,99% per task.
In the last part of the lesson both groups were given a foreign words dictionary, as one of the knowledge sources, and a general
encyclopaedia, that were in the classroom from the beginning of the lesson. After that they were given handouts with the tasks to be solved
using the dictionary or the encyclopaedia. Four sets of handouts were prepared. We emphasize here that the pupils were not given the
instruction which task to solve using which source of knowledge, but they should have chosen and decided for themselves in order for us to
check the level of conquering the skill of adaptability in the finding of needed information. The pupils had fifteen minutes for this task and
they solved them in groups. There were twenty eight groups of pupils, fourteen in each of the groups, A and B. This text further brings the
example of handouts with tasks.
1.
group
1.
What does the word strike mean?
2.
Who was Charles Darwin?
3.
What does the word macadam mean?

20

10

2.
group
1.
What does the word grincajg mean?
2.
Who is Greta Garbo?
3.
What does the word zaherica mean?
3. group
1. Who is Mona Lisa?
2. What does the word multimedia mean?
3. Što zna i rije bajadera?
4.
group
1.
What does the word ementaler mean?
2.
What does the word enciklopedijski mean?
3.
Who was Isaac Newton?
In order not to over-satiate the text with numbers and exclusively statistical
going to present the percentage of
tatistical analysis, we are not goin
successfulness of each of the tasks in this part for each of the twenty
The analysis has shown the
ty eight groups, but only the final
fina results.
re
following: after fifteen minutes, the time the students had to solve the
he tasks, the pupils in group A solved
solv the task with the successfulness of
63%, and the pupils in group B with the successfulness of 89%.
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CONCLUSION
LUSION
The pupils were given multiple choice tasks and adaptability
tabil to the source
rce of information
nformation ttasks, because we think that in that way we have
avoided the restrictions that multiple choice tasks impose
mpose
pose – the
th accidental hit
it method.
ethod. In tthis way we acquired more comprehensive overview
of the state and we could more reliably check the
that
from group B would easier and quicker meet the
he preliminary
preliminarr assumption
a
at the pupils
pu
p
given requirements. Also, the pupils had restricted
icted
cted time
ti for each of the tasks, which
ic gave us a chance to check the speed of the reaction, and
ich
the readiness to solve the problems.
The statistical analysis has shown that the
who used computers in Croatian language lesson, were able to quicker
he pupils
ils from group B, those wh
and easier adapt that the rest of the pupils,
preliminary
assumption was correct.
upils,
pils, which means
m
that the pr
elim
eliminar
The students in group A solved thee first part of the task with the success
successfulness of 69,99%, and the pupils in group B with the successfulness
succe
of 90,57%. The second part of the
A with 63% of successfulness, and by the pupils from group B with
he task was solved by the pupils in group
gr
89% of successfulness. It is important
mportant to mention here that, apart
apart from the worse results that the statistical analysis has shown, the pupils in
group B we reluctant to doo the second part of the task, as well
wel as the fact that those pupils tried to do the task relying on own experience,
ignoring the dictionary and the encycl
encyclopaedia
opaedia
paedia as the sources of knowledge.
The analysis finally shows that the pupils who used
were able to quicker and easier solve the given tasks, they were more ready,
us multimedia
multim
more motivated and
nd more curious for their solving, aand they showed a considerably higher level of skill and adaptability in the tasks where
they should apply
ply the
the acquired knowledge.
kn
The multimedia
teaching for a longer period now. Their availability on portable media is increasing, and they are
edia
dia contents have
have been
be used in teach
appearingg more
re and more as a part of teac
teaching contents in the Internet, a media that presents greater possibilities, before all in
communication
unication among pupils and teachers
teachers. The conclusion from everything presented here is evident: the future of the education is in elearningg – one of its constituents are to a great extent going to be multimedia contents – because the challenges the pupils are going to face in
the future require this level of knowle
knowledge and skills from them.
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Özet
Müzik, iletiim araçları olmaksızın düünülemez, çünkü müziksel iletiim araçları sesi taıyan mecralardır. nsan sesinin, bir iletiim ve
müzik sinyali olarak algılanabilmesi için, ses tellerinin titreimine ve soyut taıma aracı olan havaya ihtiyacı vardır. Nota kaıdı da, müzikal
balamda bir iletiim aracıdır ve bu fonksiyonunu yerine getirebilmesi için semboller dili olan nota yazılımı belirlenmitir. Müzik, kendi
kendine oluamaz; besteci ve müzisyen arasındaki düüncelere aracılık eder. Yani, “ müziksel iletiim araçları”
kavramsal anlamda, ses
ı” ka
tınılarını üreten ve algılayanlara “aracılık edenler”dir. letiim araçları olarak aklımıza, teknik aracılar, prodüksiyona
prodüksiyo yardım araçları,
depolama, aktarma ve müzikal haberleme sinyalleri taıyıcıları gelir. En yenileri, kendi zamanları içindee “en yeni” olanla
olanlarıdır. Belirlenen
nota yazılımı, LP’ler (uzunçalar), kablosuz ses taıyıcıları, mikrofonlar, manyetik kayıtlar, kendi zamanlarında
manlar
nlarında sosyal
yal bir fenomen olan
müzie kalıcı etki salamılardır. Ancak ondan önce de müzik alanında iletiim araçları vardı, çünkü
bir
nkü bir enstrüman da aynı
aynı zamanda
z
iletiim aracı olarak tanımlanabilir. Geçmiten günümüze müzik aletleri teknik anlamda gelierekk ilerlediler. 1936’ da Walter B
Benjamin’in
Benj
görsel sanatlarda öncülük ettii akımla gerçekleen, resimde çoaltma teknii müzikte de uygulanır
gulan
lanıır oldu ve önceden zaman ve yyere balı
olan, müzik yapmada bir kerelik duyma ve yaama deneyimi böylelikle kırılmı oldu. Bu
çalıma,
ilikisini
u çalı
ma, teknoloji - müzik ili
ili
kisi geni bir
perspektiften ele alırken, konunun müzikal açıdan artı ve eksilerini deerlendiriyor.
Anahtar Sözcükler: Müzik, Teknoloji, Müziksel letiim Araçları, Enstrüman, Ses.
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Abstract
One cannot think of music without means of musical communication, since it iss the latter that carry the musical material. In order for the
human voice to be recognized as a communicational and musical signal, it requires
es the vibration of vocal
vo chords
chord and air as a medium. In the
context of music, a sheet of notes is also a means of communication and in order to fulfill its func
function, a symbolic language of musical
notation has been devised. Music can never occur of itself. It is an intermediary
and the musician. In other
termediary
term
ediary for the thoughts of the composer
co
words, the “means of musical communication” are conceptually speaking
eaking the “intermediaries” between
betwe
betwee those who produce the sounds and
those who hear them. In terms of means of musical communication,
production equipment, storage,
ication,
tion, we think of technical
technical equipment,
equ
transmission and carriers of musical communication signals. The newest
west of these are
ar “newest”
“newest” only
onl during their period. The musical notation
system that has been devised, LPs, cordless sound transmitters, microphones
recordings
have given permanence to the music
ophones and
nd magnetic rec
r
that became a social phenomenon during their time. But even before them there
here existed vvarious means of communication in the field of
music, because a musical instrument can also be defined as a means of communica
communication.
Instruments developed in a technical sense
ommunic
throughout history, not in terms of performance technique but
b of musical production
oduction
duction technique. The reproduction technique in visual arts,
pioneered by Walter Benjamin in 1936, came to be applied to music
in a break with the former experience of hearing the
mus as well, resulting
su
sul
production of music once, confined to a specific
ecific
fic time and place. This work discusses the relationship between technology and music from a
broad perspective, and assesses its pros and cons
ns in a musical context.
Keywords: Music, Technology, Means
Sound.
nss of Musical
sical Communication, Instrument,
In
Instru
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1. GR
G
Müziin etkileim alanları ilee ilgili bazı
bazı aratırma sonuçlarını
sonuçlar
nuçlarıını anlamak
anlam zordur, çünkü müzik çou zaman yeterli ölçüde tanımlanmamaktadır.
Müzii, hoa giden seslerin
birliktelii
duygularıı ses ile iifade edebilme sanatı olarak tarif edebiliriz. Ancak fiziksel temellere balı bir
in
n birlikteli
birlikteli
i vey
veya duygular
fenomen anlamındaki müzii,
den, ya da sayaçlardan elektrik dalgalarının deiimlerini izlerken algılayabiliriz.
mü i, eldeki bir nota veya CD den
müzi
Ama aynı zamanda müziin,
yaayabilen soyut bir ürün olduundan da yola çıkabiliriz.
müzi
müzi
in
in, insanların
insanların sahiplenmesi
hiplenm sonucunda
sonu
1994 yılında kaybettiimiz
betti
etti
im
imiz Romen orkestra efi
efi Ser
Sergiu Celibidache müziin çift yönlü realitesinden bahsederken öyle der: Birinci realitede
müzik, fiziksell varlıını
titreimleriyle,
resonans gövdelerle ve hava partikülleriyle, bir ses kayıt cihazındaki manyetik
varl
varlııını ses tellerinin
tel
titreimleri
mler
deiimlerle,
e, ya da dijital bir ses
s taıyıcısının
taıyıcısının verileriyle ortaya koyar. kinci realitede ise müzik, bir insanın sesleri fiziksel olarak
sahiplenmesiyle
kaydedilir, ilenir ve algılanmaya balar, dinleyici duyduu sesler arasında ilikiler kurar ve mantıklı
mesiyle
yle ortaya çı
ççıkar.
ıkar. Sesler kay
kaydedil
diziler müzie
önkoulu fiziksel anlamdaki tondur. Müziin kendisi de, örenilmi fiziksel olaylarla
mü e dönüür.
müzi
dönü
dönüür. Müzii
Müzii oluturabilmenin
M
oluuturab
ortaya ççıkan
ıkan ruhsal bir fenomendir (Bruhn
(Bruh 1994). Etkisini soyut olarak insanın düüncelerine veya bilincine yayar ve bu nedenle de geni
(Bru
kitlelere hitap eden bir dinlenme çeitliliine
sahiptir. Müziin psikolojik etkileri u üç yaklaımla netletirilebilir. Birincisi, müziin
çe
doaüstü bir fenomen olduu
ona yaamı boyunca yava yava yaklatııdır. stenilen hedefe ulamak, bireyin müziksel hayata
olduu ve insanın
oldu
iin
duyduu ilgiylee ba
balantılıdır.
yaklaım, insanların müzie olan baımlılıını, insanların ilgi ve algısıyla ispat eder. Üçüncüsü ise,
ba
lant
la ılıdır.
r. kinci
k
müzik ve insanın ayrılmaz
yrıılma
yr
lmaz bir bütün olduunu ve müziin insana, insanın da müzie ekil verdiini savunur (Bruhn 2004).
1.1. Akustik ve teknolojik
oloji iletiim araçlarının geçmii
olojik
Müzik ve teknoloji birbiriyle çok yönlü balantılıdır (Speckert 1997); özellikle de pop müzik alanında. Caz ve klasik müzikte ses
techizatlarının kullanımıyla teknoloji kullanımı zamanla artmakta ve canlı performanslardan fazla radyo ve tv yayınları benimsenmektedir,
ancak bu her iki alanda daha kefedilmesi gereken çok ey olduu da bilinmektedir (Müller 2002). Toplumsal tarihe bakıldıında, müziin
her alandaki, ama özellikle rock ve pop müzik alanındaki popülaritesi, müzik ve teknoloji iletiimiyle gerçeklemitir. Müziksel iletiim
araçlarının geçmiini kısaca öyle özetleyebiliriz (Hiebel 1997):

1877 Thomas Alva Edison bir fonograf patenti alır. Biraz karıık olmasına karın, akustik sinyalleri alma ve verme açısından
uygundur.

1887 Emil Berliner Gramofonunun patentini alır.

1906 lk radyo yayını, 1920’ den sonra sürekli radyo programları.

1920’ler: Mikrofon ve Amplifikatörün gelitirilmesi.

1930’lar: Elektromanyetik ses kaydetme teknii, önceleri profesyonel kullanım amaçlı.

1947: Vinyl-Uzunçalar (Pvc), 1949’da single da olarak, 1951’den itibaren seri üretime geçilmesi. 50’li yıllarda plaın artık
gençliin kültürel iletiim araçlarından biri haline gelmesi.

1945 sonrası: Bireysel kullanımda da gittikçe çoalan teypler; 60’lı yıllarda Kompakt-Kaset. Her iki teknik de, ses taıyıcı
pazarında huzursuzluk yaratır. Müzie sahip olmak artık eskisi kadar pahalı deildir (Münch 1997). Kiisel kayıtlar ve derlemeler devreye
girer.
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1950-60’lar: Elektronik müziin ortaya çıkıı.

1950 RCA Music Synthesizer’ın kullanımı.

Radyo, aynı zamanda taıyıcı el radyosu olarak 60’ lı yıllarda bir müzik iletiim kaynaı olmutur. Rock’n Roll müziin
Almanya’da yayılmasının en önemli sebebi, ngiliz asker radyosu BFBS ve Radyo Lüksemburg’un yayınlarıdır .

1965’den sonra görsel medya iletiim araçları hızla çoalır.

1979’da Sony, ”Walkman” ile yeni bir müzik deneyimi olan ilk taınabilir kulaklıklı mini kaset çaları üretir. Walkman, kısa
sürede adeta gençlikle özdeleir.

1980’de Fairlight CMI ile ilk ses eletirme tanıtılır. Dijitalletirilmi ve depolanmı ses kartlarını ve kayıtlarını bilgisayardan
çaırma yöntemiyle gerçekleen ve Synthesizer gibi yapay elektronik bir sese sahip olmayan bu yeni sistem hızla geliir.

1980’den sonra dijital kayıtlar ve kaybetme riski olmayan kopyalama yöntemleri geliir.
MIDI teknolojisinin devreye girmesiyle Cakewalk, Cubase, Logik Audio ve Voyetra yazılım programlarının kullanımı balar.
- 1980 baında CD, 1992’de Sony Mini-Disc, 1995’de DVD, MP3 (kompresyon- sıkıtırma
yöntemi) teknolojisi devri balar.
2.TEKNOLOJ VE MÜZK LKS ÜZERNE
Bilgisayar, modern müzikte sanat ve teknolojiyi birletiren, müzik ve farklı disiplinlerdeki bilim adamlarının birlikte çalımalar yaptıkları
çok önemli bir mecra olmutur. Dünyanın her yerinde bu konuda aratırma merkezleri ve üniversitelere balı
alı enstitüler kurulmutur.
Bunların en önemlileri, Paris’te Pierre Boulez’in kurduu (IRCAM) Institut de Recherche et Coordination
ve
ion in Acoustique/Musique
Aco
Iannis Xenakis’in kurduu (CCMIX) Centre de Crèation Musicale Iannis Xenakis, Amerika’da MIT (Massachusetts
Institute of Technology)
achusetts Institut
ve Stanford Üniversitesi’nde CCRMA (Center for Computer Research in Music and Acoustics) dir. Bu kurum
kurulularda
rum ve kurulu
kurulu
lard besteciler ve
bilim adamları ortak çalımalar ve aratırmalar yapmaktadır.
Günümüzde teknoloji kullanımıyla müzik endüstrisinde neler yapılabildiini ana hatlarıyla öyle sıralayabiliriz:
ralayabiliriz:
-Müziin çoaltılabilir olması, müzii icra eden insanlara baımlı olmaksızın müzik
dinlenebilmesini saladı.
Alıcılar,
sa
Allıcılar, iletiim
teknolojisi sayesinde kendilerine gittikçe daha kolay ve
mükemmel bir müzik arivi yapabilme
bilme durumuna geldiler (Hoffmann 2004).
2
- Güçlendirici ve mikrofon sayesinde müzii kitlelere aktarmak mümkün oldu. Küçük sesli
arkıcılar
li solo enstrümanla
enstrümanlar veya ark
arkııcılar dda artık teknik
destekle seslerini büyüterek arenaları doldurabiliyorlar (Hoffmann 2004).
- Günümüzde müziin büyük bir bölümü radyo ve ses taıyıcıları tarafından, hoperlör
taınabiliyor.
erlör aracılııyla
arac
biliyor. Herkes,
Herke her zaman, kendi
üretmek zorunda kalmadan ya da bir müzisyene baımlı olmaksızın müzie ulaabiliyor.
biliyor.
- Geleneksel anlamda nota okumak ya da yazmaksızın, herhangi bir enstrüman
an çalma
alm ya da arkı
ark
arkıı söyleme bilgisi olmaksızın, günümüzdeki
müzik prodüksiyon teknii sayesinde herkes kendini müzisyen olarak tanımlayabiliyor.
layabiliyor.
liyor
- steyen herkes, bir nota bile çalmaksızın, stüdyodaki bilgisayarda bir müzik parçası
Pop müzik prodüksiyonlarının
parçası meydana getirebiliyor.
getireb
büyük çounluunda elektronik ses üreticileri ve depolanmı ses kartları
bir dinleyici için akustik çalınan
arıı kullanılıyor
ar
kullanıılıyor ve bu kayıtlar
kullan
kayıtlar ortalama
ortalam
orta
enstrümanlardan ayırt edilemiyor ( Hoffmann 2004).
- Pop müzik piyasası uzunca bir zamandır play-back performansları
ları tolere etmeye ba
bbaladı.
ladı. Elektronik ortamda hazırlanan müzik parçalarının
canlı performansa uygulanması da, mükemmelliklerini kaybetmelerine
melerine
elerine neden olabiliyor. Aynı
Ay ekilde, günümüz starları da kendi
repertuarlarını canlı olarak seslendirmekte zorlanıyorlar. Büyük bir
i kandırmaca
kandırmaca
mac yaanıyor
yaan
anııyor
yo olmasına ramen, izleyici ve seyirci buna
aldırmıyor. Günümüz müzik piyasasında canlı performans
mans yava yava önemini
ni yitirmeye bbaladı. Elektronik destekle, stüdyo ortamındaki
gelimi teknik olanaklarla adeta sözcük sözcük, nota no
nota oluturulan
n bir müzik yyapıtının aynı baarıyla sahnede canlı olarak icra
edilmesinin zorluunu, hatta imkansızlıını da kabul
bul etmek gerekiyor.
gere
ge
- Klasik müzie bakıldıında durum farklılık gösteriyor. Burada
da
sonsuz imkanlar, özellikle de ses-kayıt alanında
B
d teknolojininn saladıı
ssa
inanılmaz kolaylıklar var. 1980’ ler öncesinde
yapılan
kayıtları
ndee yap
ya
ılan ses kayıtlar
rı ddijital olmadıkları için imdikilere göre daha az mükemmel, ama daha
insancıl hatalarla dolu. Müzikte editing teknolojisi
lojis gelitikçe
gelitikçe hatalar
alar dda kesip biçilerek yok edilebiliyor ve sonuç olarak da ortaya hiç yanlı
yapmayan bir üstün insan modeli ççıkıyor.
aynıı insan CD kay
kayıtlarındaki o hatasız performansı muhtemelen canlı konserinde
ıkıyor. Ama ayn
sergileyemiyor, dolayısıyla da az önce
belirttiimiz
sahnede kendini gösteriyor.
nce beli
belirtti
imiz
miz zorluklar yine sah
sahne
-Önemle altı çizilmesi gereken bir nokta da, klasik müzik prodüksiyonlarında,
eserin orijinal kaydı üzerinde oynamanın tolere edilmedii.
prodüksiy
prodüksi
Yapılan kaydın temposunu yaa da nüan
nüanslarını
örnein
nüanslarını deitirmek,
tirmek, örne
örne
i aır tempoda seslendirilen bir parçaya yapay hız vermek veya gerekli
görülen herhangi bir pasajaa yapay crescendo veya diminuen
diminuendo eklemek gibi düzeltmeler ne kadar profesyonelce yapılsa da, fark edildiinde
cezaya tabi tutuluyor. En büyük ceza prodük
firmasına uygulanıyor. Bu nedenle de, iyi prodüktörler bu tür kandırmacalardan uzak
prodüktöre ve firmas
duruyorlar.
2.1. Canlı Müzikte
tee Teknoloji
Tekn
Müzik – Teknoloji
dier
sorgulanması
gereken konu yine canlı müzikle ilgilidir. Solist konumundaki sanatçılar veya oda
oloji ilikisinde
ili
e bir
b di
er sorgulanma
lanm
müzii icra edenler
veya büyük
salonlardaki konserlerini teknik destek alarak gerçekletirirler ve bu nedenle de icra
edenler, açıkhava
açıkhava
ava konserlerini
kon
b
ettikleri müziin
müziin özellii
özelli
öz ii etkisini gösteremez.
gösterem
Bata Heavy – Metal olmak üzere pop müziin
hemen her formu gençler tarafından yüksek sesle dinlenmektedir. Tabii ses younluunun
müz
m
etkisiyle
le müzik sadece dinlenebilir deil,
dei aynı zamanda hissedilebilir de oluyor, tüm duyular müzie odaklanıyor. Hatta belki bu gürültü
de
anlayıını toplumda yaanan
ve zamanımızın bir sembolü olarak algılamak zorunda kalıyoruz. Bilindii gibi, çounlukla bir
yaanan problemlerin
ya
probleml
problem
disko veya konserdeki yüksek se
ses de iletiimin yerini dolduran bir ögedir, insanlararası iletiimi yok eder ve ilerleyen zamanda bunun
eksikliinin unutulmasına
nutulma ına da nneden olabilir. Salık açısından bakıldıında da, belli bir desibelin üzerindeki sesin, geçici olarak iitme
nutulmas
yetisinin kaybına neden olduu
oldu
o  ve belli bir süre içinde de iitme yetisini olumsuz yönde etkiledii bilinen bir gerçektir (Hoffmann 2004).
Bir baka husus da, sahne sanatlarının bir kolu olan tiyatrodaki durum. Tiyatro performansına elik eden müziin banttan deil de canlı icra
ediliyor olması ve görünür olması, izleyicinin sanatçılarla e zamanlı olarak müzik ve sahne bütünlüünü hissetmesini salar ve
performansın samimiyetini arttırır. Ancak grup çok küçükse, müzikal ifade açısından teknik destek gerekebilir, örnein örnekleyici ya da çok
kanallı alıcıların devreye girmesi gibi. Özellikle müzikal olarak yazılıp sahnelenen eserlerde, bütünlüü salayan en önemli unsur saç içine
yerletirilen minik mikrofonlardır.
2.2. Geleneksel Müzik Eitimi ve Teknoloji
Öncelikle unu sorgulamamızda yarar vardır; pedagojik açıdan müzikte teknoloji destekleyici ve özendirici midir, yoksa yaratıcılıın ve
yetenein gelimesini engelleyen bir faktör müdür?
Ses kayıt ve ses aktarma tekniklerinde, teknolojinin pedagojik açıdan çok faydalı ve deerli olduu bir gerçektir. Eitim amaçlı
kullanılabilecek müzik kayıtlarının çeitlilii, ses kalitelerinin mükemmellii, didaktik açıdan çok yönlü olmaları ve kolay ulaılabilir
olmaları büyük avantaj sayılır. Yapılan aratırmalar standart akustik enstrümanların yanında, elektronik enstrümanların kullanımı ve ses
uyarlamalarıyla yapılan müzikal çalımaları da müzik yapma eyleminin daha zevkli hale geldiini göstermektedir. Temel bilgisi zayıf olanlar
için motivasyon amaçlı keyboard kullanımı önerilmektedir. Aynı ekilde bir bilgisayar da birçok destek programıyla nota örenmeyi, iitme
egzersizlerini, birlikte çalma programlarını benimsetebilir. Birçok genç, nota örenmek yerine, duyduklarını taklit etme yoluyla örenmeye
yöneliyorlar, çünkü artık Midi dosyalar var ve bilgi aı ile arkılara ve arkı sözlerine ulamak da, kolaylıkla seçilebilecek bir ritm
programını canlı davulun yerine kullanmak da mümkün. Bu nedenle de, müzik eitimcileri teknolojik bilgilerini arttırmalı, müzik
pedagojisine faydalı olabilecek tüm yenilikleri takip etmelidirler.
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Ayrıca günümüzde profesyonel düzeydeki küçük bütçelerle gerçekletirilen kiisel kayıtların aynı zamanda yayınlanabilir olması birçok
imkanı da beraberinde getirmektedir. Örnein, genç bir müzik topluluu, bir çocuk korosu veya özel bir durumla bir araya gelip müzik
yapan kiiler, prodüksiyonlarını en basit ve profesyonelce nternet yoluyla ya da CD olarak geni kitlelere ulatırabilirler (Hoffmann 2003).
Aslında eitimde Müzik-Teknoloji ilikisi yaratıcı bir oyuncak gibi de düünülebilir, dolayısıyla müzikte teknolojinin eitim amaçlı
kullanılmasının yetenei gölgeleyici bir yanı yoktur. Ancak müzikte her eyin baladıı nokta olan geleneksel müzik eitimi, akustik
enstrümanlar ve bunların öretimi yoluyla gerçeklemelidir. Zor da olsa, bu klasik ve doru yöntemden amamalıdır.
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3.SONUÇ
Müzik, sadece hoa giden seslerin birliktelii ya da duyguları ses ile ifade edebilme sanatı deildir. Müzik aynı zamanda,örenilmi fiziksel
olaylarla ortaya çıkan ruhsal bir fenomendir ve müzii oluturabilmenin önkoulu fiziksel anlamdaki tondur. Müzik, iletiim araçları
olmaksızın düünülemez, çünkü müziksel iletiim araçları sesi taıyan mecralardır. Dolayısıyla müzik ve teknoloji birbiriyle çok yönlü
balantılıdır. Geçmiten günümüze, müzik aletleri teknik anlamda gelierek ilerlediler. 1936’ da Walter Benjamin’in görsel sanatlarda
öncülük ettii akımla gerçekleen, resimde çoaltma teknii müzikte de uygulanır oldu ve önceden zaman ve yere balı olan, müzik
yapmada bir kerelik duyma ve yaama deneyimi böylelikle kırılmı oldu.
Günümüzde teknoloji kullanımıyla müzik endüstrisinde çok amaçlı çalımalar yapılmaktadır. Bilgisayar da, müzik ve farklı disiplinlerdeki
bilim adamlarının birlikte çalımalar yaptıkları çok önemli bir mecra olmutur. Teknoloji, bir yandan müzie inanılmaz
katkılar salarken,
nanıl
dier yandan müzikle uraan kiilere köklü bir müzik eitimi almak yerine, teknik destek almayı tercih ettikleri
eri bir yol aaçmıtır. Bu nedenle,
öncelikle bir enstrümanda ustalaarak geleneksel müzik eitimi alınması konusu, pedagogların önemle
mle üzerinde ddurmaları gereken
hususlardan biridir. Müzik eitimcileri aynı zamanda kiisel bilgilerini arttırabilmek için müzik pedagojisine
agojisine faydal
faydalıı olabilecek tüm
teknolojik yenilikleri takip etmelidirler. Müzik – Teknoloji ilikisi yaratıcı bir oyuncak gibi de düünülebilir,
ülebilir,
r, o nedenle müzikte teknolojinin
eitim amaçlı kullanılmasının da, yetenei ya da yaratıcılıı gölgeleyici bir yanı yoktur.
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ABSTRACT
The expansion of ICT means, decreasing cost, time and space speed up economic activities and integration, which lead to what
is called “globalization“ and “knowledge society”. These qualitative changes became reflected in the approaches to education
policy and strategy or innovation as well as to creation of networks started gradually replacing traditional view on the
environment. The factors of competitiveness and influencing on economic and educational network creation include above all
development of knowledge, innovation and drive. Innovations in education include several aspects and
related to ICT
d impacts
i
and network platforms implementation in education. The contribution will deal with the experiencess in th
this area in the Slovak
educational institutions.
INTRODUCTION
Information Technologies bring new opportunities for the society development and evoke at thee same time new re
rrequirement
for education. While the active life was in the past divided in the part of education,
n,, as a preparation
eparation for active
activ life and
profession, and the part of usage of education in the active life by the pursuance of profession,
future the
ofession,
ession in present
esent and even in fu
Life Long Learning is needed.
It’s a different way to obtaining education. In Life Long Learning the responsibility
depends
bility forr gaining knowledge and skills
s
on the student and mainly without the presenting form leading by the teacher.
change of paradigms
r. Such a change requires the chan
of thinking, style and forms of learning and teaching.
The biggest signification of such a conception is that it finds a certain position
sition in compan
company’s education
ion nnowadays. Present top
European companies speak about a model of learning organisation.
with a fundamental change in
n. This
is model is handling
handl
corporate culture. This means, that education becomes one of thee essential firm values, which
wh
are appreciated and rewarded.
The meaning of “learning organisation” contains the higher quality
and culture,
which support not only
ualityy of company structure an
c
education initiative, but also the transport of outcomes at the
of all team, eventually the
hee others
otthers and their using for the benefit
b
whole company. The organising of the experience’s transfer
team-learning, exact determination of
ransfer
sfer inside a company, team
responsibility and making experienced people interested in education
generation is helping to this. The growing sense
ucation of a new generatio
gen
of own responsibility for own future should be the motivation factor.
actor.
This model ensued on worldwide trend in changing
the world of work. Here is a conversion
from the Taylor’s work system to
ging th
c
a team–work. This system supposes that thee company’s
willing to create and manage these changes. This
company’
company staff is able
le and wi
wil
requires qualified employees, which are ready to new con
conditions and they
the can develop their skills and knowledge further.
Increased demands on their education in the company are anticipated.
This means not only an attendance at seminars and
aan
trainings, but also a willingness to adapt
continuous
dapt themselves
hem
to co
ntinuou
tinuo changes and acquire a needed knowledge individually at the
work position. The work position becomes att the same time the
of learning, the work becomes a part of education. The
th place
pl
distance form of education withh the use of the most modern ICT will be applied in the Lifelong learning. The ICT enable to the
distant partners of learning too create such a mutual interconnection,
that a virtual classroom is created. The technique is used as
interconnec
interconne
a tool of learning process.
process depends on concrete use, or on the target group for which the
ss.
s. The organization of this proce
learning is intended for.
or.. The basic principle
prin
of such a conception is individualization of learning, in many cases named as
“education just in time”.
ime”.
me”
CONCEPT OF LLL
The concept off Life Long Learning doesn’t mean
mea
me in fact an enlargement of existing education’s system by another sector. This
is something
ng else
els as wee have
hav understood under the term education until now. This requires a fundamental change in
understanding
as it is shown in the Table 1. It means acquiring of such knowledge in
anding
ng of function and goals of education,
e
traditional
ional
onal educational institutions or outside of them, which allow obtaining different qualifications and jobs at any time
during the lifetime. Obtaining know
knowledge during the whole lifetime is in many cases informal. And so, it is necessary to create
such a mechanism
echanism in the formal educational system, which will prepare people to LLL. The base for the Life Long Learning
has to be created
prime education up to the postgraduate education. This requires a creation of useful tools and
reated in the prim
motivations, that
at the student
studen pushes himself to reach as much knowledge and skills as it is possible for taking the responsibility
for his own education
his whole life.
tion during
ddu
Traditional Model
x
The source of knowledge is the teacher
x
Students receive knowledge from the teacher (they
attend courses)
x
Students work individually
x
Next progress in subject matters is possible only, if the
tests confirm, that the students had passed out the subject
matters
x
All students have to work on the same problems, all
are learning the same subject matters
x
Teachers gain initial pedagogical education, then they
pass out postgraduate courses sporadically
x
The best students are chosen and they have the
opportunity to continue in studying

Long Life Learning Model
x The teacher is a guide to the source of knowledge
x Students learn by doing / trying things (learning by doing).
x Students learn in teams and mutually
x Classification is used for choosing proper strategy of learning and for
determining the way for next progress
x

Teachers prepare individual learning plans

x Teachers are learning during their whole life, initial pedagogical
education and parallel professional growth are linked.
x All have the possibility to catch the productive opportunity to learn
lifelong
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In this new model the productivity is measured by achieved aims of the university product – student. Teacher works as a
student helper, which leads supports and orients the student in gaining and sorting accessible information, including
information in electronic form. On the base of his experiences a teacher helps to create connections between information and
such he supports the future employers´ interest in student. Student, which meets the resulting standard’s requirements, is then
classified as “required competencies holder”, apart from time spent on the lectures in a lecture hall.
The universities management appreciates the needed changes. The state and also universities representatives are meeting at
different forums and are publishing documents stressing this trend. An example are the European documents on education:
Magna Charta Universitatum, the Lisbon Convention, Sorbonne Declaration, Bologna Declaration, Salaman's Convention,
Graz Convention, Prague and Berlin Communiqué, Bergen Conference, Leuven Summit etc., and even the Slovak Republic´s
documents Development of Education and Training Conception for Next 15 – 20 Years (Project MILENIUM), National
program of Education and Training in the Slovak Republic, conception on Development of High Education in Slovakia for 21st
century.
These changes cannot be implemented into the educational process randomly. It is necessary to change th
the educational process
ucation has to begin at all
as a part of overall transformation of educational institutions. The preparation for this way of education
education’s level, from primary schools up to the universities. Implementation of mentioned changes
simple thing, which
ges is not sim
begins with gaining financial resources and ends with buying information and communication
ation
on technologies. Fundamental
innovations in education are needed, and they can’t be implemented in a short time. It iss a long-lasting
ng-lasting process,
process which has
already begun and up to date has not fixed end yet.
The University of Zilina appreciates this development and many solved projects are focused
ocused
used on above mentioned goals.
go
goals In this
paper are elaborated results from two projects:
1.
The first project called “Using of ICT and new generation networks platform
atform in
n education”, [1] was carried
carr
carri out within
the state program of research and development at the University of Zilina in cooperation
another Slovak
universities
ooperation with five an
Slo
and the changes in education at the universities were followed.
2.
The second project is the eTwinning project, coordinated by the
Zilina and the basic and
he NSS at the University of Zil
Zi
secondary schools in Slovakia are the project partners.
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ES NETWORK
NETWOR
UNIVERSITIES
Cooperation between Slovak universities was created by carrying
rrying
ying out of the first project [1]. The main goal of the project was
to support the complex and effective ICT utilisation inn education by means of the e-learning system creation and its
implementation in the educational process at the Slovak universities.
niversities.
versities. The solutio
solution of this problem was divided to the three
parts [3]:
ion on the ground of the e-learning
e-learnin system implementation.
x
Education strategy and goals specification
inciples necessary
nece
ne
e-learni
e-learnin implementation in the educational process.
x
Application of the transformation principles
for thee e-learning
em
m according
accordin to the
th implementation
tatio
ati plan.
x
Realisation of the e-learning system
mss is to accomplish essential
ess
esse
The implementation of e-learning systems
changes and innovation in education. E-learning system as
ation needs
ne
a ne
w way of teaching
tteac
a new technological support in education
new
and learning, known as a creation of a new technology
matic
atic and creative blending of "idea"
"
"ide
of education. It means the systematic
and "product" technologies with subject-matter content in
ve teaching and learning process.
process These e-learning systems have not been applied from the
proce
order to engender and improve
inevitable necessities of thee students or teachers but from the possibilities which information-communication technologies
tion
ion principles of the educational process and preparation of other conditions for the realization of a
provide. The transformation
se of e-education ssystem was so specified.
s
new process by the use
The new proposed educational process needs to make radical
hree
ree sub-processes of the
th existing educational process: teaching, testing and design of e-learning material.
changes in these three
esses
sses are the most important factors
facto for the result of the educational process. Consequently teachers have to
These sub-processes
mber of new competences, which aare more or less described in various documents and have already been a subject
possess a number
rch
ch and the results present definition
defin
of a research
of all the competences, which a teacher must have. Technological part of
researchh wass a national pilot platform for e-learning that was designed and realised. The network infrastructure was realised on
ase of the network SANET and is shown on the Figure.1.
the base

Fig. 1 Pilot platform [3]
Universities can make changes in the education and preparing for the Life Long Learning using of the e-learning systems.
Many other projects were carried out to teachers’ competitions obtaining and to e-content design. No all tasks are solved
because of time and costs demand. The starting point is that teachers and students accept it.
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ETWINNING
eTwinning is a part of the European Life Long Learning Programme and promotes school collaboration in Europe through the
use of Information and Communication Technologies and foreign languages. It provides support, ideas and tools to make it
easy for schools to set up partnerships and start collaborative projects in any subject area. It is intended for teachers working
with pupils and students between the age of 3 and 20.
eTwinning is a Community for schools in Europe enabling teachers, pupils and students in 32 European countries to work
together using Information and Communication technologies.
eTwinning platform is the European Commission’s partner finding and online collaboration tool. A school or a college can
register its details, create a profile, search for partners and engage in online partnerships - absolutely free of charge. There are
over 80,000 registered users (European teachers) until now. It's quick, safe and easy to use. Teachers and their students can
form short or long term partnerships, collaborate on a whole range of curriculum based projects in any subject area and use an
array of exciting and innovative ICT tools. There is no administration process or time restriction – you choose how and when
you want to work.
eTwinning assists schools at both European level, through the Central Support Service, and at national
ion level, through the
National Support Services. The Central Support Service provides the European eTwinning portal,
offers a helpdesk for
rtal,
tal, off
of
teachers, publishes pedagogical and information materials on eTwinning and organises periodically
teachers'
riiodically European
Eur
professional development workshops. It also works in close collaboration with the National Support
uppor
port Services
ces to ensure shared
practice and a coordinated approach to eTwinning on a European level.
bsite offering collaboration to
tools and
The European eTwinning portal www.etwinning.net is a safe and fully multilingual website
services through which teachers register, find partners and work together with them.
The National Support Services are organisations appointed by the ministries of education
cation
n who promote eTwinning aat a national
level. They organise specific training sessions for teachers and ensure that eTwinning
particular needs of the
nning approaches
pproaches fit the particula
.
local schools. One working unit of the University of Žilina operates as the NSS
SS
S in Slovakia,
Slovakia www.etwinning.sk
ww.etw
Also in the last year, the European year of creativity and innovation, eTwinning
nning projects brought to schools
scho a lot of knowledge
based on intercultural contacts, real life situations and real life simulation
asking questions and searching
for answers.
onn models,
mo
s
In today’s global society, connecting, collaborating and working with people in other cou
countries is an
a increasing part of our
everyday reality – from business, to leisure, to the highest level off government.
Brining an international dimension to children´s education is in
increasingly
creasingly important if we aare to prepare them for life in the
21st century. eTwinning is all about enabling you, your pupils,
pils,
ls, your class and your school to
t connect and work with partners
around Europe on projects of your choice.
It is not about creating extra work, but providing a framework
curriculum work with partners in another country.
ork
k for exciting curricu
There are many benefits to linking up with another school.
Pupils: can benefit from:
x
Increased motivation, as they have an
school in another country
n audience ffor their workk inn a sch
scho
CT
T use, comm
communic
reign
eig language skills
x
Enhanced key skills, including ICT
communication and foreign
ough
gh direct contact with peers in other countries.
x
Greater cultural awareness through
School staff can benefit from:
cation
ation professionals
professionals in another Eur
x
Direct contact with education
European country
hing and/or manage
manageme
nt approach
proac
x
An awareness of teaching
management
approaches
used in another country
ration of your own professional expertise
ex
x
Sharing and celebration
and experience.
ng as a first step to international
international li
x
Using eTwinning
linking and gaining the International School
f
im
The program’s goal inn 2009 was to put forward
the importance
of practical researching of the world /inquiry -based learning/
ethods
thods of project based education,
ed
d
while utilizing methods
which allow for the development of creativity, innovative approaches to
h development of school partnerships.
partnersh
partne
learning through
lovakia focused on bringing ch
The NSS Slovakia
changes in education as well as on sustainable growth and a more efficient
ation
on of good pract
practice within the eTwinning community. Slovak headmasters were addressed in order to support
dissemination
ning action at the Slovak school
schools.
eTwinning
Over time the program has gained in popularity due to its simplicity, safe virtual environment for partner teams to carry out
ork and a wide use of aav
their work
available computer technologies. These steps were strongly enhanced by accompanying
al activities for teachers,
teache methodical support in early stages of work with this virtual environment and a systematic
educational
addressing of headmasters as well as the broad public.
registe
The total numberr of reg
registered teachers and partnerships in Slovakia during five years, has risen by:
ed ssc
Number of registered
schools: 1,482
Number of registered teachers: 2,214

Fig. 2 Number of registered schools per year in Slovakia [4]
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Seeing the results eTwinning has achieved over the 5 years of its existence it can be concluded that the program has nested
itself in the school life in Slovakia. A number of teachers have learned a better use of ICT in teaching, learned how to
cooperate with pupils and teach them more effectively. Pupils are happier to return to school and they enjoy the learning
process. Projects also help the weaker pupils to show their talents and skills. They enable pupils to learn about other European
nations and cultures and adopt the ideas of collaboration and solidarity with others.
Despite of the success there are still schools that have not joined the program because of poor support on behalf of their school
management.
In 2010 and years to come we are planning to engage in such activities which will convince headmasters that it is necessary to
change the traditional way of teaching by joining eTwinning. We are going to exploit new communication channels such as
school founders (mayors of cities and towns) to get closer to school headmasters. The underlying goal in 2010 remains to be a
teacher training and support activities for teachers while the secondary goal will be to promote the European year on
combating poverty and social exclusion themed project partnerships.
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CONCLUSION
The using of information and communication technologies in education and its processes can
n be assessed as one of more
innovations. They are connected with increasing performance and efficiency of teaching and
nd learning activ
activities. Indeed
innovations in education have more aspects that are connected to education technology, platforms,
adaptation the
tforms,
s, bases, trends, ad
ada
curriculum, legal aspects or standards. In the presented paper we discussed selected network
work platforms in condition of Slovak
education system. The changes of technology, policy and market evoke the changes
concept. It
gess of learning and teaching ccon
requires a fundamental change in goals, functions and processes of education on each level of education system and
a also in
shift of education paradigm. The creation and using the network platforms create the opportunities
cooperation and
opportunities for coo
understandings different groups, pupils, students, teachers etc. They also secure
to use
cure access or possibility
possib
us and share the
information and experiences.
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es (ICT)
T) has strong consequence
The intense evolution of Information and Communication Technologies
consequences
on the educational perspectives. Every day the distance learning becomes
comes more and more
mor important and
necessary. Understanding the Statistical Method as an indispensable
investigation
nsable tool in the Sciences invest
areas turns out to be indispensable to do practical applications
This
ations
ions in their future scientific work.
w
academic course we are developing multimedia resources to help students in th
self-learning process.
their self-lear
The goal is to give the students didactic materials in addition
the
ddition
dition to traditional ones using
u
t new computer
technologies available.

KEYWORDS
YWORDS
WO
Teaching virtual platforms, multimedia resources, distance
stance learning.
arning.

1.

JUSTIFICATION
J
TIO

IE
T

C

Distance learning is an important
traditional education. As a key element of innovation and
mportant
ant addition to tradition
traditi
changes in education, the
he teacher plays an essential role in the creation of educational environments that
may maximize the exploration of the power of ICT in distance teaching and learning processes. In this
sense teachers decided
materials for the subject of Statistics. We have
ecided
cided to develop didactic multimedia
multim
developed twoo connected experiences to adap
adapt the teaching and learning process to European Credit
Transfer System
ystem
tem (ECTS)
TS) context.
con
2.

CREATION OF A WEB-PAGE

First, we decided to introduce inn
innovation methodologies in the learning-process of Statistics through the
development
platform (see [2], [3]).
evelopment of a virtual platfo
pl
In particular, the web page
pag design facilitated the attainment of the following aims:
. To improve
improv the quality of the educational process using the new Information and Communication
Technologies.
Tech
Technolo
· To facilitate access to curricular materials.
· To simplify the follow-up of the pupil’s work (academic work, tutorships, project
accomplishment...)
· To use interactive tools for student-student communication and teacher-student communication
which allow the interchange of ideas, consultation of doubts, resolution of the most frequent
problems.
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This platform was used as a support and complement of traditional teaching. It encouraged the active elearning and also allowed teachers to know the reality of the education-learning within this new
pedagogical context in a more exhaustive and reliable way. (See Fig. 1.)

2.1 CONTENTS
After determining the curricular necessities to cover, we proceeded to the design of the structure of the
educational platform in which different modules have been included depending on the content of the
subjects.

. Notes of the topics, where the matter of the subject is developed.

01

. List of problems and the solutions for checking the results.

0

We included the educational materials using a staggered design, so that the students should
hould accede to the
web page that contains the main thematic blocks of the subject and inside each off them
following
em to the followin
modules:

C

· Questionnaires to be resolved at the end of every lesson
self-learning.
n to complete the process of self-l
sel

IE
T

Fig.1: Initial
Initi Web page of Statistics Applied.

3.

NEW CURRICULAR MATERIALS

Statistics play a fundament
fundamental role in several applied Sciences. Our students must know how to translate
theoretical results to rea
real life. We decided to introduce a different kind of curricular resource to favor the
use of interactive tools
too and resolve applied exercises that can help in the teaching-learning processes
within
context. (See [1], [2], [3]).
thin the ECTS cco
Therefore,
re, the
th access to persons with disability and / or persons with difficulty of access due to working,
residence and the follow-up of the classes in a non presential way, is favoured and promoted by these
educational materials.
Multimedia resources can offer new ways for distance teaching and learning, creating possibilities for the
teacher to present content and activities, and for pupils to increase their autonomy in individual work.
In general, the purpose of these resources is to help students understand main objectives, methodologies
and work. They can be used for helping in the following situations:
Increase students’ interest in the learning process.
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Attend personal situations that require assessment.
Promote self learning capability.

In particular, our videos and tutorials-guides attain the following aims:
. To promote the use of the new Information and Communication Technologies.
· To use interactive systems that facilitate the self-learning.

10

. To relate Statistics to other subjects.

20

We determined to offer multimedia materials (available on the virtual platform)
atform) that allow them to
understand and manage the main topics. Tutorial videos were prepared with Power Point, explaining how
to resolve the most important type of exercises associated to the main
n themes studied. (Se
(See Fig. 22).
).

C

Fig.2: Tutorial
al vi
vide
video of probability.

IE
T

l-guides
-guides (Flash presentations) we
Finally, tutorial-guides
were prepared to introduce them to the use of statistics
ed
d in applied sessions:
sess
S
packages used
Excel and Statgraphics
Plus.

4.

USEFULNESS OF THE EXPERIENCE

The development of these innovative resources match present day learning paradigms focusing on
independent work of stu
students, self learning, capabilities and technical skills. These materials resolve
where students often need assessment.
particular educational situations
s
In this
his context of teaching-learning process where pupils are an active element, we will draw attention to
the use of tutorial
videos and Flash presentations as a method which provides a continuous way to assess.
tutor
tut
In particular our students are gratefully surprised with the usefulness of the videos offered. Their opinions
are evaluated from the results derived from an opinion poll, in which we asked, from 1 (total
disagreement) to 5 (total agreement), the level of use, satisfaction, the main capabilities acquired, general
opinions and failures observed as evidence for possible improvements.
Main mean results are included in the following graph:
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7
6
5
4
3
2
1
1

2

3

where

4

The videos really help me to understand theoretical part.

2.

The tutorial-guides help me to understand applied exercises.

3.

I prefer traditional methodology.

4.

Now, I don’t need to attend presential classes.

20

1.

5. I don’t use them.

5

10

0

6. Improve my capacity for applying knowledge
gee in practice.
practice.
7.

Promote self-learning.

IE
T

C

The teaching staff is great satisfied
atisfied
fied with the work developed.
de
Students are also delighted with this kind of
materials. They improve their capacity of self-learni
self-learning in the European ECTS framework. We think that
the main results show that the new resources are useful
usef and well accepted. In particular tutorial videos are
being visited in the
hee web page much more than we could have imagined when we first organized this
experience.
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Abstract
Today, the societies aim to equip their citizens with the ability to learn anywhere and anytime during lifetime. The developments in internet
and mobile technologies open new opportunities for lifelong learning. Because of cheapening devices such as notebooks, tablet PCs, PDAs
and cellular phones, and wireless connections, distance education’s famous slogan “education anywhere and anytime” is more realistic and
practical nowadays. Educators around the world work intensively to develop adequate pedagogical approaches to integrate these
technological innovations into educational environments. The purpose of this study is, in line with emerging technologies mentioned above,
to explain the concepts of mobile learning (m-learning) and ubiquitous learning (u-learning) which are newly introduced
troduc in education and to
examine the developments on the work being done in Turkey and in the world at present in this line.
Keywords: e-learning, m-learning, u-learning, educational technology
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INTRODUCTION
E-learning within higher education reminds us particular applications, internet, smart boards, computers,
digital
omputers, mobile devices, digi
digit
al learning
materials etc. E-learning is growing day and day and extracts both corporate and academic environments
A
vironments
ronments (Taylor, Slay & Kurzel,
Kurze 2007).
2
common definition of e-learning, as Heppell specified (2002), “it isn’t delivering knowledge,
building
it isn’t
ge, it isn’t build
bu
ing ‘teaching
teaching machines’,
machin
machi
edutainment, it isn’t doing what we did before but cheaper. But it is the opportunity for students
new risks,
ts to explore new expertise, take
t
develop new collaborations, gain new understanding…It is about creativity not productivity…It
media and multiple
oductivity…It
…It is about multiple me
learning styles together with the opportunity to change the mix to suit the context, the
he learners,
learrners, their predispositions
predispositio and their entitlements…
It is also about allowing teachers to do what they entered the profession to do: inspire,
rejoicing in their
nspire, lead and delight [students] whilst
w
rapid progression” (Edwards & Partridge, 2007).
Several benefits of e-learning can be listed as follows (Cantoni, Cellario & Porta, 2004):
2004
x
Less expensive to deliver,
x
Less self-paced learning,
x
Less skip material already known,
x
Quickly and easily update,
x
Increased retention and transfer due to multimedia learning,
ng,
x
Training sessions anywhere and anytime.

C

Its famous slogan “whenever and wherever” or “anywhere
anywhere
nywhere and
a anytime” iss one
ne of the important concepts in distance education. Previous
distance education technologies such as radio, television
have several
elevision and computers
com
evera limitations. They are not with you all the time. On the
other hand, mobile technologies can be with you
and at all times. While
ou everywhere
ev
hi radio and television allow just one-way communication,
hil
mobile technologies can deliver education when
hen
n and where it is needed,
neede “as long as the designs of the educational materials are developed
need
based on adequate learning theories and instructional design principles”
in press).
principles (Özdemir,
(Ö

IE
T

MOBILE
LE LEARNING
LE
L
There are many definitions off mobile
to Quinn (2000) “mobile learning is e-learning through mobile
mobil learning
learning (m-learning). According
Acco
computational devices”. Shepherd
epherd
pherd (2001) says ‘m-learning is not
no just electronic, it’s mobile’. Harris (2001) states mobile learning as “the
point at which mobile computing
mputin and
mputing
nd e-learning
e-lea
intersect to pproduce an anytime, anywhere learning experience”. These definitions do not
explain the concept of m-learning and its applications
clearly.
appli
clearl M-learning does not just replace e of the e-learning with m, even if it borrows
some features of e-learning.
earning
earning.
Mobile technologies
gies vary in their sizes, prices and
an abilities. The common abilities of mobile devices are their mobility and wireless
connectivity. The nature of mobility has the potential
potenti to color and enrich learning. After now on, learning is possible while traveling in a bus,
potent
ship or airplane.
plane.
ane. The main types of mobile devices
devic used in the education process are (Georgiev, Georgieva & Smrikarov, 2004):
x
Notebook
book computers: They are as
a ppowerful as desktop computers even though they have small screens.
x
Tablet PC: They have full range of abilities as personal computers and have software to recognize handwritten text.
x
Personal Digital Assistant (P
(PDA): They have very small sizes and significant processor power. They also have their own operating
(PD
systems, and
nd support 65.000 colors. They can recognize handwritten text and can play different types of multimedia files.
x
Cellular
ular phones: They can be used voice communication, sending and receiving of text messages (SMS). Higher class cellular
phones can be used
ed to Internet
Interne access via WAP and GPRS technologies. They also can be used to send and receive the multimedia messages
(MMS).
x
Smart phones:
s: They are devices which combine the abilities of cellular phones and PDA. They are smaller than PDA and bigger
than cellular phones. They haven’t full sized keyboard and can recognize handwritten text. They use Windows mobile, Symbian or other
operating system. As they have internet browsers they have potentiality to be successfully used in the mobile multimedia education.
Through the use of mobile technology learners can access learning materials from anywhere and at anytime. Learners will not have to wait
for a certain time to learn or go to a certain place to learn. Also, learners do not have to learn what is prescribed to them. Wireless mobile
technologies can be used for formal and informal learning (Ally, 2009).
Without acquiring another technology to receive learning materials, a learner can access learning materials on their existing mobile devices.
So, educators should design learning materials for delivery on different types of mobile devices. Today’s learners will benefit from
adequately designed learning materials which are developed accord with multimedia learning theories. The nomadic learner and worker who
travel frequently from place to place will similarly use mobile technology to access information and learning materials from anywhere and at
anytime (Ally, 2009).
In spite of its great potential, the use of mobile devices for learning is still in its infancy and the term “mobile learning” is still unclear
(Özdemir, in press). A significant amount of literature presents the potential of mobile technologies for learning, but most of them are
techno-centric and overlook the pedagogical issues (Motiwalla, 2007; Traxler, 2007; Looi et al., 2009; Hwang et al., 2010). Currently, for
educational aims, mobile devices are used mainly to enhance collaboration through SMSs, to access information via the Internet , to share
files, to ask anonymous questions and to deliver courseware and quizzes, etc. (Motiwalla, 2007; Churchill & Churchill, 2008; Churchill &
Hedberg, 2008).
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Learning through mobile devices has some disadvantages based on small screen sizes and keypads. If a learning material is text-intensive
then, due to scrolling on a small screen, learner’s performance, satisfaction and effectiveness is affected negatively (Jones, Buchanan &
Thimbleby, 2003). Therefore, learning content designed for mobile devices should include less text. Instead, more audio can be used to
support learning. Moreover, graphics, animations and videos can be used to develop learning materials for mobile devices (Bradley, Haynes
& Boyle, 2006). It is clear that further research is needed to show the advantages, challenges and limitations of mobile devices for learning
and for appropriate learning pedagogies (Özdemir, in press).
Recently, scholars of e-learning have noticed the progress of wireless communication and sensor technologies; therefore, the research issues
have shifted from web-based learning to mobile learning (Chen, Chang & Wang, 2008), and currently from mobile learning to context-aware
ubiquitous learning (u-learning), where learning system detects students’ behaviors and then guide them to learn in the real world with
personalized support from the digital world (Hwang, Tsai & Yang, 2008).

I
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UBIQUITOUS LEARNING
Mobile technologies are becoming more embedded, ubiquitous and networked, with enhanced capabilities for rich social interactions, context
awareness and internet connectivity. Such technologies can have a great impact on learning. Activities for learning moves outside of the
classroom and into the learner’s environment, both real and virtual. Thus, it becomes more situated, personal, collaborative
and lifelong.
labor
“Ubiquitous Computing” term is introduced in the late 1980s meaning a world in which computers and associated
ssociated ttechnologies become
invisible, and thus indistinguishable from everyday life (Weiser, 1991). Weiser also stated that ubiquitous
ous computing is the method of
enhancing computer use by making many computers available throughout the physical environment, but making
effectively invisible to
aking them effectiv
the user. Based on the Weiser’s view, ubiquitous computing refers to the process of integrating computers
in which
puters into the physical world,
wor
wo
the presence of computers is becoming less conspicuous and will eventually blend into our daily
ly lives. In short, a ubiquitous ccomputing
environment is a well-defined area, open or enclosed, that incorporates a collection of embedded
user
mbedded
bedded systems (computers, sensors,
senso
se
interfaces, and infrastructure of services) (Zhang, 2008).
Ubiquitous computing systems have two main characters: physical integration and spontaneous
Physical
ontaneous
us interoperation (Zhang, 2008).
20
integration means that it involves some integration between computing nodes and the physical
world.
interoperation means
hysical worl
orld.
d. And spon
spontaneous inter
the system must spontaneously interoperate in changing environments. A component
communicates with a set of
nt workk spontaneously if it ccommun
components that can change both its identity and functionality over time as its circumstances
environment, from the user’s
cumst
umstances
ances change. In such an envi
enviro
point of view, anyone can make use of computers that are embedded everywhere
any time. A learner with a
where
ere in a public environment at an
mobile device connects to any of them and accesses the network by using
wireless
technologies. Moreover, computers
ng wire
reless
less communicatio
communication technolo
around the learner can recognize the his/her behavior and offer variouss services according to the si
situation. Using ubiquitous computing
situation
technologies is realized to help learners make proper decisions or find
environment is shown as Fig. 1.
nd alternative solutions. A u-learning
u-learn
(Zhang, 2008).

Fig. 1. Ubiquitous learning (u-learning) environment
U-learning can be seen as the combination of the advantages of e-learning and m-learning with the benefits of ubiquitous computing and the
flexibility of mobile devices. Students have the freedom to learn within a learning environment which offers adaptability to their individual
needs and learning styles, as well as the flexibility of pervasive and unobtrusive computer systems. The major characteristics of ubiquitous
learning are the following (Chen et al., 2002; Curtis et al., 2002):
Permanency: Learners never lose their work. All the learning processes are recorded continuously every day.
Accessibility: Learners can access to their learning materials such as documents, data, and videos from everywhere. The information is
supplied on-demand. So, learning process is self-directed.
Immediacy: Wherever learners require, they can access any information quickly. So, learners can solve problems quickly.
Interactivity: Distribution of tacit knowledge hidden in a learner’s teachers or peers is easier through synchronies or asynchronous
communication. Hence, this important knowledge type is more reachable and more available for the learners.
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Situating of instructional activities: The learning could be embedded in our daily life. The problems encountered as well as the knowledge
required are all presented in their natural and authentic forms. This helps learners notice the features of problem situations that make
particular actions relevant.
Adaptability: Learners can get the right information at the right place with the right way.

10

THE FUTURE OF TEACHING AND LEARNING WITH MOBILE TECHNOLOGIES
The current trends in mobile computing are towards devices that are embedded in to devices, ubiquitous and internet connected. The
capabilities of mobile devices will be merged in one device in coming future to provide a networked, multimedia device that is always with
you. Integrated context-aware capabilities will transform everyday activities by providing the ability to capture details about the time,
location, people around you and even the weather. Based on the different applications, internet will become both adaptive and portable
(Naismith et al., 2004).
Such technologies can have a great impact on learning. Learning will move more and more outside of the classroom and into the learner’s
environments, both real and virtual. Learning will involve making rich connections within these environments to both resources and to other
people. In addition to consulting internet-based resources on the move, learners will be able to manage the administration of their learning
through consultations with their personal diaries and institution-based virtual learning environments. The ability to instantly publish their
observations and reflections as digital media will empower them to be investigators. Context-aware applications will enable
learners to easily
e
capture and record events in their life to both assist later recall and share their experiences for collaborative
ve reflection.
reflectio Opportunities for
distributed collaboration and mobile team working will be greatly enhanced (Naismith et al., 2004).
The challenge for the educators and technology developers of the future will be to find ways to ensure
learning is highly
ure that this new lear
situated, personal, collaborative and long term; in other words, truly learner-centered learning. Educators
a role as
cators will need to adapt from
fr
transmitters of knowledge to guiders of learning resources. Technology developers will need to respond
spond to concerns of security and privacy
while designing devices and services that learners both want and will pay for.
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Özet
Bu aratırmanın amacı Okul Deneyimi II dersi kapsamında yürütülen seminer çalımalarının öretmen adaylarının mesleki geliimlerine
etkisini aratırmaktır. Aratırmanın çalıma grubunu Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çocuk Geliim
Geliimi ve Eitimi bölümü
örencileri oluturmutur. Çalımaya en az iki kez deneme dersi veren öretmen adayları dahil edilmitir. Buna
18 öretmen
una göre çalımada
çal
çalı
adayı yer almıtır. Aratırmanın verileri yarı yapılandırılmı görüme ve gözlem formları ile toplanmıtır. Okul deneyimi dersinde
her hafta
d
iki saat seminer dersleri yapılmıtır. Bu derste öncelikle öretmen adayları kendi deneyimlerinii paylamı
payla
ylamı ve kendi uygulamasını
eletirmitir. Daha sonra sırasıyla gözlemci öretmen adayları, uygulama öretmeni ve fakülte öretim
elemanı
gözlem
etim eleman
emanı aynı adaya
aya ilikin
ili
ili
sonuçlarını belirtmitir. Ayrıca her öretmen adayı ile bireysel görümeler yapılmıtır. Aratırmanın
öretmen
adaylarının
manın sonunda
man
nda öö
retmen adaylar
dayla ın ikinci
derslerinde seminer çalımaları sayesinde ders planlarını hazırlama, öretim becerilerini etkili kullanma,
farklıı yöntem ve teknikler
lanma farkl
teknikle kkullanma,
etkili sınıf yönetimi ve kendini tanıma gibi konularda önemli gelimeler olduu görülmütür.

20

Abstract
The aim of the current study is to examine the effect of seminar activities carried
course of School Experience II
ed out within the content
cont of the cour
on the professional development of pre-service teachers. The working group
students of the Department of Child
p of thee study consisted of the
t studen
Development and Education, the Faculty of Art and Design of Gazi University.
having
a trial teaching course at
niversity. The pre-service
pre-se
pr
rvice teachers
teac
h
least twice were included in the study. Depending on this fact, 18 pre-service
re-service teachers participated in the
th study. The data of the study was
collected through semi-structured interviews and observation forms.
ms. Two hours of seminar courses in a week were carried out at the course
of school experience. The pre-service teachers primarily shared their
and
eir own experience
experie
and criticized
criticize their own practice. Later on, observer
other pre-service teachers, practicing teacher and faculty lecturer
the same candidate respectively. In
er released their reports concerning
conce
addition, individual interviews were carried out for each pre-service teacher. At the end of tth
the study, it was found that pre-service teachers
had such significant improvements as preparing lesson
using teaching
effectively, using different methods and techniques,
on plans,
p
eachingg skills effec
effe
effective classroom management and being aware off oneself thanks
to the seminar
th
eminar
nar activities
activit at the second sessions of the course.
Keywords: Seminar, school experience, pre-service
professional development.
ice teacher, p
prof
lopmen
opmen
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G
Türkiye’de geçen yüzyıldan bu yana öretmen
için pek çok çaba harcanmıtır. YÖK ve Dünya Bankası
retmen
en yetitirme
yyetitirme sistemini
mini gelitirmek
gel
ibirlii çerçevesinde Eitim Fakültelerinin
ve 1998 yılından itibaren uygulamaya konulmutur (Fakülte lerinin
erinin programları
programlar
program ı yeniden düzenlenmi
düzenlen
üze
Okul birlii Öretmen Eitim Dizisi, 1998). 1998 yyılındaki
kanunla okul deneyimi ve öretmenlik uygulamalarına daha fazla yer
ılındaki bu kan
ka
verilmitir. Öretmenlik uygulamaları
sınıfta
amaları özellikle son ssı
amalar
ınıfta yer alan
ala Okul Deneyimi II ve Öretmenlik uygulaması dersleri kapsamında
yürütülmektedir.
Okul Deneyimi II, öretmenlik
uygulamasına
menlik uygulama
uygulamas
ına hazırlayıcı bir derstir. Bu ders öretmen adayının daha önce edinmi olduu mesleki ve
pedagojik bilgileri okul
uygulaması
ul ortamında
ortam
uygulamas
gulama ı ve mesleki yeterlilikleri kazanması için planlanmıtır (Kavcar & di., 1999). Bu derste
öretmen adaylarından
deneme
an okullarda en az bir kez d
de
neme ddersi vermesinin yanında, dier arkadalarının derslerini gözlemlemesi, kendinin ve
arkadalarının uygulamalarını
beklenmektedir (Selçuk, 2000).
gulama ını deerlendirmesi
gulamalar
si ve paylaması
pa
payl
Ancak Okul Deneyimi dersinde farkl
farklıı uygulamala
uygulamaların
olduu ve öretmen adaylarının da farklı düzeylerde yarar saladıı görülmektedir
mala
(Aksu, 2000;
Selçuk & Yeilyurt, 2007; Azar, 2003; Kavcar & di., 1999). Anın’ın çalımasında (2003)
0;; Ar
Arıı & Kiraz, 1999;
199 Aydın,
Aydın, Selçu
öretmenn adaylarının
deneyimi dersinin yararlı olduunu ve öretmenlik uygulamasına hazırladıını belirtmitir. Okul
adaylar
ylarıının yalnızca
yalnızca %62’si, ok
yalnı
okul de
Deneyimi
uygulama okulu, uygulama öretmeninin seçimi, haftalık çalıma programlarının
yimi
imi derslerinin yürütülmesinde, özellikle
ö
düzenlenmesi,
enmesi, uygulama öretmeni
ö
ni ve ffakülte öretim elemanlarının öretmen adaylarına gerekli rehberlii yapması gibi sorunların yanında
deneyimlerin
üyelerince
seminer biçimindeki çalımalarla paylaılması ve tartıılması konularında da problemler yaandıı
erin fakültedeki grup üyeler
üy
eler
görülmektedir.
ir.
Öretmen adaylarının
yaadıkları en önemli sorunlardan birisi de uygulama öretmeni ve fakülte öretim elemanından
larıının uygulamalarda
lar
uygulam
dönütler almak yaa da deneme
de
denem dersindeki deneyimlerini paylaabilmektedir. Okul deneyimi uygulamalarının amacına ulaabilmesi için
öretmen adaylarınınn kendini
deerlendirebilmesi, güçlü ve zayıf yönlerini görerek kendini gelitirmeye çalıtırması gerekir. Öretmen
ken
adayına salanan dönütler adayın karılatıı sorunları ayrıntılı analiz etmesine ve bu sayede çözüme ulamasına yardım eder (Airasian &
di., 1995; Glazer, Abbott, & Harris, 2004; Richards & Lockhart, 1996; Valdez, Young & Hicks, 2000; Ward & McCotter, 2004; Zeichner
& Liston, 1987). Bu amaçla öretmenlik uygulamalarında yapılması gereken çalımalardan birisi de gözlemlerin paylaıldıı grup
tartımaları ya da seminer dersleridir (Brookfield, 2005; Richards, 1990; Zeichner & Liston, 1987).
Yeni düzenlemede de, öretmen adaylarının deneme dersi vermenin yanında okullarda sistemli bir ekilde gözlemde bulunacakları, ayrıca
uygulama öretmeni ve öretim elemanlarının gözlem sonuçlarını dersten sonra öretmen adayı ile birlikte deerlendirecei belirtilmektedir
(Fakülte - Okul birlii Öretmen Eitim Dizisi, 1998). Ancak yapılan aratırmalarda gözlemlerin paylaılması istenen bu seminer
derslerinin pek fazla yapılmadıı ve öretmen adaylarına yeterli dönüt verilmedii görülmektedir (Anın 2003; Aydın, Selçuk & Yeilyurt,
2007; Merç, 2004).
YÖNTEM
Bu çalımada okul deneyimi dersi kapsamında gerçekletirilen seminer faaliyetlerinin öretmen adaylarının mesleki geliimlerine etkisi
aratırılmıtır. Bu amaçla çalımaya en az iki kez deneme dersi veren öretmen adayları dahil edilmitir. Bir sınıfta 4 öretmen adayı yer
almı, 8 hafta süren uygulama sürecinde her öretmen adayı 2 kez ders vermitir. Öretmen adayları birinci uygulamadan üç ya da dört hafta
sonra ikinci uygulamasını gerçekletirmitir. Bir öretmen adayı deneme dersi verirken dierleri onu izlemitir. Her aday dieriyle ilgili
gözlem notları tutmu ve dersten hemen sonra arkadaları ile paylamıtır. Öretmen adaylarının gözlem yaparken kullanmaları için bir
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gözlem formu hazırlanmı, formu nasıl dolduracakları açıklanmıtır. Aynı gözlem formu uygulama öretmenlerine verilmi, gerekli
açıklamalar yapılmı ve formu doldurduktan sonra öretmen adayı ile öretim elemanına göndermesi istenmitir.
Öretmen adayları ile her hafta iki saat (çaramba 13.00-15.00 arası) toplantı yapılmı ve deneme dersindeki uygulamalar deerlendirilmitir.
Seminer derslerinde öretmen adaylarının yaantılarına ilikin izlenimleri üzerine odaklanılmı, sonra dersin tartıılmasına geçilmitir.
Uygulama öretmeninin gönderdii formlar seminer derslerinde okunmu ve analiz edilmitir. Ayrıca uygulama öretmeni dersten hemen
sonra öretmen adayına dönüt vermitir. Bu süreçte öretim elemanı (aynı zamanda aratırmacı) öretmen adaylarına dorudan önerilerde
bulunmamı, bunun yerine öretmen adaylarının kendilerini deerlendirmesi ve yansıtması için sorular sormu, aratırmalara dayalı
önerilerde bulunmutur (Strong & Baron, 2004; Valli, 1997).
Katılımcılar
Aratırmanın katılımcıları Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi (eski Mesleki Eitim Fakültesi) Çocuk Geliimi ve Eitimi Bölümü
son sınıfında örenim gören ve okul deneyimi dersi alan öretmen adaylarıdır. Buna göre aratırmanın katılımcıları okul deneyiminde iki kez
ders yapan 18 öretmen adayından olumutur. Örencilerin tamamı kızdır. Örencilerin yaları 20-26 arasındadır.
Veri Toplama Araçları
Okul deneyimi dersindeki seminer faaliyetinin öretmen adaylarının mesleki geliimlerine etkisini saptamak için gözlem ve görümeden
yararlanılmıtır. Öretim elemanı ve uygulama öretmeni öretmen adaylarının her iki derslerini de gözlemi ve notlar tutmutur. Ayrıca her
sınıfta uygulama yapan öretmen adayını gözleyen dier öretmen adayları da yer almı ve onlar da öretmen adayının
dayın uygulamasına ilikin
notlar almıtır. Bunlara ek olarak öretmen adayları ile uygulama sonunda bireysel görümeler yapılmıtır.
Gözlem
Verilerin toplanmasında öncelikle öretim elemanı, uygulama öretmeni ve öretmen adaylarının gözlemlerinden
yararlanılmıtır.
Uygulama
mlerinden
rinden yararlanı
yararlan
ılm
öretim elemanı ve öretmen adayına, dikkatini çeken her eyi yazmaları ve özellikle iki ders arasındaa fark olup olmadıı
bunu gözlemesi
olmadıı ve bun
söylenmitir. Öretim elemanı da her öretmen adayının iki dersini de izlemi ve notlar tutmutur.
r. Seminerr derslerinde
dersle
ders rinde öncelikle
celik öretmen
adayı kendini deerlendirmi, sonra kendisi ile ilgili dier öretmen adayı arkadalarının, uygulama
elemanının
gulama
ulama ööretmeninin
retmeninin
meninin ve ööretim
retim
tim ele
gözlemleri paylaılmıtır. Uygulama öretmeni derslere katılmamı, tuttuu notları göndermitir.
derecelendirilmi
dermiitir. Gözlem formunda derec
derece
maddeler (gözlendi, gözlenmedi) ve açık uçlu sorular (öretim becerilerinin, öretim yöntem
kullanımı,
tem ve tekniklerinin etkili kullan
kullanı
ımı kendini rahat
hissetme/çok kaygılı olma, sınıf yönetimi, örencilerle iletiim, örencilerin örenmesine
yardımcı
almıtır.
ne yardımc
cı olma gibi) y
yer alm
ıtır.
Yarı yapılandırılmı görüme formu
Uygulamaların sonunda öretmen adayları ile bireysel görümeler yapılmı ve görümelerde
yarıı yapılandırılmı
görümelerde yar
görü
yapılanddırılm
lmıı görüme formlarından
yararlanılmıtır. Öretmen adaylarının kendi bakı açılarından daha derinlemesine
salayacaı
sine
ne veri elde edilmesini
edilme
sa
layacaa için yarı yapılandırılmı
görüme formu tercih edilmitir. Görümeler, aratırmacı tarafından not edilmi,
yaklaık
sürmütür. Görümeler
ilmi, yakla
yak ık 30 ile
le 40 dakika arasında
aras
Aralık 2009-Ocak 2010 tarihlerinde gerçekletirilmitir. Görümelerde seminer derslerinin deneme dersleri üzerindeki etkisi aratırılmı,
birinci ve ikinci uygulamadaki farklılıklar konuulmutur.
Görüme soruları hazırlanırken öncelikle literatür taranmı ve bunun
hazırlanmıtır. Sorular uzman
n sonucunda sorulacak sorular ve sondalar
sso
görüüne sunulmu, gelen dönütler dorultusunda gerekli deiiklikler
yapılmıtır.
adayı ile görümeler yapılarak
klikler
kler yap
ılmıtır. Daha sonra iki öretmen
ö
soruların anlaılırlıı ve veri toplamadaki yeterlii aratırılmıtır. Görü
Görümelerden
verilerden yararlanarak bazı sorularda deiiklik
rümelerden el
elde edilen verile
ve eklemeler yapılmı ve görüme formuna son ekli verilmitir.
Verilerin Analizi
Analizin baında gözlem ve görüme notları satır satırr incelen
incelendi. Veriler organize
edildikten sonra, belli kategoriler içinde kodlamalar yapıldı
rganize
ze edildikte
edildikt
ve bir kod listesi oluturuldu. Daha sonra her katılımcıya
ilikin
uygulamaa ö
öretim
atıılımc
at
mcııya iili

retim elemanı, uygulama öretmeni ve öretmen adayının
gözlemleri ve öretmen adaylarının görülerii bu kod listesine
dayanarak incelendi
ve analiz edildi. Kodlara dayanarak bulguların alt
list
cele
celen
balıkları belirlendi. Katılımcıların en fazla üzeri
durduklarıı kodlar
yorumlandı, gözlem notları ve öretmen adaylarının görüleri ile
üzerinde durduklar
ko
kod
desteklendi.
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BULGULAR
BULGUL
ULG
Öretmen adayları birinci ve ikinci
nci
ci deneme dersleri arasında
aras
önemli
emli ffarklılıklar olduunu belirtmektedir. Özellikle seminer derslerinin onları
çok etkilediini, kendileri ve arkadaları
eletirilerin kendilerini çok gelitirdiini söylediler. Seminer dersleri
arkadalar
arkada
la ı hakkındaki
ki olumlu-olumsuz
olumlu-olum
sırasında öretmen adaylarıı özellikle ilk uygulamada, kendileri
kendiler hakkında konuulurken çok heyecanlıydılar. Doru yaptıkları söylendiinde
çok mutlu oluyor, eletiriler
yapıldıında
asılıyordu.
riler ya
yap
ıldıında
nda yüz
yüzleri as
ılıyordu. Her hafta iyi yapılanlar arttıkça moralleri düzelmeye baladı ve hatta yaptıkları
yanlılar söylendiinde
de artık
artık eskisi kadarr alınganlık
artı
al
alıınganl
nga ık göste
göstermediler. Bazı adaylar özellikle arkadalarının yaptıı yanlıları not ettiklerini ve
kendilerinin bunların
rıın dorusunu
dorusunu yapmaya çal
do
çalı
çalıtıklarını
ıtıklar
k ın vurguladılar. Aratırmalarda da eletirilerin öretmen adaylarının mesleki bilgi ve
becerilerini gelitirdii
di.,
tirdi
tirdi
i görülmütür
görülmütür (Chaliès & di
görülmü
di
., 2004; Smith, 2005).
Seminer dersi
bekleyemeyecektim. Ders çıkıında dier uygulama arkadalarımla toplandık ve o günün
rsi
si yarındı
yar
ve ben yarına
yyarına kadar bek
deerlendirmesini
yaptık.
dirmesini
mesini yyapt
ık.. Bu de
ddeerlendirmeler
erlendirmeler bizi sonraki uygulama için daha güçlü kıldı ve kendimizi tanıyıp deerlendirmemize yardımcı
oldu. Buu deerlendirmeleri
ddeerlendirmeleri
endirmeleri her hafta yaptık
yapt
yaptıık (Nalan)
(
Seminer
önemliydi. Seminer dersinde öretim elemanının ve arkadalarımın eletirileri yol göstericiydi. Nelerin
ner
er dersleri benim iiçin ççok
ok önemli
öneml
yapılması,, nelerin yapılmaması
bu derslerde örendim. Seminer dersi olmasaydı, kendimizi ve arkadalarımızı eletirmeyecek, iyi
yapılmamas
yapı
lmam ı gerektiini
gerekti
gerekt
yanlarımızı ve hatalarımızı
hatalar
ha
ım
mızı görme
görm ansımız olamayacaktı. Arkadalarımın eletirisi benim için çok önemliydi. Olumsuz eletirilerini
düünüyor ve bu konuda dikkatl
dikkatli olmaya çalııyordum. Olumlu eletirilerinde de çok mutlu oluyordum (Fatma)
Arkadalarımın eletirileri
letirile
le
tirileri benim
ben bazı konulara daha fazla dikkat etmemi saladı (örnein hızlı konutuumu söylediler). Yaptıım eletiriler
de arkadalarımın houna
una ggitti. Buna daha fazla dikkat edeceim demeleri gerçekten güzel bir ey (Yasemin)
Birkaç kii de olsa bazı öretmen adayları seminer dersinde, bazıları da henüz daha ders yaparken yanlılarının söylenmesinin kendilerini
olumsuz yönde etkilediini, evklerini kırdıını belirttiler.
lk derste ilk 15 dakika çok tedirgindim. Arkadalarım teneffüste eksik yanlarımı söyleyince rahatsız oldum ve ikinci ders saati daha da
heyecanlandım. Kendimi gerçek bir öretmen gibi hissedemedim (Ümran)
Seminer derslerinin öretmen adaylarının birinci ve ikinci uygulamaları üzerinde en fazla u konularda farklılık yarattıı saptanmıtır:
1. Ders planlarını hazırlama
Öretmen adayları özellikle ikinci uygulamanın planlarını daha rahat hazırlamılardır. Seminer derslerinde öretim yöntem-teknik
uygulamalarının tartıılması ve gözlemlerin paylaılması öretmen adaylarının öretim planlarını daha etkili ve kolay hazırlamalarına
yardımcı olmutur.
Birinci planımda nelerin ilemediini görünce ikinci planı daha farklı hazırladım. Fakülte öretim elemanı ve sınıf öretmenim de planlarımı
inceledi. Ayrıca seminerler de bu konuda yönlendirici oldu (Halise)
2. Öretim materyallerini hazırlama ve kullanma
Öretmen adayları seminer derslerinde öretim materyallerinin eletirilerinden etkilenmi, ikinci ders daha etkili materyaller hazırlamı ve
uygulamıtır. Bazı öretmen adayları, öretim materyallerini hazırlarken ilkelere dikkat etmemitir. Bir slayta çok fazla yazı yerletirme,
renk uyumuna dikkat etmeme, elde hazırlanan materyallerde yazıların çok küçük olması en sık yaanan sorunlardır. kinci derslerde yapılan
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gözlemlerde öretmen adaylarının yazı miktarını azalttıı, resimlere de yer verdii ve söyleyecei her eyi slayta yazmadıı görülmütür.
Ayrıca bazı öretmen adayları heyecandan, ilk derslerinde hazırladıkları bazı materyalleri kullanmayı unutmutur.
Uygulama yapan bazı arkadalarımın hazırladıkları materyaller çok güzeldi. Ama bazı arkadalarımın konuyu sadece slayttan okuyup
kendilerinden hiçbir ey katmamalarını eletirdim, bunu dier arkadaların yanında seminer dersinde söyleyince çok mutlu olmadılar gibi
geldi bana, ama eletiriden sonraki hafta daha dikkatli davrandılar (Fatmanur).
3. Öretim becerilerini etkili kullanma
Örenciler seminer derslerinde öretim becerilerinin etkili kullanılıp kullanılmadıı ile ilgili tartımalardan çok yararlandıklarını belirttiler.
Öretmen adaylarının ikinci derslerinde daha etkili sorular sordukları, pekitireç ve ipuçlarını yerinde ve uygun kullandıkları ve örenci
katılımına yönelik etkinlikler uyguladıkları gözlenmitir.
3.1. Soru sorma
Öretmen adayları ikinci derslerinde örenci düzeyine uygun, anlaılır ve daha düünmeye yönelik sorular sormulardır. Görümelerde
kendileri ve arkadalarının örencilere yönelttikleri sorular hakkında yaptıkları yorumlar da gözlemleri destekler niteliktedir.
lk derste benim en çok eletirdiim nokta bazı arkadaların soru soramaması. Soruyu yarım bırakıp örencilere öylece baktı bir arkada.
Örenciler de ne diyeceklerini bilemediler. Ders sonunda ve seminer derslerinde bu sorunun üzerinde durduk, bu arkadaımın ikinci
uygulaması daha iyiydi. Önceden sorularını iyi planlamıtı, bize sorarak bizim fikrimizi de aldı. Bazı soruları birlikte deitirdik, açık uçlu
sorular hazırladık (Neslihan).
3.2.
Pekitirme-ipucu-dönüt-düzeltme kullanma
Öretmen adayları ilk uygulamada da pekitirme, ipucu ve dönüt-düzeltme kullanmaya gayret etmi ancak
oranla bunları daha
k ikinci derse oor
etkisiz kullanmıtır. kinci ders adayların pekitireç ve ipuçlarını daha vurgulu kullandıkları, daha etkili dönütler
Bir
nütler verdikleri gözlenmitir.
gö
öretmen adayı seminer dersinde ilk uygulamada kullandıı resimlerin konu ile çok ilgili olmadıını
ıını ve iyi birer ipucu ol
oolmadıklarını
söyleyerek kendisini eletirmitir:
Dikkat çekme, güdüleme ve pekitirmede ikinci uygulamamda daha baarılıydım. Birinci
ci uygulamamda ipucu ve dönüt
dönü vermede
v
zorlanmıtım. Sadece doru cevabı vermi ve ipucu kullanmamıtım. kinci uygulamamda ise ipucu
pucu seçiminde özenli davrandım,
davrand
davrandı örnekler
kullandım, çok etkili oldu (Ayfer).
3.3 Örenci katılımını salama
Öretmen adayları hem biraz daha deneyimli olmanın hem de seminer derslerinin sayesinde ikinci derste ö
katılımına
daha fazla yer
öörenci
ren
renci kat
ılı
verdiler. Görüme ve gözlem notları incelendiinde örenci katılımını salayan öretim
fazla yer verildii ve daha
retim yöntemyöntem-tekniklerine daha fazl
fa
etkili kullanıldıı görülmektedir.
Benim uygulamada en çok houma giden ey, raporlu örencilerin bile derse gel
gelmesiydi. kinci
kinci dersimde örenciler etkinliklere daha
isteyerek katıldı (Halise)
Benim dersim hep tanımlardan oluuyordu ve sıkıcıydı. Kavram öretimi
Anlatım
etimi çok zor bir i.
i. Anlat
i
ım
m ye
yerine örnek olay, drama, tartıma gibi
teknikleri kullandım. Örenciler dinlemek yerine derse katıldılar, hem
em
m elendiler
e
elendiler hem de örendiler
örendiler (Demet).
ö
(Dem
(De
4. Farklı yöntem-teknikler kullanma
Seminer derslerinde ilk deneme dersinde uygulanan öretim yöntem-tekniklerinin
katkısı ile örencinin ilgisini çekip çekmedii
em-tekniklerinin
m-tekniklerinin örenmeye
örenmeye katk
ve etkili kullanımı üzerinde durulmutur. Öretmen adayları ikinci
nci
ci derslerinde daha çok örencinin katılabilecei, örenebilecei ve
elenebilecei etkinlikleri tercih ettiklerini söylediler.. B
Bazı öretmen
adayları
beyin fırtınası ve grup çalıması gibi teknikleri
n adaylar
arıı drama, b
be
uygularken en büyük hatalarının bu yöntemlere ilikin
kin yöne
yyönerge vermede eksiklik
lik olduunu
oldu
oldu
u kendileri söylemi ve ikinci uygulamada bu ve
benzer teknikleri daha etkili kullanmılardır.
lk uygulamamda yöntem ve teknikleri uygularken
gördüm. Bu hataları
ikinci uygulamada yapmamaya çalıtım. Seminer
rken
ken hatalarım
hatalar
hat ım olduunu
oldu
h
dersleri dier arkadalarımın uyguladıı deiik
tekniklerden haberdar olmamı da saladı. (Eda)
iikk yöntem ve tekniklerd
lk uygulamada bir arkadaım içerik çok
olduu
farklı
k uygun
gun oldu
u halde farkl
arklıı yyöntem-teknikler kullanmadı, yalnızca anlattı. Ben de bunu seminer
dersinde kendisine ilettim, bana teekkür
kkür etti, bir sonraki ders daha iyi bir planlama yapacaını söyledi. Örencilerin keyif alabilecei
etkinlikler planlamaya karar verdik (Raziye)
(Raziy
5. Sınıf yönetimi
lk uygulamada yaananların seminer derslerinde payla
paylaılması
derslerde özellikle sınıf yönetimine katkıda bulunmutur. Seminer
payla
ılmas
lmasıı ikinci
ik
derslerinde örencilerle iletiim,
pasif, ımarık,
katılmak istemeyen örencilere karı nasıl davranılacaı gibi konularda
tiiim, sınıf
s ıf kontrolü,
sını
kont
k derse
d
tartımalar yapılmıtır. Öretmen
sorunların benzer olduunu görerek rahatlamı ve benzer sorunları
Ö
retmen adayları
adayları sınıflarda
sınıflarda yaadıkları
yaa
yaayanlar bir araya gelere
tartımıtır.
gelerek çözüm önerilerini
rilerini tart
ımıt lk derslerde sınıf yönetiminde yaanan problemlerin ikinci derslerde azaldıı
gözlenmitir.
Seminer derslerii öörencilerle
iletiimimi
rencilerle ileti
ile
imimi de olumlu
umlu yyönde etkiledi. Örencilerle iletiimim daha da arttı, nerede nasıl davranacaımı daha iyi
anladım (Kübra).
bra).
Seminer derslerinde
erslerinde
slerinde tartıtıımız
tartıtıımız gibi bireysel farklılıklara dikkat ettim ve her örenciyi ayrı bir birey olarak gördüm. Bazı örenciler yakın
temastan
ann holanıyor,
holanııyor, bazıları
bazılar
bazı
la ı derse örtük kkatılıyor bazıları ise lider olmak istiyor. Ben de örencilerimi tanıyarak ona göre davranmaya
çalıtım
m (Ceren).
(Cere
Birinci dersimde kaygım
kaygım konuyu iyi anlatmaktı. kinci derste ise örencileri görmeye baladım. Seminer dersinde öretim elemanının
kaygı
anlattıı örnekler
nekler beni çok etkiledi. kinci ders sınıfa girdim, derin bir nefes aldım ve örencilerin yüzlerine baktım. Hepsi de çok güzeldi ve
dikkatle beni izliyorlardı,
zliyorla ı, artık
zliyorlard
art
rtıık derse
de balayabilirdim (Emine).
d
6. Örenciler tarafından
olarak kabullenme
afı
af
fından öretmen
öre
Öretmen adaylarınınn çounluu
örencilerin kendilerini çok çabuk kabullendiklerini, kısa süre içinde öretmen olarak gördüklerini
ço
ço
belirtti.Bazı adaylar ise ilk ders souk davranan örencilerin, farklı yöntemler kullanma ve etkili iletiim sayesinde kendilerine
“öretmenim” diye hitap ettiini söylediler.
lk uygulamamda örencilerin beni öretmen gibi görmediklerini düünüyorum. Hatta ilk zamanlarda size ne diyeceiz diye sormulardı.
Ama ikinci uygulamamda beni öretmen olarak gördüler. Çünkü ben de artık kendimi bir öretmen olarak hissediyordum (Kıvanç)
Örencilerimiz yolumuzu gözler olmutu. Örencilerimizin gözünde parlak bir bilgi kaynaı gibiydik. Örenciler bizi görünce “öretmenim”
diye yanımıza kotular (Elif).
7. Kaygı düzeyinde azalma, kendini tanıma
Öretmen adayları birinci uygulamada daha fazla kaygılandıklarını söylediler. Deneme dersinden sonra arkadalarının eletirileri, sonraki
haftalarda arkadalarının uygulamalarını gözleme ve fikirlerini söyleme, seminer dersinde eletirilerde bulunma ve örencileri tanımaya
balama kaygılarını azaltmıtır. lk uygulamada hem kendileri hem gözlem yapan arkadaları hem de uygulama öretmenleri öretmen
adaylarının daha heyecanlı olduunu belirtmitir. kinci uygulamada öretmen adaylarının kendisine olan özgüveni artmıtır.
Birinci uygulamamda bir hafta boyunca kaygı yaadım. Son gün heyecandan uyuyamamıtım. Hep durmadan yapacaım, bu da geçecek diye
kendime moral veriyordum. Hatta öretmenlik çok zormu diye düünüyordum. kinci uygulamamda ise gayet rahattım. Öretmenlik benim
için çok ideal bir meslek diye düündüm. Zorlukları olduunu düünüyorum ama bu zorluklarda bile bir güzellik var (Meltem).
lk uygulama öncesi çok endieliydim. Çünkü sürekli olumsuzlukları düünüyordum, “ya yapacaklarımı unutursam, örenciler bilmediim
bir soru sorarlarsa ne yapacaım, sınıfa hakim olabilecek miyim” diye. Ama uygulama günü derse girip sınıfın kapısını kapatınca tüm
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olumsuz düünceler kapının dıında kaldı. Özellikle ikinci uygulamada kendimi tam bir öretmen gibi hissettim. Seminerde konutuklarımız
geldi sürekli aklıma, unları yapmalıyım unları yapmamalıyım dedim kendime (Halise).

SONUÇ ve ÖNERLER
Okul deneyimi dersinde yürütülen seminer çalımaları, öretmen adaylarının kendilerini ve öretmenlik mesleini tanımalarına yardımcı
olmutur. Seminer derslerinde öretmen adaylarının davranıları deerlendirilmi, verimli örenme ortamı ve etkili sınıf yönetiminin nasıl
gerçekletirilecei üzerine tartımalar yapılmıtır. Öretmen adaylarının ikinci derslerinde birinci derslerine oranla öretim becerilerini ve
öretim yöntem-tekniklerini daha etkili kullandıı, daha nitelikli öretim materyalleri hazırladıı, sınıfa daha hakim olduu, örenciler
arasındaki farklılıklara dikkat ettii, kaygı düzeyinin azaldıı ve bir öretmen olarak kendisine daha fazla güvendii görülmütür. Bu
nedenlerle okul deneyimi ve öretmenlik uygulamalarında bu tür yansıtma çalımalarına mutlaka yer verilmelidir.
Örencilerin çounluu arkadalarının ve öretmenlerinin eletirilerinden mutlu olmu hatta kendisi ile ilgili ne söyleyeceklerini merakla
beklemitir. Ancak olumsuz eletirilerden rahatsız olan ve evki kırılan örencilere de rastlanmıtır. Bu nedenle öretmen adaylarının
eletirilerden olumsuz etkilenmemesi için öncelikle kendisini yansıtmasına, doru ve yanlılarını kendisinin saptamasına izin verilmelidir.
Arkadaça bir ortam öretmen adaylarının deneyimlerini paylamasını salar. Bu nedenle eletirilerin ve dönütlerin yapıcı ve yararlı olması
gerekir. Öretim elemanı ve uygulama öretmeninin dönütleri kadar, belki daha da fazla akran dönütlerine yer verilm
verilmelidir. Bu durum grup
üyeleri arasındaki güveni arttırır. Bu da öretmen adaylarının kendisini iyi hissetmesini salayacak, dolayısıyla
uygulama çalımalarının
sıyla uyg
uygu
verimini etkileyecektir.
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Özet
geli
elien dünyam
yamıızda eitimYaadıımız yüzyılda toplumların gelimilik düzeyini bilim ve eitim teknolojileri belirlemektedir. Hızlaa gelien
dünyamızda
öretim hizmetlerini büyük kitlelere daha salıklı ve daha kaliteli götürebilmek için günümüz eitim teknolojilerinin
eknolojilerinin
ojilerinin tüm imkânl
imkânla
imkânlarından en
etkili ekilde faydalanmak gerekmektedir.
Bu nedenle aratırmanın amacı, Mula ve Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Öretmenliinde ki örencilerin
yönelik
rencilerin
encilerin bilgisayara ve teknolojiye
teknoloj
tutumlarının ya, sınıf, aile gelirini salama durumuna göre deerlendirilmesidir.
Aratırma 2009 tarihinde ilgili üniversitelerde okul öncesi öretmenliine devam eden
n 314 öörenci
renci üzerinde yürütülmü
yürütülmütür. Tarama
modelinde yürütülen bu aratırmanın verileri, aratırmacılar tarafından oluturulan bilgi
ve Keskinkılıç
(2006)
ilgi formu
u ile birlikte Alabay
A
Ke
tarafından gelitirilen okul öncesi öretmenliindeki öretmen adaylarının bilgisayar
öretime
belirlenmesi
yar destekli
dest
öretime yönelik
yöneli görülerinin
görül
anketi ile salanmıtır. Verilerin analizinde frekans, yüzde daılım, t testi ve varyans
ans
ns analizi kullanılmıtır.
kullan
kulla ılmıtır.
Aratırma sonucunda, örencilerin yalarına, sınıf düzeylerine, aile gelirini salama
anlamlıı bi
alama
ama durumlarına
durumları
durumlarına göre anlaml
bir farklılamanın olmadıı
belirlenmitir. Ayrıca eitim teknolojilerinden bilgisayarı (%93,3) en çok, data-show’u
kullanmayı tercih ettikleri tespit
ata-show’u
ow’u (%2,5) en az kullanm
edilmitir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, eitim teknolojisi, bilgisayar, örenci,
ci, tutum
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Abstract
In today’s world, the development level of the societies is mostly determined
science
educational technologies. For giving better and
termined by scie
sc
nce and educa
more quality education to greater masses in rapidly developing world,
take all the advantages of existing educational
orld, it is nece
necessary to ttak
technologies.
Therefore, the present study aims to investigate the attitudes
students of Mula and Gazi Universities
attitude of the pre-school
schooll teacher education
e
towards the computer and technology in relation to
level and family’s
o age, grade le
y’ss incom
income level.
The study was carried out among 314 student
the departments
nt teachers
teachers fr
from th
tss of
o pre-school teacher education of the above-mentioned
universities in 2009. The data for this study
dyy which
wh
was carried oout in line with the survey model were collected through a personal
information form developed by the researchers
by Alabay and Keskinkılıç (2006) to solicit the attitudes of the
rcherss and
an a questionnaire
re developed
deve
de
pre-school teacher education students toward
towardss computer-assisted teac
teaching. In the analysis of the data, frequencies, percentages, t-test and
tow
teachin
variance analysis were used.
At the end of the study, it was found
do not vary significantly depending on their age, grade level and
ound that the student teachers’ attitudes
attitu
income level. Moreover, among
ong
ng the educational technologies, they
the prefer to use the computer the most (93.3%) and data-show the least
(2.5%).
Key Words: Pre-school,
computer,
l,, educational technology,
techno
computer student, attitude
GR
Çaımızda bilim
hızlı
m ve teknolojideki
teknolojid
hızlı gelimeler
gelimeler
mele ekonomik sistemi olduu kadar eitimsel ve sosyal sistemleri de etkilemektedir.
Günümüzde bilgi, gelimi
ekonomik gelimelerin anahtarı haline gelmitir. Teknoloji ise eitim sürecinin gelitirilmesinde
gelimi toplumlarda
g
toplu
ekonomi
önemli rol
ise, bireylerin yaamlarını, ulusların arasındaki siyasal-ekonomik-kültürel ilikileri ve
ol oynamaktadır.
oynama
oynamaktadır.
r. Eitim
Eitim ve teknoloji
E
teknol
toplumların
en önemli faktörler arasındadır. Özellikle teknolojide yaanan deiim ve gelimeler
lar
arın sosyal
syal refah düzeylerini belirlemede
beli
belirl
eitime
balı
etkilemektedir. Bu nedenle teknoloji ve eitim birbirleriyle ilintili kavramlardır (Özkul ve Girginer, 2001).
mee ba
ba
lı olarak
ak da toplumu etkileme
etkilemek
Teknoloji,
insanoluna
i, insan
insano
luna
na birçok alanda oolduu gibi eitim alanında da kolaylıklar getirmitir. (Yeilyurt; Gül, 2007)
Eitim ve öretimde
kullanma nedenleri ise unlardır (Yürütücü, 2002): Eitim ve öretime eriimi artırmak, örenimin kalitesini
retimde teknoloji kull
kulla
yükseltmek, eitim
maliyetlerini azaltmak, eitimde maliyet etkinlii salamak, teknolojik deiim zorunluluuna karılık vermek,
itim maliyetleri
maliyetlerin
örencilere çalıma
ihtiyaç duyacakları becerileri teknoloji ile salamaktır.
ma ve ö
özel hayatlarında
ha
Bilgi teknolojisinin hhızla
gelimesi, bilgi toplumlarının ortaya çıkmasına neden olmu, toplumların yeni teknolojik gelimeleri izlemeleri ve
ızla ge
kendilerine uyarlamaları zorunlu hale gelmitir (Keser, 1991).
Her geçen gün yeni bir teknolojik deiiklikle karı karıya kaldıımız günümüzde toplumun kalkınmasına, ilerlemesine ve bireyin
gelimesine yardım eden eitim sistemini teknolojiden ayrı düünmek mümkün deildir. Eitimin temel amacı bireyde bilgi birikimi
salayarak, bireye bu bilgiyi nasıl ve hangi biçimde kullanacaını göstermektir. Bunu salayabilmek için günümüzde sıkça kullanılan
yöntemler yetersiz kalmaktadır. Bu balamda eitim teknolojisinden yararlanılması gerekmektedir (Yenice, 2003; Uzunboylu, 1995).
Teknolojik deiimler, insanların çalıma tarzlarından, birbirleriyle iletiime ve bo zamanlarını deerlendirme biçimlerine kadar her eyi
deitirmektedir. Bu deiimde, bilgi, haberleme ve mültimedya teknolojilerinin etkileri bulunmaktadır (Kellenberger, 1996).
nsanların daha çada bir ortamda yaama beklentisi, teknolojideki hızlı gelimeyi de beraberinde getirmitir. Teknolojinin birçok hizmet
sektöründe yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte insanların da teknolojiyi etkin olarak kullanması gerekli hale gelmitir (Uun, 2004).
Bilim ve teknolojideki gelimeler, ekonomik sistemi olduu kadar eitimsel ve sosyal sistemleri de etkilemektedir. Üretilen bilginin günden
güne hızlı bir ekilde artması ve öretmen baına düen örenci sayısındaki artı, eitim sürecinde birçok sorunun ortaya çıkmasına sebep
olmutur. Eitimde niteliin gelimesinde önemli rol oynayan yeni teknolojilerin, eitim kurumlarına girmesi zorunlu hale gelmitir
(Aktümen ve Kaçar, 2003).
21. yy. balangıcında okullarda verilen eitimin kalitesini yükseltmek için çeitli duyu organlarına hitap eden araç ve gereçlerin kullanıldıı
eitim teknolojisinden faydalanılmaktadır. lk kullanılmaya baladıı tarih çok eskilere dayanmasına ramen, bilgisayarın eitimde
kullanılması son yıllarda büyük canlılık kazanmıtır (Akkoyunlu, 1998).
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Yapılan birçok aratırma da bilgisayar teknolojilerine yönelik öretmen tutumlarının eitim-öretimde bilgisayar kullanımı ile dorudan
ilikili olduunu göstermektedir (Erdoan, 2006; Aral, Ayhan, Ünlü, Erdoan ve Ünal, 2007).
Dolayısıyla yaadıımız yüzyılda toplumların gelimilik düzeyini bilim ve eitim teknolojileri belirlemektedir. Hızla gelien dünyamızda,
eitim-öretim hizmetlerini büyük kitlelere daha salıklı ve daha kaliteli götürebilmek için günümüz eitim teknolojilerinin tüm
imkânlarından en etkili ekilde faydalanmak gerekmektedir.
Bu nedenle aratırmanın amacı, Mula ve Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Öretmenlii örencilerinin bilgisayara ve teknolojiye yönelik
tutumlarının ya, sınıf, aile gelirini salama durumuna göre deerlendirilmesidir.
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Tarama modelinde yürütülen bu aratırmanın örneklem grubunu 2009-2010 eitim-öretim yılında, Mula ve Gazi Üniversitesi Okul Öncesi
Öretmenlii Anabilim Dalında örenim görmekte olan 314 örenci oluturmaktadır.
Verilerin toplanması ve analizi
Bu aratırmanın verileri, bilgi formu ile birlikte Alabay ve Keskinkılıç (2006) tarafından gelitirilen “Okul Öncesi Öretmenliindeki
Öretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öretime Yönelik Görülerinin Belirlenmesi” anketi ile salanmıtır. Verilerin analizinde frekans,
yüzde daılım, t testi ve varyans analizi kullanılmıtır.
BULGULAR
Tablo 1: Okul Öncesi Örencilerinin Görüleri le Ya Düzeyleri Arasındaki
akii liki
li
liki
N

%

143

45,5

154

49,0

15

4,8

2

0,6

314
3

100,0

20
10

Ya
20 Ya ve altı
21-23 Ya
24-26 Ya

27 Ya ve üstü
Toplam

Kareler
reler toplamı
toplam
152,640
52,64

Sd
3

Kareler
arele ortalaması
50,880

Gruplar içi

17568,073
7568

310
31

56,671

17720,713
720,7

313
31

IE
TC

Varyans kaynaı
Gruplar arası
Toplam

F
,898

P
,443

Aratırmaya katılan okul öncesi
esi
si öö
örencilerinin
rencilerinin görü
görü
görüleri
leri ile ya
ya
yalarının
lar
karılatırılmasında (p>0,05 olduundan) istatistiksel olarak anlamlı
biçimde farklılamadıı görülmektedir.
Yaa
puanlarının birbirine yakın olduu saptanmıtır. Anlamlı farklılıın olmayıının
örülmektedir.
rülmektedir. Ya
Y
a göre görü
görü
ü puan
puanl
sebebinin ya aralıının birbirine
düünülebilir.
birbirin yakın
yakın
n olmasından
olmasından kaynaklandıı
olma
kaynaklan
Tablo 2:Okul Öncesi
Örencilerinin Görüleri le Sınıf Düzeyleri Arasındaki liki
ncesi Ö
Ören
SINIF
SIN

N

%

1.sınıf
1.sın

98

36,3

2. sınıf

55

20,4

3. sınıf

-

-

4 ve dier

117

43,3

Toplam

270

100,0

Varyans kaynaı
Gruplar arası

Kareler toplamı
157,552

Sd
2

Kareler ortalaması
78,776
57,356

Gruplar içi

15314,155

267

Toplam

15471,707

269

F

P
1,373

,255

Karılatırmada 3. sınıflar deerlendirmeye alınmamıtır. Çünkü 2009-2010 Eitim–Öretim Yılında Gazi Üniversitesi Eitim Fakültesi
lköretim Bölümü Okul Öncesi Öretmenlii Anabilim Dalı’nda örenim görmekte olan 3.sınıf örencisi bulunmamaktadır. Aratırmaya
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katılan okul öncesi örencilerinin görüleri ile sınıf düzeylerinin karılatırılmasında (p>0,05 olduundan) istatistiksel olarak anlamlı
biçimde farklılamadıı anlaılmaktadır. Anlamlı farklılıın olmayıının sebebinin; verilen eitimin sadece temel bilgisayarı kullanma
becerisi üzerine younlatıından kaynaklandıı düünülebilir.
Tablo 3: Okul Öncesi Örencilerinin Görüleri ile Ailenin Gelirini Salama Durumu Arasındaki liki
N

%

216

68,8

Anne çalııyor

12

3,8

Her ikisi de çalııyor

38

12,1

Her ikisi de çalımıyor

21

6,7

27

8,6

Ailenin Gelirini Salama Durumu
Baba çalııyor

Toplam

20
10

Dier

314

100,0

Varyans kaynaı
Gruplar arası

Kareler toplamı
401,919

sd
4

Kareler ortalam
ortalaması
100,480
80

Gruplar içi

17318,795

309

56,048
8

Toplam

17720,713

F
1,793

P
,130
,13

313

Aratırmaya katılan okul öncesi örencilerinin görüleri ile gelir durumu
urumu
umu kar
karılatırılmasında
ılaatırılmasında
nda (p>0,05 oolduundan) istatistiksel olarak anlamlı
biçimde farklılamadıı anlaılmaktadır. Okul öncesi öretmen
adaylarının
çounun
n aday
adaylar
ının ço
ço
unun (%68,8)
%68 8) aailelerinin gelirini babalarının saladıı,
anlamlı farklılıın olmayıının bundan kaynaklandıı düünülebilir.
Tablo 4: Okul Öncesi Örencilerinin
Teknolojilerini
n Eitim
E
jilerini Kullanma Durumlarına Göre Daılımları

Eitim teknolojileri

Toplam
%
93,3
9

21

6,7

N
314

Tepegöz

134
4

Televizyon-Video
on-Video

120

42,7

180

57,3

314

100,0

38,2

194

61,8

314

Projeksiyon
iyon Cihazı

100,0

203

64,6

111

35,4

314

100,0

8

2,5

306

97,5

314

100,0

102

32,5

212

67,5

314

100,0

6

1,9

308

98,1

314

100,0

IE
TC

N
293

Bilgisayar

Dataata- Show
Sh

Kaset çalar, cd çalar
Kase
Dier
D

N

%

%
100,0

Aratırmaya
rmaya kat
katılan
ılan
lan okul öncesi öörencilerinin
renci
renc
%93,3’ü eitim teknolojilerinden bilgisayarı kullanırken; %6,7’si kullanmamaktadır,
%64,6‘sı
kullanırken;
sı projeksiyon cihazını
cihaz kullan
lanıırke
rk %35,4’ü kullanmamaktadır, %42,7’si tepegözü kullanırken; %57,3’ü kullanmamaktadır, %38,2’si
n–videoyu kullanı
kullan
ırken; %6
%61
televizyon–videoyu
kullanırken;
%61,8’i kullanmamaktadır, %32,5’i kaset çalar, cd çaları kullanırken; %67,5’i kullanmamaktadır, %2,5 i
data–showu kullan
kullanı
kullanırken
ırken %97,5’i kkullanmamaktadır, %1,9’u dier eitim teknolojilerini kullanırken %98,1’i kullanmamaktadır.

TARTIMA VE SONUÇ
Aratırmaya katılan okul öncesi örencilerinin görüleri ile sınıf düzeylerinin karılatırılmasında (p>0,05 olduundan) istatistiksel olarak
anlamlı biçimde farklılamadıı anlaılmaktadır.
Aratırmaya katılan okul öncesi örencilerinin görüleri ile yalarının karılatırılmasında (p>0,05 olduundan) istatistiksel olarak anlamlı
biçimde farklılamadıı anlaılmaktadır. Karada’ın (2006), “Sınıf Öretmenlerinin Bilgisayar Konusundaki Tutumlarının ncelenmesi” adlı
aratırmasında da benzer sonuçlara rastlanmıtır. Öretmenlerin bilgisayara karı tutumları yaa göre anlamlı farklılık göstermemektedir
sonucu bizim aratırmamızı destekler niteliklerdir.
Ayrıca sınıf deikenine göre örencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarının farklılamadıını belirten aratırmaların bulguları Gerçek ve
arkadalarının (2006) “Öretmen Adaylarında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumların Çeitli Deikenler Açısından ncelenmesi”;
Pamuk ve Peker’in (2009) “Turkish Pre-Service Science and Mathematics Teachers’ Computer Related Self-Efficacies”; Loyd ve
Gressard’ın (1984) “The Effects of Sex, Age and Computer Experience on Computer Attitudes” adlı çalımaları ile bu çalımada elde edilen
bulguların paralel olduu görülmektedir. Sınıf deikeni ile ilikili olabilen ya deikenine göre öretmen adaylarının tutumları incelenmi
ve anlamlı bir farklılık bulunmadıı ortaya konmutur (Lloyd ve Gressard, 1984).
Aratırmaya katılan okul öncesi örencilerinin görüleri ile ailenin gelirini salama durumu karılatırılmasında (p>0,05 olduundan)
istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılamadıı anlaılmaktadır.
Bu sonuçlar, Gerçek ve arkadalarının (2006) “Öretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeitli Deikenler
Açısından ncelenmesi” balıklı çalımasının bulguları, bizim bulgularımızı destekler niteliktedir.
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Okul öncesi örencilerinin bilgisayara ve teknolojiye yönelik tutumlarının yaa, sınıfa ve ailenin gelir durumuna göre farklılık göstermemesi,
bu örencilerin lise eitimleri boyunca aldıkları derslerin bilgisayara ve teknolojiye yönelik tutum açısından fark yaratacak düzeyde olmadıı
eklinde düünülmektedir. Bununla birlikte Ashton (1984), eitim programlarının gelecein öretmenlerine, dersin içerii ve yöntemden
fazlasını sunması gerektiini söylemektedir. Bu nedenle okullardaki bilgisayara ve teknolojiye yönelik derslerin etkinliinin ve ders saatinin
arttırılması, bilgisayara ve teknolojiye yönelik tutumun gelitirilmesi açısından önemli olacaktır.
Ancak tutumun dier deikenlere göre de deimemesi, tutumu etkileyen baka faktörlerin olduunu düündürebilir (Githua ve Mwangi,
2003). Bu nedenle bilgisayara yönelik tutum, bilgisayara yönelik öz-yeterlik inancı gibi baka faktörler bakımından yeniden aratırmalar
yapılabilir (Yenice, 2003).
Aratırmaya katılan Okul Öncesi örencilerinin %93,3’ü eitim teknolojilerinden bilgisayarı kullanırken; %6,7’si kullanmamaktadır,
%64,6‘sı projeksiyon cihazını kullanırken; %35,4’ü kullanmamaktadır, %42,7’si tepegözü kullanırken; %57,3’ü kullanmamaktadır, %38,2’si
televizyon–videoyu kullanırken; %61,8’i kullanmamaktadır, %32,5’i kaset çalar, cd çaları kullanırken; %67,5’i kullanmamaktadır, %2,5 i
data–showu kullanırken %97,5’i kullanmamaktadır, %1,9’u dier eitim teknolojilerini kullanırken %98,1’ i kullanmamaktadır. Can, Can ve
Çelik (2006) tarfından yapılan “Eitim-Öretim Teknolojililerinin Sınıf Öretmenlerinin  Doyum Düzeylerine Etkisi” adlı çalımada da
benzer bulgulara rastlanmıtır. Aratırmaya katılan sınıf öretmenlerinin % 49,5’i eitim-öretim teknolojilerinden bilgisayarı, % 25,7’si
tepegözü, % 16,5’i tv-videoyu, %8,3’ü dier eitim teknolojilerini kullanmaktadır.
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ÖNERLER
Örenciler, doru bir ekilde bilgisayar ve eitim teknolojilerini, kullanımı ve öretimi konusunda bilgilendirilmelidir.
irilmelidir.
rilmelidir.
Okul öncesi örencilerinin, sınıflarında her zaman ulaabilecekleri bir bilgisayar ve eitim
m teknolojilerine
eknolojilerine ait araç-gereçler
bulundurulmalıdır.
Eitim teknolojisi araç-gereçlerinin okul öncesi kurumlarında daha çok kullanılması ve bunun içinde
de okul öncesi e
eeitim-öretim
itim-öretim
tim verilen
vver
kurumlara ihtiyaca göre eitim teknolojisi araç-gereci artırılmalıdır.
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Okul Öncesi Öretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eitime Yönelik
Tutumlarının Çeitli Deikenlere Göre ncelenmesi
Suat KOL
suatkol@gmail.com
Özet
Bilgisayar teknolojisi insan hayatının her alanında vardır bu yüzden son yıllarda bilgisayar destekli eitim son derece önemli olmutur.
Bilgisayar destekli eitim erken çocukluk döneminde çok önemlidir. Çünkü çocuklar bilgisayar kullanmasını erken yata örenirlerse
gelecekte akademik ve mesleki anlamda baarılı olurlar. Erken çocuklukta döneminde kullanılan bilgisayar programları çocukların sosyal,
zihinsel, akademik, dil geliimini destekler. Eitimde bilgisayarı etkin olarak kullanan okul öncesi öretmeni çocukların yetikinlikte daha
baarılı bireyler olmasını salar. Bu aratırmanın amacı, bilgisayar öretmen adaylarının bilgisayar destekli eitime ilikin tutumlarını
incelemektir. Betimsel bir çalıma metodu ile yapılan bu aratırmada veriler Ali Arslan (2006) tarafından gelitirilen ‘Bilgisayar Destekli
Eitim Yapmaya likin Tutum Ölçei’ isimli ölçek kullanılarak toplanmıtır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, Whitney U ve
Kruskal-Wallis H testleri kullanılmıtır. Yapılan aratırma neticesinde öretmen adaylarının kiisel bilgisayarı
sayar olma ve bilgisayarı
kullanabilme becerilerine ilikin anlamlı fark olduu görülmütür.
Anahtar kelimeler: Bilgisayar Destekli Eitim, Okul Öncesi Eitim, Bilgisayar Destekli Eitime Yönelik Tutum
utum

20
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Abstract
Computer Technology in all aspects of human life. So in recent years, computer based education has become extremely importan
important. computer
based education very important in early child education. Because if children to use computers at an early age they learn, becom
successful
becomee su
in future academic and professional terms. Computer programs used in the early childhood
d period
iod supports children's social, iintellectual,
academic, language development. Preeschool Teachers who use computers effectively in education
makes individuals
on children in adulthood mak
more successful. The purpose of this study is to be able to explain attitudes of computer
mputer teacher
teache
acher candidates
andidat related to computer based
education. In this research which is descriptive, data has been gathered by using ‚The
The Questionnaire Related to Computer
Compu based Educate,
which is developed by Ali Arslan (2006). To analyze data, frequency, percentage,, Whitney U and Kruskal-Wallis H sstatistical tests are used.
As a result of research of teacher candidates using personal computers and computer
omputer
puter skills related to becoming a significant difference was
observed.
Key Words: Computer Based Education, Preschool Education, Attitude Related to Computer based Education
Ed

IE
T

C

GR
GR
Çaımızda gerçekletirilen teknolojik gelimeler insan hayatının
alanında
kullanılmaktadır. Özellikler son 50 yılda
nın he
her alan
ında
da etkin olarak kul
bilgisayarın kefi ve zaman içerisinde teknolojik olarak hızlı geliimi
makul seviyeler gelmesi onun sosyal
imii ile ekonomik anlamda fiyatlarının
fiyatla
ve i hayatının her alanına girmesine sebep olmutur. Teknolojik geliim bilgi
çaında
bilginin üretilmesini, aktarılmasını ve kullanım
lgi ça
ında
nda b
bilg
alanlarında yeni bakı açıları gelitirmi, yüzyılların oluturduu
kuram
köklü deiikliklere uramıtır. Bilginin iletiimde
olu
m ve yöntemler
öntemler kök
çıır açan geliimlere paralel olarak hızlı ekilde yayılması
toplumlarının
olacaı gerçeini ortaya koymu, bundan
yılması gelecein
ge
mlarıının bilgi toplumları
t
dolayı bireysel ve kurumsal alanda herkesi bu yönde bir ça
çabaya yöneltmitir.
teknoloji ürünü olan bilgisayarların örenme ve
çaba
tir.
r. Gelimi
Geli
öretme sürecinde kullanılmaya balamasıyla birlikte “Bilg
“Bilgisayar Destekli Öretim”
etim kavramı ortaya çıkmıtır. Bilgisayar destekli öretim,
örencinin karılıklı etkileim yoluyla eksiklerini
performansını
iklerini
erini ve performans
ın
nı tanımasını, dönütler alarak kendi örenmesini kontrol altına almasını,
grafik, ses, animasyon ve ekiller yardımıyla
karı
salamak amacıyla eitim-öretim sürecinde bilgisayardan
mıylaa derse
de
karı daha ilgili olmasını
o
yararlanma yöntemidir (Baki, 2002).
Bu aratırmada cevap aranan problem
blem cümlesi “Okul
“Ok öncesi öretmen
öretme
retm adaylarının bilgisayar destekli eitime yönelik tutumları çeitli
deikenler açısından farklılık göstermekte
Problem cümlesine göre alt problemler de;
östermekte midir?” eklinde
eklinde ifade edilebilir.
edi
1.
Okul öncesi öretmen
yönelik tutumları;
en adaylarının
adaylar
bilgisayar
ar destekli e
eeitime
it
a)
Cinsiyet deikeni
açısından
anlamlıı farklılık gösterm
göstermekte midir?
ni açı
aç
ısından
dan anla
anlaml
b) Kiisel bilgisayara
anlamlı farklılık göstermekte midir?
ayara
yara sahibi olmaları
olmaları açısından
a ısından anlaml
aç
c)
Farklı sınıf örencisi
anlamlıı farklılık göstermekte midir?
ören
rencisi olmaları
olmaları açısından
açıısında
ndan anlaml
d) Bilgisayarı
yar
arıı kullanabilme becerisine göre anlamlı
aanlam farklılık göstermekte midir?
Biçiminde söylenebilir.
enebilir
enebilir.

Okul Öncesi
Eitim
cesii E
E
itim
Okul öncesi
temelini oluturur. Bu dönemde çocuun salıı ve beslenmesi kadar aile ortamının ona saladıı sevgi
ncesi eeitim
nce
itim
tim insan yaamının
ya
temel
temelin
ve efkat
dönemdeki yaantılar çocuun gelecekte hayata bakı açısını da önemli ölçüde etkiler. Salıklı, mutlu,
kat de son derece önemlidir.
ön
. Bu dö
yaratıcı insanları
nsanları yetitirebilmek
nsanlar
tirebilmek için bu
b dönemi tanımak ve en iyi ekilde deerlendirmek gerekir (Kol, 2006). Okul öncesi eitim ile ilgili
birçok tanım yap
yapılmaktadır
bakarsak
yapı
ılmaktad
lmaktadıır bu tanımlara
tan
tanı
Genel anlamda çocuun
ilköretim (temel eitim) balayıncaya kadar süren dönem “okul öncesi dönem”; bu dönemdeki eitsel
çocu
çocu
un doumundan
do
umu
um
etkinliklerin tümü de “ok
öncesi eitim” olarak adlandırır (Oktay, 1990: 151).
“okul ön
Okul Öncesi Eitimi,, doumdan,
zorunlu eitim yaına kadar, çocukların geliim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne
do
do
alınarak, çocukların salıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dilsel, sosyal ve zihinsel yönden geliimlerini salayıcı, olumlu kiilik
temellerinin atıldıı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldıı, çocukların kendilerine güven duymalarının salandıı, ebeveyn ve eitimcilerin
etkin olduu sistemli bir eitimdir (Zembat, 1998: 12).
Eitimde bilgisayarlardan yararlanabilmek için gerekli bir takım faktörler olup bunların baında öretmen eitimi gelmektedir. Eitimde
bilgisayar konusuna öretmenlerin yaklaımı ise bu konuda sahip oldukları eitime göre ekillenmektedir (Hızal, 1989). Okul öncesi
öretmenleri lisans eitimlerinde dier bölümlerde olduu gibi zorunlu bilgisayar dersi almakta, teknolojinin örenilmesi ve kullanılması
bakımından yeterli seviyeye getirilmeye çabası ortaya konulmaktadır.
Bilgisayar Destekli Eitim
nsan hayatında çok önemli yer tutan bilgisayar yıllarca süren geliim ve deiim evrelerinden sonra günümüzde halini almıtır. Bilgisayar
önceden hazırlanmı birtakım verileri verilen komutlar dorultusunda alan, kaydeden ve yine verilen komutlar dizisine uygun olarak bu
verileri ileyen, sonuçlarını depolama ünitelerine kaydeden ve yine verilen komutlar dizisine göre çıkı ünitesine veren elektronik bir
makinedir (Bal ve Di., 1999).
Eitim alanında aratırma, yönetim, rehberlik, ölçme-deerlendirme ve öretme-örenme süreçlerinde yararlanılan bilgisayar; örenciye,
öretmene, eitim kurumlarına ve eitim sistemine pek çok yararlar salamaktadır. Günümüz eitim sistemi içinde eitim teknolojilerinin
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kullanılması kaçınılmaz bir hal almıtır. Aksi takdirde, eitim teknolojisi kullanmayan okullarımız akıl almaz hızla gelien ve teknoloji
younu olan topluma ayak uyduramaz (man, 2005).
Bilgisayarların eitim kurumlarında kullanılması 1960’lı yıllara rastlamaktadır. Bu yıllarda öncelikle donanım ön plana çıkmı, yazılım arka
planda kalmıtır. Zamanla bu görü deierek yerini yazılımlara bırakmıtır (Akkoyunlu, 2003: 101). Bilgisayarlar; eitim çaındaki
insanların niteliini olumlu yönde artıracak ve etkileyecek, örencilerin derslerde dikkatini artıracak, daha verimli örenmeye yardımcı
olacak, yaratıcılıı ve baarıyı artıran ve dersleri ilginç yapan araçlardır. BDE (Bilgisayar Destekli Eitim) denildiinde ise "Bilgisayar
teknolojisinin eitimde kullanılması" anlaılmaktadır.
Bilgisayar destekli eitimin amacı, eitimi bireyselletirmektir. Bilgisayar destekli eitim, dier eitim ortamlarından farklı özelliklere ve
farklı deikenleri kontrol edebilme yeteneine sahiptir. Ayrıca bilgisayar destekli eitimde, öretmen veya örencilerin mekândan baımsız,
kiiden baımsız, zamandan baımsız olarak bilgisayar teknolojilerini eitim öretim amaçları dorultusunda kullanmalarını da
amaçlamaktadır (imek, 1999)
Okul Öncesinde Bilgisayar Kullanımı
Okul öncesi dönemde bilgisayarın kullanılmasında öretmene çok fazla görev dümektedir. Öretmen bilgisayar destekli eitim ile ilgili
temel bilgileri bilmeli, bilgisayar kullanımındaki temel becerilere sahip olmalıdır. Nitelikli programlarla desteklenmemi sınıf ortamı ve
bilgisayar destekli eitim konusunda yeterli seviyede bilgi sahibi olmayan öretmen eitimin amacına ulamasına engel tekil edecei
açıktır. Okul öncesi dönemde çocuun bilgisayar baında geçirecei zaman, kullanacaı programlarının çocuun
un seviyesine uygunluu,
programın görsel nitelii ve programda kullanılan dil çocuun bilgisayarla etkileime girerek belirlenen amaç
kazanımların dorultusunda
aç kazanım
kazan
örenimini gerçekletirmesinde son derece önemlidir. Okul öncesi eitimde bilgisayar kullanımının temel
mel nedenleri ve yararları vardır.
Bunlar kısaca u ekilde ifade edilebilir.
x
Bilgisayarlar büyüklerin makineleridir. Çocuklar büyüklere ilikin oyunlar oynamak vee onlar
onların
yaptıkları
gibi
rın y
yapt
ıkları ileri
ileri yapıyor
y
görünmekten holanırlar. Bilgisayar kullanımı çocukların büyüklerin daha gerçekçi bir biçimde tanımasını
masını salar.
sa
lar.
x
Bilgisayar kullanımı teknolojiyi erken yata anlamaya yardımcı olurken onu kullanmaktan
rahatsızlıına
anmaktan
maktan korkma (teknofobia) rahat
ra
yakalanma olasılıını ortadan kaldırır. Bilgisayarın sabırlı bir öretici olması ve böylece çocuklara
olanak
lara diledikleri kadar çalımalarına
çal
çalıımala
salaması teknoloji korkusunu ortadan kaldırmak için önemli bir etkendir.
x
Bilgisayar kullanımı belirli süreçlerin adım adım gerçeklemesini gerektirir. Bu durum çocukların
sonuca
çocuklar
çocuklarıın istedikleri
iste
sonu ulamaları için
gereken süreci geçirmeleri gerektiinin önemini kavramalarına yardımcı olur.
x
Harfleri düzgün yazamayan çocuklar bilgisayar tuları aracılıı ile düüncelerini
duygularını
suçlama yada alay edilme ile
üncelerini
ncelerini ve duygular
duyg
ını hiçbirr suçlam
suçl
karı karıya kalmadan kaıda dökebilirler.
x
Bilgisayar programlarını kullanmak belirli devinimsel becerilerin gelimesine
yardımcı
mesine yard
ımcı olur.
x
Çeitli yazılımlar çocukların hayal gücünü ve yaratıcı düüncesini
gelitirir
(Aydın,
sini geli
geli
tirir
ir (Ay
(Ayd
ın, 2002).
Pek çok aratırmacı okulöncesi dönemde bilgisayarların kullanılması
belirtmilerdir.
Aratırmacıların
görüüne göre, temel
masıı gerektii
mas
gerekti
gerekti
i belirtmi
belirtm
lerdir. Ar
Ara

geliimini tamamlayan 3 ya üzeri çocukların bilgisayarla tanıma
yaın
ma zamanı
zaman
zam ı geldiini
geldi
eldi
ini ancak; 3 ya
ya
ın altındaki çocukların henüz bilgisayar
kullanma olgunluuna ulamadıklarını belirtmilerdir (Yaar, 2002).
02).
Okul öncesi eitimde bilgisayar kullanımı çocukların kendi hızlarına
arına
na ve gereksinimlerine göre örenme ortamı saladıı için gereklidir.
Aratırma sonuçları 3-4 ya arasında bilgisayarla tanıan ve öretim programındaki
bilgisayar destei ile yapan çocukların,
daki temel etkinlikleri
etk
etkin
benzer sınıflarda bilgisayarı hiç kullanmayan çocuklaraa gör
göre daha fazla geliim gösterdi
gösterdiini
gösterdi
ini
in ortaya koymaktadır (Ataizi, 2002). Teknolojinin
saladıı motivasyon ve olanaklar aracılııyla bilgisayarlar
geliiminde
lgisayarlar
gisayarlar çocuun dil geli
iiminde de önemli bir yere sahip olabilir. Örnein uygun
yazılımlarla çocuklar daha karmaık ve uzun cümleler
konuabilirler.
(Akkoyunlu ve Turul, 2002)
mleler kurabil
kurabilir vve daha akıcı konu
nuab
YÖNTEM
YÖN
Aratırmanın modeli
Bu aratırma, betimsel tarama yöntemi
mi kullanılarak
kullanılarak
kul
larak yürütülmütür.
yürütülmütür. Karasar’a
Ka
Karasa göre bu yöntem olayların, objelerin, kurumların ve grupların ne
olduunu betimlemeye ve açıklamaya
çalımaktadır
maya ççal
ımaktad
aktadıır (Karasar, 2000).
2000) Bu sebeple okul öncesi öretmen adaylarının Bilgisayar destekli
2000
eitime yönelik tutumlarının belirlenmesinde
irlenmesinde tarama modeli kullanılmıtır.
kullanılm
kullanı
Aratırmanın Evreni ve Örneklemi
neklemi
Betimsel tarama yöntemiyle
çalımanın
Sakarya Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü Okul Öncesi Eitimi
yle
le yap
yapılan
n çalı
çal
ıman
m ın evrenini Saka
Anabilim Dalında örenim
içeriinde
enim
nim gören ve içeri
içeri
ind
inde bilgisayar ddestekli eitim ile ilgili yeterli bilgi olan bilgisayar I ve Bilgisayar II derslerini
almı olan 2, 3 ve 4. Sınıf
oluturduu
toplam 221 örenci oluturmaktadır (http://www.yok.gov.tr). Aratırmanın örneklemini
Sınıf örencilerinin
ö
olu
luturdu
turd u topl
ise evrenden ulaılan
lan 211
21 örenci
örenci oluturmaktadır.
oluturmaktad
tadıır.
Veri Toplamaa Aracı
Arac
Bu aratırmada
mada
ada veri toplama aracı
arac
ara ı olarak Arslan (2006) tarafından gelitirilen ve geçerlik, güvenirlik çalıması yapılan, Bilgisayar Destekli
Eitim Yapmaya
Ölçei
kullanılmıtır. Ölçein güvenirliini ortaya koymak amacıyla yapılan Cronbach Alpha güvenirlik
aya likin
likinn Tutum
li
Tutu Ölçe
i k
kulla
katsayısı
bulunmutur.
ısı ise .93 olarak bulunmu
bulu
tur.. Buna göre ölçein güvenirliinin oldukça yüksek olduu söylenebilir (Arslan, 2006).
Alt problemlerin
roblemlerin de
de
deerlendirilebilmesine
erlendirilebilme
yönelik olarak kiisel bilgilerin elde edilecei sorular ölçee eklenerek aratırma
gerçekletirilmitir.
irilmitir.
irilmi
Verilerin Toplanması
planm ı
planmas
Verilerin toplanma
nma sürecinde veri
v toplama aracı olarak kullanılan tutum ölçei 2009-2010 Bahar Yarıyılında 2,3 ve 4. Sınıflara 5 farklı
oturumda uygulanmıtır.
Ölçek daıtıldıktan sonra gruplara gerekli açıklamalar yapılmıtır. Açıklamalar ve ölçein cevaplanma süresi
mıtır. Öl
yaklaık olarak 10 dakika
kika sürmütür. Veriler toplandıktan sonra hatalı yâda eksik olan 6 anket deerlendirme dıı tutulmutur.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde u sıralama izlenmitir. Örneklem grubuna uygulanan tutum ölçeinden elde edilen veriler SPSS 15 (Statistical Package
for the Social Sciences) istatistik programına girilmi, yapılan aratırmada ortaya konulan problem cümlesi ve alt problemler dorultusunda
elde edilen sonuçlar incelenmi ve verilerin normal daılım göstermedii görülmütür. Bunun sonucunda verilere istatistiksel anlamda Nonparametric testler uygulanmıtır. Verilere sırasıyla; frekans, yüzde, Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri uygulanarak analiz
edilmitir. statistiksel analizler çerçevesinde elde edilen bulgular yorumlanmıtır.
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BULGULAR
Bu bölümde istatistiksel hesaplamalardan elde edilen bulgular yer almaktadır.
Tablo 1’de Aratırmaya katılan öretmen adaylarının cinsiyet daılımına ilikin bulgular verilmitir.
Tablo 1: Cinsiyete yönelik Bulgular
Cinsiyet
Erkek
Kız
Toplam

f
39
166
205

%
19
81
100

Aratırmaya katılan öretmen adaylarının %19’unu erkekler, % 81’ini de kızlar oluturmaktadır.
Tablo 2’de aratırmaya katılan öretmen adaylarının kiisel bilgisayara sahip olma durumlarına ilikin bulgular yer almaktadır.
Tablo 2: Kiisel bilgisayara sahip olma durumu
Kiisel bilgisayara sahip olma durumu
Evet
Hayır
Toplam

f
156
49
205

%
77
23
100

Aratırmaya katılan öretmen adaylarının % 77’si kiisel bilgisayarı olduunu beyan etmi, %23’de kiisel bilgisayarı olmadıını
belirtmitir.
Tablo 3’de aratırmaya katılan öretmen adaylarının sınıf daılımlarına ilikin bulgular yer almaktadır.
Tablo 3: Öretmen adaylarının sınıf daılımı
Sınıf daılımı
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Toplam

f
78
65
62
205

%
38
32
30
100

Bilgisayarı kullanabilme becerisi
Çok iyi
Kendi iimi halledecek kadar
Çok az
Toplam

20
10

Tablo 3 incelendiinde aratırmaya katılan öretmen adaylarının % 38’i 2. sınıfta, %32’si 3. Sınıfta,
nıfta, % 30’u da 4. ssınıfta
ınıfta eeitim
itim
it aldıkları
görülmektedir.
Tablo 4’de aratırmaya katılan öretmen adaylarının bilgisayarı kullanabilme becerilerine ilikin
almaktadır.
kin bulgular yer almaktadı
almaktad
ır.
Tablo 4: Öretmen adaylarının bilgisayarı kullanabilme becerilerine ilikin bulgularr
f
60
129
16
205

%
29
63
8
100

Tablo 4 incelendiinde aratırmaya katılan öretmen adaylarının % 29’u bilgisayar
bilgisayarı
ayarı çok iyi kulland
kullan
kullandıklarını
ıklarını beyan
b
etmilerdir. Öretmen
adaylarının % 63 bilgisayar kullanmasını kendi ilerini halledecek kadarr bildiklerini,
rini, % 8’i de bilgisayar
bilgis
bilgisayarıı kkullanmasını çok az bildiklerini
belirtmilerdir.
Tablo 5’de öretmen adaylarının bilgisayar destekli eitime yönelik
önelik
nelik tutumlarında
tutumlar
cinsiyete göre farklılıklarına yönelik bulgular yer
almaktadır.
Tablo 5: Öretmen adaylarının bilgisayar destekli eitime yönelik
tutumlarının
göre karılatırılmasına ilikin bulgular
elik
k tutumlar
tu
ının cinsiyete gör
Cinsiyet
Erkek
Kız
Toplam

N
39
166
205

Sıralar ortalaması
99,91
103,73
1

Toplam ortalama
orta
3896,50
896,5
17218,50
218,

U

p

3116,500

,718

IE
TC

Tablo 5 incelendiinde öretmen adaylarının bilgisayar
isayar destekli
deste
destekl eitime yönelik
elikk tutumlarında
tutum
cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı fark
olmadıı görülmektedir (U=3116,5, p>.05).
Tablo 6’da öretmen adaylarının kiisel bilgisayara
ilgisayara
isayara sahip olmalar
olmalarının anlamlı bir fark ortaya koyup koymadıı ile ilikin bulgular yer
almaktadır.
Tablo 6: Öretmen adaylarının kiisel
bulgular
sel
el bilgisayara sahip olmalarına
olmaları
olmalarına ilikin
ili
Kiisel bilgisayara sahip olma durumu
Evet
Hayır
Toplam

N
156
4
49
205

Sıralar
lar ortalaması
or
ortalam
107,97
107
107,9
887,18

Toplam ortalama
16843,00
4272,00

U

p

3047,000

,032*

Tablo 6 incelendiinde aratırmaya
tırmaya katılan
katıla
katı
lan öretmen
öretmen adaylarının
adaylar
daylarını kiisel bilgisayara sahip olanlar ile olmayanlar arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark olduu görülmütür
ülmü
mütür (U=3047, p<
p<.05).
Bu sonuca göre kiisel
sel
el bilgisayara sahip olan ööretmen
retmen adayları
a
kiisel bilgisayarı olmayan öretmen adaylarına göre bilgisayar destekli
eitime yönelik daha
ha olumlu tutum sergilemektedirler.
sergilemektedir
Tablo 7’de aratırmaya
tırmay
rmaya kat
katılan
ılan
an ööretmen
retmen adaylar
adaylarının
daylar
örenim gördükleri sınıf seviyelerine göre bilgisayar destekli eitime yönelik
tutumlarına ilikin
ikin bulgular yer almaktadır.
almaktadır.
al
Tablo 7: Öretmen
Öretmen adaylarının
adaylarının bilgisayar destekli eitime yönelik tutumlarının sınıf seviyelerine göre karılatırılmasına ilikin
adayları
bulgular
ar
Örenim
Ö
renim gördükleri sı
ssınıf
ınıf
2. Sı
S
Sınıf
ınıf
3. S
Sınıf
ınıf
4. Sınıf
ıf
Toplam

N
78
65
62
205

Sıralar ortalaması
100,51
97,74
111,65

2

df

p

1,972

2

,373

Tablo 7’de verilere
ere Kruskal-Wallis
Kruskal-W
Kr
W
H testi uygulanmıtır. Verilerden elde edilen sonuca göre örencilerin sınıf seviyelerine göre bilgisayar
destekli eitime yönelik
istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadıı gözlemlenmektedir (2=1,972, p>.05).
nelik tutumlarında
tutu
tu
aya katılan öretmen adaylarının bilgisayarı kullanabilme becerilerine göre bilgisayar destekli eitime yönelik
Tablo 8’de aratırmaya
tutumlarına ilikin bulgular yer almaktadır.
Tablo 8: Öretmen adaylarının bilgisayarı kullanabilme becerisine göre karılatırılmasına ilikin bulgular
Bilgisayarı kullanabilme becerisi
Çok iyi
Kendi iimi halledecek kadar
Çok az
Toplam

N
60
129
16
205

Sıralar ortalaması
129,49
96,68
54,59

2

df

p

24,122

2

,000*

Tablo 8 incelendiinde bilgisayarı çok iyi kullandıını ifade eden öretmen adayları ile dier adaylar arasında istatistiksel olarak oldukça
yüksek anlamlı fark bulunmutur. Bilgisayarı kendi iimi halledecek kadar kullanabilirim diyen grup ile bilgisayarı çok az kullanırım diyen
grup arasında da istatistiksel olarak oldukça yüksek anlamlı fark bulunmutur (2=24,122, p<.05).
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SONUÇ
Okul öncesi öretmen adaylarının bilgisayar destekli eitime yönelik tutumlarının incelendii bu çalımayı kendi kapsamı içinde
deerlendirdiimizde ortaya u sonuçların çıktıı görülmektedir.
Aratırmaya katılan öretmen adaylarının cinsiyet deikenine göre deerlendirildiinde bilgisayar destekli eitime yönelik tutumlarında
anlamlı bir farkın olmadıı görülmütür.
Aratırma sonucunda kiisel bilgisayar sahibi olan okul öncesi öretmen adayları ile kiisel bilgisayarı olmayan öretmen adayları arasında
bilgisayar destekli eitime yönelik tutumlarına ilikin anlamlı fark olduu görülmütür.
Aratırmaya katılan öretmen adaylarının eitim gördükleri sınıf seviyesine göre bilgisayar destekli eitime yönelik tutumlarında anlamlı bir
fark olmadıı görülmütür.
Aratırma katılan öretmen adaylarının bilgisayar kullanabilme becerilerine göre bilgisayar destekli eitime yönelik tutumlarında anlamlı bir
fark görülmütür. Buna göre bilgisayar becerisini çok iyi olarak tanımlayan grup dier iki gruba göre oldukça yüksek anlamlı farklılık
göstermitir. Yine bilgisayarı kendi iimi halledecek kadar kullanmasını bilirim diyen grup, bilgisayar kullanmasını çok az bilirim diyen
grupla arasında oldukça yüksek anlamlı fark olduu ortaya konulmutur.
Aratırma yapılırken elde yapılan gözlemler ve aratırma sonuçlarına göre u öneriler yapılabilir.
Okul öncesi öretmen adaylarının bilgisayar destekli eitime yönelik tutumlarında kiisel bilgisayara sahip olma durumuna göre anlamlı
farkın olduu görülmütür. Bu açıdan deerlendirildiinde olumsuz tutum sergileyen öretmen adaylarının yeterl
yeterli derecede bilgisayarla
etkileime girmeleri salandıı takdirde olumlu tutum gerçekletirebilecekleri söylenebilir.
Aratırmada bilgisayar kullanabilme becerisini çok az olarak tanımlayan grup yeterli seviyede bilgisayar kullanma
llanma becerisine
becerisin sahip oldukları
becerisin
takdirde olumlu tutum sergileyebilecekleri ifade edilebilir. Bunun örencilere yeterli derecede bilgisayar
ar kullanabilecekleri
ullanabilecekleri oortam salamak
ve bu aratırmadan yararlanılarak bilgisayar ile ilgili seçmeli derslerin eitim sürecine dâhil edilmesi ile
gerçekleebilecei
le gerçekle
çekleebilecei düünülebilir.
dü
düün
ü
Öretmen adaylarının eitim aldıkları sınıf seviyesine göre bilgisayar destekli eitime yönelik tutumları
anlamlıı bir farkın
mları arasında
nda aanlaml
farkı
farkın olmaması
ve bilgisayar destekli eitime yönelik pozitif tutum sergilemeleri onların bu bilince sahip olduklarını
adaylarının
klar
arıını göstermektedir.
göstermektedir Öretmen
Öretmen
men ada
mezun olduktan sonra meslek hayatlarında bu görüleri muhafaza edebilmeleri için gerekli yazılım
donanım
altyapısının
azılım
m ve do
donan
ım altyap
ltyapıısının
n göre
görev yerlerinde
olması oldukça önemlidir. Bu altyapının ilgili birimlerce karılanması gerektii söylenebilir.
ir.
Aratırma sürecinde yapılan gözlemler neticesinde okul öncesi eitime yönelik öretici
programlarının
yaygınlatırılması ve yeterli
ici oyun programlar
programları
ının yaygınlatı
derecede çeitlendirilmesinin oldukça önemli olduu ifade edilebilir. Son olarak okul
ull öncesi
önces eitim
eitim
m kurumlarında
kurumlar
kurumlarıında görev yapan öretmenlere
de bu tür bir aratırma yapılarak sonuçlar karılatırılabilir.
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Özet
k, eeitim
itim hizmetlerini
hizmetlerini daha faydalı
Günümüzde örenme-öretme etkinliklerini örencilerin ihtiyaçlara yanıt verecek biçimde ekillendirmek,
ve etkili bir biçimde yürütmek ve çada bir eitim-öretim ortamı yaratmak maksadıyla dier teknolojik
ojik araçlar
açlar gibi bilgisayard
bilgisayarda büyük
ölçüde kullanılmaktadır.
Bu aratırmanın amacı, Mula ve Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Öretmenlii Anabilim Dalındaki
destekli
daki
aki ööretmen adaylarının
adayla
adaylarının bilgisayar
gisa
öretime yönelik görülerinin çeitli deikenlere göre belirlenmesidir.
Aratırma 2009 tarihinde ilgili üniversitelerde okul öncesi öretmenliine devam eden
n 314 ööretmen
retmen aday
adayıyla
ıyla yürütülmü
yürütülmütür. Tarama
modelinde yürütülen bu aratırmanın verileri, aratırmacı tarafından oluturulan bilgi
ve Keskinkılıç
(2006)
gi formu ile birlikte Alabay
A
Ke
tarafından gelitirilen okul öncesi öretmenliindeki öretmen adaylarının bilgisayar
öretime
belirlenmesi
yar destekli
dest
öretime yönelik
yöneli görülerinin
görül
anketi ile salanmıtır. Verilerin analizinde frekans, yüzde daılım, t testi ve varyans
ans
ns analizi kullanılmıtır.
kullan
kulla ılmıtır.
Aratırma sonucunda, öretmen adaylarının cinsiyetine, mezun oldukları lise türüne,
internetten
ürüne, gelir miktarına,
miktar
ten faydalanma durumlarına
göre anlamlı bir farklılamanın olmadıı, örenim gördükleri üniversitede her zaman
ulaabilecekleri
bilgisayara sahip olma arasında
zama ula
abilecekleri
lecekl bir bilgi
anlamlı bir iliki olduu tespit edilmitir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, bilgisayar, öretmen adayı, eitim, öretim
öretim
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Abstract
In today’s world, like many other technologic tools, the computer
teaching-learning activities in such a way as to
er iss being used to shape the teach
meet the needs of students, to conduct educational activities more
effectively
efficiently, and to create a contemporary education
ree eeff
fectively
ly and efficient
efficie
environment.
The purpose of this study is to investigate the attitudes
des of the
th pre-school teacher
eacheer education
educatio students of Mula and Gazi Universities towards
computer-aided teaching in relation to some variables.
bles.
The study was carried out among 314 student
the departments
nt teachers
teachers fr
from th
tss of
o pre-school teacher education of the above-mentioned
universities in 2009. The data for this study
dyy which
wh
was carried oout in line with the survey model were collected through a personal
information form developed by the researcher
by Alabay and Keskinkılıç (2006) to solicit the attitudes of the
rcher and
and a questionnaire developed
deve
dev
pre-school teacher education students toward
towardss computer-assisted teac
teaching. In the analysis of the data, frequencies, percentages, t-test and
tow
teachin
variance analysis were used.
At the end of the study, it was found
ound
und that the student teachers’
te
teachers’ attitudes
attitud do not vary significantly depending on their gender, the type of the
high school graduated, incomee level, and the extent to which they
make use of the internet, yet, there is a significant correlation between their
ym
having a computer availablee anytime at university where they aare studying and their attitudes.
Key Words: Pre-school,, computer,
education, teaching
omputer, student te
teacher, education
GR
Bilgisayarların e
eitim
yadsınamaz
bir gerçektir. Bilgisayarların eitim-öretim sürecinde etkin olarak kullanılmasında
itim sürecine katkısı
katkısı artık yads
adsıınam
na
çeitli faktörler
ler
er rol oynamaktadır
oynamaktad
oynamaktadıır (Deniz, 2000).
Bilgisayar,
yaratıcı
gelitirici soyut kavramlar için görsel elementleri içermekte, hayal gücünü ve
r, örenciyi
örenciyi motive edici,
e
yaratıcı düünmeyi
d
merakını
nıı geli
ggelitirici
tirici
rici özellikler de taımaktadır
taımaktad
aktadı (Demirel ve dierleri, 2005).
Dolayısıyla
sistemlerine girerek öretim alanında da kullanılmaya balanmıtır. Öretme-örenme etkinliklerini bireysel
ısıyla bilgisayarlar okul sistemlerin
ihtiyaçlara
eitim hizmetlerini daha verimli ve etkili bir biçimde yürütmek ve çada bir öretmera cevap verecek ekilde
ekilde
lde düzenlemek,
düz
dü
örenme ortamı
tamıı yaratmak amacıyla
tam
amacıyla dier araçlar gibi bilgisayarlar da geni ölçüde kullanılmaktadır (Baykal, 1986).
amacı
Bilgisayarlar eitimde
itimde hem amaç hem de araç olarak kullanılmaktadır. Bir amaç olarak bilgisayar öretimi, bilgisayarların ne olduu ile ilgili
bilgilerden, programlama
dillerine kadar oldukça geni bir alanı kapsamaktadır. Eitimde bilgisayardan yararlanmada önemli rol oynayan bir
amlama dille
amlam
takım etmenler bulunmaktadır.
Bu etmenler unlardır (Hızal, 1989); Öretmen eitimi, planlılık ve aratırmaya dayalı olma, yönetim ve
unmak
unmakta
kamuoyu destei salama, program (Yazılım), programlarla bütünleme, ülkeler arasında salıklı iletiim, donanım, eitime ayrılan finansal
kaynaklar, bakım-onarım ve destek hizmetlerdir.
Bu dorultuda, bilgisayar destekli eitimin temel bileenleri; donanım, örenci, öretmen ve yazılımdır. (Özgen ve arkadaları, 2009)
Bilgisayarların eitim-öretimde kullanımı, tüm eitim-öretim faaliyetlerinin bilgisayar tarafından yapıldıı bilgisayar destekli eitim
balamında olabildii gibi, bilgisayarın çeitli eitim-öretim faaliyetlerinin yanı sıra destek olarak kullanıldıı bilgisayar destekli öretim
balamında da olabilmektedir (man, 1998).
Örencinin karılıklı etkileim yoluyla eksiklerini ve performansını tanımasını, dönütler alarak kendi örenmesini kontrol altına almasını;
grafik, ses, animasyon ve ekiller yardımıyla derse karı daha ilgili olmasını salamak amacıyla eitim-öretim sürecinde, bilgisayardan
yararlanma yöntemine kısaca Bilgisayar Destekli Öretim (BDÖ) denebilir (Arseven, 1986). Bir baka tanıma göre, BDÖ, sistem içinde
programlanan dersler yoluyla örencilere, bir konu ya da kavramı öretmek veya önceden kazandırılan davranıları pekitirmek amacıyla
bilgisayarın kullanılmasıdır (Aktümen ve Kaçar, 2003).
Akkoyunlu (1998)’e göre bilgisayar destekli öretim; bilgisayarların eitim sistemi içine programlanan dersler ve etkinlikler yoluyla
örencilere bir konu veya kavramı öretmek ya da önceden kazandırılan bilgi ve becerileri pekitirmek amacıyla kullanılmasıdır.
Yalın’a ( 2007) göre bilgisayar destekli öretim; bilgisayarların sistem içine programlanan dersler yoluyla örencilere bir konu ya da
kavramı öretmek ya da önceden kazandırılan davranıları pekitirmek amacıyla kullanılmasıdır.
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Bilgisayar destekli öretim uygulamaları sayesinde öretmen zamanını daha rahat kullanabilir. Yazı tahtasına yazılarak zaman kaybına yol
açan aratırma türü çalımalar bilgisayar aracılııyla verilebilir. Öte yandan bir konuyu kaçıran örenci, öretmeni rahatsız etmeksizin, aynı
konuyu bilgisayardan ileyebilir (Aktümen ve Kaçar, 2003).
Hızlı teknolojik gelimelerin bir sonucu olarak bilgisayarlar günlük yaamın birçok alanında kullanılmaya balanmı ve günlük yaantımızın
ayrılmaz bir parçası haline gelmitir. Günümüzde toplumların gelimilik düzeyleri, bilgisayar kullanabilen birey sayısı ile doru orantılıdır
(Aktümen ve Kaçar, 2003).
Bunun için günümüzde örenme-öretme etkinliklerini örencilerin ihtiyaçlara yanıt verecek biçimde ekillendirmek, eitim hizmetlerini
daha faydalı ve etkili bir biçimde yürütmek ve çada bir eitim-öretim ortamı yaratmak maksadıyla dier teknolojik araçlar gibi
bilgisayarda büyük ölçüde kullanılmaktadır.
Buradan hareketle bu çalımanın amacı; Mula ve Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Öretmenlii Anabilim Dalındaki öretmen adaylarının
bilgisayar destekli öretime yönelik görülerinin çeitli deikenlere göre belirlenmesidir.

20
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YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Tarama modelinde yürütülen bu aratırmanın örneklem grubunu 2009-2010 eitim-öretim yılında, Mula ve Gazi Üniversitesi Okul Öncesi
Öretmenlii Anabilim Dalında örenim görmekte olan 314 öretmen adayı oluturmaktadır.
Verilerin toplanması ve analizi
Bu aratırmanın verileri, aratırmacı tarafından oluturulan bilgi formu ile birlikte Alabay ve Keskinkılıç (2006)
tarafından
006)
06) tarafı
taraffından ggelitirilen “Okul
Öncesi Öretmenliindeki Öretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öretime Yönelik Görülerinin Belirlenmesi”
irlenmesi”
enmesi” anketi ile salanmıtır.
Verilerin analizinde frekans, yüzde daılım, t testi ve varyans analizi kullanılmıtır. Ayrıca aratırmadaki
katkılarından
dolayı
aki destekleri
stekleri ve katkı
katk
ılar
larıınd
n
örencim erife Mehtap Er’e teekkür ederim.
BULGULAR
Tablo 1: Okul Öncesi Öretmen Adaylarının Görüleri ile Cinsiyet
Arasındaki
insiyet Arası
Aras
ındaki
ndak liki
N

Cinsiyet
Kız
Erkek

X

S

t

267

64,4007

7,66942

47

62,8723

6,56280

1,285

Sd

P

312

,398

Aratırmaya katılan okul öncesi öretmen adaylarının görüleri ile cinsiyetlerinin kar
kar
karılatırılmasında
ıla
latırılmasıında (p>0,05
(
olduundan) cinsiyete göre
dır.. Cinsiyete göre görü
görü puanlar
puanları
ını birbirine yakın olduu saptanmıtır.
istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılamadıı anlaılmaktadır.
puanlarının
Buradan anlaıldıı gibi cinsiyet ayırt edici bir faktör deildir.
Tablo 2: Okul Öncesi Öretmen Adaylarının Görüleri
leri ile Mezun Oluna
Olunan Lise Türü Arasındaki liki
Lise Türü
Meslek lisesi

IE
TC

Düz Lise
Anadolu Lisesi
L
Anadolu
olu Öretmen
Ö men Lisesi
L
Fenn Lisesi
Lise

N

%

57
63
68
82

18,2
20,1
21,7
26,1

2

0,6

42

13,4

314

100,0

Dier

Toplam

Varyans
aryans kaynaı
Grupl arası
Gruplar

Kareler toplamı
218,022

Sd
5

Kareler ortalaması
43,604

Gruplar içi
Grupla

17502,691

308

56,827

Total
al

17720,713

313

F
,767

P
,574

Aratırmaya katılan
n okul ööncesi öretmen adaylarının görüleri ile mezun olunan lise türü karılatırılmasında (p>0,05 olduundan)
istatistiksel olarak anlamlı
am biçimde farklılamadıı anlaılmaktadır. Lise türüne göre görü puanlarının birbirine yakın olduu saptanmıtır.
Anlamlı farklılıın olmayıının sebebinin liselerde okutulan bilgisayar ders saatinin ve müfredatının aynı olmasından kaynaklandıı
düünülebilir.
Tablo 3: Okul Öncesi Öretmen Adaylarının Görüleri ile Gelir Miktarı Arasındaki liki
N

%

130

41,4

1001-1250 TL

59

18,8

1251-1500 TL

40

12,7

1501-1750 TL

37

11,8

Geliri Miktarı?
1000 TL ve altı
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1751 TL ve üstü

48

15,3

Toplam

314

100,0

Varyans kaynaı
Gruplar arası

Kareler toplamı
435,288

Sd
4

Kareler ortalaması
108,822

Gruplar içi

17285,426

309

55,940

Toplam

17720,713

313

F
1,945

P
,103

Aratırmaya katılan okul öncesi öretmen adaylarının görüleri ile gelir miktarı karılatırılmasında (p>0,05 olduundan) istatistiksel olarak
ndür
anlamlı biçimde farklılamadıı anlaılmaktadır. Ayrıca gelir durumlarının da düük olduunu söylemek mümkündür.
Tablo 4: Okul Öncesi Öretmen Adaylarının Görüleri ile nternetten Faydalanma Durumu
mu Arasındaki
Arasındaki liki
Arası
X

S

t

sd
2,921

P

20
10

N
Evet

276

64,6268

7,33176

Hayır

38

60,8684

8,16443

,2288

312

Aratırmaya katılan okul öncesi öretmen adaylarının görüleri ile internetten faydalanma
dalanma durumuna
urumuna göre kar
karılatırılmasında
ılatır
(p>0,05
olduundan) istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılamanın olmadıı görülmektedir.
tedir.
Tablo 5:Okul Öncesi Öretmen Adaylarının Görüleri ile Bulunduklarıı Üniversitede
niversitede Her Za
Zaman Ulaabilecekleri
Ulaabil
Bir Bilgisayar
Olma Durumu Arasındaki
ındaki liki
li
liki
k
X

Evet

N
225

64,7600

S
7,03342
033

Hayır

89

62,6854

8,50481
5048

t
2,216
16

sd
312

P
,013*
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*p<0.05
ggörü
duklarrı üniversit
üniversi
Aratırmaya katılan okul öncesi öretmen adaylarınınn görüleri
ile bulundukları
üniversitede her zaman ulaabilecekleri bir bilgisayar olma
durumunun karılatırılmasında (p<0,05 olduundan)
dan) istatistiksel
istatistiks olarak anlamlı
istatisti
amllı bir biçimde
bi
b
farklılamanın olduu görülmektedir. Anlamlı
farklılıın, her zaman bilgisayara ulaabilenlerin
inn lehine olduu
oldu saptanmıtır.
sa
Anlamlı
nlam farklılıın olmasının sebebinin; öretmen adaylarının
aynakland
nakla ıı düünülebil
il htiyaç duydukları anda bilgisayara ulaabilmelerinin, tutumlarını
gününün çounun okulda geçmesinden kaynaklandıı
düünülebilir.
olumlu yönde etkiledii sonucuna ulaılmıtır.
öretmen
adaylarının istedikleri bilgiye istedikleri anda ulaabilmelerinden
mıtır.. Bu durumun ise; öö
retm
ret
kaynaklandıı düünülebilir.
TARTIMA
VE SONUÇ
TARTI
MA V
Aratırmaya katılan okul öncesi ööretmen
retmen adaylarının
adaylarının görüleri
adayları
görüleri
leri ile cinsiyetlerinin karılatırılmasında (p>0,05 olduundan) istatistiksel
olarak anlamlı biçimde farklılamadıı
“Karadeniz Teknik Üniversitesinde Okuyan Öretmen Adaylarının
amad
madııı anlaılmaktadır.
anlaılmaktad
adıır. Asan’ın
Asan’ın (2000)
Asan’ı
(2
Bilgisayara Yönelik Tutumlarını
adlıı aratırmasında
da benzer sonuçlara rastlanmıtır. Çalımanın sonuçları; cinsiyet
umlar
mlarıını Belirlemek”
Belirl
adl
arattırma
faktörünün, bilgisayara yönelik
ölçüde etkilemediini
göstermektedir. Yine Kaya (2006) “Selçuk Üniversitesi Eitim
yöneli tutumu
tutumu
mu önemli
öne
etk
Fakültesinde Örenim
Öretmen
m Gören
Gör Ö
retmen Adaylarının
Adayla
Adaylarının BDÖ’
BDÖ ye likin Görülerinin Çeitli Deikenler Açısından Analiz Edilmesinde” de,
aratırmaya katılan
ye ilikin görüleri arasında farklılık olmadıı sunucuna rastlanmıtır. Üzel ve
n kı
kkız
ız ve erkek öörencilerin,
rencilerin,
lerin, BDÖ’
B
Özdemir’in (2008)
Öretmenlii
Örencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumlarıyla, Örencilerin Baarılarının
2008)
008) ““lköretim
im Matematik Ö
Ö
retm
ret
ncelenmesi” adlı
adlı çalımalarında
çalımalar
arıında benzer bulgular
bulgul görülmütür. Saraçolu ve Kalı (2001) tarafından yapılan aratırmada “Öretmen
Adaylarının
ın Bilgisayara Yönelik Tutumları
Tutuml
Tutumları ile Bilgisayar Baarıları Arasındaki likiler” belirlenmeye çalıılmıtır. Bu çalımada da benzer
sonuçlara
rastlanmı,
tutum ile cinsiyet arasında anlamlı bir farlılık bulunmamıtır. Bununla birlikte Teo (2008) “Preara
ra rastlanm
rastlanmı
ı, bilgisayara yönelik tu
Servicee Teachers’ Attitudes Towards C
Computer Use: A Singapore Survey”; Baki ve arkadalarının (2008) “Öretmen Adaylarının
Matematik
Yönelik Tutumları”; Çelik ve Bindak’ın (2005) “lköretim Okullarında Görev Yapan
tik Öretiminde
Öretiminde Bilgisayar Kullanımına
Ö
K
Öretmenlerin
rin Bilgisayara Yöneli
Yönelik Tutumlarının Çeitli Deikenlere Göre ncelenmesi”; Yumuak ve Kıyıcı’nın (2004), “lköretim
Öretmenlerinin
Yönelik Tutumlarının ncelenmesi” adlı çalımalarında cinsiyet ile bilgisayara yönelik tutum arasında anlamlı
in Bilgisayara Yön
Yö
farklılıklara rastlanmamıtır.
Bu bulgular bizim bulgularımızla paralellik göstermektedir. Ayrıca yapılan dier çalımalarda da bilgisayara
anmamıtır. B
anmam
yönelik tutumun cinsiyete
siyete ggöre deimediini destekler niteliktedir (Güler ve Salam, 2002; Deniz, 2000; Hunt and Bohlin, 1993).
Aratırmaya katılan okul
k öncesi öretmen adaylarının görüleri ile mezun olunan lise türünün karılatırılmasında (p>0,05 olduundan)
istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılamadıı anlaılmaktadır. Saraçolu ve Kalı’nın (2001), “Öretmen Adaylarının Bilgisayara
Yönelik Tutumları ile Bilgisayar Baarıları Arasındaki likilerin Belirlenmesi” adlı çalımalarında da bizim bulgularımızla benzer sonuçlara
rastlanmıtır.
Aratırmaya katılan okul öncesi öretmen adaylarının görüleri ile gelir miktarı karılatırılmasında (p>0,05 olduundan) istatistiksel olarak
anlamlı biçimde farklılamadıı görülmektedir.
Dolayısıyla, Gerçek ve arkadalarının (2006) “Öretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeitli Deikenler
Açısından ncelenmesi” balıklı çalımalarının bulgularıyla, bizim bulgularımız benzerlik göstermektedir.
Aratırmaya katılan okul öncesi öretmen adaylarının görüleri ile bulundukları üniversitede her zaman ulaabilecekleri bir bilgisayar olması
durumu karılatırılmasında (p<0,05 olduundan) istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde farklılamanın olduu görülmektedir. Anlamlı
farklılıın her zaman bilgisayara ulaabilenlerin lehine olduu saptanmıtır. Çelik ve Bindak’ın (2005) çalımasında, öretmenlerin
bilgisayara yönelik tutumlarına cinsiyet, bran ve görev yapılan yerleim biriminin etkisinin olmadıı, ancak elinde bir bilgisayar olan
öretmenlerin olmayanlara göre daha olumlu tutuma sahip oldukları; bilgisayar öz yeterlilii, bilgisayar kullanma sıklıı ve bilgisayara
yönelik olumlu tutumlar arasında pozitif ve anlamlı ilikiler bulunduu ortaya çıkarılmıtır. Bu bulgular, bizim bulgularımızı destekler
niteliktedir.
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Öretmen adaylarına bilgisayar kullanma becerilerinin kazandırılması, eitimin kalitesini etkileyen önemli bir deikendir. Öretmen
adaylarının bilgisayar tutumlarının eitim sürecinin etkili ve verimlilii açısından yakından ilikili olabilecei birçok aratırmacı tarafından
bildirilmitir (Altun, 2003; Atıcı, 2000).
ÖNERLER
Üniversiteler örencilerin bilgisayar ve internet kullanım imkânlarını daha da arttırılmalıdır.
Öretmen adayları bilgisayarı nasıl kullanacakları konusunda yeterince bilgilendirilmeli ve eitilmelidir.
Örenciler ve Öretmenlere, bilgisayar destekli öretime yönelik görülerinin yanında etkinliklere göre bilgisayar destekli öretim
aratırmaları yapılmalıdır. Örnein; bilgisayar destekli fen-doa etkinlikleri, Türkçe-dil etkinlii, Beden Eitimi ve Oyun etkinlikleri gibi.
Bilgisayar destekli öretim uygulamaları konusunda; yönetici, öretmen, örenci, eitimbilimci ve bilgisayar yazılımcılarının görülerini
ortaya koyup, çözüm önerileri sunacak daha kapsamlı aratırmalar yapılmalıdır.
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Öz
Bilgi toplumuna geçi sürecinin ülkemiz açısından son derece yaamsal olduu göz önüne alınırsa bu süreçte bilgi ve iletiim teknolojilerinin
eitimde etkin kullanılmasına yönelik planlama ve uygulamaların ayrı bir önem kazanmakta olduu görülmektedir.
okullarda bilgi
ir. Özellikle
Ö
ve iletiim teknolojilerinin (BIT) öretilmesi ve örenme/öretim süreçlerinin etkinletirilmesinde kullanımı
ullanıımı konusunda yapılan
ullan
uygulamaların izlenmesi ve gözlenmesi büyük önem taımaktadır. Bu çalımada okul yöneticilerinin
nin okullarda bilgi ve iletiim
teknolojilerinin öretilmesi ve etkin kullanılmasında en önemli faktörlerden biri olan bilgisayar öretmenlerinin
menlerinin
enlerinin rollerine ilikin algıları
incelenmitir. Dört büyük ilimizde bilgisayar öretmeni bulunan 288 okul müdürünün ve 196 bilgisayar
yar öretmeninin
ö
retmeninin konuya ilikin görü
ve algıları anket ve açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar ile toplanmı, elde edilen veriler üzerinde
nde nitel ve nicel çözümleme yöntemleri
y
kullanılmıtır. Nicel verilerin sonuçları çalımaya katılan yöneticilerin bilgisayar öretmenlerinden
önceliklerini, nitel
en
n bekledikleri görevlerin
görevlerin öncelik
öncelikler
verilerin sonuçları ise bu görevlerin içeriklerini netletirmitir.
Anahtar sözcükler: Bilgi ve iletiim teknolojileri, Bilgisayar öretmenlerinin görevleri, Okul
ul müdürlerinin
ürlerinin alg
aalgıları
ıları

20

Abstract
In the process of transforming into information societies, the applications as well as planning for the effective
effectiv use of computer and
information technologies in education is very important. Especially, the investigation
computer
and information
vestigation of applications of co
com
technologies in schools could solve the problems and suggest new ways for
such
or the use of su
ch tools in
i effective teaching and learning. This
study investigated the perceptions of school administrators towards computer
administrators
and 196 computer
puter teachers’
achers’ roles. 288 school
sch
adm
teachers’ from four big cities participated in the study. Data were collected
open-ended questions, and the gathered
cted trough questionnaires
questionnaires and
question
d open-e
op
data were analyzed through qualitative and qualitative methods. The
showed the administrators’ priorities, and
he quantitative data fi
findings
ndings show
showe
qualitative data findings indicated the priorities’ content in regardd to expectations of com
computer
teachers.
puter teachers
Keyword: Computer and Information technologies, Computer teachers,
chers,
ers, School administrators’ perceptions
perc
pe
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Geçmite sanayilemeden endüstri toplumuna geçi süreci
sürecini doru deerlendirmek
erlendirmek
irmek bir üülkenin gelimilik düzeyini belirleyen en önemli
unsur olmutur. Günümüzde ise endüstri toplumundan
geçi sürecini
planlayamayan ve uygulamayan toplumların pek
ndan bilgi toplumuna
top
to
recini doru
do
d
çok yönden dierlerinin gerisinde kalacaklarınaa kesin gözüyle
bakılmaktadır.
Öte yandan
bilgi toplumuna özgü farklı nitelikte insan gücü
gözü
ba
y
gereksinimi, eitimde de farklı boyutları ve yaklaımları
zorunlu olarak
gündeme getirmektedir (Reigeluth & Joseph, 2002; Sezal, 2005).
yakla
ol
Günümüzde eitim sistemlerinin örenciyi
hazır
bireyler olarak yetitirmesi beklenmektedir. Aksi takdirde toplumların 21.
yi bilgi
lgi toplumuna
t
haz
ırr bire
birey
yüzyılda hedeflenen gelimeleri gerçekletirmeleri
yaam standartlarına ulatırmaları mümkün görünmemektedir.
kle
letirmeleri
eleri ve bireylerini yüksek
yükse ya
Ülkelerin bilgi ve iletiim teknolojilerini
çalıtıkları gözlemlenmektedir. Bazı ülkeler müfredatta
erini eitime
eitime
e
me farklı
far
farklı yaklaımlarla
rla bütünletirmeye
bütü
b
bilgi teknolojilerini ayrı bir ders olarak ele almakta, bazıları
baz
ise bilgi vve iletiim teknolojilerini derslerle bütünletirme yoluna gitmektedirler
(Empirica, 2006). Bilgi ve iletiim
letiim teknolojilerinin ö
leti
öörenme
renme ve öretme süreçlerinde nitelii artıracak ekilde etkin kullanılmasında
müfredatın dıında ikinci önemli
ortaya çıkmaktadır. Burada alan öretmenleri, bilgisayar ve formatör
nemli etmen okullardaki uygulamalarda
uygulama
uygulamal
öretmenlerinin yanı sıraa okul
büyüktür.
kul yönetiminin etkisi
et
oldukça büyü
Ülkemizde okullarda bilgi ve iletiim
öretilmesi
ve dier dersler ile bütünletirilmesi konusunda ihtiyaç duyulan bilgisayar
iletiim teknolojilerinin
knolojil
öre
öretmenleri 1990 yyılından
dier
seçilen ve hizmet içi ile eitilerek atanan formatör öretmenlerin yetitirilmesi sureti ile
ılında
ndan itibaren di
er alanlardan
lanlarda seç
karılanmıtır. Daha sonra 1998
tarafından eitim fakültelerinin yeniden yapılandırması ile açılan “Bilgisayar ve Öretim
1998’de yyılında
ılında YÖK
ÖK ta
tara
Teknolojileri E
Eitimi
mezun olanların atanmaları ile bu ihtiyacın giderilmesi amaçlanmıtır. BÖTE bölümleri ilk
itimi (BÖTE)” bölümlerinden me
mezunlarını
vermitir
(Akkoyunlu, 2002). Bu bölümde 2003 yıllarında 822 olan öretmen istihdamın 2006 yılı ve
nı 2001-2002 yılında
yyıılında vermi
tir (Akk
sonrasında
nda
da 2023 olduu
oldu
oldu
u görülmektedir (YÖK,
(YÖK 2007).
(YÖ
Bilgisayar
balıca
görevlerinin; “(1) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen görevlerinin dıında bilgisayar koordinatör
ayar ö
ööretmenlerinin
retmenlerinin
enlerinin ba
lıca görevle
görevl
öretmenleri
nleri ve zümre öretmenleri
öretmenleri ile uyum içerisinde çalımak; (2) Dersleri dersin amaçları dorultusunda ve ders daıtım programlarında
ö
belirlenen saatlerde bilgisayar der
dersliinde
ilemek; (3) Dersliin bakım ve temizliinden sorumlu olmak; (4) Derslikte çıkabilecek ve
ders
kendisinin çözemedii
problemleri bilgisayar koordinatör öretmenine anında duyurmak; (5) Zümre öretmenler toplantısında alınan
zemedi
zemedi
i teknik
nik pro
kararlara göre kendisine
düen
ndisine dü
en görevleri yapmak” olarak belirtildiini görüyoruz, (MEB, 1993).
Bilgisayar öretmenlerinin
nlerini görevleri ve bu görevlerin yerine getirilmesinde birincil derecede denetim odaı olan okul yöneticilerinin
nlerinin
bilgisayar öretmenlerinin
okullardaki ilevleri ve görevlerine ilikin algılarının önemi ülkemizde birçok aratırmacı tarafından belirtilmi ve
i
ini
bu konuda çalımalar yapılmıtır. Kayak ve Orhan (2009, sf, 5) yaptıkları çalımalarında bilgisayar öretmenlerinin görev yaptıkları
okullarda eitime yönelik olarak en çok “okuldaki sınıf ve bran öretmenlerine nternet’ten aratırma yapma konusunda yardımcı olmak”,
teknik olarak da en çok “okuldaki sınıf ve bran öretmenlerine bilgisayar dersliklerini kullanmalarında teknik yardımda bulunmak” ile
uratıklarını belirlemilerdir.
Seferolu (2009) çalımasında okul yöneticilerinin ve deneticilerin bilgisayar öretmenlerinden
beklentilerinin eitim ve öretim dıı etkinliklerde younlatıı sonucuna varmıtır. Öte yandan bilgisayar öretmenlerinin mesleklerinin ilk
yıllarında tükenme sürecine girdikleri, özellikle de kiisel baarısızlık algısı boyutunda ciddi bir sorun yaadıkları belirlenmitir (Deryakulu,
( 2005).
Bu çalımada okul yöneticilerinin ve bilgisayar öretmenlerinin “bilgisayar öretmenin” rolüne ilikin algı ve görülerinin incelenmesi
amaçlanmı, beklentiler ile somut uygulamalar arasındaki farkın irdelenmesine çalıılmıtır. Balıca aratırma soruları unlardır:
(1)
Okul yöneticilerinin bilgisayar öretmenlerinin görevlerine ilikin algıları nelerdir?
(2)
Bilgisayar öretmenlerinin okul müdürünün desteine ilikin algıları nelerdir?
(3)
Bilgisayar öretmenlerinden okul yönetimi tarafından görevleri dıında talep edilen iler nelerdir?
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YÖNTEM
Bu aratırmada nitel ve nicel veri toplama ve çözümleme yöntemleri kullanılmıtır. Dört büyük ehirde Milli Eitim Bakanlıı’na
balı ilköretim okullarından bilgisayar öretmeni olan tüm okullar (655) seçilmi ve bu okulların 284’ünde görev yapan 288 okul
yöneticisi ve 196 bilgisayar öretmeni çalımaya gönüllü olarak katılmıtır. Veriler 5’li likert tipinde sorulardan oluan anketler ve
açık uçlu sorulardan oluan bilgisayar öretmenleri ve okul yöneticileri için gelitirilmi iki ayrı ölçme aracı ile toplanmıtır.
Aratırmaya katılanlara ilikin demografik veriler Tablo 1’de verilmitir.
Çalımaya katılan okul yöneticilerinin % 12,5 ‘u kadın, % 87,5’u ise erkektir. Yöneticilerin büyük çounlu 11 yıl ve üzerinde
yöneticilik deneyimine sahiptir. Bilgisayar öretmenlerinin cinsiyet daılımları %54,1’i kadın ve %45,1 erkek olarak belirtilmitir.
ncelenen okulların %78.3’ünde bir bilgisayar öretmeni istihdam edilirken, %18.6’sı iki bilgisayar öretmenine, %2.8’ise 3
öretmene birden sahiptir.
Tablo 1. Okul yöneticilerine ilikin demografik veriler
N

%

36
252
288

12.5
87.5

21
43
39
34
141

7.6
15.5
14
12.2
50.7

20
10

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Yöneticilik deneyimi
Sene
0-1
2-4
5-7
8-10
11-yukarı

Tablo 2. Bilgisayar öretmenlerine (BÖ) ilikin demografik veriler

IE
TC

N
Cinsiyet
Kadın
106
Erkek
89
Toplam
195
Deneyim
Yıl
0-1
46
2-4
1011
5-7
40
8-10
4
11 ve üzeri
4
Toplam
195
Okuldaki kadrosu
Bilgisayar öretmeni
196
Formatör öretmen
53
Dier
3
2002 yılından sonra mezun
un olan
olanlar
Görev yaptıkları okuldaki
uldaki
daki bilgisayar
bilgisa
bilgisay öretmeni sayısı
1 öretmen
198
2 öretmen
47
3 öretmen
7
4 öretmen
n
1

%

554.1
45.4
100,0

23.6
51.8
20.5
2.1
2.1
100,0

77.8
7
21
1.2
1.
90

78.3
18.6
2.8
0.4

BULGULAR
BULGULA
LG
Okul Yöneticilerinin Bilgisayar Ö
Öretmeninin
retmeninin Görevlerine
G
likin
li
likin
k Algıları
Okul yöneticilerinin bilgisayarr ööretmeninin
retmeninin görevlerine ili
ili
ilikin
kin A
Algıları Tablo 3’de verilmitir. Yöneticilerin %16,7’sinin bilgisayar
öretmeninin rolünün Bilgii Teknolojileri dersleri vermek old
olduuna katılmamaları çok ilginçtir. Yöneticilerin % 93,8’i bilgisayar
öretmenlerinin dier ders
BT
kullanılması
konusunda eitmesi gerektiine katılırken, %89,5’i bilgisayar
ers öretmenlerini
ö etmenl
BT kullan
l ılm
öretmeninin eitim amaçlı
maçlıı bilgisayarları
maçl
bilgisayarları kullanıma
k
kullan
ıma hazır hale getirmesini, %89,4’ü ise dier öretmenlere BT kullanımı konusunda
yardım etmesini istemektedir.
büyük çounluunun BÖ’den okulun web sayfasının hazırlanması (%85,4), okulun
emektedir.
mektedir. Yine yöneticile
yöneticilerin büyü
bilgi teknolojileri
görü gelitirmesi (%89,7) ve eitim materyallerinin gelitirilmesine yönelik
rii alt yapısının
yyapısının oluturulmasında
oluturulmas
lmasıında
n
önerilerde bulunması
unmas
nması (%84,7)
7) konusunda beklentisi
beklent
beklenti bulunmaktadır.
Tablo 3. Okul
görevlerine/rollerine ilikin algıları
ul yöneticilerinin bilgisayar
bilg
ööretmenlerinin
retmen
Katılmıyorum (%)

Kararsızım(%)

Katılıyorum (%)

Kesinlikle
Katılıyorum (%)

Bilgi teknolojileri
knolojileri dersinin
knolojiler
dersinin
n verilmesi
vve
Dier öretmenleri
etmenleri BIT kkonusunda eitilmesi
Dier öretmenlerin
enlerin ppr
programlama konusunda eitilmesi
Dier öretmenlere
ere BIT kullanımında yardım edilmesi
er
Eitim amaçlı bilgisayarların kullanıma hazır hale getirilmesi
Yönetim amaçlı olarak kullanılan bilgisayarların kullanıma hazır hale
getirilmesi
Okulun web sayfasının hazırlanması
Dier dersler için ders materyallerinin hazırlanması
Okulun Bilgi teknoloji altyapısının gelitirilmesine yönelik önerilerde
bulunmak
Eitim materyallerin gelitirilmesine yönelik önerilerde bulunmak

Kesinlikle
Katılmıyorum (%)

N=274
=274

3.6
1.1
7.4
1.5
1.5
2.9

13.1
4.0
30.1
4.4
6.2
15.2

8
1.1
12.1
4.8
2.9
4.7

43.8
35.8
31.6
39.6
32
35.9

31.4
58
18.8
49.8
57.5
41.3

2.5
8
1.8

6.5
30.7
4.4

5.5
15
4.1

41.8
24.8
40.6

43.6
21.5
49.1

2.6

6.6

6.2

41.6

43.1

Yöneticilerin bilgisayar öretmeninin görev ve sorumluluklarına ilikin açık uçlu soruya verdikleri cevaplardan ortaya çıkan temalar
Tablo 4’te verilmitir. 288 okul yöneticisinden 62’si açık uçlu soruya cevap vermitir. Açık uçlu sorulardan elde edilen bulgular ile
Tablo 3’deki bulgular benzerlikler göstermektedir.
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Tablo 4. Okul öneticilerinin bilgisayar öretmeninin görev ve sorumluluklarına ilikin düünceleri: çerik analizi sonuçları
N
18
15
3
13
11
2
37
8
1
2
10
1
1
1
5
3
1
3
1
35
3
12
11
1
4
2
1
2
12
1
8

20
10

Okul Yöneticilerinin Görülerine
Açıklamalar
likin Temalar
Yöneticiler ve öretmenler için teknik destek
Laboratuarları ve okulun bilgisayarlarını çalıır durumda tutmalı
Dier dersler için teknolojik sınıflar hazırlamalı
dari iler
E-Okul
Web sayfası hazırlamak
Bilgisayar öretmenlerinin i tanımı ve özlük ileri
Sadece ders vermeli
Haftanın be günü mesai saatlerinde okulda bulunmalı
Teknoloji alt yapısı ile ilgili her ii yapmalı
Her okulda mutlaka en az bir BÖ bulunmalı
Bilgisayar öretmeni sadece görev tanımlamalarındaki i ve sorumlulukları yapmalı
Görev tanımları yeniden yapılanmalı
lçelerde bilgisayar öretmenine yardımcı teknisyen olmalı
Okul dıında görevlendirilmemeli
Mesai saatleri dıı çalımaya (hafta sonu seminerler) ek ücret verilmeli
Bilgi ve teknoloji tasarım dersine girmeli
Veli ve dier öretmenlere seminer vermeli (velilere e-okul semineri)
Proje gelitirmeli:
Mesleki yeterlilik
Pedagojik formasyonu olmalı
Programlama ve yazılım konusunda kendini gelitirmeli
Donanım konusunda bilgisini kendini gelitirmeli
Teknolojiyi takip etmeli
En az dört yıllık üniversite mezunu olmalı
Örenci merkezli öretim uygulayabilmeli
Gerçek yaamdan BT uygulama örnekleri vermeli
Teknolojinin eitimle bütünletirilmesinde lider
BDE yi tüm okulda ve dier derslerde yaygınlatırmalı
BT’ ini yaygınlatırmak amacı ile projeler gelitirmeli: (bilgisayar öretmeni
meni teknolojikk anlamda projeler yapmal
yyapmalıı teknolojik
anlamda okulun alt yapısını gelitirmesi için öneriler yapmalı, ileriye dönük çalımalı.)
BT kültürü oluturmalı
BT müzesi kurmalı
Tüm bran derslerinde BDE kullandırtmak
Tüm branlarla iletiim kurmak

2
1
1
4
1

Tablo 4’de okul müdürlerinin açık uçlu soruya verdikleri yanıtların içerik
ik analizi sonucunda;“Yöneticiler
sonucunda;“Yöneticil ve öretmenler için teknik destek“,
Mesleki yeterlilik” ve “Teknolojinin
“Teknolojin eitimle bütünletirilmesinde lider”
“dari iler”, “Bilgisayar öretmenlerinin i tanımı ve özlük ileri”, “Mesleki
olmak üzere balıca be temel kategori belirlenmitir. Yöneticilerin
rinn en fazla bilgisayar öö
öretmenlerinin
retmenlerin i tanımları-özlük ileri ile mesleki
yeterlilikleri konusunda görü bildirdikleri görülmektedir.

IE
TC

Bilgisayar Öretmenlerinin Okul Yöneticilerinin Bilgisayar Öretmenleri
likin Düünceleri
menleri Hakkındaki
Hakk
Hak ındaki
daki Algılarına
Al
A
Bilgisayar öretmenlerine okul yöneticilerinin bilgisayar
algılarına
ilikin düünceleri sorulmutur. Tablo 5’te
ayar öretmenleri hakkındaki
ndaki algı
alg
ıla
gösterildii gibi bilgisayar öretmenlerinin büyük çounluu
o
unlu
unlu
u ookul müdürlerinin
inin mesleki geliimleri için kendilerini desteklediklerini (%79,6)
ve yarısından çou mesleki geliimleri için kendilerine
dilerine önerilerde
öner
öneriler bulunduklarını
arıını (% 59,4) belirtmilerdir. Yine bilgisayar öretmenlerinin
yarısından fazlasının (%68,7) yöneticilerinin di
dier
di
er ööretmenler
retmenler ile BT’in okulda
d yaygınlatırılmasına yönelik olarak ibirlii yapmalarına
da
destek verdikleri belirlenirken, öretmenlerin
kısmen ek i talebi ile karılatıkları görülmektedir
rin %49,7’sinin görevleri dıında
ddı
Tablo 5. Bilgisayar öretmenlerinin okul
desteine
düünceleri
kul yyöneticilerinin
ticile
desteine yönelik
yön
N=196 Cevapsız:9
Mesleki geliimleri için seminerr vs. katılımına
katı
katılımına destek
Mesleki gelimeleri için seminer
iner
ner vs. ön
önerisi
Gerek duyulan donanımın kar
kar
karılanması
ılanmas
lanmasıı
Gerek duyulan yazılımın
ınn karılanması
karılanmas
kar
lanmasıı
Dier öretmeler ile ibirli
ibirliine
birliin
ine destek
Görevi dıında ek
k iiler
ler talep edilmesi

Hayır(%)
Hayıır(%
Hay
r
4.1
11
11.9
8.2
11.8
8.6
21,4

Kararsızım (%)
4.1
7.4
3.7
4.9
2.9
26.2

Kısmen (%)
12.1
21.3
28.2
31
19.8
49.7

Evet (%)
79.6
59.4
60
52.2
68.7
2.7

Öte yandan, bilgisayar
ayar ö
ööretmenlerinin
retmenlerinin “okul yyöneti
yöneticisinin
ci
sizden talep ettii ek iler nelerdir” açık uçlu sorusunu cevaplayan 110
öretmenin verdii
i yanıtların
yan
içerik analizi sonuçları
sonuçlar
onuçla ı Tablo 6’da görülmektedir. Analiz sonucunda Teknik (alt kategoriler:bilgisayar tamiri,
genel-teknik ve teknik idari), dari
kategoriler:
genel idari, E-okul, Web sayfası hazırlamak) ve Eitim olarak üç temel kategori
dari (alt kategori
gori
belirlenmitir.
Öretmenlerden
kendisiden talep edilen iler içerisinde bilgisayar laboratuarının temizlii olmasını belirtmesi de ilgi
tir.
r. Ö
Ö
retmenlerden birisinin
b
kendisid
çekicidir.
r.
Tablo 6.. Bilgisayar öretmenlerinin
okul yöneticilerinin kendilerinden ek talepleri konusundaki düünceleri:çerik analizi sonuçları
öretmenlerinin oku
ö
Talepler

Açıklamalar

Teknik
k

Bilgisayarların tamiri:
Bilgisayarların
Bilgisay
t
(Bilgisayar tamiri, donanim ve yazilim sorunlari, bilgisayar parcalarinin montajinin yapilmasi ve cikartilmasi, bilgisayar sisteminin
kurulumu,
bilgisayar ve elektronik araclarin teknik bakim ve tamiri, bilgisayar laboratuvari disindaki bilgisayarlarda olusan her turlu sorun,
urulumu, bbilg
Genel
el teknik
el
tekn
tek
destek ( Internet baglantisi sorunları, isletim sistemi kurulması, okul aginin yonetimi, meslektaslarin (diger ogretmenlerin karsilastiklari
sorunlarin cozumu, teknik servis gibi gorulme
Teknik-dari (23 nisan - 29 ekim gibi resmi törenlerde ses sistemlerini kurma dj lik yapma, CD kopyalama, genel bilgi-islem sorunlari, idari islerde teknik
destek, ogrenci odevlerinde sorumlu olmak, okul bilisimi ve yonetimi ile ilgili isler, okul sorunlari vb.
Teknik-Kiisel iler:
okuldaki ve evdeki bilgisayarlarında yaanan problemleri gidermek, bireysel isler ve ozel istekler

dari

21
22
15
8
39

Genel dari
idari belgelerin hazirlanmasi(14), idari bölümle ilgili çalımalarda yardımcı olmak ve cozum uretmek' ogrenci forografi cekmek ve bilgisayarda
duzenlemek, okul ders programı hazırlama, ogrenci fislerini bilgisayara girme, okul ders proramı hazırlama, okul sunumlarını hazırlama, okul zili, okul
içi rütun iler (ortak sınav hazırlama), vb.
E-Okul-Mebsis(1)

Eitim

N
43

Web Sayfası Hazırlanması:
Okul web sitesinin tasarlanmasi ' gelistirilmesi ve güncellenmesi:
Dier öretmenlerin ofis uygulamaları konusunda eitimi, eitim materyallerini bazı öretmenler için hazırlama (1)

Okul-Lab Temizlik

27

3
8
3
2
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SONUÇ VE ÖNERLER
Tablo 5 te belirtildii gibi bilgisayar öretmenlerinin yarısı okul yöneticilerin kendilerinden kısmen ek i talebinde bulunduklarını
belirtmilerdir. Konu ile ilgili açık uçlu sorulara ilgili bilgisayar öretmenlerinin açıklamaları, okul yöneticilerinin kendilerinden idari, teknik
vb. olmak üzere öretmenlik meslekleri ile ilgili olmayan çeitli i taleplerinde bulunduklarını belirtmilerdir. Bu bulgular bilgisayar
öretmenlerinin i tanımlarının bazı okul yöneticileri tarafından çok iyi anlaılmadıını veya bilgisayar öretmenlii i tanımının yeterince
dikkate alınmadıını ortaya çıkarmıtır. Bu bulguları genellemek mümkün olmasa da bilgisayar öretmenlerinin i tanımlarının sadece
mevzuatlarda kalmayacak ekilde, okuldaki dier öretmenlere ve yöneticilere açık ve anlaılır hale getirilmesi gerekmektedir. Okul
yöneticilerinin yaklaık %17’nin bilgisayar öretmenlerinin biliim teknolojileri dersini vermesine katılmadıı da dikkate alındıında
bilgisayar öretmenlerinin görev tanımının en azından sözkonusu yöneticiler tarafından doru algılanmadıı açıktır.
Bu aratırmanın önemli bulgularından bir dieri ise yaklaık 35 yöneticinin bilgisayar öretmenlerin mesleki yeterlilikleri ile ilgili dile
getirdikleri kaygılar ve önerilerdir. Burada dikkate alınması gereken bir konu çalıan öretmenlerin eski BÖTE programlarından mezun
oldukları ve benzer aratırmaların yeni program mezunlarına ilikin de yapılması gerektiidir. Bunlardan elde edilecek bulgular da dikkate
alınarak bilgisayar öretmenlerinin mesleki yeterlilikleri i tanımlarina paralel olarak belirlenmeli ve gerek gerek lisans programları bazında
gerekse mesleki geliim programları bazında iyiletirmelere gidilmelidir.

IE
T

C

20

10
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ON USING AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUE FOR CAREER
GUIDANCE
Musa PEKER

Ahmet ZENGN

Hüseyin EKZ

Abstract
Career guidance is essential for student’s life. Secondary school grades receive the least amount of attention in terms of career guidance. Due
to the fact that guidance is not provided efficiently, students have important problems in performing their professions and they have to work
in a field that they do not desire. The study identifies the reasons why the career guidance activities are not carried out effectively and
develops specific software to minimize the negative causes. By using fuzzy logic method, prior educational successes of the students and
teacher views were integrated in a manner that makes it possible to identify the professional interest and capacities of the students. The study
develops an alternative method to the traditional career guidance activities. Study was undertaken with 150 unbiased students from 10th and
11th grades in Vocational High Schools in Bolu and Mudurnu in 2007-2008 educational period.
Key words: field selection, career guidance, fuzzy logic, education.
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1. INTRODUCTION
Selecting a profession is one of the most important decisions in a person’s life. The fact that the number of professions have
hav increased, the
expertise in professions have developed according to the increase in professions and the period of preparation
paration
ion for a profession is
i rather long
contribute to the importance of selecting one. Selection should be done meticulously and carefully since repeating
eating the procedur
proceduree is very hard
and at times impossible [1,2].
The most important phase in profession selection is the career guidance undertaken in secondary
econdary
dary schools in Turkey. Until 2006-2007
2
lp of their
heir teachers and families, they were guided
educational periods, students used to decide about future careers in the 8th grade. By the help
ctronics and Computer;
Computer; they were aad
to vocational school education if they had interest in the fields such as Accounting, Electronics
advised to register
at general high schools or Anatolian high schools if they displayed interest in Architecture,
cture,
ture, Medicine or Engineer
Engineering.
The students from different types of high schools take the same classes and are informed
ormed of fields that they can choo
choose in guidance classes in
-SVET)
VET) supported by
b the Ministry
Ministry
try of
o Education since 2006the framework of Strengthening Vocational Education and Training (MEGEP-SVET)
2007 educational period [3]. Students are guided and oriented towards a selection
ction of a profession in their
th fields at the end of 10th grade by the
help of the views of the guidance teacher, their parents and the grades they
year
y have received
ceived during the school
sch
yea [3].
There are certain parameters to take into account in the guidance of students
Although
such as Interest Inventory,
dents to different fields.
fi
oug activities
act
Careers, Decision Making and Questionnaires were administered
d to students in the prior
prio years,
rs, the
ttheir results have not been properly
interpreted. As a result of this ineptitude, majority of the students
towards
entss were guided involuntarily towar
to
war fields that they did not select. In
addition, other reasons for career guidance to be misdirected are as follows:
ollow
x
The structural difficulties of filling in the observation form
according
to secondary schools directives,
m which is necessary ac
accordin
co
x
The difficulty of evaluating the results by thee school guidance
process will take a very long time if the secondary
nce teachers:
ers: The proc
school has a high number of students,
x
The difficulties faced during the interpretation
etation of the
th results: It is necessary
essary tto determine what the student results gleaned from the
form refer to in terms of selection of a field. This process is usu
usually done haphazardly.
Additionally, a decision by the guidance teacher
phaz
requires him/her to be equipped with necessary
ary
y knowledge in the area,
area
x
The difficulties of career guidance
nce att schools when there are no
n guidance teachers available which makes it impossible at times,
x
The difficulties faced as a result
sult of not including the student and the parent in the process directly which weakens the acceptability
of the suggestions given in the Guidance
dance
ance Suggestion Form.
The main goal of this study is too increase the applicability
applicabil of career guidance activities practiced in the last grade of secondary schools for
students. With this aim in mind
students
ndd and the st
udents as the center, the percentages of tendency towards different fields were calculated by using
fuzzy logic approach according
of the student, interests and abilities determined by questionnaires and
rding
ding to the data such as academic success
su
the views of teachers and
d the parents.
pa
2. BACKGROUND
2.1 Fuzzy Approach
roach M
Method
Many of thee concepts in the nature
qualitatively with the help of the human brain. This approach makes it possible for
natu can be modeled
mode
linguistic expressions
numerically and provides the analysis of situations by means of possibility when
pressions of daily life to be modeled
mo
expressions
The problem is tried o be solved by utilizing the expert practices and experiences and
sions
ions of probability are not sufficient.
sufficie
suffic
approximation
ximation techniques [4].
The terms
ms ‘good, tall, successful and warm’ in the expressions ‘good person, tall height, successful student and warm water’ are linguistic
terminologies
es and they are regarded as fuzzy concepts. The common denominator in these terms is the relativity involved; hence they need to
be digitized by
y involving them oon a relative plane [4]. The basic elements of Fuzzy Logic System are unit of fuzzification, unit of output,
rules base and unit
which can be seen in Figure 1 [5,6,7].
it of defuzzification
defuzzif
def

Figure 1. Basic Configuration of a fuzzy logic system
The fuzzification comprises the process of transforming entry values from the system symbolic values that are linguistic qualifiers. The
membership function is used to associate a grade to each linguistic term of fuzzy sets such as small, the smallest etc [8]. After the input and
output values of the model or the controller are determined and expression sets (such as little, very, hot, cold) are selected for the variables
the rules are used from the rules base to establish the relationships between the input and output.
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If the inputs of the system are A and B and the output is C;
The rule ‘If A = x and B = y; then C = z’ will determine the fuzzy B value of C output according to the A and B input variables. The output
unit which uses the fuzzified inputs and the rules from the rules base processes the incoming data and provides an output (fuzzy). Since this
output will be used in the real world (in the real system) the fuzzy values need to be turned into real values. This process is called
defuzzificiation [6].

Informatics Interest value (B)
Electronics Interest value (E)
Accounting Interest value (MF)
Furniture Interest value (MD)
Teacher view- Informatics
Teacher view- Electr. (ÖGE)
Teacher view- Acc. (ÖGMF)
Teacher view- Furn. (ÖGMB)

Input set

Informatics
matics ccareer point value
alue (B
(BMP)
Electronics
ectronics career po
point value (EMP)
MP

Fuzzy Logic
rules

Mathematics-based
Social studies-basedGPA
GPA(SNO)
(SZNO)

20
10

3. DESIGN OF FIELD ORIENTATION SYSTEM MODEL WITH FUZZY LOGIC
The first step in applying fuzzy logic to a system is to identify the system input and output [9]. In this study, the input set consists of the
grade point averages (GPAs) in 9th grade Mathematics-based and Social Studies-based classes, career interest values obtained through
questionnaires and teacher-view values input set acquired through interviews classroom guidance teachers. The output set consists of
Informatics careers point value, Electrics-Electronics point value, Accounting-Financing point value and Furniture-Decorations point value.
The range of each fuzzy set for inputs is different according to its weight. When forming fuzzy sets, triangle and trapezoid membership
functions are used. The block schema of the system designed to identity the professional tendencies are given in Figur
Figure 2.
The system consists of three parts: input set, rules set and output set. 10 parameters are given as input to the system.
are grouped, the
ystem. If they
t
input set consists of three groups. They are;
GPAs (SNO, SZNO): They are the average annual mean values of 9th grade students in Mathematics-based
tics--based and Socia
Social Studies-based
classes. GPA in Mathematics-based classes consists of the means of Physics, Chemistry, Biology andd Mathematics
thematics classes. GPA
GP
G
in Social
Studies-based classes consists of the means of History, Geography and Turkish classes at the end off the year. Figure 3 shows the
the me
membership
m
function according to Mathematics-based GPA.

Accounting
count
career poin
point value (MFMP)
Furniture caree
career point
nt va
value (MDMP)

R
Rules
set

Output set

IE
TC

Schema
Figure 2. Block
ck Sc
Sche of the system

Figuree 3. Ari
Arithm
Arithmetic grade point average membership function
Teacher viewss (OG):
(OG) It is the
he value that shows th
the disposition of the students towards specific careers and obtained through one-on-one
interviews with students and through
acquiring
thro
acquiring the
t views of parents and other teachers that know the student. When determining the value,
the teachers
to
ers have considered all the 4 fields
fi
t determine the disposition of the student. The membership function that displays the values
related
d to teacher views on Furniture-Decor
Furniture-D
Furniture-Decoration
eco
field is seen in Figure 4.

Figure 4. Teacher views membership function
Professional/vocational disposition values (OG-B, OG-E, OG-MF, OG-MD): A vocational/professional disposition questionnaire with 75
questions was prepared in order to determine the interests and the capabilities of the students. The questionnaire was administered to 150
students. The answers to the questions required answering in ‘yes, no and sometimes’. The student received 100 points for answering ‘yes’,
50 points for answering ‘sometimes’ and zero points for answering ‘no’ according to the field he/she is in as can be seen in Table 1. An
Excel table was used to determine the percentage of disposition towards Information Technologies, Electrics-Electronics, AccountingFinancing Furniture-Decorations fields [Table 2]. The questions in the questionnaire were prepared for all the 4 fields. According to the
answers given, the means for each field were calculated and the interest for specific fields was determined.
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Figure 5. Professional orientation membership function
Totally 86 rules were established among the parameters that have an effect on the system after the membership functions of the necessary
parameters and low and high limits were determined. Some of these rules are given below as examples:
x
If the SNO is high and SZNO is low while the disposition towards Information technologies is high along with a positive teacher
view towards the field it means information career point is very good;
x
If the SNO is high and SZNO is low while the disposition towards Electrics-Electronics is high along with a positive teacher view
towards the field it means Electrics-Electronics career point is good;
ow along with a nnegative teacher
x
If the SNO is good and SZNO is low while the disposition towards Furniture-Decoration field is low
view towards the field it means Furniture-Decoration career point is poor;
x
If the SNO is medium and SZNO is not poor while the disposition towards Accounting-Financing
along with a
-Financing
ng field is medium aalo
normal teacher view towards the field it means Accounting-Financing career point is medium;
x
If the SNO is good and SZNO is not poor while the disposition towards Information
n technologies
chnologies is medium along with
wi a normal
teacher view towards the field it means Information technologies career point is medium.
The membership function calculated according to questionnaire results can be seen in Figure
gure 5 and
nd the input set values used in the system are
given in Table 3.
Table 1. Sample survey questions
tions

Although the system was designed
esigned for use
us with 9th graders,
aders it was
w administered to 11th and 12th graders in order to test the accuracy of the
obtained results and the academic
cademic success, questionnaire
questionnaire results
res
and teacher views were processes by the use of Mandani Fuzzy Logic
Method. In order to test
from vocational classes were compared with the results obtained through fuzzy logic
est the results, student grades
gr
model. The presentt means
mean obtained
obtained from vocatio
vocational cla
classes (MDO) and the vocational points obtained from output of fuzzy logic system
(MP) are shown in Table 4. The table uses the value
values from Table 3.
points to the results of a student survey
Table 2. Assigning
A
Professional interest values (survey result)

BLM TEKNOLOJLER
TEK
TEKNO
LGS (B)
ELEKTRK-ELEKTRONK
ELEKTR
KTRK-E
LGS (E)
MUHASEBE
MUHASEB
UHASE
VE FNANSMAN LGS (MF)
MOBLYA
MOB
MOB
L
VE DEKORASYON LGS (MD)

%65,00
%72,50
%37,50
%40,00

Table 3. Student input information

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Department
Dep

Information
form
tech.
Information tech.
Information tech.
Information tech.
Information tech.
Information tech.
Electronics
Electronics
Electronics
Electronics
Electronics
Accounting-financing
Accounting-financing
Accounting-financing
Accounting-financing
Accounting-financing
Furniture
Furniture
Furniture
Furniture

Input sub-set

SNO

SZNO

B

E

MF

MD

OG-B

OG-E

OGMF

OGMD

90
85.45
75.67
81.50
20
85.48
50
35
79.56
89.45
45
94.13
75.9
97.5
79
63.05
85.45
77.3
23
95

50
55
45
63.05
55
65.22
62.23
62.55
41.35
69.86
70.99
65.2
89.2
22.6
68
58.8
95
67.45
31.35
24.99

75
100
20
80
44
95
70
70
15
75
75
40
75
40
60
50
65
35
25
20

60
45
40
55
45
65
80
80
90
90
90
40
65
40
55
50
55
50
55
50

75
85
20
20
30
45
30
30
80
70
65
35
45
35
70
75
50
75
30
30

100
100
0
20
100
30
35
35
20
65
35
50
80
70
70
45
90
80
70
70

100
100
50
100
0
100
50
50
0
0
50
0
0
0
0
0
50
0
0
0

0
50
0
50
50
0
90
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
50
50
0

0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
85
100
100
0
0
50
0

0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
100
0
80
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Correlation coefficient and average absolute error (OMH), two of global statistical methods, were utilized in order to test the consistency of
the results obtained from means of present vocational classes and the vocational points obtained from output of fuzzy logic system.
Table 4.Input data and results from fuzzy logic method
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

field
Information tech.
Information tech.
Information tech.
Information tech.
Information tech.
Information tech.
Electronics
Electronics
Electronics
Electronics
Electronics
Accounting-financing
Accounting-financing.
Accounting-financing
Accounting-financing.
Accounting-financing
Furniture
Furniture
Furniture
Furniture

means obtained from vocational
classes (MDO)
75.5
91.56
47.55
73.55
15.55
95
78
14.95
90
90.03
68.75
74
91.5
50
73
75
90.05
80.25
15
55

vocational point values (MP)
74.60
90.30
40
78.03
9.67
90.2
50
10.7
77.9
89.8
65
71.10
89.20
52
71.10
73
89.8
78.5
10.2
48.24

Comparison with a +5 & -5
error tolerance
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

20
10

No

Coefficient of determination: It is simply the square of correlation coefficient. In the case that
at coefficient
oefficient of determination is clo
close
clos to 1, the
linear dependence between X and Y variables are strengthened. In this study, the coefficient
ent off determination obtained through comparison
between present means obtained from vocational classes (MDO) and the vocational points
nts obtained
ned from output
outp of fuzzy logic
log system (MP)
is calculated as 0,909943.
Average absolute error (OMH): It is the value obtained by the addition of percentages
ntages for each result obtained from
fro dividing the observed
and forecasted data value differences in a series to observed values. The error between the desired value and the result of the fuzzy logic
model is absolute and in the case that this value is close to zero we can say
y thatt the result is statisti
statistically close to
t the desired value. In this
study, average absolute error is calculated around 7.01%.
The fact that OHM value was low and that the correlation coefficient was close to 1 show that the fuzzy
system forecasts are correct.
fuz logic
lo
Figure 6 displays a graphics showing the proximity values of the values
ues that were compared.
100
90
80
Not deeri

70
60

Meslek dersleri ortalaması(MDO)

50

Mesleki puan(MP)

40
30

IE
TC

20
10
0

1

4

7

10 13 16 19 22 25 28 31 34
3 37 40 43 46
Örenci sıra no

Figure
igure
gure 6. The comparison
com
of fuzzy logi
logic output and the present means in vocational classes
The present means in vocational
ocational classes and tthe vocational point
p
values obtained from fuzzy logic system were compared in this system that
was implemented on 150 students. According to the resul
results, the system calculated the grade point values of 130 students correctly with a +5
and -5 error tolerance.
ance.
nce. The success of the system was
wa calculated
ca
to be 86.6%.
4. RESULTS AND EVALUATION
In this study,
udy, the input set consisting of the
t grade
gra point averages (GPAs) Mathematics-based and Social Studies-based classes, career interest
values obtained through questionnaires and
an teacher-view values input set acquired through interviews classroom guidance teachers and the
output set consisting of Informatics care
careers point value, Electrics-Electronics point value, Accounting-Financing point value and FurnitureDecorations
developed and increased in order to create a more developed and determined system. In this study, the
ons point value can be deve
aptitude of students
was aimed to be determined as the output set. The system can be applied to all fields in secondary schools
tudents to the 4 fields w
and a more comprehensive
mprehensive study can be undertaken.
REFERENCES
Yıldız, T. T., “Web Destekli Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Mesleki Yönlendirme”, Yayınlanmamı Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2005).
Kuzgun, Y., “Meslek Danımanlıı”, Nobel Yayın Daıtım, Ankara, 6-9, 335-352, (2000).
Milli Eitim Bakanlıı, Eylül, Tebliler Dergisi, 2552: 537-567 (2003).
Turksen, I.B., 1991. Measurement of membership functions and their acquisition. Fuzzy Sets and Systems, 40:538.
Tutmez, B. 2007. An uncertainty oriented fuzzy methodology for grade estimation, Computers&Geosciences,
33(2):280-288.
Dadone, P., “Design Optimization of Fuzzy Logic Systems”, Doctor of Philosophy in Electrical Engineering,
Virginia Polytechnic Institute and State University, 2001
Mendel, J. M., “Fuzzy Logic Systems for Engineering: A Tutorial”, Proceedings of the IEEE, 83(3), 1995.
Elmas, Ç., “Bulanık Mantık Denetleyiciler”, ISBN 975-347-613-2, 2003.

Copyright © IETC

1023

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

OPEN AND DISTANCE LEARNING – THE CRUCIAL IMPORTANCE OF
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Abstract
In last time, Open and Distance Learning (ODL) become more and more an attractive way to complete their studies for people who losted the
first occasion or, simply, will change their profession. The remarcable development of communication through global internet offer to ODL
the true possibility to follow the teachig and learning process in an easy and successful manner. Step by step, the individual is dependent of
his PC (and of internet connection). But in the same time, step by step, the ODL student is faced to the situation of loneliness, without a
direct, face to face communication to other individuals, to the teacher. The human been is a social entity. For him, the presence of others is,
in many ways, very important. The only interaction with others through PC can be followed by a situation of cutting
utting the sensation of reality
by the student, and of loosing of contact with real life. Is this a real provocation for ODL managers? How
w can be this
tth overtaking? This
problem is a more stingen one for formes communist countries. There, the mature generation, educatedd in communist
communist times, is still in
working period and they feel more stringent the necessity to use ODL.

20

10

I . THE PERIOD OF TRANSITION FROM THE COMMUNIST SYSTEM TO
O A MARKET
KET ECONOMY
In December 1989 a dramatic change has begun in Romania. The collapse of communist system
changes in
em
m was followed by a long list of ch
our life, from the abandon of centralised system to a free market – in economy; from the unic
nic partyarty- to the pluralism; from the certainty of
job position to a wide offer of jobs; and so on.
If in the former communist time, in Romania were 46 universities and short term education institutions, now
there are
n
ar more than 115
universities, both state and private. Followed, the number of students have had a constant
constant and great growing, from 1164,000 (in 1989) to
716,000 (in 2007-2008); to a population of 21,570,000. [1]
Due to the concrete condition of life, and to the fact that the number of statee grants
more young people feel the
ants are insufficient, more and m
necessity to work and to learn in the same time. On the other site it exists an important
who don’t
have any higher studies
ortan number
number of people
peo
d
and who feel the fact that it can come a time when the lack of educationn can be an imppediment to preserve
their job. Similarly, there are a
pr
great number of people who want to change their job to a better paid orr to a new one.
In all these cases, the ODL was, and remain, an opportunity to fullfil
consider the ODL a true second
llfil their aspirations. All these people
pe
peo
chance in their life.
The flexibilty of ODL, and the facility to follow up the own program
gram
am of study, both
bo in time and in space, generate to the above mentiond
people a great interest. In the very beginning this posibility of studies was adopted by a growi
growing number of people, year after year.
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II THE INCIPIENT FORM
PRESENT TIME OF ODL.
ORM OF ODL IN ROMANIA.
MANIA.
NIA. PRE
In 1996 the first ODL studies have begun in Romania.
ania.
The experience was poor. The former educationn in „without frequency”
system which
freque
wh had functioned in communist time was not applicable
whi
due to the poor quality of education (especially
cially
lly ddue to the lack af cconnection between teacher and students). Due to the extremely small
number of students (in comparision with other
Romanian ministry of education began a vide program concerned to
ther countries), the Ro
Rom
development of ODL.
But, the low number of PC’s implies
to follow up. Then, a sui-generis system was adopted. Tutorial
es the fact that a true
tr ODL wass impossible
impos
imp
centers were organised, with library,
and later with
rary,
ary, an
th a sufficient number
numbe of PC’s.
The students receive the manuals
nuals
uals or CD’s (especially produced for
f this system) and periodically (usually two – tree times on a semester)
teachers present some important
in tutorial centers. With these occasions teachers can also elucidate the
mportant
portant problems in tutorial seances
sean
difficulties encountered by the students in cou
course of learning.
Later, the Ministry off Educ
Education
Educati
on has elaborated
orated standards of ODL in order to assure a quality of education by distance learning. Step by step,
the universities developed
programs
field of specialities and qualifications. In the same time, a majority of universities have
eveloped
velope ODL progr
ams inn a large
larg fie
developed the system
ystem of virtual university, special de
ddestinated to students from ODL system.
Now, the large
have acces tto internet and can follow the teaching-learning process on line. Also for those who don’t
rge
ge majority of students
stude
have theirr own
internet rooms in tutorial centers where the student can enter in his own account, can
wn PC, the universities have organised
orga
preparee his lesson and can, also, enter in con
directly with his tutor. Then the importance of tutorial courses in tutorial centers dropped
cconnection
o
down. In their place, the role of the tutors
tutor have attain an increased importance.

III. THE
TH LEARNING PROCESS – AN ACTIVE AND INTERDEPENDENT ONE
Herbert A. Simon,
mon, winner of th
the 1978 Nobel Prize in Economics, says that the paradigm of concept of “knowledge” was modified from the
ability of accumulation
reproduction of knowledge to the uses with discernment of these. [2]
ation aand re
On the base of research
rch on
o field of neurology, cognitive psychiatry and stages of human development, Peter Ewell [3] has elaborated eight
principles of learning. These are like following:
1) Student is actively implicated in his learning process. He doesn’t only receive the information but he constructs it himself.
2) By this element, the student has the possibility to establish, to test, and to process connections and models in direct concordance with his
past experience and knowledge.
3) The learning process take place both in the school environment (in time and in space) and in “non-school” environment. The learning
process in an informal one and can follow up everywhere and every time
4) Due to the 3rd principle, also false conceptions can appear. In this context it is necessary to follow his direct experiences or direct
discussions with other persons in order to modify or replace it.
5) The interest of student to learn can be increased in cases of stimulative and provocative cases, in cases which exceed the own experience.
6) Of a crucial importance is the feed-back received by the student from his colleagues, and, more important, from the teacher. This will be
more efficient if it will be more frequent. Without a practice of the studied things, the skills will be forgotten.
7) The effectiveness of feed-back will be higher if it takes place in an agreeable, friendly environment, with frequent interpersonal interaction
and support,
8) The learning process is more effective if the own reflection is implied. The co-relations with the own experiences and knowledge offer to
the student the possibility to evaluate his skills and his effectiveness of learning. Following, the own reflection constitute a self-conducted
process of improvement in process of learning. [4]
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From the above elements it follows that the role of interpersonal interactions is a crucial one (principle 6 and 7). More, if this relationship
implies the teacher, then the
effectiveness and the efficiency of the learning process will be situated at the highest level.

There was drawing up a list of questions about:
Connections with the ODL centre,
Quality of ordinary tutorial séances,
Number of tutorials séances,
The conception of reading book and manuals,
The conception of exercises books,
The way of exams, tests and other evaluation procedures, and so on.

10

IV. THE TUTOR - A DETERMINANT FACTOR IN QUALITY TEACHING-LEARNING PROCESS
In ODL the role of professor is accomplished by the tutor. But this role implies not only the teaching process. There are more processes
involved.
We can compare the role of a true tutor with the role of a guide through a forest. Only a good guide can help the travelling people to find in
the shortest time the true way.
The tutor should be present all the time close to student. His co-ordinates should be accessible to his students permanently. Also, the students
must have the certitude and confidence in their tutor. They can find there help, every time, in the obscure points, in the difficult parts of the
material or in the process of solving the exercises and homework.
In our experience of more than 12 years in ODL we find moreover the opinions of students that the disponibility of the tutor is very
important for them. Also, if the tutor has a friendly attitude, closeness to the student, to his learning problems as so as even to his life a
problem, the effectiveness of learning process is high.
Once we try to find more close the attitude of students to some problems concerned to ODL .We follow up a sociological
and statistical
soc
research about the manner of perception by students of specificity of ODL.
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Beside these questions there were two questions about the student’s perception of tutors.
We ask about these problem two groups of students, both groups working withh the same tutor. One off groups
ps have had some ordinary
tutorials, face to face with the tutor, another group have had connection with
h their tutor only on line (they
(th are on oother locality).
It was very interesting for us to find that a proportion of 72, 4% of students
of tutor activity than
ntss from first group
gro have had
ad a better perception
p
students with only on line connection with same person. It can conclude
give to students more confidence and
de the personal presence
presence of tutor giv
more interesting information’s.
Next we were interested in other question: how is appreciating thee activity
ctivity of tutor in connection
connection with his attitude.
We follow up another two groups of students, both with tutorial lessons
ssons face to face.
f
With the ffirst group the tutor have had discuss only
about problems concerned to teaching lesson. With the second group,
also about other problems than teaching
p,, the tutor has had discussions
discu
discuss
material (life experiences, culture, personal problems and
nd so on). The second
econd group
oup has a better
bet
bett opinion about tutor.
The personal contacts, face to face, have more influence
directly to tutor, they gain also other in formations about
ence to sstudents. They can talk direct
directl
their tutor (how he, or she, is dressed, how feel he when a student,
or other,, address
stu
s
addre
ddress
ss a question, and so on). We tell here about non-verbal
communication, which has a high importance. Nowadays, this
nonverbal communication
is used larger to influence people.
th nonv
unica
nic
In internet communication, the nonverbal communication
These circumstances impose to the tutor special skills and
mmunication is quasi-inexistent.
quasi-i
quasispecial abilities in order to sublimate the face to face communication.
In the case of ODL students, the specificity
ificity
ficity of this system can be a nnow cchallenge for student and often the lack of direct interactivity with
other people can follow to a worse quality of learning activity.
From the above considerations it follows that the human and professio
professional qualities of the tutor are the very important conditions for a quality
professi
teaching-learning process.
This should be a person who
knowledge
matter. But simultaneous he (or she) must have a kindness to his students and a
ho has very god knowle
dge off hi
his ma
true disponibility to helpp these people.
In the case of ODL students,
tudents, the specificity
tudent
city of this
t system can be a now challenge for student and often the lack of direct interactivity with
other people can follow
ollow to a worse quality of learning
learnin activity.
ac

V. CONCLUSIONS
The quality
learning is in strong connection with the disponibility of professors and teachers and
ty of teaching-learning process
proces in distance
di
administrators
students every time. Due to the fact that the students don’t have a direct, face-to-face contact with
strators of this system to help the
the sstu
professors,
sors, tutors and other colleagues, tthe process of learning is a little bit more difficult in comparison with the situation of students in
system off regular courses. More of th
this, usually the ODL students have in the same times the obligation to fulfil their jobs and their family
thi
duties. For these
hese reasons, they find reduced time for learning. Following, the difficulty implied of learning process are greater than to regular
students. From
considerations, it follows that the effectiveness of teaching-learning process must be a higher one. Moreover, the
m these considerat
considera
students are at an age wh
the ability to learn is reduced or they have lost this ability. Here are the considerations for which we affirm that
when th
the role of tutor is a crucial
crucia one for a higher quality ODL.
It can be interested the experience of other administrators of ODL system about the role and activity of tutor. We feel that it is the
core problem of quality of education in this system.
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Abstract
Education matters. Learning in the traditional class setting is quite ideal for those who have the opportune time. Sometimes one has to keep his
job, meet the family needs as well as up grade his educational status, then what he needs is an open and distance
ce learning programme. The
traditional classroom made sense as an educational innovation when learning resources had to be physicallyy located
locate at the same place as
learners. Not much cognizance was taken on how to serve or meet the demands of learners who are not opportuned to be at regular class
sessions. Today, computers and other advanced information technology have been introduced to make distance
tance learning and
a other outreach
educational programmes possible as well as more efficient. Our concern in this paper is an examination of thee pertinent issues and
an challenges as
well as policy options for distance and open education in Nigeria

20

INTRODUCTION
Taking a global look at the trend and diversity of education, It would be noticed that indeed the world
growth.
orld has witnessed quite a tremendous
trem
treme
This is in reaction to the number and types of individuals who learn outside the traditional
al classrooms.
ooms. In other words what we
w find today is a
variety of providers of new technologies serving as delivery tools for learning (Barikor, 2003, Dhanarajan,
Significantly, these providers of
arajan, 2000). Significantl
S
distance learning aim to increase awareness of importance of lifelong education, bridge
idge the gap
gaap between education and the business world and
generally, revitalize learning by making it accessible to all and integrate in it,, the finesse it deserves
deserves in a fast
fas technologically growing
world(Arger,1990,Akubuilo & Ndubuizu, 2003).
It is also important to emphasize that today’s distance learning has overtaken
practice,
where teacher presented
aken thee non-interactive one-way
one
pr
information to learners at remote sites, with scarcely any way teachers and
nd learners interact
interac as the lesson
sson was being taught. Modern information
technology has made interactive communication possible(Keegan,1993,Moran
1993,Moran
993,Moran & Mugridge,1993,Ojo
Mugridge,1993,O & Olakulehin,2006). This without
gainsaying enhances self-learning method (Okukpon 2005).
However, what is central to this article is resonating with Holmberg(1989)
erg(1989)
1989) in appreciating the need not just for open and distance learning for
education, but most importantly injecting in it advanced technology(Sait,2000,Valentine,2002).
Before now in Nigeria, what would seem
gy(Sait
y(Sa ,2000,Valentine,2002).
Valentine,20
comparable to distance learning was that given by the Universities in their
“Satellite compuses”. They were more or
eir educational
ional centres ttagged,
ta
less educational centres scattered all over the country to meet the teeming educational
onal needs of
o people. A programme of this nature suited people
who could not leave their jobs to be in the traditional classroom
Students of these satellite campuses were mainly skilled and
classrooms on a full-timee basis.
sis. Stude
Stud
semi-skilled workers. The programmes offerings included
diploma,
degree and post-gra
post-graduate
degree courses. Lecturers were drawn from nearby
ncluded diploma
dipl
ost-gr
universities and lectures took place in the evenings
nings
ings and
a weekends. The
T lecture sites
t were most times secondary school premises. Curriculum
design and the production of teaching materials
responsibility
of the universities running them. However, all of these have since
rials remained
rem
the res
ponsib
onsi
changed. The National University Commissions
collaboration
issions
ssions (NUC)
(NU in collabor
ation with
wi the federal government has banned satellite campuses. They have
since returned to their “parent” campuses.
es.
History and Development of distance
nce learning
lear
In tracing the development of open
distance
world, one would discover that it is not quite a novel practice. But today, it
en and di
stance learning
rning around the w
has been quite revitalized with
h trimmings ooff technology integrated iin its practice. On the development and expansion of distance learning around
the world and this time in Europe,
urope, the first
first signs
sig of open learning
learnin started about the 1960s in Britain with the establishment of the British Open
University. There is alsoo evidence that in New Zealand
correspondence
learning was developed prior to this time (Strauss 1999). Generally, in
Z
corre
Europe , distance learning
education.
Such countries like Wales, Finland, Netherlands and Germany took particular
ning is also referred to as life long
l
ed
interest in life long learning because for them and in its
sense it aimed to develop the socio-cultural and economic life of individuals and
it broadest
b
groups through education. Taylor, (2000) expr
expresses
esses
ses well their concept of distance learning when he described it as life long learning or the
development of a range of specific
specif skills training
trainin to meet the urgent need for new and varied abilities in the work force with increasing
technological
cal change and the development of
of the
th so-called “knowledge society”. In other words, he argued that continuous or distance learning
and retraining
aining
ining are high priority
priorit to ensuring
uring he
hhealthy economic competition.
The Asians
and promoting open and distance learning during the 1970 to 1980s. In India, the Indira Ghandi
ns took great interest in establishing
estaablis
establis
Open University
1985. This actually came as a follow-up of earlier distance learning projects in State Universities, notably that
sity was established in 19
198
in Andhra Pradesh.
noted that their objectives and method of distance learning was quite unique. The Indians took time to experiment
esh. It should be note
on distance learning
ng as community
communi
communit education via satellite. Still around Asia about same time, China explored the use of Radio and Television as
media for distance learning.
1999). They established state radio and television universities alongside the services of local television
arning. (Farrington,
(F
universities. By 1990, Suk
Sukhothai Tamanthirat Open University in Thailand had registered about half a million students. Its candidates were
mostly young public servants seeking knowledge in government, strategic studies and defence. This openness in terms of opportunity to distance
learning cannot however be said of all countries who practice them. For instance, in the former Soviet Union, even though the right to distance
learning was enshrined in their constitution, it lacked some measure of openness. Not all had access or enjoyed the opportunity. The same can be
said of the commonwealth of learning set up in 1987 in Vancouver, Canada. As specified by the authorities, it was opened to “any learner
anywhere in the commonwealth able to study any distance-teaching programme available from any bonafide college or university in the
commonwealth”. In other words, there were specifications and restrictions.
One cannot say distance learning developed with the same pace and enthusiasm in the United States and Japan as in other nations with less
interest in technology. This nonetheless and having embraced the concept and practice, these two countries have even gone beyond to integrating
hi-tech into the practice of distance learning at quite an amazing degree (Strauss 1999).
In Nigeria, open or distance learning has been quite in existence (Abioma and Abu 2000). Firstly as a purely correspondence course, then, later as
satellite campuses attached to universities. Maybe, because of the lack in organisation the federal government scraped it. Today, the urge is for
renewed distance learning in a technological age. Specifically, the call in this paper is promoting distance and open learning in our teacher
education programme. The idea is that through this kind of learning, opportunity is opened to all, especially those who cannot be in the
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traditional class settings (Debebe,2003,Gellman–Danley& Fetzner,1998). By so doing access is created for the training, retraining and upgrading
of all who aim at training go into the teaching profession in Nigeria, More especially as this profession is quite crucial in the scheme of things
and growth of every nation.
The increasing awareness of distance education as a tool for widening access to education at different levels has led many countries and subregional groups to contemplate policy frameworks. Braimoh and Lekoko (2005) indicated that practitioners at the centre for Continuing
Education, University of Botswana prepared a working paper on the development of open and distance learning (ODL) policy. The paper
highlighted some critical areas which can be adopted for regional use. The areas include:
x
To control and maintain quality of services provided;
x
To protect the innocent distance education clientele from willful exploitation by profit seeking organization through exorbitant fees
for an unaccredited programme;
x
To harmonize the use of physical, human and material resources through partnership and collaboration in order to achieve economics
of scale and to operate an efficient distance education programme, while at the same time avoiding unnecessary duplication of activities;
x
To forge linkages with international bodies to achieve exchange of expertise and facilitate staff training progress
in ODL;
pro
x
To guarantee credit transfer to other institutions through national, regional and international accreditation
process;
ation
tion pro
proc
x
To create enabling learning environment through the provision of adequate learners support services,
ervices,
rvices, such as libraries, access to
appropriate technologies, availability of skilled manpower;
x
To ensure parity of products by mainstreaming ODL programmes with the conventional system
and
ystem for the purpose of recognition
re
r
respectability;
x
To guarantee legal copyrights for authors;
x
To ascertain the relevance of educational programme to the needs of the country;
x
To improve the quality of programme through the supply of quality staff
of
ff including
uding the adequacy
adequacyy and appropriateness
app
infrastructures available before embarking on distance education programme.
The above goals can be addressed in a more appropriate and responsive manner throughh well-define
well-defined
well-de
d regional institu
institutional ppolicies. Stressing the
importance of policy, Epper 2004 observed that some tertiary distance education institutions
developing countries do not have
stitutions in developed and develo
developi
policy framework. Perhaps, some problems encountered regarding distance education
ation
on in the West African sub-regio
sub-region might be attributed to lack
of policy framework to guide the modus operandi of achieving higher quality
ty in the programmes
pr
p ogrammes
es offe
offered. Also, a policy document can guard
against exploitative practices. Braimoh and Lekoko (2005) rightly noted that while the virtues off distance
dist
eeducation as a potential mode for
widening access to and providing flexibility of learning styles cannot be over-em
over-emphasized,
mphasized, there is the ne
need tto guard against the mushrooming of
distance education institutions with very doubtful academic performance
many institutions are engaged in
mance record. In the West sub-region
sub-reg
sub-re
providing distance higher education programmes, with increasing
asing
ng concern
concern over what is now referred to as commodification and
commercialization of education. This, therefore, underscores the need
that will focus
on fundamental policy areas in distance
ed for regional
regionall policy
po
f
education.
Our Concern and the Heart of the Matter
Essentially, the thesis of this paper is not merely appreciating
effective distance learning in Nigeria Education Programme
reciating the need to integrate
ntegrate
ate effectiv
effecti
but to give it a new technological orientation. In other
and open
er words, if distance
di
en learning
learnin education programme must function effectively in this
technological age, then all such distance education
must
provide the technological conduct through which information and
ucation settings
settin
m
communication can be transmitted (Okukpon 2005).
learners, even in the remotest areas must learn, then functional and accessible
05). Thus, if distant lea
lear
instructional technology should be put in place.. Also, unless teachers
and students become comfortable with the technology delivery system,
teachers an
communication will be inhibited. What iss being articulated
well organised distant and open learning teacher education programme
artic
here is that
hat a we
should reach a wider audience and meet
et the needs of students who are unable
unab to attend traditional classes.
un
Furthermore, a hi-tech distance learning
nature
arning
rning programme of this na
ture
re will not only link teachers and their learners, but link students from different
socio-cultural, economic and experiential
of technology introduced into distance learning makes interactive
experiential backgrounds. This kind
ki
communication possible thereby
eby taking modern
mode day distance
distance leaning
lleanin from its previous non-interactive status.
An assessment of what wee have today, as teacher
programmes especially for those who must keep their jobs as well as be in school,
teach education pr
would not be aptly described
cribed as open or distant
distant le
learning. It is in fact part-time programmes mostly run when regular tertiary students are down
(on holidays). What one find most times is that the pa
pat-time programme ends up as a hurriedly packaged one! The course content for the contact
pat-tim
period should be completed before the regular
and, often times, too, before their own vacation is over. In effect, the contact period
regular student
udent resume
r
also coincides with school holidays where these teachers-in-training
have their full-time jobs. But if they must upgrade their professional status as
teac
well as keepp their
vacations,
which would have served as one for family company or real leisure time. This, by no
eir jobs, then they must forfeit
for
va
means is not the kind of open or distant learning
learni proposed in this article. The ideal here is from the comfort of their home, at a reassemble pace,
lear
and still keep your job.
Again, the packages by way of course cco
content part-time programmes could be opportune to get all the needed facts. This certainly would turn out
recipients whoo are not of quality or w
well grounded in their area of study. It is on this score, that a recommendation is made for a hi-tech open and
distant learning teacher
eacher education pprogrammes.
The argument beingg made here is that in our today’s society, it is almost a truism that improved technological capacity will build important
communication links. That is,
is sharing information through new technology has the potential not only to promote economic growth, but also to
make societies more stable essentially, schools are expected to play an important role in this technological revolution. They are being designated
as one of such key players to help promote advanced information technology. The expectation here is that educators would develop programmes
that will do more to expose learners to learning via technology. If this must be achieved, then teacher must first be trained for , and in a
technological age. This, if well organised would be of benefit to both regular teaher-in-training as well as the distant learners, especially when
they are expected to be trained through all forms of information technology.
In any case, the argument has been the need for a revisited education programme. One that will take care of regular teacher as well as open and
distant learners especially in this technological age (Epper, 2004). The latter being that group of learners who are certainly not in a mere part time
programme. The new hope is centred on Farrington’s (1999) ideal that universities and colleges need to use the new technologies to enhance the
process of learning. This new technologies open the doors to distant learning. He is of the view that using the web for educational purposes is
almost inevitable. The recommendation is that we should do more to develop programmes that people can take from the comfort of their own
home and still hold a job at the same time. Shanse (2000) is quite emphatic that this new technology is quite appreciated and could advance
education. His vision of education for the 21st century is one where schools’ and teachers roles will be mostly web-based learning. If this is the
present appeal, then, teacher education programmes should not just concentrate on only classroom training, but seek to integrate in it distant
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learning. This is even more urgent in our today’s society where employees’ understanding of computers and other electronic technologies is
ascertained.
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Policy Options and Framework
There is a strong rationale for the development of policy framework to guide the operation of distance learning in Nigeria and the West African
sub-region. To achieve this, there must must be a framework as highlighted below:
1.
The Economic Community of West African States (ECOWAS) is a regional group founded in May 28, 1975 with the signing of Treaty
in Lagos, could serve as a veritable instrument to achieve institutional policy framework for distance learning in the West African sub-region.
The ECOWAS as a regional group can play useful role in some policy areas as providing the platform for staff exchange programme and
partnership and other areas such as access to connectivity, expertise, appropriate technology and research fellowship in distance learning. In as
much as ECOWAS has the mandate to promote economic and cultural integration, and that of a single large trading block, it is equally possible
for the body through the heads of government to harmonize and provide a regional framework on distance education.
2.
The government can facilitate the process of integrated policy framework on distance learning in the sub-region
by creating an enabling
g
environment that would enhance research efforts on overcoming the challenges posed by digital divide. As Akubuilo
Akubuil and Ndubuizu (2003)
rightly noted, many Nigerians are enmeshed in the challenges inherent in the digital divide, and the capacity
such technology is also
ty to use su
suc
negligible compared with those of developed countries. Corroborating this view, Ojo and Olakulehin (2006) observed
bserved that the uuse of instructional
technology and information communication technology remains rather sparse in the pedagogical practicee of distance education in
i Nigeria. This
shortcoming could be a reflection of the entire distance learning programme in the West African sub region.
gion.
3.
Attainment of policy framework on distance learning in the West African sub-region is multidimensional,
multi-stakeholder approach
ultidimensional, a multi-stakeho
multi-stakeholde
is therefore needed for the development of distance learning policies. Thus, public institutions, private
rivate
ate sector, civil society,
societt academic
demi community,
and ICT industries must be involved. A multi-stakeholder approach ensur3es such policies aree grounded
nded in reality.
re
4.
Furthermore, a holistic approach that recognizes and resolves conflicts resulting
customs is needed.
g from organizational
organizational values, and cu
This calls for close co-ordination and coherence among member countries.
5.
Finally, it is absolutely critical that distance learning policy in the sub-region
mainstreamed into national
on is regard
regarded
d as a priority
ity and main
development programmes of respective countries in the sub-region. However, it should
and objectives that focus on
hould be based on precise goals an
priority needs.

C
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CONCLUSION
USION
SION
Learning in the traditional class setting is quite ideal for those who have
vee the opportune time. Sometimes one has to keep his job, meet the family
needs as well as up grade his educational status, then what he needss is an open and distance learning programme.
This certainly is not merely a
pr
correspondence course but a technologically based one that provides
idess interactive llearning.
earning. It is the pproposal being made in this article for our
Teacher-Education programme. Such an education will ensure that teachers-in-training
eachers-in-training
chers-in-training even in
i the remotest areas can get access to education as
well as keep their jobs, families and even have the fullest of their social lives. Significantly
nificantly too, in this contemporary technological age there seem
to be a consensus that technology is fast changing the way tteachers and students
udents will interact
interac in future. The idea is that web-based learning will
take over the traditional style of recitation and lectures..
So far, the argument has been that education programmes
traditional class settings to attract learners located at even the
grammes sho
should go beyond thee tradit
remotest distance. Even at that, the call is for more
ore interactive
interac
in
tive distance
distan learning, not
no merely a correspondence type. Significantly, the emphasis
here is that technology integrated into education
cation
on by way of distance learning could enhance interaction communication and learning. It is
expected that recipients of this kind of training
aining will eventually meet the
th ddemands of schools of a growing technological age. In other words,
interactive distance learning technologyy has the potentials
of providing
specialised instruction to isolated communities. Such interactive systems
poten
providing
ng spec
not only meet the academic needs of these learning, but also enhance sustainable
development in Nigeria.
susta
sus
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Equity issues, or the “digital divide”, exist in higher education. These issues result in certain people
having an advantage over others when it comes to accessing learning resources. Open education
resources (OER) can help alleviate some of these equity issues. OER can help with economic inequities,
since OER are free. OER can also help with social issues, particularly access to content on a global scale.
Language barriers could also be addressed by combining OER with translation software. One of the major
way OERs
initiatives under the OER umbrella is OpenCourseWares (OCW). This paper discusses the ways
resu
and OCWs can help educators and leaders address the economic and social issues that res
result in
differential access and inequity.
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Access to higher education is the path to economic and social development for individuals and
society at large (Brown & Adler, 2008). In this ever growing and rapidly developing global era,
economic competitiveness relies on continual access to education. This continuous learning means more
demand for education (King, 2009). Increasing demands for education by non-traditional and lifelong
learners has led to the proliferation of online and distance learning, as it was nearly impossible to meet the
rog
demand in traditional classrooms. However, even the current online and distance education programs
are
unable to provide education to everyone who would seek to access it.
ducators. One of
The issue of access to educational opportunities and resources is not new to educators.
ate, the Coleman
the largest and most groundbreaking social science research studies conducted to date,
Report (1966), addressed the issues of equality of educational opportunity inn the U.S. schools by
collecting data from 570,000 students and 60,000 teachers in about 4,000 schools (Inter-University
996). An outcome of the
Consortium for Political and Social Research, 2009; Kain & Singleton, 1996).
Coleman Report is that student background and socioeconomic status are much more important in
ces, suchh as spending per student
determining educational outcomes than differences in school resources,
cess of students
studen is main
(Hanushek, 1998). In other words, no matter what schools do,, the success
mainly
te for
fo the
determined by the inequalities that already exist in the society. Digital divide is a popular term
o resources. Digital divide describes
describ
descri
larger picture of these inequalities of opportunity and access to
these
oups of people based on social aand cultural
inequalities in access to computers and the Internet between groups
identifiers (Gorski, 2005). While some studies suggest that ass time passes and as the Inte
Internet becomes
ifferences will not be long llasting (Unites States
more mature, the socioeconomic and geographic differences
ers claim digital divide, including in
General Accounting Office, 2001). Other researchers
inequity of access to
ation
on of larger educational and soc
technology and online resources, is a manifestation
social inequities (Gorski,
gital divide (groups based on race, class, gender, and
2005). The groups that are impacted by the digital
ave
ve been historically disenfra
dis
socioeconomic status) are the same groups who have
disenfranchised by educational and
social practices (Gorski, 2005).
mic ine
In general, the socioeconomic
inequalities of accesss to compu
computers and the Internet refer to the
ters and the Internet. However,
wever,
ver, a m
gaps in physical access to computers
more complex view addresses gaps in
usage of computers and the Internet in the teaching-learning
access to the pedagogically sound usag
esss to relevant Internet content
c
environment, as well as access
(Gorski, 2005). As computers become cheaper
es more of a commodity, th
and the Internet becomes
the physical access issue can be solved for larger
er,
r, the usage of technology in learning
lea
populations. However,
environments in a sophisticated way and
structional
tructional materials, research, and
an engaging
e
having access to instructional
in higher-level thinking activities seem to
a the institutions that serve them (Gorski, 2005).
still remain as a privilege for high-income students and
rms of equal and free access to rele
In terms
relevant, meaningful, and quality content, much needs to be
done. Onee roadblock to access to relevant ccontent is language. It is claimed that 87% of documents
Ch
Partne
online iss in English (The Children's
Partnership, 2005) whereas only about 14% of world's population
kss English as a native language
lang
(Go
speaks
(Gorski,
2005). This puts many users at a disadvantage, who as a
sult,
ult, turn into online translation tools
tool
to and free English language tutorials, which are extremely scarce on
result,
the public Internet sites. Web sites
site and portals that offer content in multiple languages, such as Yahoo,
Lycos, etc. usually
usua provide content
con
for entertainment, rather than for education, life needs, or human
services (Gorski, 2005).
There is also a striking
sst
desire for access to meaningful, relevant, and educational content from
the lower income users of the Internet. 45 percent of Americans earning between $10,000 and $14,999
who use the Internet at home use it for online courses. Only 35 percent of those earning $75,000 or more
use it for this purpose
purp
pur
(The Children's Partnership, 2005). However, because of the disparities in access
too free and rre
relevant content for these underprivileged groups, they report more frustration than
oecon
oeconom
socioeconomically
advantaged groups (Gorski, 2005). An official degree or formal education is not
t be able to gain deep levels of computer and Internet literacy, hence the Internet has the
neededd to
potential of leveling the playing field and equalizing the socioeconomic divisions (Gorski, 2005). On the
other hand, as long as the Internet content remains non-inclusive and non-responsive to the needs of the
lower socio-economic or marginalized populations, this potential will remain unused (Gorski & Clark,
2002).
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It is a basic human right to have access to education. The Universal Declaration of Human
Rights (United Nations, 1948, Article 26) specifies that technical and professional education should be
made generally available. Open Educational Resources (OER) movement is an attempt to offer
educational opportunities, to enable people to exercise this basic human right. The OER movement is a
“technology-empowered effort to create and share educational content on a global level” (Caswell,
Henson, Jensen, & Wiley, 2008, p. 2).
exampl
OpenCourseWares (OCW) is an initiative within the OER movement. Popularr examp
examples of
nology
ology (MIT), the
t
OCWs are published by reputable institutions such as Massachusetts Institute of Technology
pkins (Caswell et
Open University of the United Kingdom, Kyoto University, Notre Dame, and John Hopkins
utions that aim to
al., 2008). The OCW Consortium now consists of more than 100 higher education institutions
Huijser, Bedford, & Bull,
empower people globally by providing free access to educational materials (Huijser,
cour
2008). Member institutions of OCW Consortium commit to openly sharing a off minimum 10 courses.
d administrators
ministrators in 2002. This
OCW was conceived at MIT by a group of faculty, students, and
rials from MIT courses to
committee unexpectedly recommended freely and openly sharing thee materials
0% of MIT’s faculty freely
free
extend the reach of MIT classrooms internationally. By Novemberr 2007, 90%
ms in 1800 of MIT’s courses ((Caswell
(Casw et
shared their course syllabi, lecture notes, assignments, and exams
eiving
iving an MIT degree, people from all over
al., 2008). Although accessing MIT content does not equal receiving
heir work better. Instructors can use these
the world can utilize the content available to perform their
lear
Se
materials to improve their teaching. Students can study them too enhance their learning.
Self-learners all
owledge that they can use tto im
around the world can acquire new skills and knowledge
improve their job
opportunitie
performance, or possibly create career enhancementt opportunities.
eating wider access to educational
education
educationa materials; however,
The OCW model, at its core, is about creating
offe
other issues and agendas involved should not be overlooked. OCWs off
offer potentially beneficial
arketin
keting efforts
rts for recru
opportunities for universities in terms of their marketing
recruiting future students (Huijser et
onal materials almost nothing. While profit,
al., 2008). OCW also make the reproduction cost off educational
ves, the
he by-produ
by-prod
or profit savings, can be the motive behind these initiatives,
by-product of it is access to education and
timately
ately can
ca bridge the gap for underprivileged
relevant and meaningful content (Huijser et aal.), which ultimately
qu
oof life.
groups and offer opportunities for better quality
Another example of an OER is the Creat
Creative Commons license, a type of open license, which
used for educational purpos
purpose
enables content to be re-used
purposes. In many cases the only restriction the creator of
the content places on work that is licensed under Cre
Creative Commons is that it may not be used for
ses
es (Caswell et al., 2008). Many
Ma OCWs use and reuse materials licensed under
commercial purposes
ons,
ns, which allows for distribution, re
Creative Commons,
remix, modification, and reuse of materials.
hee K-12 level, OERs can help schoo
At the
schools meet the No Child Left Behind mandate that requires
ent of educational technology res
resou
the alignment
resources in the school districts by making resources globally
e, regardless of district
distri alignments (King,
(
available,
2009). This way, school districts can cut down on the
funds and grants can be channeled into other needs, such as providing the
costs of creating content and fu
tual physical access to computers and
an Internet and proper, periodic training for teachers and students on
actual
how to use them.
acknowled
It should be acknowledged
that it might not be easy for institutions to begin creating OERs or
join the OCW Consortium.
Consortiu Administrative support is essential to bring this to the top of the list of
priorities.
riorities. Enthusiastic fa
faculty, who are willing to share their content, is also required (Caswell et al.,
2008).
8). Institutions wi
wil
will need to create standards for course designs and intellectual property policies.
Committing to OC
OCW is definitely something that will necessitate time, people, and infrastructure
investments (Caswell
(Casw et al.); however, this effort will not only enable larger populations to have access to
igh quality content,
con
co
high
but it will also serve as a marketing tool for the institution.
A
Alt
Although
some educational, social, and political institutions translate content to a variety of
ge by investing in translators and find ways to serve linguistically diverse populations on the
ges
languages
Internet, the linguistic divide still exists (Gorski, 2005). OERs can significantly increase access to nonEnglish resources as more and more institutions across the globe make their learning materials available
for free. This would also reduce duplication of efforts as an increasing amount of content will gain
visibility and thus efforts can be channeled to fill the void, instead of recreating similar content.
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In spite of increasing opportunities for physical access to computers and the Internet, inequities
in access to digital information and meaningful content are still prevalent for groups who are historically
disadvantaged by curricular and pedagogical practices (Gorski, 2005). High quality educational content is
available at institutions but only to their fee-paying students. Today, technology made it possible for
institutions to create and distribute content with relatively low cost (Caswell et al., 2008). Open Education
ties all over
Resources initiatives make this high quality content, produced by growing number universities
uture
ture eco
econ
the world, available in a variety of languages. For nations, open education is critical to future
economic
ying field (King,
(Kin
sustainability; for students, it creates secure, consistent access and a more level playing
2009).
ems and disputes,
In a world where there are wide inequalities that lie at the heart of many problems
obility for disadvantaged
education still provides the only hope for a better future and upward mobility
he progressive educ
educator…is
populations. In Brazilian educator Paulo Freire's words "One of the tasks of the
.... For
or hope is an ontological
to unveil opportunities for hope, no matter what the obstacles may be....
tial of creating this hope for better
need...” (Freire, 1992, p. 2). Open Education Resources have the potential
nd in turn, hope
ho for bett
access to continued education and quality content for those who need it, and
better
societies.
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Abstract
Newspaper as an actual source is an informal, miscellaneous educational tools along with being a common media tools. It is a favourite tools
of education as it is cheap, easily available and it includes actual information. The acquisition of science and technology lessons intend at
making correlations with daily life. This media tool has qualities like making this correlation easier shows that it is appropriate to the aims of
the lesson. Especially for science and technology lessons, usage of newspaper activities will affect the students’ attitudes toward science and
technology lessons. With this aim, 5th grade students were included to the study from similar schools that selected through primary schools
in Kocaeli. The research goes from the unit “Matter and Transition” till “The Transition of Matter and its Being Recognized”. In the unit the
suitable acquisitions chosen for the usage of newspapers and fifteen different activities are prepared. Before starting
starti the activities, after
applying the pre-test and activities, the post test is applied and the students’ attitudes to the science and technology
is tried to be
chnology lessons
l
determined and in experiment group the students’ attitude post test results showed meaningful differences and
out that the students
nd it is found ou
like newspaper activities.

Copyright © IETC

1036

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES OF COMPUTER
AIDED EDUCATION UNIT (CAE) FOR OPEN EDUCATION FACULTY,
ANADOLU UNIVERSITY.
Assoc.Prof. Nedim GÜRSES
Anadolu University, Open Education Faculty, Eskiehir,
ngurses@anadolu.edu.tr
Asst .Prof. lknur ULUTAK
Anadolu University, Open Education Faculty, Eskiehir
iulutak@anadolu.edu.tr

10

Abstract
For universities to be more successful, organizational commitment of the employees should be at the top level aas it is the case in every
organization. Beyond doubt, this is one of the factors that increase the contribution of employees to their universities
versitie (Boylu, 2007). In the
versities
scope of this study, a questionnaire has been conducted to 72 employees by using ‘Organizational Commitment
Scale’, developed by
mmitment Sc
Meyer&Allen (1991), to determine organizational commitments of the employees of Computer Aided Education
(CAE) for Anadolu
ducation Unit (CA
University Open Education Faculty. In the study, Organizational commitment is dealt with as affective,
tive, continuance and
an normative
commitment and the level of commitments of the employees has been analyzed accordingly. Moreover,
commitments of the
oreover, the level of commitm
commitme
employees were analyzed in terms of gender, age, marital status, number of children, titles, length
thh of service and education le
level
vel by using ttest and anova test. As a result of these analyses, some meaningful differences, with a factor
loading
organizational
or loa
load
ing of 0.05, among org
orga
commitments of employees have been revealed when marital statuses of the employeess were considered. However; when their gender,
education level, number of children, age group, length of service and titles are considered,
ed, no meaningful
eaningful difference among
amon their normative,
affective and continuance commitment levels has been observed.
Key Words: Distance Learning, Open Education, Organizational commitment, Computer
omputer Aided Education Unit.
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INTRODUCTION
TION
Nowadays, with the advance of technology and increase in the importance
ance given to education, it has become
becom inevitable to benefit from the
b
opportunities of technology in educational issues. Being one of these
see technological advances, computer
com
mpute has become a widely used tool as a
fundamental element of culture. Computers are started to be used in education beca
because of the increase in education demand, the boost in the
number of students and the amount of knowledge, rising complexity
and growing
xityy of course contents
con
growin
i importance of personal education. And
this has created the Computer Aided Education applications (Odabaı,
ı,, 19
1998).
Anadolu University Open Education Faculty pioneered the use of computer
media by establishing Computer Aided
er as instructional
instructi
instruct
Education Unit (CAE) in 1989. With its structure, work
in information services sector.
rk area and services, CAE is an organization
organ
The main purpose of all systems is to survive. Each
product in order to realize this purpose. The productions of
h system ha
has to come up with a produ
organizations are achieved by its employees and
knowledge and skills. The quality of production
nd their effort
effo to concentrate their
heir work,
w
process of goods, ideas and services is directly
tly
y rel
related to efficiency of the employees. The product in education system is individuals who
have acquired the positive behaviors desired
red by the community. At this
t point, the human power input is more crucial than the other inputs
thi
since both educators and students are human. It is human power which
whi eeducates the students by using tools, technology and other inputs.
Administrators, teachers and other personnel,
are called education employees. They enable education
ersonn who work in education organizations,
org
organizations to achieve their organizational,
and
goals by using their knowledge, skills and attitudes (Balay,
ganizational, administrative
adminis
nd educational
edu
2000).
Establishing an environment
nt which will make the employees have a positive attitude towards their organization will influence their
commitments to the organization
nization
zation for the good.
goo The effects of oorganizational commitment as a job attitude on the organization and employees
have been stated by several
everal
veral studies. These studies
studi generally conclude that employees who have a high organizational commitment contribute
to the organization more. M
Mathieu
Mathie
u and Zajac
ac (199
(1990), in ttheir studies, stress that organizational commitment decreases irregular attendance at
work, being late for work and quitting ( Boylu, 2007
2007).
The purpose of this study is first to determine
determine the
h organizational commitment levels of the employees of Computer Aided Education Unit
(CAE) in Anadolu
Faculty within the context of normative, affective and continuance commitment in Meyer and
nadolu University Open
O
Education F
Allen model
odel and then to indicate if there is any
an relation between demographic factors of the employees and their commitment levels. For this
reason,
n,, a literature review is included, and then the achieved data is analyzed and discussed in the conclusion part.
1. LITERATURE REVIEW
1.1. Anadolu University Open E
Education Faculty Computer Aided Education Unit
First developments
aided education in Anadolu University started to be observed in 1988. These developments, once being
nts about computer
comp
com
just an idea, search and study,
stud resulted in the establishment of Computer Aided Education Unit in Anadolu University in 1989. In April 1993,
stu
the improvement and generalization
of academic consulting services for the faculties which provide distance learning with the help of
g
ge
computer aided education facilities was presented as a model offer by Computer Aided Education Unit. In CAE Unit, there were different
productions for different purposes, from private education area to in service training. Authoring systems used in the preparations of
instructional software were being developed (eni and Mutlu, 1997).
Since then, the initiations to create awareness in university about using computers as instructional media have been continuing by increasing
both the workload and the number of the employees.
In 1993 and 1994 an original Project was developed and started in order to diversify Open Education Faculty services. As a result, computer
labs, which each held 20-30 computers, were established in various parts of the country. In these labs, distance learners started studying the
course materials that CAE department developed. A large number of these labs, called Computer Assisted Academic Advisory Centers, are
still operating.
In 1999, CAE Unit started to publish trial examinations online and attracted great attention from students. After publishing the trial
examinations online, multi dimensional analyses were performed for the profiles of the students who got the service and it was understood
that more students than expected have the Internet connection. In 1999, program development process began with Microsoft-Turkey
cooperation. ‘Information Management’, which is Turkey’s first Internet -based associate degree program, was one of the ten projects this
unit would achieve later (Tacı and Aydın 2005).
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Among these practices are computer-based Academic Counseling Centers, Multi Media Practice Software, Internet based Trial
Examinations, Internet –based Information Management Program, Internet-based Practice Software, electronic course books and television
programs published on the Internet, and Internet assisted third and fourth year courses of the Distance English Language Teaching Program.
The design, development and the maintenance of the published services are achieved by the CAE Unit. The staff of the CAE Unit includes
full-time experts such as instructional designers, developers, and animators. Moreover, students from various departments of Anadolu
University work as part-time staff in the CAE Unit for voicing, preparing animations and graphics, and developments of units.
Also academic personnel working in different departments of Anadolu University support the instructional design and development process
by working as subject area experts, editors, instructional designers, etc.
Two vocalization studios, one video studio, one test laboratory and one online academic counseling room are used in the development
process. The developed instructional software is published via three servers including 32 processors. Internet lines of 200 Mbps Metro
Ethernet band widths are used for publication via TTNET. In addition, ULAKNET lines of the university with 70 Mbps capacity are used for
this purpose. On the other hand, in the two education laboratories, formal education is also given throughout the year. (www.bde.anadolu.tr).
1.2. Organizational Commitment
Organizational commitment is one of the main purposes of organizations for their survival since individuals who have organizational
commitment are more compatible, satisfied and productive at work place and their feelings of commitment and responsibility come into
prominence much more than the other workers, which causes their cost to be less for the organization (Balcı,
alcı, 2003). Organizational
commitment action, which is defined as the employees’ feeling of loyalty to their institution, depends on three con
conditions. First one is
accepting and believing in the causes and values of organization. Second one is the wish to strive for thee organization aand the last one is
continuing the organizational membership with a great passion. This definition puts the organizationall commitment
ommitment beyond the feeling of
loyalty to institution. According to this definition the employee is in an active relation with thee organization
nization and in this relation the
individuals are willing to give something from them for the good of the organization (Aydınlı, 2005).
005). The word ‘commitment’ in literature
should not be confused with the word ‘loyalty’ which means blind commitment or enslavement (Balc
(Balcı,
Balcıı, 2003).
Allen and Meyer (1990) define organizational commitment as employees’ feelings forr their
of
ir organization
organization and list the elements
e
organizational commitment as follows:
x
accepting and believing in the causes and values of organization,
x
making more effort for the good of organization than expected,
x
strong wish for the continuance of the organization membership.
Another research made on organizational commitment by Meyer and Allen defines
commitment. (Meyer, Allen, 1987;
finess another organizational commitm
Meyer, Herscovitch, 2001) Researchers defined two ways of organizational
The first one is the “affective
onal commitment
ommitment of employees.
empl
Th
commitment dimension” when employees share the aims and values of the organization. The other
oth one is “continuance commitment
dimension” highly linked by the fear of losing status, money. In 1984
perspective which was improved by
4 Meyer
Meyer and Allen added the third pe
Weiner and Verdi called “normative commitment” or “moral commitment”.
mmitment”.
mitment”. As a result, they created
create three-component model. Normative
commitment is the wish/desire of an employee to work for the organization
anization and the employee feels it as her/his responsibility. This is also
attributed with loyalty norms of the person (Onay Özkaya, Deveci Kocakoç
ocakoç ve Kara, 2006).
In this three-component approach, the main component is the wish/desire
/desire
desire of an individual to continue to work for the organization. The
personal characteristics of the individuals and environmental
men factors aree also influential
nfluential in attaching individuals to the organization. Hence,
there can only be general evaluations about the factors
can increase organizational
(Özdeveciolu, 2003).
orss that cca
ganizat
ational
ional commitment
co
1.2.1. Affective Commitment: Affective commitment
as the emotional
itment is described
desc
de
emotiona
motion and voluntary attachment of the individuals to the
organization (Meyer and Allen, 1997:11). Inn this
consider
themselves as a part of the organization and the
this attachment, employees
e
onsi
ns
organization means a lot for them. That is, employees feel strong affective commitment because they want to continue to stay in the
organization not because they need to do so (Balay,
Bala 2000).
1.2.2. Continuance Commitment: The employee remains a member
membe of the organization because he/she perceives high costs of loosing
his/her membership and/or becausee of the scarcity o
alternatives.
The individuals with a high continuance commitment consider
of the job alternativ
terna
being a member of the organization
financial or other losses. They remain their membership due to the scarcity of
tion
ion as a mustt in order to avoid financ
the job alternatives and because
use circumstances requires so and they
the perform in the minimum level to remain their membership, which is an
unwanted type of commitment
If an employee
gives much effort and time for the organization and he gets much money
ment for the organizations.
organ
emplo
and higher status in return,
organization increases and this also strengthen the commitment of the employee.
eturn,
turn, the cost of leaving
leav
the organ
Furthermore, if employees
appropriate for them are few, their commitment to the job or their employers will
loyees
oyees believe that the job alternatives
alternative
al
be higher (Allen and
and Allen, 1997).
nd Meyer, 1990; Meyer v.d., 1993
1993; Meyer
M
1.2.3. Normative
to and remain with the organization because they feel a moral obligation and they
ve Commitment:
Commitment The individuals
als commit
cco
believe that one should not leave the organization (Meyer and Allen, 1997:11). In this type of commitment, the reason of feeling committed
to the organization
they believe this is right and ethical (Obeng and Ugboro, 2003). This aspect of the organizational
ganization
zation stems from the fact th
thatt the
commitment
itment
tment is built upon a belief that employees
emp
empl
have responsibilities and obligations towards their organization and therefore they ought to
stay in
n the organization (Wasti, 2002)
2002). In this commitment, the employees believe that the loyalty is important and they feel a moral
obligation
n about this (Yalçı
(Yalç
(Yalçın
ın and plik,2005).
plik
On the otherr hand, one of the rre
reasons of normative commitment, which is observed in collective cultures such as Turkey, could be
commitment to the job because it
i expresses the general attitude of the employees towards the job and/or working and it reflects the culture of
the society. Especially,
collective cultures such as Turkey, job and working are highly appreciated. “Giving priority to work, loving work,
ially, in col
embracing the work, takin
taking the work seriously, being hardworking, being loyal to the business, working devoted” are the behavioral norms
and values of the businesses, which indicates the collective cultural features and which causes obligation on the employees (Uyguç, 2003).
2. PRESENT STUDY
2.1. Purpose of the Study
The primary purpose of the study is to describe organizational commitments of the employees of Computer Aided Education Unit (CAE) for
Anadolu University Open Education Faculty within the context of affective, continuance and normative components in Meyer and Allen
model. The other purpose is to reveal any possible relationship between the statements of commitment level and the demographic factors of
the employees who participate in the study.
2.2. Method of the Study
Questionnaire technique was used to gather the study data. With this purpose, 95 questionnaires, which is the exact number of the employees
working at the unit, were prepared by using ‘organizational commitment scale’ and were handed in to be given to the personnel to Computer
Aided Education Unit in June 2009. Because of the fact that it was summer time and some employees were on vacation only 72
questionnaires turned back, so the rate of returning was 75%.
2.3. Universe and Sampling
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The universe of the study consisted of the employees of Anadolu University Open Education Faculty. However, 134 employees of TV
Making Center were not included in the universe of this study since they took part in another study by Assoc. Prof. Nedim Gürses and Assoc.
Prof. Emine Demiray titled as ‘The Organizational Commitment of the Employees of Anadolu University Open Education Faculty TV
Making Center’. The sampling of the study is the employees of Computer Aided Education Unit.
2.4. Data Collection Instrument
The questionnaire has two parts. In the first part, there are 8 questions about demographic features of the employees who took part in this
study. In the second part, there were 23 statements with Likert scale. These statements were based on “Organizational Commitment Scale”
which was prepared by Allen and Meyer (1884, 1997). Likert scale was used to indicate the level of agreement with the statements about
employees’ organizational commitment (strongly agree= 5, agree=4, don’t know= 3, disagree=2, strongly disagree=1). For simplicity, the
levels of agreement with the organizational commitment are summarized as ““strongly agree and agree” and “strongly disagree and
disagree”.
2.5. Data Analysis
All responds in questionnaires coming from CAE Unit were converted into numerical system and downloaded into “SPSS” statistics program
and the statistical analysis has been done.
The result of the Cronbach Alfa analysis which was applied on the questions with Likert scale has been found to be reliable at the rate of
84%. This expresses a high rate of reliability.
3. FINDINGS
3.1. Introductory Information about the Employees in the Study
Chart 1 Demographic Characteristics
GENDER
Female
Male

Frequency

%

20
10

Demographic Factors

35
37

48.6
51.4

28
30
5
9

38.9
41.7
6.9
69
12.5

MARITAL STATUS
Married
Single

13
59

18.1
81.9
8

NUMBER OF CHILDREN
None
One
Two
Three and more

57
10
2
1

79.22
13.9
2.8
1.4

2
2
55

2.8
2
2.8
76.4

AGE
15-22
23-30
31-40
41-50

EDUCATIONAL
NAL LEVEL
Primary
Secondary
dary
Associate
ociate or Undergra
Undergraduate
Degree
egree
Master- Doctoral
Master

18.1

14
1
2
50
4

19.4
1.4
2.8
69.4
5.6

LENGTH OF SERVICE
1-5
6
6-10
1111-15
16 and more

54
8
2
8

75.0
11.1
2.8
11.1

TC

13

TITLE
TITL
Academic personal
Acade
Staff
Worker
orker
Scholarship
larship Student
Stu
Company
ny Worker

The percentage and frequency distribution on the personal
p
information of respondent employees at Anadolu University Open Education
Faculty Computer
mputer
puter Aided Education
Educatio Unit take part in Chart 1. According to this distribution 48.6% of the participant employees are women
while 51.4%
of the participants are taken into consideration, it was observed that 80.6% are under 30
4% of them are men. When the age groups
gr
and 19.4%
4% are above 30. Whereas 81.9% of the employees are single, the percentage of the married is 18.1. Therefore, it can be concluded
that thee employees are mostly single and rather young. 79.2% of the employees do not have kids but 13.9% of them have one, 2.8% have two
and 1.4%
As to the education level, it was detected that 94.5% of the employees have undergraduate or
% of them have three or more children.
c
graduate degrees
or high school level education. The length of service is 1-5 years for 75% of the employees, 6-10
grees and 5.6% have elementary
ele
years for 11.1%,
%, 11-15 years for
fo 2.8% and 16 and more for 11.1%. The fact that 86.1% of the employees have been serving for 10 or less
years confirms that
majority of the employees is young. CAE Unit is composed of employees with various titles. As for the title
hat the majo
distribution, 19.4% of them
the are faculty members, 69.4% of them are scholarship students, 1.4% are civil servants, 2.8% are workmen and
5.6% of them are workmen from private companies. It is remarkable that the highest percentage belongs to the students.
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3.2. Findings Related to the Organizational Commitment Level of the Employees
Tablo.2 Answers of Working for Questions Releated with Affective, Continuance and Normative Commitment
Strongly
disagree/
disagree

don’t know

Strongly agree/
agree

3
4.2%
15
20.8%
6
8.4%
3
4.3%
9
12.5%
9
12.5%
10
13.9%
5
7%

15
20.8%
10
13.9%
14
19.7%
18
25.7%
14
19.4%
15
20.8%
14
19.4%
8
11.3%

54
75.0%
47
65.3%
51
71.9%
49
70.0%
49
68.1%
48
66.7%
48
66.7%
58
81.7%

32
44.4%
9
12.6%
7
9.9%
32
44.4%
40
55.5%
20
27.7%

22
30.6%
18
25.4%
8
11.3%
19
26.4%
13
18.1%
1%
19
26.4%

18
25%
44
62.0%
.0%
56
78.8%
21
29.0%
1
19
26.4%
26
33
45.8%

I was taught to believe in the value of remaining loyal
oyal
yal to one
o organization

19
26.4%
37
51.4%
5
7.0%
18
25.4%
18
25.0%
26
36.2%
6
8.4%
%
7
9.7%

23
31.9%
3
1
18
25.0%
4
5.6%
%
24
33.8%
14
19.4%
4%
22
30.6%
21
2
29.6%
2
24
33.3%

30
41. %6
%
17
.6%
23.6%
63
87.5%
29
2
40.9%
40
55.6%
24
33.3%
44
62.0%
41
56.9%

Things were better in the days when people stayedd with one organization for most of
their careers.

18
25.0%

17
23.6%

37
51.4%

AFFECTIVE COMMITMENT
I would be very happy to spend the rest of my career with this organization
I enjoy discussing my organization with people outside it
I really feel as if this organization's problems are my own
I think that I could easily become as attached to another organization as I am to this
one
I do feel 'emotionally attached' to this organization
I do feel like 'part of the family' at my organization
I do feel a strong sense of belonging to my
organization
I always proud of my organization and bring up this to people outside of my
organization
CONTINUANCE COMMITMENT
I am not afraid of what might happen if I quit my job without having another one
lined up

It would be too costly for me to leave my organization now

Right now, staying with my organization is a matter of necessity as much as desire
I feel that I have too few options to consider leaving this organization

One of the major reasons I continue to work for this organization is that leaving
would require considerable personal sacrifice — another organization may not match
the overall benefits I have here
NORMATIVE COMMITMENT
I think that people these days move from company too often

I believe that a person must always be loyal to his or her organization

Jumping from organization to organization does not seem at all unethical to mee

Also it will be an advantage for me to leave my organization. But it is not ethical

C

This organization deserves my loyalty.

3.84

.70

3.17

.59

3.33

I accepted to work continuously in my organization as an obligation

If I leave my organization now, I will accuse myself

Standard
Deviation

20
10

It would be very hard for me to leave my organization right now, even if I wanted to

mean

.67

When the opinions of the respondents
ents about the agreement level related
relat to the statements about the three commitment types in question are
aid
id thatt the highest agreement level belongs
be
analyzed in general, it can be said
to the statements about affective commitment (3.84%), and then it
is followed by normative commitment
(3.17%). This result is in line with the literature. However, the
mmitment (3.33%) and continuance commitment
c
bout
out the importa
importance rank of organ
most desired situation about
organizational commitment types is that the employees should have affective
commitment at the highest
hest level and this should
shoul be followed by normative commitment and finally by continuance commitment at the lowest
level (Boylu, Pelit and
agreement level of the respondents to the statements about “affective commitment” is taken
nd Güçer, 2007). When the
the aagreemen
into consideration,
n,, it has beenn found that the highest level
le belongs to the statement of “I always proud of my organization and bring up this to
people outsidee of my organization”
This is followed with “I would be very happy to spend the rest of my career with
organization with a rate of 81.7%.
8
this organization”
and with “I really feel as if this organization's problems are my own” with a rate of 71.9%.
zation”
ation” with a rate of 75%,
7
When thee agreement
to the statements about “normative commitment” is taken into consideration, it has been found
eement level of the respondents
respond
that thee highest level belongs to the statements
of “I believe that a person must always be loyal to his or her organization” (87.5%) and “This
statem
organization
(62%). Respondents disagreed with the statement of “I accepted to work continuously in my organization
zation deserves my loyalty” (62%
as an obligation”
gation” with a rate of 54.4%.
54.4%
As for continuance
nuance commitment, the
tth respondents agreed with the statements of “It would be too costly for me to leave my organization now”
with a rate of 78.8%
be very hard for me to leave my organization right now, even if I wanted to” with 62%. It was observed
8.8% and “It would
wo
w
that the respondents
ts disagreed
disagree with the statements of “I feel that I have too few options to consider leaving this organization” (55.5%). They
disag
also disagreed with the
“I am not afraid of what might happen if I quit my job without having another one lined up” and “Right
he statements
st
now, staying with my organization is a matter of necessity as much as desire” with the same rate (44.4%).
3.3. Findings Related to the Comparison of Demographic Features and Organizational Commitment Level of the Employees
Chart 3 Sender Oriented Comparative t-Test Results of Employees Working at CAE Unit in Terms of Their Affective, Continuance and
Normative Commitment to Their Organization
t-test
N

Gender
Affective Commitment
Continuance Commitment
Normative Commitment

Female
Male
Female
Male
Female
Male

35
37
35
37
35
37

Mean
3.68
3.74
3.37
3.16
3.32
3.36

t

Sig.
(2-tailed)

-.490

.625

1.379

.172

-.294

.770
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Considering all three commitment types, no meaningful statistical difference has been detected on 0.5% mean level due to P<0.05.
Chart 4 Marital Status Oriented Comparative t-Test Result of Employees Working at CAE Unıt in Terms of Their Affective,
Continuance and Normative Commitment to Their Organization
t-test
N
13
59
13
59
13
59

Marital Status
Affective Commitment

married
Single
Married
Single
Married

Continuance Commitment
Normative Commitment

Single

Mean
4.12
3.62
3.23
3.27
3.21
3.37

t

Sig.
(2-tailed)

2.996

.04

-.233

.816

-.774

.441

Because of P=0,004<0,05, Affective commitment level differs according to marital status with a reliability rate of 95%. When the means are
considered, the affective commitment level of married employees is higher than that of single ones.
Chart 5 Age Oriented Comparative Anova Results of Employees Working in CAE Unıt in Terms of Their Affective, Continuance
and Normative Commitment to Their Organization

Continuance Commitment

Normative Commitment

N

Mean

15-22

28

3.6548

23-30

30

3.6889

31-40

5

3.6278

41-50

9

4.0355

Total

72

3.7147

F

Sig.
P

1.085

.361

20
10

Affective Commitment

Age

15-22

28

3.3482

23-30

30

3.1800

31-40

5

3.2400

41-50

9

3.3333

Total

72

3.2688
68

15-22

28

3.4683

23-30

30

3.2384

31-40

5

3.1778

41-50

9

3.4074
3.4

Total
tal

72

3.3447

.355
55

.786

.685

.564

Since all P scores are higher than 5%; affective, continuance and normative commitment levels show
show no meaningful statistical difference
when age groups are taken into consideration on mean level of 5%.
%.
Chart 6 Numbers of Children Oriented Comparative Results
ts of Employees Working
Workin at CAE
C
Unit in Terms of Their Affective,
Continuance and Normative Commitment
Organization
ommitment
nt to Their Or
Org

Affective Commitment
ment

Number of Children

N

Mean

None

57

3.6750

One

100

4.1319

Two

2

3.5556

1

3.3333

Total

70

3.7319

None

57

3.2342

One
ne

10

3.2200

Two

2

3.8000

Three and more

1

3.4000

Total

70

3.2507

None

57

3.4042

One

10

3.1111

Two

2

3.4444

Three and more

1

3.2222

IE
TC

Three and m
more

Continuance Commitment

Normative Commitment
tment

F

Sig.
P

2.106

.108

.514

.674

.556

.646

Since all
lll P scores are higher than 5%; commitment
comm
com
levels show no meaningful statistical difference when number of children is taken into
consideration
deration
eration on mean lev
level of 5%.
Oriente Comparative Anova Results of Employees Working in CAE Unit in Terms of Their Affective,
Chart 7 Educational Level Oriented
Continuance and Normative Commitment to Their Organization

Affective Commitment

Continuance Commitment

Normative Commitment

Educational Level

N

Mean

Primary

2

3.6667

Secondary

2

3.0556

University

55

3.6909

Masters-Doctoral

13

3.9241

Total

72

3.7147

Primary

2

3.9000

Secondary

2

3.3000

University

55

3.3300

Masters-Doctoral

13

2.9077

Total

72

3.2688

Primary

2

3.4444

Secondary

2

2.4444

University

55

3.3785

Masters-Doctoral

13

3.3248

Total

72

3.3447

F

Sig.
P

1.502

.222

2.285

.087

1.275

.290
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Since all P scores are higher than 5%; commitment levels show no meaningful statistical difference when education level is taken into
consideration on the mean level of 5%.
Chart 8 Title Oriented Comparative Anova Results of Employees Working in CAE Unit in Terms of Their Affective, Continuance
and Normative Commitment to Their Organization
Title
N

Continuance Commitment

Normative Commitment

Sig.
P

F

Academic Personnel

14

4.0327

Staff

1

3.7778

Worker

2

3.6111

Scholarship

50

3.6178

Company Workers

4

3.8889

Academic Personnel

14

3.0571

Staff

1

3.8000

Worker

2

3.3000

Scholarship

50

3.2630

Company Workers

4

3.7000

Academic Personnel

14

3.2698

Staff

1

3.1111

Worker

2

3.6667

Scholarship

50

3.3711

1.547

.199

1.006

.411

.262

.901

20
10

Affective Commitment

Mean

Since all P scores are higher than 5%; commitment levels show no meaningful statistical difference
ence
nce when titles of the employees
employee are
a taken
into consideration on the mean level of 5%.
Chart 9 Working Years Oriented Comparative Anova Results of Employees Working
ng in CAE Unit in Terms off Their Affective,
A
Continuance and Normative Commitment to Their
ir Organization
nization
Working Years

Affective Commitment

Continuance Commitment

Mean
M

1-5

54

3.6281

6-10

8

3.9722
722

11-15

2

3.8889

16 and more

8

3.9983

Total

72

3.7147

1-5

554

3.2769

6-10

8

3.27500

11-15

2

3.6000

16 and more

8

33.1250

Total

772

3.2688

11-5

54

3.3807

6-10

8

3.0330

11-15

2

3.0556

16 and more

8

3.4861

72

3.3447

IE
TC

Normative Commitment
nt

N

Total

F

Sig.
P

1.682

.179

.303

.823

.861

.466

Since all P scores are higher thann 5%; commitment levels show no meaningful
m
statistical difference when working years are taken into
consideration on the mean level of 5%.
CONCLUSION
C
The findings gained from
which
m the results of the questionnaire
qu
whi was conducted to determine the organizational commitment of the employees
in Anadolu University
Unit are analyzed and the following results have been revealed.
tyy Open Education Faculty CAE
C
When the agreement
statements on the three commitment types are analyzed in general, it can be said that the
ent level of the respondents to the sta
highest agreement
ment level belongs to the statements
statements
ments about affective commitment, and then it is followed by normative commitment and
continuance commitment. These results comply w
with the literature. When affective, continuance and normative commitment levels of CAE
Unit employees
ployees
ees according to their gender,
gende no meaningful statistical difference has been observed. However; the affective, continuance and
normative
tive commitment levels of CAE Unit
Uni employees differ on a mean level of 0.05 according to their marital status. In respect of this
Un
difference,
of married employees is higher than that of single ones. At this point, it can be inferred that
nce, the affective commitment level
le
married employees
committed
mployees are more committ
committe to their organization due to their economic responsibilities.
Another conclusion
clusion of the study is that the affective, continuance and normative commitment levels of the employees displayed no difference
according to their
number of children, education level, work title and length of service.
eir age group, nu
num
It is meaningful that
affective, continuance and normative commitment levels of the employees bore no difference when the length of
hat the affe
service is considered.. Scholarship
students comprise 69.4% of all the employees in CAE Unit. The length of their service is limited to their
Sch
Scho
length of education in the university. Nonetheless, the commitment level of these students shows no meaningful difference from the levels of
other employees. The fact that the employees with a limited length of service (4-5 years) have the same commitment level as the employees
who have spent many more years in the organization can be interpreted as the success of CAE Unit.
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Özet
Ülkemizin temel sorunlarından en önemlisi nitelikli insan gücü yetitirmektir. nsan gücünün nitelikli ve verimli kullanılabilmesi bireylerin
ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre meslek seçimlerine yönlendirilmesi ile salanır. Meslek seçimi bireyin yaamı boyunca verdii en önemli
kararlardan biridir. Mesleki ve Teknik Eitim Kurumlarında orta öretimde örenciler Mesleki Eitimin Güçlendirme
Projesi (MEGEP)
en
kapsamında belirlenen alanlara yöneltilmektedir. Bu çalımada; 9.sınıf sonunda örencilerin alana yöneltilmesine
ine yön
yyönelik bir uzman sistem
modeli oluturulmutur. Önerilen model için; yetenekler, ilgiler, deerler ve akademik baarı olmak üzere
zere dört ana
an kriter ve bu ana
kriterlerin altında da 35 ayrı alt kriter tanımlanmıtır. Her bir alana ilikin mesleki yeterlilikler o alandaki
yapılan
ki uzmanlarla yap
yapııl anket sonucu
belirlenmitir. Model, kullanımı kolay görsel tabanlı yazılımla gerçeklenmitir

C

20

1.GR
Meslek seçiminin kiinin yaamında son derece önemli bir yeri vardır. Çou kez kii bu kararın
olduunun
farkında olmasa
arın nee derece önemli oldu
oldu
unun fark
da meslek seçimi bireyin yaamı boyunca verdii en önemli kararlardan biridir. Meslek
hayatının
lek seçimi
mi o bireyin hayat
ının geri kalanının nasıl
ekilleneceini belirleyecektir. Bu yüzden örenciye meslek seçiminde gerekli rehberlik
ik hizmeti verilmelidir[1].
Eitim sistemimizde, çada anlamda, mesleki rehberlik hizmetleri yeterincee geli
gelitirilememitir.
seçkin eitimine önem
geli
tirilememi
tirilem tir. Okullarda
ullarda seç
verilmekte, örenciler üst düzey mesleklere özendirilmekte, her meslein
saygın
anlayıı üzerinde yeterince
n önemli ve sayg
say
ın olduu anla
anlay
durulmamakta, teorik konularla ilgili yeteneklerin fark edilip gelitirilmesine
çalıılmakta,
sanat yeteneklerini gelitirme
ine çal
çalı
ıılmakta, el bec
becerilerini, san
hedefleri ihmal edilmektedir. Bu anlayıla yetitirilen gençlerde, ancak
programına
k üniversitede
rsitede bir lisans pro
program
ına yerletikleri takdirde mutlu
olabilecekleri yolunda inanç olumaktadır[2].
Ülkemizde örencilerin ortaöretimde mesleki alanlara yönlendirme ve mesleki eitimi
2000 yılında AB ile Türkiye
eitimi
e
mi güçlendirmek amacıyla
aam
arasında Mesleki Eitimi ve Öretimi Güçlendirme Projesi (MEGEP)
2005-2006 Eitim-Öretim yılından itibaren
GEP)
EP) hayata geçirilmitir[3].
geçi
geçirilmitir[3].
tir[3]. 2005-2
Türkiye’deki ortaöretim kurumlarında uygulanmaya balanmıtır.
mesleki eeitime
ıtır.
r. Proje mesle
itimee yeni
yen açılımlar getirmi Mesleki ve Teknik
ortaöretim kurumlarında alan seçimini 9. sınıf sonuna bırakmıtır.
9.sınıf da “tanıtım ve yönlendirme” ve “rehberlik” derslerinde örencilere
kapsamında belirlenmi 42 alanla ilgili rehberlik
encilere MEGEP kaps
kap
faaliyetleriyle alanlar tanıtılmakta ve yılsonunda örencilerden
alan tercihlerini
yapmaları istenmektedir. Örencinin alan tercihleri tanıtım
encile
cihlerini
ni yapmalar
yönlendirme dersi öretmeni, sınıf rehber öretmeni
okul rehber öretmeni
tarafından deerlendirilerek örencinin yönelecei alan
meni
eni ve ok
etmeni
eni taraf
tara
belirlenmektedir. Alana yöneltme uygulamalarında
vardır.
Öretmenlerin
nda birçok sorun
so
v
menlerin
enleri alanlara ilikin yeterlilikleri bilemiyor olması, örenci
sayısının fazlalıının getirdii problemler rehberlik
doru karar
verememelerine neden olabilmektedir.
berlik
erlik yapacak öretmenlerin
öretm
k
Bu çalımada, 9. sınıf sonunda örencilerin
yönelik bir uzman sistem modeli oluturulmutur. Önerilen model için;
rin alana yöneltilmesine yön
yö
Kendini Deerlendirme Envanterinde tanımlanan[4];
ilgiler, deerler ana kriterlerinin yanı sıra örencinin 9. sınıf akademik
anımlanan[4];
anan[4]; yetenekler, ilg
ilgiler
baarısı, deerlendirme ana kriterleri olarak belirlen
belirlenmitir.
belirlenmi
tir. Ayrıca bu ana
a kkriterlerin altında da 35 ayrı alt kriter tanımlanmıtır.
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T

2. ALANA
A YÖNELTMEDE
YÖNELTMED UZMAN SSTEM MODEL
Alana yöneltme için önerilen
modeli ekil.1’
Sistem veri girii, uzman alan kriterleri ve bulanık karar verme
enn uzman sistem
sist
ekil.1’ de verilmitir.
v
olmak üzere üç ana kısımdan
olumutur.
dan
an olu
olumutur.

ekil 1 Alana Yöneltmede Uzman Sistem Modeli[5]
Veri giri ünitesi 5 farklı kısımdan olumaktadır. lk üç kısımda rehber öretmenler örenciyi 3 ana kriter (yetenekler, ilgiler, deerler) için
deerlendirirler. Bu deerlendirme ilemi çok iyi(5), iyi(4), orta(3), kötü(2) ve çok kötü(1) olacak ekilde puanlanır. Bu puanlama ilemini
her rehber öretmen ayrı ayrı yapar. Veri giri ünitesinin dördüncü kısmında ise örencinin 9. Sınıf sonunda akademik baarısını belirleyen
karne notları sisteme 5’lik not sisteminde olduu gibi aktarılır. Veri giri ünitesinin son kısmında ise örencinin yönelmek istedii alan
tercihleri sisteme aktarılır.
Alana yöneltme için önerilen uzman sistemin ikinci ana kısmı ise mesleki gerekliliklerin(ön koulların) belirlenmesi ilemidir. Bu amaçla
alanda uzman kiilere yönelik anket çalıması yapılmıtır. SPSS paket programı aracılıı ile her bir alan için o alana ait kriter aırlıkları
belirlenmitir. Tablo-1’de sadece Biliim Teknolojileri Alanı için belirlenen önkoulların kriter aırlıkları verilmitir[5].
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Tablo 1. Biliim Teknolojileri Alanı çin Kriter Tablosu
Aırlıı

YETENEKLER

32

LGLER

26

DEERLER

14

AKADEMK
BAARI

Alt Kriterler
Sözel
Sayısal
ekil-Uzay
Temel Bilim
Sosyal Bilim
Canlı Varlık
Mekanik
kna
Ticaret
 Ayrıntıları
Edebiyat
Güzel Sanat
Müzik
Sosyal Yardım
Yetenei Kullanma
Bulu Gücü
Yarıma
birlii
Deiiklik
Düzenli Yaam
Liderlik
Kazanç
Ün Sahibi Olma
Dil Anlatım
Türk Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
Corafya
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Salık Bilgisi
Yabancı Dil
Beden Eitimi

Aırlıı
18
49
33
30
0
0
26
0
20
24
0
0
0
0
27
27
21
25
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
25
21
19
0
0
18
0

20
10

Ana Kriterler

28

Kriterlerin belirlenmesinde deikenlerin frekansları (N) ve Mod deerleri belirlenmitir.
elirlenmi
rlen tir. Hesaplanan mod de
de
deerleri
er
yardımıyla verilerin
Aırlıklı Ortalamaları(M) elde edilmitir. Verilerin bulanık mantık yaklaımıyla
aımıyla
yla kullanılabilmesi
kkullanılabilmesi
ilmesi için aırlıklı
aırlık ortalama ile elde edilen
deerlerin katsayıların toplamının 1’e elenmesi analizi yapılmıtır.
Alana yöneltme için önerilen uzman sistemin üçüncü ana kısmı ise bulanık
verecei notlar ekil
anıık karar verme i
an
iilemidir.
lemidir. Rehber
Rehb öretmenlerin
ö
2’de görüldüü gibi 5 adet üçgen eklinde üyelik fonksiyonlarıyla bulan
bulanıklatırılmıtır[5,6].
ulanııkla
k tırrılm
lmıtır[5,6].
[5,6].
Bulanık karar verme ünitesinde sistem girileriyle alan kriterlerii aras
arasında
yapılarak
rasıında bulanık
bulanık ççıkarım
bulanı
ıkarım
m yapı
yap
ılarak örencinin o alana ilikin uygunluu
belirlenir. ekil 3’te örenci Yasin Köse’ye ilikin rehber öretmenlerin
puanlamalarıı ve akademik
baarı notları verilmitir. Örencinin
tmenlerin
enlerin puanlam
puanlamalar
akade
seçmi olduu be alan için ayrı ayrı bulanık deerlendirme ilemleri
yapılarak
alanlara uygunluu belirlenmitir. Aaıda
ri ya
yap
ılarak örencinin
örencinin seçtii
seçti
se
sadece Biliim Teknolojileri Alanına ilikin bulanık deerlendirme
ilemleri
verilmitir.
Deerlendirme
aamasında her bir ana kritere ait alt
e
mleri verilmi
rilm tir.
ir. De
De

kriterlerin üyelik kümeleri belirlenir. Yetenekler ana kriterini
kriterinin her bir alt kirteri için üyelik kümeleri aaıdaki gibi bulunmutur.

C

R101=(0.0 0.0 0.33 0.66 0.0)
R102=(0.66 0.33 0.0 0.0 0.0)
R103=(0.0 0.66 0.33 0.0 0.0)

Bu üyelik kümelerinden yetenekler ana
na kriterine ilikin
ili
ilikin
k R1 bulanık iliki
ili
ilik
ki matrisi
m
oluturulur;

.33 0.66 0.0º
ª0.0 0.0 0.33
«0.66 0.33
33
3 0.0 0.0 0.0
0 »»
«
«¬0.0 0.66 0.33 0.0 0.0»¼
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R1

ª R101 º
«R »
« 102 »
«¬ R103 »¼

“Yetenekler” ana kriterinin alt kriter
k
aırlıkları
aırlıkları A1
karım
m i
iilemine
lemine tabi tu
tutulmu
tur.
bulanık çıkarım
tutulmutur.

B1

ª R101 º
>A1 @ «« R102 »»
«¬ R1033 »¼

(0.18 0.49 0.33) ile R1 bulanık iliki matrisi maksimum çarpım metoduna göre

ª0.0 0.0 0.33 0.66 0.0º
>0.18 0.49 0.33 @ ««0.66 0.33 0.0 0.0 0.0»»
«¬0.0 0.66 0.33 0.0 0.0»¼

Çıkarım ilemi sonucunda “Yetenekler” ana kriteri için üyelik kümesi B1 elde edilmitir. Benzer ekilde dier ana kriterler için üyelik
kümeleri bulunmutur.
B1= ( 0.32
B2= ( 0.67
B3= ( 0.53
B4= ( 0.46

0.38
0.07
0.17
0.18

0.17
0.17
0.08
0.19

0.12
0.09
0.07
0.17

0.00 )
0.00 )
0.14 )
0.00 )

Biliim Teknolojileri alanı için ön koul ana kriter aırlıklarının oluturdukları üyelik kümesi aaıda ekilde bulunmutur, Tablo1.

A

(0.32 0.26 0.14 0.28)

Örnek örencinin Biliim Teknolojileri alanı uygunluunu hesaplamak için Biliim Teknolojileri ön koul ana kriter aırlıklarından oluan A
üyelik kümesi ile ana kriter üyelik kümeleri bulanık çıkarım ilemine sokulur. Bu ilem sonucunda örencinin alana yöneltme puanını temsil
eden B bulanık kümesi aaıdaki ekilde bulunacaktır.
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ª B1 º
«B »
2
B > A@.« »
« B3 »
« »
¬ B4 ¼

ª0.32
«0.67
>0.32 0.26 0.14 0.28 @.«
«0.53
«
¬0,46

B = ( 0.483 0.214 0.164

0.118

0.38 0.17 0.12 0.00 º
0.07 0.17 0.09 0.00 »»
0.17 0.08 0.07 0.14 »
»
0,18 0,19 0,17 0.00 ¼

0.0196 )

Bulanıklatırma ve karar verme ilemlerinden sonra örnek örencinin Biliim Teknolojileri Alanına uygunluuna dair bulanık deerler
bulunmutur. Elde edilen verilerin örnek örencinin Biliim Teknolojileri Alanına uygunluk sonucunun kesin ve net bir ekilde ifade
edilebilmesi için karar verme ilemi sonucunda elde edilen bulanık deerler üzerinde berraklatırma ileminin yapılması gerekir.

20

10

ekil 2’de taralı olan alan örnek örencinin Biliim Teknolojileri Alanına uygunluk deerinin bulanık formda gösterilmi
gösterilm deeridir. Bulanık
formda elde edilen sonuç deer aırlık merkezi yöntemi ile berraklatırılarak örencinin alana uygunluk derecesi sayı
sayısal
say
ısa olarak aaıdaki
ekilde ifade edilmitir.

ekil 2 Biliim teknolojileri alanına
anına
na u
uygunlu
uygunluun
un bulan
bulanık
ık formda ttemsili

0
0.0196 * 20  0.118 * 40  0.164 * 60  0.214 * 80  0.483 *100
214  0.4483
0.0196  0.118  0.164  0.21

80,48
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z*

Berraklatırma ilemi sonucunda örnek
ekk öörencinin
rencinin
ncin Bili
Biliim
im Teknolojiler
Teknolojileri
oloj
Alanına uygunluu yaklaık 80 Puan bulunmutur. Örencinin
tercih etmi olduu dier alanların her biri için alana uygunlukları
uygunlukları bulunarak
bu
bulu
ekil 4 verildii gibi raporlanır. Buna göre örenci ElektrikElektronik Alanı için birinci sırada
Geliimi
da uygun bulunurken Çocuk Geli
Geli
imi
im ve Eitimi Alanına son sırada uygunluk salamıtır.

3. YAZILIM
GELTRME
YAZI
YA
Mesleki Teknik Eitimde
ilikin
gelitirilen yazılım; Örenci Giri, Kriter Aırlıkları Giri, Deerlendirme ve Raporlama
de Alana yöneltmeye iili
kin gelitirile
olmak üzere 4 ana ekrandan
olumutur.
Örenci
giri ekranında; örenci kayıt, silme, arama ve düzeltme ilemleri yapılabilir. Kriter
krand olu
mutur.
ur. Ö
Ö
re
renci giri
aırlıkları giri ekranında
alana ilikin kriter aırlıkları giri ilemi yapılabilir. Ayrıca bu ekran kriter aırlıklarının
ran
anıında ise MEGEP’te bulunan 4
42 ala
hangi yöntem ile
le belirleneceine
belirleneceine
belir
ne ilikin
ilikin bir alt menüye
men
menü sahiptir. ekil 3’de verilen deerlendirme ekranında sistem veri girileri yapılmakta
örencinin alan
öretmenlerin deerlendirmeleri girilmektedir. Deerlendirme ileminden önce “Bilgi
lan
an tercihleri, akademik
akadem baarısı
baarısı ve rehber
re
Hazırla” butonu
kontrol edilmekte ve kullanıcı uyarılmaktadır. Bilgilerde herhangi bir hata bulunmuyorsa
onu ile bilgilerde oluabilecek
ooluabilecek hatalar
hat
“Deerlendir”
ilemi yapılmaktadır. Raporlama ekranında ise örencinin alan seçimine ilikin
lendir” butonu aktif olmakta ve deerlendirme
de
d
deerlendirme
endirme sonuçları
sonuçları bir rapor halinde
halind örenciye sunulmaktadır. ekil.4.
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ekil 3 Deerlendirme
dirme Ekranı
Ekranı

ekil 4 Raporlama Ekranı

4. SONUÇ
Bu çalımada uzman sist
sistem yaklaımıyla ortaöretimde alana yöneltme ilemi gerçekletirilerek bu amaca uygun yazılım gelitirilmitir.
Gerçekletirilen sistemde alana yöneltme ilemleri çoklu kritere göre yapıldıı için mevcut sisteme göre daha objektif ve doru sonuçlar elde
edilmitir. Örencilerin akademik baarısı alan seçiminde etkin kullanılmıtır. Otuz be adet yönlendirme kriteri önceden belirlendii için
rehber öretmenlerin örencileri bu kriterlere göre eksiksiz deerlendirmesi salanmı bu nedenle hata yapma ihtimalleri azaltılmıtır. Alana
yönlendirme ilemi her alanın uzmanlarınca belirlenmi mesleki gereklilikler kriterlerine göre yapılmakta bu da yönlendirmenin isabetli
olmasını salamaktadır. Örenci tercih etmi olduu alanlara olan uygunluunu görebilme imkânı bulabilmektedir. Uzman sistem
yaklaımının eitimde, rehberlik faaliyetlerinde, karmaık ilikilerin deerlendirilmesinde etkin bir biçimde kullanılabileceini görülmütür.
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Özet
Bu çalımanın amacı, örenci yönetimli karma örenme ortamının bir parçası olarak tasarlanan çevrim içi tartımalara
tartım
tartı
malara ka
katılımı, bazı örenen
özellikleri açısından incelemektir. Uygulama, üniversite örencileriyle gerçekletirilmitir.
içi boyutları olan karma
rilmitir. Ders yüz yüze ve çevrim iç
rilmi
örenme biçiminde tasarlanmıtır. Tüm boyutları örencilerin kendi tercihleriyle
oluturdukları
takımları
tarafından yönetilen
leriyle
iyle olu
turduklar
rdukları örenci tak
kım
örenme ortamının çevrim içi boyutunun bir parçası olarak forumlar oluturulmu
rulmuu ve
v örencilerin
örencilerin
erin bbu ortamda ttartımalar yoluyla etkileim
kurmaları beklenmitir. Çalımada örencilerin örenmeyi yönettikleri haftalardaki
katılımlarıyla
dier
haftalardaki katılımları arasındaki
aki kat
ka ılımlarıyla
la di
di
er haft
farklarla, öz düzenleme becerilerinin katılıma etkisi incelenmitir. Yönetme
takımlarda
netme sorumluluunun
sorumluluunun tüm takı
sorumlulu
tak
ımlar katılım oranını önemli ölçüde
artırdıını gözlenmitir.

C

Abstract
The purpose of this study is to investigate the participation performance
designed as a part of student management
mance in online
onlin discussion
discussion
cuss
blended learning environment in terms of some learnerr ccharacteristics.. Application
performed with the participation of the third grade
ation was per
students of the Department of Computer Education and Instructional
Technology
2008-2009 academic years in Teaching Methods class.
Inst
hnology
gy in 200
2008
The lesson was designed as a blended learning. Forums were created
as partt off online dimension of the learning environment and students
c
were expected to interact through discussions. In the study
study, the difference in the pparticipation of the students between the week that they
managed learning and the other weeks and the
hee effect
effe of students’
students’ level
lev of self-regulation on participation were investigated. It was observed
that management responsibility increased the rate of participation
paarticipation in all
al tteams.
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GR
GR
Çevrim içi örenen katılımı, çevrim
parçası olarak; dierleriyle etkileerek örenme olarak tanımlanabilir. Bu
vrim iç
içi öörenme
renme
me ortamının
ortam
bir
ir parç
süreç, yapma, konuma, düünme,
kapsayan karmaık bir süreçtir (Hrastinski, 2009:79). Her zaman önemli bulunsa
ünme,
nme, hissetme ve ait olmay
olmayıı kapsaya
da yapılandırmacı örenmee anlay
anlayııyla
temel unsuru olarak tanımlanan örenen katılımı (Bento ve Schuster, 2003: 156),
anlayı
ııyla
yla bir
birlikte öörenmenin
renmenin
nin teme
tem
teknolojideki sosyal etkileime
salayan
gelimeler
sayesinde çevrim içi örenme ortamlarının temel hedefi haline gelmitir.
leime
ime olanak sa
sa
lay
layan geli
meler say
Masters ve Oberprieler
katılım
er (2004)’a göre çevrimiç
çevrimiçi kat
ılım ggeleneksel yüz yüze katılımlara göre daha etkilidir. Çevrimiçi tartımalar en içine
kapanık örencilerii bile katılım
cesaretlendirir (Citera, 1988). Ayrıca, Prinsen ve arkadalarının (2009) Crook’tan
katılım gösterme konusunda
konusu
aktardıına göree çevrimiçi
örenme
düüncelerini açıklar, akranlarının yazdıklarıyla çelikiye düer ve bilgilerini
çevrim iibirlikli
birlikli
ir
örenme ile örenenler
ö
ö
yeniden yapılandırırlar.
en baarılı sonuçları örenciler katılım gösterdiklerinde ve ibirlii yaptıklarında
land
andıırırlar. Çevrim
vrim içi örenme
örenme ortamları
orta
vermektedir
dir (Bento ve Schuster
Schuster, 2003).
Örenciler
katılım göstermekte ya da ibirlii içine girmektedirler. Bu soruyu çıkı noktası yapan bu
ciler
iler çevrim içi ortamlara hangi koullarda
ko
koul
çalıma,
açısından
incelemek üzere gerçekletirilmitir. Çevrim içi örenen katılımını örenen özellikleri açısından
ma,
a, konu
konuyu öörenci
renci özelikleri açı
aç
ısınd
n
ele alan çalımaların
çevrimiçi tartımalarda gösterdikleri katılımdan yola çıktıkları söylenebilir. Örnein Bento ve
çalıımalar
çal
m
ın genellikle, örenenlerin
ö
ören
Schuster (2003:
003: 160-161) Moore tarafından tanımlanan etkileim tiplerini temele alarak bir katılım taksonomisi oluturmu ve online
katılımcıları, sosyal
osyal katılımcılar,
katılımc
k
mcıılar, aktif katılımcılar, isteksiz katılımcılar ve örtük katılımcılar olarak sınıflamılardır. Rafaeli ve Ariel (2008)
ise wiki ortamlarındaki
katılımları
incelemi; katılımcıları içerikle ilgilenen, toplulukla etkileen ve sessiz katılımcı olarak sınıflamılardır.
ndaki kat
ılım
Çevrim içi örenenn katılımını
örenen perspektifinden incelemede tutulacak bir dier yol ise, önceden ortaya konulan bir kuramsal
katılı
katı
çerçeveden katılım performansını
analiz etmek biçiminde olabilir. Bu çalımada bu ikinci yol benimsenmi ve iki temel etmen üzerinde
f
durulmutur. Bunlardan ilki örenmeyi yönetme görevi dieri ise öz düzenleme düzeyidir.
Örenmeyi yönetme görevi, dersin kapsamında yer alan bir konunun örenilmesini salama amaçlı etkinlikleri düzenleme, yürütme ve
sonuçlandırmayı içeren kapsamlı bir görevi ifade etmektedir. Düzenleme örenmenin örenenin sorunluluunda olduu görüüne
dayanmaktadır. Bu görü kaynaını yapılandırmacı örenme anlayıından almaktadır. Yapılandırmacı anlayıa göre örenme, bireyin
etkileim içinde öznel anlamlar oluturduu ortamlarda gerçekleir. Çevrimiçi ya da karma örenme ortamları bu ortamlara en yakın
ortamlardır.
Örenenin örenmesini yönettii ortamlar, bireysel özelliklerden en fazla etkilenen ortamlardır. Dolayısıyla bireysel özelliklerin ortamlara
yansıyıını bilmeye gereksinim vardır. Bu çalıma söz konusu özelliklerden öz düzenleme üzerinde durmaktadır. Öz düzenleme, zihinsel bir
yetenek veya akademik çalıma becerisinden çok, bireyin kendisinin yönlendirdii bir süreç olup zihinsel yeteneklerini ve becerilerini sürece
aktarmasıdır. Bu örenme sürecinde öz düzenleyici örenen, uygun örenme stratejisini seçme, koyduu hedefler dorultusunda bu stratejiyi
uygulama ve bireysel geliimini izleyip deerlendirme becerisine sahiptir (Halaman ve Akar, 2007). Pintrich (2000) tarafından
“örencilerin, örenme hedeflerini belirledikleri, bililerini ve davranılarını düzenlemeye çalıtıkları, hedefleri ve çevrelerindeki balamsal
özellikler tarafından yönlendirilip, sınırlandırıldıkları, aktif ve yapıcı bir süreç” olarak tanımlanan öz-düzenlemeyi, Risemberg ve
Zimmerman (1992), “amaçları belirleme, bu amaçları gerçekletirmek için stratejiler gelitirme ve bu stratejilerin kazandırdıklarını
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denetleme” olarak tanımlanmaktadır. Kauffman (2004)’a göre ise öz-düzenleme, “örenenin karmaık örenme etkinliklerini kontrol etmeye
ve yönetmeye yönelik çabası” dır (Üredi ve Üredi, 2005).
Öz-düzenleme örencilerin örenmeye yönelik amaçlar oluturduu, bunları gerçekletirmeye yönelik stratejiler belirledii ve uyguladıı,
sonuçları deerlendirdii bir süreçtir. Heo (2000)’ya göre bu süreçte kullanılan bilisel stratejiler, örenenlerin örenme sürecindeki bilgileri
daha etkili bir ekilde kazanmalarını, depolamalarını ve kullanmalarını salar. Yine Xiaodong (2001)’un da belirttii gibi bireyin kendi
bilisel süreçleri hakkındaki bilgisi ve bu süreçleri kontrol edebilmek için kullandıı bilgiler örenme üzerinde son derece etkilidir. Bu
nedenle öz-düzenleme stratejilerini kullanım düzeyinin örencilerin baarılarını yordamada güçlü bir deiken olduu söylenebilir (Üredi ve
Üredi, 2005).
Bu çerçevede aratırmada, öretimi yönetme sorumluluunun örencilerin çevrim içi tartımalara katılım performansını etkileyip
etkilemedii ve Örencilerin çevrim içi tartımalara katılım performanslarının öz düzenleme düzeylerine göre deiim gösterip göstermedii
aratırılmıtır.
YÖNTEM
Aratırmada deneysel ve betimsel desen kullanılmıtır. Deneysel boyutta, örencilere takım olarak öretimi yönetme sorumluluu verilmi
ve öretimi yönetme sorumluluunun katılımı nasıl etkilediine bakılmıtır. Betimsel boyutta ise katılım performansları örencilerin öz
düzenleme düzeylerine balı olarak deimekte midir? Sorusuna yanıt aranmıtır.
Çalıma grubu
Aratırmanın çalıma grubunu, Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Eitimi Bölümü’nde, 2008–2009 öretim
retim yıl
yyılında “Özel Öretim
Yöntemleri-II” dersini alan üçüncü sınıf örencileri oluturmaktadır. Toplam 46 örenciden oluan gruptaki
takımların,
eleman sayısı ve öz
ki takı
tak
ımlar
mlarıın, ele
düzenleme düzeylerine göre daılımları Tablo 1’de verilmitir.
Tablo 1: Takımların eleman sayısı ve öz düzenleme becerilerine göre daılım tablosu
kım Takım
m Tak
Takım1 Takım 2 Takım 3 Takım Takım Takım 6 Takım
Takım 9 Toplam
lam
2

Orta Düzey

1

3

6

IE
T

C

4
5
4
3
4
4
6
6
4
40
Üst Düzey
Takımın Eleman
4
5
6
4
7
4
6
6
4
46
S
Örencilerin öz düzenleme
alt ölçeine verdikleri cevaplara bakılarak 40 örencinin
nin
in (%87) üst düzeyde, 6 örencinin
öö
renci
rencinin (%6)
(
orta düzeyde öz
düzenleme becerisine sahip olduu belirlenmitir. Takımlara bakıldıında ise Tak
Takım
akıım 3, 4 ve 5’ de orta düzeyde ööz düzenleme becerisine
sahip örenciler varken dier takımlardaki örencilerin tamamı üst düzeyde öz düzenleme
zenleme becerisine sahiptir.
Veri Toplama Araçları
Öz düzenleme Becerileri Ölçei: Aratırmada örencilerin öz-düzenleme
(1990) tarafından gelitirilen ve
me becerileri Pintrinch ve De Groot
G
Üredi ve Üredi (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan 44 maddeden
Stratejiler Ölçei” nin Öz
en
n oluan
olu an “Örenmeye
“Örenmeye
“Ö
meye likin Motivasyonel
Motiv
Mo
Düzenleme alt boyutu ile ölçülmütür. Ölçein öz-düzenleme alt ölçeine
ölçeein
ine ilikin
ilikin
n Cronbach Alfa deeri
de
de
eri 0,84’tür. (Üredi ve Üredi, 2005).
Çevrimiçi Örenme Ortamı Forum Kayıtları: Bireylerin forum ortamlar
ortamlarına
katılı
sayılarının,
her katılıta ortamda ne kadar süre
amlarına hafta
ta hafta
h
kat
ılı say
a ıll
geçirdiklerinin, gönderdikleri mesaj sayılarının ve mesajlarının uzunluunun
için çevrimiçi örenme aracının kayıtları
uzun unun
uzunlu
un belirlenmesi
belirlenm
incelenmitir. Kayıtlar 4 uzman tarafından incelenerek kodlanmıtır.
Uygulama Süreci
Süreç örencilerin kendi seçimleriyle 4–7 kiilik
takımlar
balamıtır.
Oluan örenci takımlarından, özel öretim
ikk tak
takı
ımla oluturmasıyla
yla ba
ba
lam
yönteminden birini seçmesi istenmitir. Her grup
seçtii
yönteminin sınıf
örenilmesinden sorumlu tutulmutur. Takımlar
p seçti
seçti
i öretim
öretim
ö
re
nııf tarafından
tara
tar
seçtikleri yöntemler konusunda aratırma yapmaya
ortamı gelitirmeye yönlendirilmitir.
maya vve bir karma öörenme
r
lk takım ders için gerekli ön çalımayı yaptıktan
ortamında dersi düzenlemitir. Ortamdan yararlanarak yüz yüze dersi ileyen
ptıktan
tan sonra, moodle ortamı
ortam
takım, izleyen bir hafta boyunca forum
ortamında
arkadalarıyla
tartımı; onların sorularını yanıtlamı, ek kaynaklar önermitir. Sonraki
m ortamı
ortam
ınd
nda arkada
larıyla tart
tartım
hafta çalıtıı yönteme ilikin hazırladıı
uygulamıtır.
zleyen hafta boyunca, gelitirdii ölçütler uyarınca, arkadalarının
lad
adııı sınavı
sınav
avıı sınıfta
s
uygulamııtır.
r z
performansını deerlendirmitir. Bu süreç boyunca moodle ortamı
ortamında
ortam
ında ttakım elemanlarına “eitici” rolü verilmitir. lk takımın yüz yüze ders
anlatımı gerçekletirdii hafta ikinci
girmitir.
kinci takım
takım devreyee girmi
ta
girmi
tir.
Verilerin Analizi:
Verilerin analizinde katılımcıların
ortamına
yolladıkları mesaj sayıları, mesajların uzunlukları (kelime sayısı), ortama giri sayıları,
ımc
mcıılar
ların forum
orum oortam
ına yolladıklar
ortamda kalı süreleri baımlı
ba
ba
ımllı deikenler
er olarak;
olara ööretimi
retimi yyönetme sorumluluu ve öz düzenleme becerileri baımsız deikenler olarak ele
alınmıtır. Verilerin
öretimi yönetme sorumluluu almadan önceki, öretimi yönettikleri haftadaki ve
n istatistiksel analizinde, örencilerin
ö
örencilerin
ren
yönetme sorumluluklarını
uluklarını yerine getirdikten sonraki
uluklar
sonra katılımları arasında tekrarlı ölçümler için, 3x4 faktöriyel desende varyans analizi
yapılmıtır. Takımlar
farklılıklarının anlamlılıı Kruskal Wallis Testi ve Mann-Whitney U testi kullanılarak analiz
akıımla
ak
mlar arasındaki
arasındaki
daki performans farkl
edilmitir.
BULGULAR
Öretimi
sorumluluu
imi
mi yönetme sorumlulu
soruml
uu ö
öörencilerin
rencile çevrim içi tartımalara katılım performansını etkilemekte midir?
Çalımanın
nın ilk alt problemi kapsamında,
kapsamında öretimi yönetme sorumluluunun örencilerin çevrim içi tartımalara katılım performansını nasıl
kapsamı
etkiledii belirlenmeye çalı
çalıılmıtır.
çal
ıılm
lmııtır.
r Betimsel deerler ve analiz sonuçları Tablo 2 ve Tablo 3’de sırasıyla verilmitir.
Tablo 2: Betimsel deerler
Ortalama
Mesaj Sayısı

Mesaj Uzunluu

Giri Sayısı

Kalı Süresi

Std. Sapma

ÖYH-Ö

2,29

1,89

ÖYH

7,04

7,74

ÖYH-S

1,43

1,83

ÖYH-Ö

109,33

107,98

ÖYH

340,87

429,86

ÖYH-S

66,89

93,06

ÖYH-Ö

6,33

3,80

ÖYH

19,74

15,00

ÖYH-S

3,34

2,75

ÖYH-Ö

39,39

31,85

ÖYH

142,02

150,74

ÖYH-S

16,78

17,76
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ÖYH= Örenci Yönetimli Hafta
N= 46

ÖYH-Ö= Örenci Yönetimli Haftanın Öncesi

Tablo 3: Tekrarlı ölçümler ANOVA
Varyansın
Kaynaı

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

Ölçüm

1319,67
847,53

45
2

29,32
473,76

Hata

1685,47

90

18,72

Denekler

Mesaj Uzunluu

Giri Sayısı

Kalı Süresi

F

p

22,62

,000*

Anlamlı
fark
Ö2-Ö1
Ö2-Ö3

Toplam
Denekler

3852,67

137

4056472,44

45

90143,83

Ölçüm

2000627,48

2

1000313,74

Hata

5172872,37

90

57476,36

Toplam
Denekler

11229972,28

137

5459,91

45

121,33

Ö1-Ö3
Ö2-Ö1
17,40

,000*

Ö2-Ö3
Ö1-Ö3
Ö
Ö1
Ö2-Ö1

Ölçüm

7017,14

2

3508,57

Hata

5659,46

90

62,88

Toplam
Denekler

18136,52

137

506659,91

45

11259,11

Ölçüm

409871,56

2

204935,78
,78

Hata

575709,34

90

6396,77
96,77

Toplam

1492240,81

137

55,80

,000*
0*

Ö2-Ö3

20
10

Mesaj Sayısı

ÖYH-S= Örenci Yönetimli Haftanın Sonrası

Ö= Ölçüm

Ö1-Ö3
Ö

Ö2-Ö1

32,04
2,0

,000*

Ö2-Ö3
Ö1-Ö3
Ö

Tablo 2 ve Tablo 3’e bakıldıında örencilerin öretimi yönettikleri
daha yüksek olduu
tikleri haftalardaki katılım
katılım performanslarının
perform
perf
görülmektedir. Örencilerin öretimi yönettikleri haftadan öncekii ve sonraki haftalardaki katılım
karılatırıldıında ise
katıllım performansları
p
yönetici olmadan önceki haftalar lehine anlamlı bir farklılık olduu
Örenciler
yönetecekleri haftaya kadar etkin
duu
u görülmekted
görülmektedir. Ö
renciler
enciler ö
ööretimi
r
katılım gösterirken yönetme sorumluluklarını tamamladıktan sonraa katı
katılımlarında
kat
ılımlar
m ındaa düü
dü
d ü olmutur.
Öretimi yönetme sorumluluunun çevrim içi tartımalara katılım performans
performansına
erformansıına etkisi takım
tak profiline balı olarak deiim göstermekte
midir?
Çalımanın ikinci alt problemi kapsamında, takımlar
mlar arası
ara farklılıı test
est etmek için örencilerin öretimi yönettikleri hafta verileri
incelenmitir. Betimsel istatistik ve analiz sonuçları
arıı Tablo 4 v
ar
ve 5’de verilmitir.
ir.

IE
TC

Tablo 4: Takımlar göre Kruskal-Wallis
tablosu
kal
Testi sıralama
sıralam
rala
Ortalama
alam Sıralamaları
S
Takımlar
N
Mesaj Say
Sayısı
ıssı
Mesaj Uzunluu
Uzunlu
unlu
Giri Sayısı

Kalı Süresi

Takım 1
Takım 2

4
5

13,50
21
21,30

13,50
22
22,
22,20

4,63
13,50

11,25
29,80

Takım 3

6

20,42

21,83

18,25

25,25

Takım
ım
m4

4

33,13
13

30,13

27,75

31,88

Takım
Takıım 5
Tak

7

14,64

16,86

18,57

17,64

Takım
Ta ım 6
Tak

4

26,63

26,38

31,13

28,63

Takım
Takıım 7
Tak

6

32,42
32

30,58

36,17

31,83

Takım
Tak
kım 8

6

24,33
2

21,67

24,00

17,25

Takım
T ım 9
Tak

4

29,00

31,88

39,75

18,88

Tablo
Takımlara
göre Kruskal-Wallis test sonucu
blo 5: Tak
ım
Mesaj Sayısı
Mesaj Uzunluu
11,437
8,574
Ki-Kare
Sd

Giri Sayısı
25,512

Kalı Süresi
12,101

8

8

8

8

,178

,379

,001*

,147

Anlamlılık Düz.
Test sonuçlarına göre yalnızca ortama giri sayısı açısından takımlar arasında anlamlı farklılık bulunmutur. Giri sayısı deikeninde hangi
takımlar arasında farklılık olduunu test etmek için Mann Whitney-U testi yapılmı ve sonuçları Tablo 6’da verilmitir.
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Tablo 6: Mann Whitney - U Testi sonuçları
Takımlar Takım 1 Takım 2 Takım 3
U
Takım 1
Takım 2

p*

U

p*

U

p*

- 2,00 0,05
2,00 0,05 -

Takım 5

Takım 6

Takım 7

Takım 8

Takım 9

U

U

U

U

U

U

p*

p*

p*

p*

p*

p*

0,00 0,02 3,50 0,05 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02
1,50 0,04 0,00 0,01 2,50 0,02 0,00 0,01
-

Takım 3

Takım 4

-

Takım 4

0,00 0,02

Takım 5

3,50 0,05

Takım 6

0,00 0,02 1,50 0,04

Takım 7

0,00 0,01 0,00 0,01 5,00 0,04

Takım 8

0,00 0,01 2,50 0,02

Takım 9

0,00 0,02 0,00 0,01 2,00 0,03

-

5,00 0,04

2,00 0,03

5,00 0,02

2,00 0,02

-

-

5,00 0,02

-

-

1,50 0,01

1,50 0,01
-

-

1,00 0,02

2,00 0,02

1,00 0,02
-

-

10

Tablo 6 incelendiinde, ortama giri açısından takım 1’ in dier takımlardan anlamlı olarak daha düük, takım
takıım 2’ nin ise takım
takım 6,7,8 ve 9’dan
takı
anlamlı olarak daha düük katılım yaptıı görülmektedir. En yüksek katılım performansı ise takım 9 tarafı
tarafından
f ndan gösterilmi
gösterilmitir.
tir. B
Bu takımların
dir. Farklı
dir
Farklı profile sahip tak
ım
m3
3, 4 ve 5 ise
öz düzenleme düzeyi açısından profillerine bakıldıında ise benzer yapıda oldukları görülmektedir.
takım
yine takım 9’dan daha düük, ancak takım 1’den daha yüksek performans göstermitir.
Bu sonuçlara göre, öz düzenleme düzeyinin katılım performansına etkisinden söz etmek
olanaklı
k olanakl
naklıı görünmemektedir. Bununla
Bunun birlikte,
Bunu
örencilerin çevrim içi tartımalara katılım performanslarının öz düzenleme düzeylerine göre de
deiim
göstermedii,
Kruskal Wallis
iim gösterip göstermedi
göstermedi
ii, K
testi ile test edilmitir. Öz düzenleme düzeyinin katılım performansına etkisi konusundaa anlamlı bir bulgu elde edilememitir.
edilememi
e
ti

IE
TC
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SONUÇ
Bu çalımada, örenci yönetimli karma örenme ortamının bir parçası olarak
katılım performansı,
arakk tasarlanan çevrim
çevri içi tartımalara
tartıma
örenmeyi yönetme sorumluluu ve örencilerin öz düzenleme düzeyleri açısından
incelemitir.
Katılım,
gönderilen mesaj sayısı, mesaj
ndan incelemi
tir.
tir. K
Kat
ılım, gön
uzunluu (kelime sayısı), ortama giri sayısı, ortamda kalı süresi açılarından
ndan
an ve nicel veriler kullanılarak
kullanı
kullanılara
larak belirlenmitir.
beli
Aratırmanın bulguları, en yüksek katılımın örencilerin öretimi yönettikleri
lehine olduu yönündedir. Öretimi
nettikleri haftada ve yöneten takım
takım le
takı
yönettikleri haftalarda dier haftalardan anlamlı derecede daha fazlaa katılım
performansı
yönettikleri haftalardan önceki
kat
performans
erformansıı gösteren ö
öörenciler,
ren
re
haftalarda ise sonraki haftalara oranla anlamlı derecede daha yüksek
yapmılardır.
ksek katılım
katılım
m ya
yapm
ılard
rdıır. Buna göre çevrimiçi örenme ortamlarında
yönetme sorumluluunun katılımı artıran önemli bir etken olduu söylenebilir.
ylen
Öretimi yönetme sorumluluunun çevrim içi tartımalara katılım performansına
açısından
takımlar arasında farklılık olup olmadıına
rformans
f
ına
na etkisi açı
aç
ısınd
n
bakıldıında ise yalnızca ortama giri sayısı açısından
an bazı takımlarr arasında
da anlamlı
anlamlı ffarklılık bulunmutur. Bu bulgu dorultusunda
farklılıın hangi takım lehine olduuna bakıldıındaa ise
1’ in en düük
performansa, Takım 9’ un ise en yüksek performansa sahip
se Takım
Tak
T
üük performa
olduu görülmütür. Bu iki takım, elemanlarının
düzeylerine
ın öz düzenleme
düzenle
düzen
nee göre incelendiinde aynı takım profiline sahip oldukları
görülmütür. 1. ve 9. takımlardan farklı olarak
becerisine
sahip elemanların da bulunduu 3. takımla 9. takım
akk orta düzey öz düzenleme
dü
ris
risi
arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken; yine
becerisine sahip elemanların da bulunduu 4. ve 5. takımların 1.
ne orta düzey öz düzenleme
düzen
takımdan anlamlı düzeyde daha yüksek katılım
gösterdikleri
saptanmıtır. Bu sonuçlara göre, öz düzenleme düzeyinin katılım
m performansı
performansı gösterdikle
p
terdik
performansına etkisinden söz etmek olanaklı
lanakl
ana ı görünmemektedir.
örünmemektedir. Çevrimiçi
Çevrim örenme ortamlarında öz düzenleme becerisine sahip örencilerin,
herhangi bir akademik görevle karılatıklarında
ıla
latıklar
k ında
da görevin özelliklerini ve
v gerekliliklerini yorumlayabilmek için bilgi ve becerilerini gözden
geçirdiklerini, oluturdukları yoruma
gerekli bilisel, duyusal veya davranısal strateji ve taktikleri
ruma balı
balı olarakk hedeflerini belirlediklerini,
b
belirled
belirled
uygulayarak ürünün ortaya ççıkmasını
saladıklarını
(Risemberg ve Zimmerman, 1992; Pintrich, 2000) göz önüne alınırsa tartıma
ıkmas
kmasıını saladıkların
nı (Risember
forumlarındaki etkileimlerin
çalımanın
rin nitel analizler
analizleri yoluyla çal
ımanın derinletirilmesi anlamlı olabilir.
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ÖRENME NESNELERNN BAZI ÖLÇÜTLERE GÖRE
DEERLENDRLMES: TÜRKYE ÖRNE
EVALUATION OF LEARNING OBJECTS WITH CERTAIN CRTITERIA:
TURKEY SAMPLE
Çetin Güler, Hacettepe Üniversitesi
Arif Altun, Hacettepe Üniversitesi
Özet
Bu çalımada, Türkiye’de gelitirilen ve hizmet sunan örenme nesnesi (ÖN) ambarları, alanyazında vurgulanan ve genel kabul görmü ÖN
tanım ve özelliklerine göre deerlendirilmitir. ÖN özelliklerinin deerlendirme ölçütleri olarak, tanım, kullanım kolaylıı, bir araya gelme,
taneli olma, tekrar kullanım kolaylıı, düzenleme ve güncelleme kolaylıı, evrensellik, görsel homojenlik ve eriilebilirlik
belirlenmitir.
ebi
Deerlendirme sonuçları dorultusunda Türkiye’deki ÖN çalımalarına yönelik önerilerde bulunulmutur.

10

Abstract
Large and important learning object (LO) repositories in Turkey were examined in this study according
specifications
g to LO
O definition and spe
spec
that are accepted commonly in literature. Definition, ease of use, interoperability, granularity, reusability,
and updating,
bility, ease
se of editing
e
upda
updatin
universality, visual homogeneity, and accessibility were determined as evaluation criteria. Suggestions
development
and
stions
tions were made for LO develo
developme
p
LO studies in Turkey, based on evaluation result.

IE
T

C

20

GR
Örenme nesnesi (ÖN) üzerine yapılan çalımaların sayısı hızla artmakla birlikte buu çalımalarda
tanım
çalımalarda
çalı
da kabul edilen ÖN tan
ı ve özelliklerinin
farklılık gösterdii gözlemlenmektedir. Bu tanımların bazıları kurumlar tarafından
fından (Cisco Systems, 2001; IEEE,
IIEE 2001; E-learning
Competency Center, 2003; Wisconsin Online Resource Center, ?), bazıları ise bireysel
1997;; L’Allier, 1998;
reys ((L'Allier
L'Allier
Allier 11997
19
199 Wiley, 2000; Merrill,
2000; Clifford, 2002; Wiley & Edwards, 2002; McGreal, 2004; Cochrane,, 2005;
5; Churchill, 2005; Churchill, 22007; Mavrommatis, 2008)
olarak ortaya konulmutur. Tanımlardan bazıları unlardır;
x
Örenmeyi desteklemek amacıyla kullanılan herhangi sayısall bir kaynak (Wiley, 2000).
x
Örenme nesneleri bir veya daha fazla örenme hedefi
hedefleyen, tek baına çalıabilen, tekrar
efi
fi veya kavramı
kavram öretmeyi
öretmeyi hedef
hedefle
kullanılabilir sayısal kaynaklardır (Mavrommatis, 2008).
x
Teknoloji destekli örenmeyi salayan sayısal veya sayısal
(IEEE, 2001).
sall olmayan herha
herhangi bir ööe
e (IE
Benzer ekilde, örenme nesnesi ile e anlamlı olduu öne sürülenn de bir çok kavram göze
Örnein, Kelly’ye (2002) göre
göz çarpmaktadır.
ç
“bilgi nesnesi”, “pedagojik nesne”, “eitsel yazılım bileeni”,
“çevrimiçi
materyali”,
e
çi örenme
me materyali
materyali” ve “örenim kaynaı” kavramları ÖN kavramı
ile aynı amaçla kullanılan kavramlardır. Dier taraftan
ÖN kavramının
tan günümüzde
günü
g
kavram
mının aynı
ayn amaçla kullanılan dier kavramlara göre daha çok
kabul gördüü söylenebilir.
ÖN’lerin depolanmasına ve tekrar kullanımı salamak
hazırlanan, bir bak
bakıma
lamak amacıyla
amac
ha
akı ÖN veri tabanı eklinde nitelendirilebilecek çevrimiçi
ortamlara ÖN ambarları denmektedir. ÖN’lerin
ve eriimi bakımından ÖN ambarları büyük öneme sahiptir.
erinn depolanması,
depolanmas
dep
ı, tekrar kullanımı
k
ÖN’lerin, eitim alanındaki potansiyelinin
ileri sürülmektedir (Laverde, Cifuentes ve Rodriguez, 2007).
in büyüklüünün
büyüklü
üyük ünün sorgulanamayacaı
sorgulanamay
anam
Buna karın ÖN’lerin, tutarlı bir gerçekletirme
salanmadan,
ÖN özellik ve potansiyelinin sorgulandıı vurgulanmaktadır
kletirme
kle
me süreci geçirmeleri sa
sa
lanm
l
(Wiley, 2006).
ÖN’leri örenme-öretme sürecine
veya kii) insanların bile ne yaptıklarını, “ÖN nedir?”, “ÖN’ler nasıl
ine
ne katmak isteyenlerin
isteyenlerin (kurum ve
vey
kullanılır?”, “ÖN’ler nasıl üretilir?”
soruların
yanıtlarını
söylenebilir (Laverde, Cifuentes ve Rodriguez, 2007). ÖN’lerin
etilir?” gib
gibi sorular
ın yanı
yan
ıtlar
tlarıını bilmedikleri
bilm
görece yeni bir konu olduu
yapılan
son yıllarda arttıı (Wiley, 2000) göz önünde bulundurulunca bu durum
u ve bu konu üz
üzerine yap
ılan çalımaların
çallıma
normal karılanabilir. Bu
aynıı zamand
yapılmı çalımaların eksikliine de iaret etmektedir.
u durum ayn
zamanda bu alanda yap
ÖN potansiyel ve uzanımlarına
anıımlar
an
mla ına karın eksik
ksik veya
vey yanlı
yanlı ÖN
Ö yaklaım ve uzanımları olduu göz önünde bulundurulunca Türkiye’deki ÖN
ambarlarının genell kabul gören ÖN tan
tanım
özelliklerine göre incelenmesi gerek alanyazındaki özelliklerin bu nesne ambarlarında ne
ım ve özellikl
öz
ölçüde yansıtıldıını
bundan sonra yapılacak olan örenme nesneleri ve ambarlarının nasıl olması gerektii
dııını görebilmek gerekse de bund
konusunda yol
ol gösterici olabilecei
olabilece düüncesi ile yyararlı ve önemli görülmektedir.
Örenme Nesnesi
esnesi ve Özellikleri
Özellikle
Alanyazında,
yapılmı
tanımından
azzında, yapı
yap
ılm
lmıı birçok ÖN tanı
tan
ımında
nd hareketle ÖN için “en az bir örenme kazanımı salayan, öretim stratejisine sahip, üstverileri
yardımıyla
mıyla düzenlenmesi, saklanması
saklanması ve tekrar kullanımı kolay, etkileimli, sayısal örenme kaynaklarıdır” tanımı yapılabilir. Birçok açıdan
deerlendirildiklerinde,
dirildiklerinde, çoklu ortam örenme içerikleriyle ÖN’ler benzerlik gösterirler. Alanyazında ÖN’lerin çoklu ortam örenme
içerikleriylee ayrı
Çoklu ortam örenme içerikleri ile ÖN’leri birbirlerinden ayıran, ÖN’lere özel bazı özellikler
ayrı tutuldukları
tutuldukları görülmektedir.
görül
görülm
bulunmaktadır.. Alany
Alanyazında
ifade edilen ÖN özellikleri;
Alanyaz
ında
da ifad
x
Kullanım
m kolaylıı
kolaylıı ((Ease of use): ÖN’lerin gelitirilmesi ve kullanılması bilinen bir kelime ilemci kullanımı gibi kolay olmalıdır
kolay
(Di Iorio ve arkadaları
arıı 2006).
ar
20
200
x
Bir araya gelme (Interoperability): ÖN’lerin otomatik sistemler tarafından tanınabilmesini ve ilenebilmesini salayabilecek
özelliklerde olması eklinde deerlendirilebilir. ÖN’ler dier ÖN’ler ve sistemlerle bir arada kullanılabilir özellikte olmalıdırlar (Wiley,
2002).
x
Taneli olma (Granularity): ÖN’lerin taneli olma özellii anlamlı bir örenme amacına hizmet edebilen en küçük birim olarak
deerlendirilebilir (Johnson ve Hall, 2007; Wiley, 2002).
x
Tekrar kullanım kolaylıı (Easy of reuse): Bir amaca yönelik içeriin tekrar tekrar kullanılabilir olabilmesini ifade etmektedir. Bir
örenme kazanımına yönelik hazırlanmı bir ÖN daha sonra aynı amaçla, farklı ortam ve farklı kiiler tarafından kullanılabilmelidir (Polsani,
2003; Johnson ve Hall, 2007; Wiley, 2002; Di Iorio ve arkadaları 2006).
x
Düzenleme ve güncelleme kolaylıı (Ease of editing and updating): ÖN’lerin düzenleme ve güncelleme açısından esnek bir yapıya
sahip olması beklenir (Di Iorio ve arkadaları 2006).
x
Evrensellik (Universality): ÖN’lerin yazılımsal ve donanımsal, kabul gören standartlara göre gelitirilmesi, gelitirilen nesnelerin
farklı sistem ve platformlarda kullanılabilirlii açısından önemlidir (Wiley, 2002; Di Iorio ve arkadaları 2006).
x
Görsel homojenlik (Visual homogeneity): ÖN’lerin tasarımında homojenliin salanması beklenir. Tam ve kolay bir uyum
salanabilmesi için deiik platform ve stillerde kullanılan ortak özelliklerle bak ve hisset (look&feel) özellii salanmalıdır (Di Iorio ve
arkadaları 2006).
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x
Eriilebilirlik (Accessibility): ÖN’lerin uluslar arası standart ve kanunlara uygun olması gerekmektedir. Her yerden eriilebilirliin
salanabilmesi açısından bu durum önemlidir (Di Iorio ve arkadaları 2006).
Bir sonraki bölümde, Türkiye’deki ÖN ambarları ve genel özellikleri aktarılmıtır.
Türkiye’deki ÖN Ambarları
Çakırolu ve Akkan (2009) dünyadaki ve Türkiye’deki, önemli gördükleri ÖN ambarlarına yönelik bir inceleme yapmılardır. Bu
incelemede Türkiye’den seçilen ÖN ambarları unlardır;
x
http://skoool.meb.gov.tr (SKOOOL) (bu ambar yerini egitim.gov.tr’nin incelenmesi daha uygun görülmütür)
x
http://atanesa.atauni.edu.tr/ (ATANESA)
x
http://www.ogrenmenesneleri.org/ (NETDÖK)
x
http://samap.ibu.edu.tr/ (SAMAP) eklinde sıralanmıtır.
Bu çalımada, deerlendirme kapsamında yukarıda belirtilen ÖN ambarları ele alınmıtır. Bu ambarların ÖN tanım ve özelliklerine göre
deerlendirilmeleri tablo 1’de özetlenmitir.

Kullanım kolaylıı

Bir araya gelme

Bilinen
sayısal
kaynaklardan farklılık
görülmedi.
Otomatik sistemlere
uyumluluk ile ilgili
bilgi bulunamadı.

NETDÖK
Tanım bulunamadı.

SAMAP
AMAP
ÖN’e yö
yönelik bir
gönderim ve kkullanım
bulunamadıı.
bulunamad
bulunamadı.
“Manipilatif”
adı
a
verilen
eeitim
e
itim
i
yazılımları
olduu
yaz
azıılımlar
ml ı
oldu
oldu
ifadee edilmi.
edilmi
edilmi.
Bilinen
sayısal
kaynaklardan
ka
farklılık
görülmedi.
görül
görülmedi
Otoma
Otomatik
sistemlere
uyum
uyumluluk
ile ilgili
b
bilgi
bulunamadı.

20
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Tablo 1 :Deerlendirme Kapsamındaki ÖN ambarları ve ÖN özellikleri
Örenme Nesnesi
SKOOOL
ATANESA
Tanım bulunamadı.
Alanyazından farklı
Tanım
yaklaımlara
yer
verilmi,
örenme
hedefi ve üstverilere
deinilmitir.

Bilinen
sayısal
kaynaklardan farklılık
görülmedi.
Otomatik sistemleree
uyumluluk ile ilgili
dı.
bilgi bulunamadı.

nen
say
sayıısal
Bilinen
sayısal
kaynaklardan
aynaklardan
n farkl
ffarklılık
ılık
k
görülmedi.
görülmedi
ü
ÖN’lerin üstverileri
tutulduklar
duklarıı ifade
ile tutuldukları
ber
edilmekle
beraber
otomatik sistem
sistemlere
ilgi
uyumluluk ile iilgili
bulunamad
bulunamadıı
bilgii bulunamadı.
Taneli
yapıya
uygunluk
bulunamadı.
nlu bu
ilinen
Bilinen
sayısal
kaynaklardan
kayna
kaynak
farklılık
görülmedi.
gör
K
Kaynak
dosyalara
eriime yönelik bilgi
bulunamadı
(swf
doyalarının
fla’sı
gibi).
Web
tarayıcılarına
uygunluk olduundan
kabul edilebilir.
Genel bir uyumdan
söz edilemez.

Taneli
yapıya Tanelii
yapıya
ya
Taneli
yapıya
uygunluk bulunamadı. uygunluk
bulunamadı.
uygunluk bulunamadı.
k bulunamad
bulunamadı
ı.
al
Bilinen
sayısal Bilinen
sayısal
Bilinen
sayısal
kaynaklardan farklılık
ık kaynaklardan farklılı
farklılık
ık
kaynaklardan farklılık
görülmedi.
görülmedi.
gö
gör
görülmedi.
osyalara Kaynak
K
Kayna
ara
Kaynak
dosyalara
dosyalara
Kaynak
dosyalara
Düzenleme ve
eriime yönelik
nelik
elik bilgi eriime yyönelik bilgi
eriime yönelik bilgi
güncelleme kolaylıı
bulunamadı
(swf bulunamadı
(swf
bulunamadı
(swf
adı
bulunamad
amadı
doyalarının
fla’sı doyalarının
fla’sı
doyalarının
fla’sı
arının
doyalarrının
gibi).
gibi).
gibi).
bi).
i).
taray
ıcılar
larıına
n
tar
ta
Web
tarayıcılarına
Web
tarayıcılarına
Web
tarayıcılarına
Evrensellik
uygunluk
olduundan
uygunluk olduundan
uygu
oldu
undan
undan uygunluk olduundan
kabul edilebilir.
e
kabul
kabu edilebilir.
kabul edilebilir.
Farklı
Farkl
klıı ne
nesneler için Genel
Ge
bir uyumdan
Görsel homojenliin
Görsel bütünlük
k
tem
farklı
tema
ve söz edilemez.
salandıı
tasarımlar
söylenebilir.
görülebilmekte.
kte.
LOM, SCORM
M gibi LOM, SCORM gibi LOM standartlarının LOM, SCORM gibi
Eriilebilirlik
lebilirlik
ebilirl
kabul
görmü kabul
görmü kullanıldıı
kabul
görmü
standartlara
yönelik standartlara yönelik belirtilmi.
standartlara yönelik
ndartl
bir bilgi
bir bilgi bulunamadı.
bir bilgi bulunamadı.
bilg bulunamadı.
Tablo 1’de
de özetlenen durum Türkiye’d
Türkiye’
Türkiye’deki, önemli kabul edilen ÖN ambarlarının birçok ÖN özelliini taımadıını göstermektedir. Nesne
ambarlarınınn çounda
nesnesi tanımı bulunmamaktadır. Yalnızca bir ambarda mevcut ÖN tanımları bir arada verilmi,
çouunda ilevsel
ço
ilevsel
levsel bir örenme
ö
ambarda hangii özellik ve tanı
tanımların
kabul edildii belirtilmemitir. Kullanım kolaylıı açısından, tüm nesne ambarları için bilenen sayısal
tan
ıml
kaynaklardan farklı
uygulama gözlemlenmemitir. Bir araya gelebilme ve tekrar kullanım kolaylıı konularında da nesne ambarlarında
klıı bir u
kl
uygula
herhangi bir teknik veya tasarıma
yönelik bilgiye rastlanmamıtır. Üstverilerin verilmi olması ise bir araya gelebilme konusunda gerekli
ta
ancak yeterli deildir. Yine
benzer ekilde, taneli olma ile ilgili örenme nesnelerinde herhangi bir bilgiye rastlanılmamıtır. Düzenleme ve
Y
güncelleme kolaylıı konusunda nesne ambarlarının herhangi bir uygulama önermedii de dikkate çarpmaktadır. Görsel bütünlük, nesne
ambarlarının çounda göz ardı edilmi bir özellik olarak göre çarpmaktadır. Son olarak, eriilebilirlik konusunda yalnızca bir nesne
ambarında LOM standartlarının kullanıldıı belirtilmitir.

IE
TC

Taneli olma (LEGO
benzetmesi)
Tekrar kullanım
kolaylıı

TARTIMA, SONUÇ VE ÖNERLER
ÖN çalıma ve uygulamaları her geçen gün daha çok yaygınlamakta ve kabul ve önem kazanmaktadır. ÖN’lerin potansiyel ve özellikleri
düünüldüünde bu tür çalımaların ülkemizde de gerçekletirilmesi gerektii kabul edilmelidir. Bu bakımdan adı geçen çalımalar gibi
ÖN’e yönelik ülke genelinde çalımalar yapılıyor olması oldukça yararlı ve olumlu karılanmaktadır.
Türkiye’deki çalımalara bakıldıında, alanyazında ifade edilen ÖN tanım ve özeliklerinin bu çalımalara yansıtıldıını söylenemez. Farklı
ÖN tanımları bulunmakla beraber anılan çalımaların genel olarak tutarlı bir ÖN tanımı içermedikleri söylenebilir. ÖN özelikleri yönünden
bu çalımalarda daha çok eitim yazılımlarına yönelik özelliklere gönderme yapıldıı görülmektedir. Anılan ambarlarda niceliin artarken bu
durumun daha açık yaandıı söylenebilir.
Alanyazında ifade edilen yönleriyle ÖN potansiyel ve üstünlükleri dikkate alınınca ÖN uygulamalarının hayata geçirilmesi gerektii
söylenebilir. Bununla beraber ÖN potansiyel ve üstünlüklerinden yararlanabilmek için bu potansiyeli taıyan ve üstünlük salayabilecek
özelliklere sahip ürünlerin ortaya çıkarıldıı çalımalara gereksinim vardır. Bu bakımdan yapılan ve yapılacak ÖN çalımaları için;
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x
Genel kabul gören bir ÖN tanımı üzerinden çalımak veya böyle bir tanımın ÖN ile ilgili kurum ve kiilerin katkısıyla
oluturulması: ÖN ambarlarının dıarıdan kullanıcı eriimine olanak tanıyan çevrimiçi yapılar oldukları göz önünde bulundurulunca, bu
ambarlara ÖN yüklemek isteyen kullanıcılara yol göstermesi açısından bir tanım oluturulması ve bu tanımın ambarlarda yayımlanması
yararlı görülmektedir.
x
ÖN gelitirmeye dönük öretim tasarımı: Özellikle üniversitelerin bilgisayar ve öretim teknolojileri bölümü son sınıf derslerinden
biri ÖN gelitirmeye yönelik tasarlanabilir. Böylece gerekli teknik ve pedagojik altyapıya sahip bireylerin aynı zamanda ÖN gelitirme
konusunda da bilgilendirmeleri salanabilir. Bununla beraber tasarlanacak ders sıkıtırılmı programlar eklinde özel ve kamu kurulularına
da hizmet içi eitim eklinde sunulabilir.
x
ÖN gelitirecek kii ve kurumların genel kabul gören ÖN özelliklerine uygunlua dikkat etmeleri: ÖN potansiyel ve üstünlükleri
ancak uygun özellikteki ÖN’ler ile salanabilir.
x
Otomatik sistemlere entegrasyonu salamak, tekrar kullanım ve eriim açısından, genel kabul görmü standartlara uygun ÖN
gelitirme, üstveri ekleme: Yazılımsal ve donanımsal bakımdan sorunsuz, çevrimiçi otomatik sistemlere uygunluk bakımından önemli
görülmektedir.
x
Otomatik sistemlere uygun, üstverisi bulunan ÖN’lerin depolanabilecei, arama yapılarak eriimini salayan, ÖN paketlerini
çalıtırabilen, kullanıcı tercihleri dorultusunda sıralama yapabilen, kullanıcı performansına göre yönlendirme ve önerilerde bulunan,
çevrimiçi, dinamik, ilikisel bir ÖN portalı oluturma: Kullanıcıların etkili ve verimli kullanabilmesi açısından
n son derece önemli olduu
söylenebilir.
Türkiye’de bireysel veya kurumsal çapta ÖN çalıma ve uygulamaları bulunmaktadır. Bu çalımaların say
sayısının
yürütülen uygulamalarla
ayıısının yürütüle
(ÖN gelitirme yarıması, bu konuda derslerin ve hizmet içi kursların sayısının arttırılması, açık kaynak
nak ders malzemelerinin hazırlanması
gibi) artacaı öngörülebilir. Bu tür çalımalar için daha kapsamlı, yeterli sayı ve uygun nitelikte bireylerden
oluan
proje grup/ları
rden olu
an ortak
ak pr
proj
oluturmak etkili ve verimli çalımalara kaynaklık edebilir.
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Özet
Örenme sürecini kolaylatırmak, verimli hale getirmek amacıyla çeitli yazılımlar, ders içerikleri, uygulamalar
gelitirilmektedir. Sayıları günden güne artmaya balayan bu materyallerin eitimciler tarafından yeniden kullanılabilmesi,
ulaılabilmesi ve yayınlanmasında önemli sorunlarla karılaılmaktadır. Yazılım gelitirme süreçlerinde görsel arabirimler, hızlı
gelitirme araçları, modüler yapılar kullanılması, nesne yönelimli programlama gibi araçlar ve paradigmalar eitsel içerik
gelitiriminde karılaılan bu soruna çözüm sunan örenme nesnesi yaklaımını ortaya çıkarmıtır. Bu
çalımada, örenme
u çal
nesneleri ile ilgili literatür taraması yapılarak; çalımanın ilk bölümünde örenme nesnesi kavramı ve eeitsel
itsel içeri
içerik gelitirmede
örenme nesnesi yaklaımının yararları üzerinde durulurken; dier bölümlerde örenme nesnesinin yapısı
yap
apıısı ve örenme
öö
renm nesnesini
olutururken dikkat edilen CISCO ve SCROM gibi standartlar hakkında bilgiler sunulmutur.
Anahtar sözcükler: E-örenme, Örenme Nesneleri, Tekrar Kullanılabilirlik

20

Abstract
Various softwares, course contents, applications are developed in order to improve and makee the learning process productiv
productive.
While those materials, whose quantity started to increase day by day, are used, re-used
printed,
ed and accessed by trainers and print
some important problems are encountered. Using visual interfaces reveal learning-object
solution to the
g-object approach,
proach, which offers a solu
problem is encountered while developing
pedagogic content, modular structures, paradigm
oriented
paradigm and the tools
too as object
o
programming. In this study, in the first part, benefits of learning-object approach
roach
oach on learning-object
learning-object concept an
and pedagogic
content developing was emphasised with searching the literature about learning
parts,
earning
ning objects.
objects. In the following parts
part building of
learning-object and its structures was emphasised and the information about some
som standardss such a CISCO and SCROM was
presented.
Keywords: e-learning, learning objects, reusable
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GR
Eitim öretim ortamlarında bilgisayar kullanımının artmasıyla
kolaylatırmak amacıyla
ylaa dünya çapında
çapı
çapınd
nda insanların
insanların örenmelerini
ö
çeitli yazılımlar, ders içerikleri, uygulamalar gelitirilmektedir.
r. Amaca uygun ve gene
genel kabul gören bir yazılımın üretilmesinin,
uzun süre aldıı ve yüksek maliyetlerle gerçekletirilmesi
önemli bir sorun
Bu sorunların giderilebilmesi
tir
un olarak görülmektedir.
ggö
amacıyla, Dr. Davil Merrill ve Dr. Charless Reigeluth
yazılım mühendisli
mühendisliinde
kullanılan nesne yönelimli programlama
Reigelu
Reige
endisli
ind
in
paradigmasını temel alan örenme nesnesi
çıkarmılardır
si kavramını
kavramını ortaya
kavramı
o
ılard
lardıır (Wiley, 2000). Nesne yönelimli programlama
yaklaımında yazılım onu oluturan daha
bileenlerden
oluturulduu
gibi, eitsel içerikler de örenme nesnelerini
aha
ha küçük
kü
bileenle
ldu
oluturmaktadır (Koplay, 2005). Örenme
enme
me nesnesi teorilerinin te
ttemelinde, eitsel içerik gelitirecek kiilerin eitim malzemelerini
küçük parçalara ayırarak daha sonraa istenilen
nile örenme
örenme hedeflerine
efleri göre yeniden birletirmesi yer almaktadır (IFLA, 2002). IEEE
( Institute of Electrical and Electornics
nesneleri
için yaptıı standart çalımaları sonucunda, teknoloji
lectornics
ectornics Engineers)
En
öörenme
renme
me nesn
n
destekli örenme sürecinde kullan
kullanılabilen,
kullanılabilen
ullanıılabilen, yen
yeniden kullan
ılabilen
labil ve referans verilebilen sayısal ya da sayısal olmayan veriler
olarak tanımlamıtır (Karaman,
raman,
aman, 2005). Kısaca
Kısaca
saca tanımlandıında
tan
tanımland
ndııınd örenme nesneleri, örenmeyi desteklemek amacıyla yeniden
kullanılabilen kaynaklardır
rdıır (Wiley,
rd
(Wiley 2000).
Eitsel içeriklerin gelitirilmesinin
eli
litirilmesinin zo
zor, uzun zaman alan ve maliyetinin yüksek olduu düünüldüünde kolayca hazırlanabilme,
yeniden kullanılabilme
geniletilebilme
eitsel içerikler için çok önemli özellikler olarak karımıza
bilme ve istenildii
istenildii zaman geni
istenildi
le
çıkmaktadır (Koplay,
yaklaımı eitsel içerii küçük parçalara ayırmasıyla, öretim tasarımcılarına
Koplay, 2005). Örenme
Koplay
Örenme
nme ne
nesnesi ya
tekrar kullanılabilen,
nılabilen, ölçeklenebilen, çoklu ve
v ççeitli örenme içeriklerine adapte edilebilen öretimsel elemanlar üretebilme
olanaı tanır
anıır (Ally, Cleveland-Innes, Boksiz,
an
Boksiz Larwill, 2006; Wiley, 2000).Tekrar kullanılabilirlik (reusability) özelliiyle,
Boksi
örenme
kiiler
me nesneleri farklı
farklı am
amaçlar, ki
iler ve ortamlar için tekrar tekrar kullanılabilme imkanı bulmaktadır (Cisco, 2000; Çakırolu
ve Baki,
Çaıltay
ki, 2006; Ça
Ça
ıltay & Çaıltay,
Çaıltay, 2002; Nurmi ve Jaakkola, 2006). Tekrar kullanılabilirlik için olabildiince teknik
Ça
kısıtlamalardan,
kıısıtlamalardan, pedagojik kararlardan
kararlarda ve içerik biçimlendirmesinden baımsız olmalıdır (Nurmi ve Jaakkola, 2006). Herhangi
kararlard
bir resim veya metin bir dersin bütü
bütününden daha fazla alanda kullanım olasılıı bulunduundan, daha fazla tekrar kullanılabilirlik
büt
özellii
llii taımaktadır.
lli
taımaktad
ta
ktadıır. Ortamlar arası kullanılabilirlik (interoperability), örenme nesnesinin gelitirildii araç, platform fark
etmezsizin
izin dier
ddier öörenim
renim ssistemleri ve platformlarıyla çalıabilirliini salayan özelliidir (Çakırolu ve Baki, 2006).
Uyarlanabilirlik
özellii, eitsel içeriklerin nesnelere ayrılması sayesinde içeriin özelletirilmesine gereksinim
bilirlik (adaptability)
(adaptabi
(adaptab
duyan birey veya ku
kurumlar ihtiyaçlara uyarlanabilmesine olanak tanır. (Çakırolu ve Baki, 2006). Çevrim-içi olarak hazırlanmı
kurum
olan malzemelerin
erin güncelliinin korunması ve sürekli olarak yenilenmesinin salanması da tekrar kullanılabilen örenme
nesnelerinin balıca yararları arasındadır (Çaıltay, ve Çaıltay, 2002).
Örenme nesnelerinin tanımındaki farklılıklar gibi yapısında da farklı görüler vardır. Aratırmacılar örenme nesnelerini farklı
bakı açılarına göre tanımladıkları için oluturulan örenme nesnesi yapıları da farklılıklar taımaktadır. Bununla birlikte
örenme nesneleri, öretimsel içerik (data) ve içerik hakkındaki bilgileri içeren üst veri (metadata) olarak iki katmanın
birleiminden oluur. Öretimsel içerik parçasında örenme hedefi, örenme içerii (örenme hedefini merkeze alarak,
örenmeyi kolaylatırmak için öretim teori ve teknolojilerine uygun gelitirilen içerik) uygulama ve deerlendirme (hedeflere
ulaılmasına yardımcı olan ve test eden içerik) bölümleri yer alır (Karaman, 2005). Örenme nesnelerinin yararlarının en baında
gelitiriciler ve örencilerin ihtiyaçları dorultusunda var olan nesneleri bulması ve tekrar kullanması gelmektedir. Hem
gelitiricilerin hem de örencilerin aradıkları örenme nesnelerine ulaabilmesi için örenme nesnelerinin bazı tanımlayıcı
bilgilere sahip olması gerekir. Bu ilem “tanımlayıcı bilgi” veya “açıklayıcı bilgi” anlamına gelen üst verilerle yapılır. Üst veri,
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network ortamından eriilen herhangi bir elektronik kaynaın belirlenmesinde, açıklanmasında ya da yerinin tespitinde kullanılan
herhangi bir veri ile ilgili olabilir eklinde tanımlanmaktadır (IFLA, 2002).Örenme nesnesi özelinde ise üst veri örenme
nesnesini yada eitsel içerii oluturan her bir parça hakkında veri olarak tanımlanabilir (Koplay, 2005). Üstveri, belgenin
içeriini ve yapısını tanımlamak ve verinin organizasyonunu, eriilebilirliini, veri parçaları arasındaki ilikileri ve ilgili bilgi
alanına ilikin özellikleri tanımlar (Day, 2001: akt Karaman, 2005). Örenme nesnelerinin yerlerinin kolayca belirlenebilmeleri
ve en iyi ekilde tekrar kullanılabilmeleri için, nesnenin türü, boyutu, daıtım gereksinimleri, yazar bilgileri, interaktivite türü
gibi açıklayıcı bilgilerin olduu üst veri ile etiketlenmelidir (Hamel ve Ryan-Jones, 2002). Üst verilerde örenme nesnesinin adı,
gelitiricinin adı, konu, ünite, amaç, kazanım gibi temel bilgiler içerebildii gibi telif hakları, eriim hakları, sürüm, dier
nesneler ile arasındaki ilikiler gibi daha karmaık bilgiler de bulunabilir. Üst veri konusunda örnek verecek olursak, örenme
nesnesinin hitap ettii ders (Türkçe), hitap ettii sınıf düzeyi (5.sınıf), alt örenme alanları (Sözcükte Anlam), elde edebilecek
kazanımlar (Sözcükte Anlamı kavrar. Gerçek Anlamlı sözcükleri kavrar.) üst veri olarak verilebilecek bilgilerden bazılarıdır.
Örenme nesneleri ile ilgili olarak belirlenen en önemli gereklilik bu nesnelere ait üst verilerin belirlenmesidir. Üst veriler hem
gelitirici hem de örencinin aramalarında doru örenme nesnesine ulaabilmesi için önemlidir. Bu nedenle üst veri yapılacak
aramalarda istei karılayacak kadar detaylı olması gerekmektedir. Aynı zamanda gelitiricilerin tekrar kullanmalarında
karııklıa neden olmayacak kadar anlaılır olmaları gerekmektedir. Ayrıca kullanılacak içerik yönetim sistemleri ile sorunsuz
ibirlii yapabilmeleri gerekir. Bu ve bunlar gibi sebeplerden dolayı, zaman içerisinde çeitli kurum ve organizasyonlar
üst veri
ganiz
tanımlamak için bazı standartlar oluturmulardır (Koplay, 2005; Karaman, 2005). Örenme nesnelerinee ait tanımlayıcı
bilgiler
tan
tanım
için ortaya çıkan standartlar, biçimsel ve anlamsal yapılar önerirler (Karaman, 2005). LOM, Dublin Core Metadata E
Element Set,
gibi farklı metadata standartları bulunmaktadır. IEEE /LTSC tarafından tanımlanmı IEEE-LOM kısaca
(learning object
saca LOM (learnin
meta-data) sistemler arasında üst veriler için ortak bir tanım oluturmutur (Koplay, 2005, Karama
Karaman,
standardı
man,
n, 2005).LOM sta
stan
örenme nesnesi ve kaynakları hakkında geni ve esnek tanımlamalar yapılmasına olanak saladıı için tercih edilebil
edilebilen bir
standarttır. LOM standardında Örenme kaynakları sistematik aratırma, kullanım vee tekrar kullanı
kullanım
kullan
ım için üst veril
veriler ile
tanımlanmaktadır. (Zhu, 2007). IEEE-LOM standardında üst verilerinin çou zorunlu
tutulmamıtır
gelitiricilerin
nlu tut
tutulmam
ıttır ve geli
geli
tiric
tiri
ekleyebilecei üst veri alanları bırakılmıtır (Koplay, 2005). Bu sayede örenme nesnesi
karmaık
çok sayıda
nesi oluturucusunun
oluuturucusunun karma
karma
ık ve ço
üst veri öesini tanımlaması ile uramaları gerekmez.
Her gelitiricinin farklı bakı açısı ve ihtiyacı olması nedeniyle, oluacak karmaanın
çalıma
grupları
aan
anıın çözülmesi amacıyla
amacıyla çeitli
amacı
çe
ça
tarafından, örenme nesnelerinin yapısı ve içerik modelleri konusunda bazı standartlar
standartlardan CISCO
tandartlar oluturulmutur.
olu
oluturulmutur. Bu stan
stand
ve SCORM modelleri genelde benimsenmi modeller arasındadır. CISCO
O RLO/RIO modeli 1998’de CISCO firması daha etkin
eitim programları gelitirmek için etkin bir düzenleme ihtiyacının farkına
örenme
kullanmaya
balamıtır.
arkınaa vararak
va
örenme
nme nesnesini
n
ku
CISCO’nun örenme nesnesi yaklaımı, Dr. Clarck’ın bilgi haritalarının
ritalarının
n (informational maps)
map ile Dr. Merrill’in “Bileen
Görüntüleme Teorisi”(component display theory) ile bir karımı olan tekrar kullanılabilir
dayanmaktadır (Cisco,
kullanılabilir bilgi nesnesine
kullanı
nesne
n
1999; Koplay, 2005). CISCO’nun modeli iki temel bileen üzerine
oluturulmutur,
erine
rine olu
turulmu
urulm tur,
ur, bunlardan bir tanesi tekrar kullanılabilir bilgi
nesnesi (Reusable Informatin Object / RIO), dier ise yeniden
kullanılabilir
nesnelerinden oluan yeniden kullanılabilir
eniden
den kullan
ılabilir
abilir bilgi nesnelerin
örenme nesnesidir (Reusable Learning Object / RLO) (Cisco,
Koplay, 2005). RIO tekbir örenme amacı
co,, 2000; Karaman,
Karama 2005; Kopla
etrafında oluturulmu bilgi parçaları olarak tanımlanır. Herhangi
gelitirildikten
sonra farklı amaçlara yönelik
angi
ngi bir RIO bir kere geli
gel
t
olarak farklı ortamlarda tekrar tekrar kullanılabilirler
baımsız
RIO’lar daha sonra RLO oluturmak amacıyla
rl ve bu birbirinden
rinden ba
aımsızz RIO
biraraya gelirler (Cisco, 2000). Cisco RIO ve RLO arasındak iliki,
sistemindeki hiyerarik yapıda konu ve ders
iki, ööretim
retim ssi
arasındaki iliki arasındaki ilikiyle aynıdır.
r. RIO konuyu,
konuyu RLO ise dersi
konu
ersi
si temsil
temsi
tems eder (Balatsoukas, Morris ve O’Brien, 2008;
Cisco, 2000). Her bir RIO üç bileenden olu
oluur.
olu
ur
ur. Bu bile
bbileenler
enl içerik öeleri
eri
ri (c
((content items), alıtırma öeleri (practice items) ve
deerlendirme öeleri (assessment items)
1999; Koplay,2005;
Karaman, 2005). çerik öesini oluturmak için CISCO
ms)
s) (Cisco,
(C
Kopla
pla
modelinde RLO, gözden geçirme(overview)
overview)
iew) ve özet (summary) aadı verilen iki bölüm ile 5 ile 9 arasında deien sayıdaki bilgi
nesnesinden oluan bir yapı olarak
Morris ve O’Brien, 2008; Koplay, 2005; Karaman,
akk tanımlanmıtır
tan
t ımlanm
mlanmıtır (Cisco, 1999;
99; Balatsoukas,
Bal
2005). Hem RLO hem RIO bile
bileenleri
video, JAVA kod ve applet ve benzer medya içeriklerini tasvir
bile
enleri metin, ses, animasyon, vid
edebilmektedir, (Balatsoukas,
2008).Genel giri, RLO girii için kullanılır ve dersin hedefleri, önemi ve
ukas,
kas, Morris
Mo
M rris ve O’Brien, 2008).Gene
2008).Gen
yapısı gibi bilgiler içerir
2005). Özet, RLO’yu sonlandırmak için kullanılır ve her bir RIO içindeki senaryo ve
rir
ir (Karaman,
(Karam
hedefleri balayıp sonuçlandırır.
deerlendirme arasındaki geçii ifade eder. çerisinde gözden geçirme
onuçlandıırır. Ö
onuçland
Özet kkısmı
ısmı RIO
O il
ile dde
(zorunlu), baka RLO önerileri (seçim
ekstra
(seçimlik) ve ekst
ra kaynaklar (seçimlik) gibi alt birimleri bulunur (Karaman, 2005). Bu
kümeleme yapısı
sı tek bir örenme
örenme amacı
amac etrafından
etrafı
f nda toplanmı karmaık örenme deneyimlerini ifade etmek için kullanılır
(Koplay, 2005).
Alıtırma
bilgi ve becerinin uygulanmasına imkan veren herhangi bir pekitirme
005).
05). A
Al
ıtırma öeleri, öörenciye
renciye
renc
faaliyetidir(Karaman,
ir(Karaman,
r(Karaman, 2005). Bu özellikleri sa
ssayesinde RIO lar sadece bilgi içerii olmaktan çıkar, ayrıca RLO deerlendirme
öelerii de içermektedir. Deerlendirme
örencinin belirli bir RIO hedefine ulaıp ulamadıını saptamak amacıyla
D
Deerlendirme öeleri,
ö
kullanılan
anılan
lan bir soru ya da ölçüle
ölçülebilir bbir aktivitedir. Bu öeler sayesinde, örenci örenme ilemine balamadan bir ön
deerlendirme
eerlendirme aamasından
aamas
a
ama ından geçer.
çer. Bu
B deerlendirmenin sonucuna göre örencinin hangi tekrar kullanılabilir bilgi nesnesinden
balayacaı
Alıtırma
ba
ba
layaca
laya ı belirlenir.
belirlen
Al
ıtırma öelerinin temel görevi dersten önce örencinin mevcut bilgi ve becerisini tespit ederek
eksiklerini
yardımcı
iklerini gidermeye yardı
yard
ımc
mcıı oolacak RIO’ları belirlemektir (Cisco, 1999; Karaman, 2005). Örenme ileminin son aamasında
örenci
girer ve yeterli görülürse örenme deneyimi tamamlanır (Koplay, 2005). Dier bir amaç ise,
ci tekrar bir deerlendirmeye
deerlendir
de
örencinin
tespit ederek, bu eksiklikleri giderecek RIO’ları gözden geçirmesi için tavsiyede bulunmaktır
in bilgi ve eksikliklerini
eksikli
eksikl
(Cisco, 1999;
Karaman, 2005). Deerlendirmede her bir RIO’nun hedefi sorgulanır ve bu modelde her bir RIO için en az iki
9; Kara
Karaman
deerlendirme öesi
öesi öngörülür (Karaman, 2005).
Dier model SCORM
ise Amerika Savunma Bakanlıının (DoD), Paylaılan çerik Nesnesi Referansı (SCORM- Sharable
O
Content Object Referans Model) adı altında bilgilerin özelletirilmesine yönelik çalımalarıyla gelitirilmektedir (Karaman,
2005). SCORM modeli elektronik eitsel içerii, paketlenmesini ve daıtımını tanımlayan bir standarttır. (SCORM, 2007).
SCORM modeli Varlık (Assets), Paylaılabilir çerik Nesnesi (SCO - Sharable Content Objects) ve içerik Kümesi (SCA SCORM Content Aggregation) olarak adlandırılan üç temel bileenden olumaktadır (Balatsoukas, Morris ve O’Brien, 2008;
Karaman, 2005; Koplay, 2005). SCORM 2004 ile birlikte paylama ve dolaım (Sequencing and Navigation) bölümü de
eklenmitir.
Varlık (Assets); eitsel içerii oluturan en küçük tekrar kullanabilir öedir (Balatsoukas, Morris ve O’Brien, 2008). SCORM
içeriinde bulunan tüm HTML dosyaları, resimler, videolar, Flash Nesneleri, Java Applet nesneleri, vb. varlık olarak
adlandırılırlar (SCORM, 2007). Birden fazla varlık bir araya gelerek baka varlıklar da oluturabilirler (Koplay, 2005). Örenme
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nesneleri kendilerine internet ortamında verilen uzaktan eitim ortamlarında daha fazla yer bulmasından dolayı, .varlıkların ortak
noktası herhangi bir nternet tarayıcısıyla (bazıları için tarayıcı eklentileri gerekse de) gösterilebilmesidir. SCORM standardı
olutururken internet ortamı ön planda tutularak internet tarayıcısıyla gösterilebilecek dokumanlar varlık oluturabilir (SCORM,
2007). SCORM standardındaki bu temel yapı nedeniyle oluturulacak eitim içerikleri hazırlanırken içeriklerde kullanılacak
formatlara dikkat edilmelidir. Örnek olarak Powerpoint sunumları, Excel hesap tabloları gibi dosyaları, masaüstü programı olarak
hazırlanmı herhangi bir yazılımı SCORM paketi içerisinde varlık olarak kullanmak doru olmayacaktır. Varlık olarak
kullanılamayacak dier dosya türleri de sunucu tarafından dinamik oluturulan içeriklerdir. ASP, PHP gibi dinamik üretilen
içerikler sunucu tarafında özel yazılımlar gerektirdiinden SCORM içerisinde varlık olarak kullanılamazlar. Bu gibi
kısıtlamalardaki en temel neden paylaılabilirlik kriterini salanmasıdır. Örenme nesnesinin içerisinde kullanılabilecek sunucu
tarafındaki özel yazılıma baımlı içerik platform baımlılıı oluturacaından, taınabilirlik ve tekrar kullanılabilirlik
özelliklerini zayıflatmaktadır. Örnein ASP ile hazırlanan bir içerik ASP destekli bir örenim yönetim sistemi (ÖYS) tarafından
gösterilebilirken, farklı platformda yapılandırılmı baka bir ÖYS’de gösterilemeyecektir. Kısaca ve en basit anlamıyla bir
dosyanın SCORM standardına uygun varlık kullanılabilmesi için o dosyayı internet tarayıcısı ile açmaya çalıtıınızda baarılı
olmak gerekmektedir (SCORM; 2007).
Paylaılabilir çerik Nesnesi (SCO - Sharable Content Objects): Bir yada daha fazla SCORM varlık (asset) ve kaynaktan oluan
anlamlı örenme birimleridir (Karaman, 2005). Paylaılabilir içerik nesneleri SCORM çalıma ortamınıı (SCROM
Run-time
(SC
Environment) kullanarak eitim yönetim sistemiyle iletiime geçerler (Koplay, 2005; SCORM; 2007; Zhu, 2007).
2007) Örencilerin
2007
örenme kabiliyet ve becerilerine göre deiik örenme içerikleri farklı yaklaımlar ile bir araya getirilebilir
Ayrıca
rilebilir
ilebilir (Zhu, 2007).
20
örencilerin paylaılabilir içerik nesnesi ile etkileimi eitim öretim sistemi tarafından izlenebilir
SCORM;
bilirr (Koplay, 2005; S
2007). SCROM standartlarına göre SCO’lar SCROM çalıma ortamında ÖYS ile iletiim kurabilir
iletiim
urabilirr fakat birbirleriyle iil
kuramazlar (Zhu, 2007). Bu nedenle SCO’ların paylaılabilir olması için konudan baımsız nitelikte
itelikte olmalıdır
olmal
malııdır (Koplay, 200
2005).
çerik Kümesi (SCA - SCORM Content Aggregation): çerik kümesi örenme kaynaklarının
yapısını
yapısıdır.
nıın ya
yap
ısını belirleyen
elirleyen içerik yap
yapısıd
Bu yapı içerik kümelerini (ders, ünite, bölüm, konu) belirlemeye yapar (Koplay, 2005).
005). SCROM içerik modeli, içeriklerin
içerik
içeri
paylaılabilirliini kolaylatırmak amacı taıyan teknik bir modeldir. Dolayısıyla CISCO
O RLO modelindeki gibi öretimsel
öö

bileenlerin ( ön test, özet vb.) kullanımıyla ilgilenmez (Karaman, 2005). Ancak SCORM, her bir kaynak türü için ayr
ayrı metadata
tanımı yapar (Karaman, 2005).
Sıralama ve Dolaım: SCORM 2004 öncesinde eitsel içerik önceden belirlenmi
sunulmaktadır,
lirlenmi
irlenmi bir ekilde
ekilde sunulmaktadı
sunulmaktad
ır, yeni standart ile
birlikte eitsel içeriin örenme ihtiyaçlarına balı olarak ekillendirilebildii
Verilerin belli
bildi
di
i dinamik bir ortam sunulmaktadır.
sunulmakt
düzenlere göre gruplandırılması ve bu grupların kullanıcılara hangi sıra ile
kurallar belirlenir (SCORM,
le aktar
aaktarılacaı
ılacaı ile il
ilgili kuralla
2007). çerik gelitirici tarafından belirlenen kurallara uygun olarakk ÖYS gruplar aras
salamaktadır.
aarasında
ında dolaım
dola
laım sa
lam
Gerek SCORM gerekse CISCO standardına göre oluturulan öörenme
ekilde paketlenmesi ve ÖYS
renme nesnelerinin belirli bir ek
sistemlerine eklenmesi istenir. çerik paketleme sistemi, içeriin,
kullanılabilmesi
paylaılabilmesi için, bu alanda kabul
in,
in, tekrar kulla
kullan
ılabilmesi
bilmesi ve payla
payla
gören standartlara uygun olarak düzenlenmesi, organize edilmesi
dilmes
mesi ve paketlenmesine
etlenmesine olanak ssalamaktadır. (Çaıltay ve Serçe,
2005). Örenme nesnelerinin paketlenmesiyle eitsel içeriin
.çerik paketleme, bir ya da
iinn paylaılması
payla
pa ılmas
masıı mümkün olmaktadır
olma
birden fazla derse ait içeriin daıtılabilir, paylaılabilir ve tekrar
olarak hazırlanmasıdır. Hazırlanan
ekrar kullanılabilir
kullan
kullanıılabilir bir paket
pa
pakette, örenme materyallerinin yeri, yapısı ve tanımları
gibi bilgileri
an
lgileri içerir
erir (Çaıltay
(Ça
(Ça
ıltay
lta ve Serçe, 2005). Standarda uygun olarak
hazırlanan bir içerik paketi, o standardı destekleyen
sistemlerinde ve araçlarda kolaylıkla
stekleyen
y tüm örenme
me vee ders yönetim
yön
yö
kullanılabilmesine olanak vererek içeriklerin
in yeniden kullanılabilirliini
ku
k
ni salar
sa
salar (Çaıltay ve Serçe, 2005; Koplay, 2005). IMS
paketleme standardında bir bildiri kütüüü bulunmaktadır.
bulunmaktad
bulunmakta ır. Bu XML biçimindeki
inde
nde kütükte paket içindeki tüm kaynaklara hakkında
ayrıntılı giri bilgi bulunmaktadır. SCROM
standardı IMS paketleme standardını içeren bir standarttır. Bu balamada
ROM
OM paketleme standard
SCORM paketinin bir IMS paketi olduunu
unu söylemek mümkündür
mümkünd (Koplay, 2005; SCROM, 2007).
Dünya çapında akademik enstitüler,
organizasyonlar,
a kaynakları ve veri tabanlarının öretim ortamlarına
üler,
ler, ticari kurulular
ku
kurulular ve organizasyo
aniz
ulamalarını salamak için büyük
(Karaman, 2005;). Bu amaçla teknolojik artnameler hazırlanarak
üyük b
bir uura
ra
ra vermektedirler (Kara
(K
örenme nesnelerinin örenci
eriimine
renci
enci ve
v öretmenlerin
öretmenlerin
menlerin eri
imine
mine aaçılması amacıyla, örenme nesnesi ambarları oluturulmaya
çalıılmaktadır. Bir örenme
ambarı,
enme nesnesi
nes
ambar
ı,, nesneler ve nnesnelere ait metadata bilgilerini depolayan bölümler ile metadata
bilgileri üzerinden, nesne yönetim sistemi vas
vasıtasıyla
yapılmasını salayan bileenlerde oluur (Cebeci, 2003b: akt
ıtasıyla
l arama
a
Karaman, 2005). Örenme
nesnelerinin tek bir konumda saklanmasını ve tek bir yerden yönetilmesini
renme nesnesi hav
havuzu öörenme
renme ne
salamaktadır. Bu sayede
örenme
tek kaynaklı olması salanmaya çalıarak, örenme nesnesi ambarlarının en
sa
örenmee nesne
nesneleri için te
büyük özelliklerinden
bir konumda tutulmasına olanak tanır (Koplay, 2005). Ambarların kullanıcıları
iklerinden
klerind biri olan iiçeriklerin
çeriklerin
klerin te
tek bi
genelliklee ööretmenler
gelitiricileridir.
Bu kiiler sınıf içi veya uzaktan eitim yoluyla bir kazanım veya komple bir
retmenler ve içerik geli
tiricilerid
cileri
ünite kapsam
eitim
için örenme nesnesi ambarlarındaki içerikleri kullanabilirler. Oluturulmak
kapsamındaki e
itim içeriini
içeriini oluturmak
olutu
istenen
eitimsel
nesne ambarları sakladıkları nesnelerin pedagojik amaçlarına karı tarafsız
nen nesnenin
nesne
eitimse
itimsel amacı
amacı deiebileceinden
deieb
olmalıdır.
ile ilgili bilgilerin kitapları saklayan kütüphaneler tarafından önemsenmemesi gibi
lmal
m ıdır. Kitapların
Kitapları
Kitapların nerede, nasıl
nasıl okunacaı
nası
oku
ok
nesne ambarları
ambarları da nesnelerin kkullanımlarının nerede ve nasıl kullanıldıını önemsemezler (Duncan, 2003). Örenme
nesnelerinin
nelerinin bir ders, ünite vey
veya konuyu oluturması amacıyla örenim amaçları dorultusunda kullanılabilmesi için örenme
nesnesi
ambarlarının
si amb
ambarların
nın bulma
bulma, ön izleme, ödünç alma ve yayınlama gibi ilevleri salaması gereklidir (Cebeci, 2003b: akt
Karaman,
n, 2005).
2005)
Örenme nesnesi
ambarlarının saladıı dier fayda, örenme nesnelerinin bakım ve güncellemelerinin daha kolay yapılmasına
esnesi ambar
olanak salamasıdır
asııdır (Koplay, 2005). Örenme nesneleri, nesne depolarına yüklenerek tek bir konumda tutulmaya çalıılarak,
as
nesne üzerinde yapılacak en küçük deiiklerin bile bu nesnenin kullanıldıı eitsel içeriklerde kolayca yapılmasına imkan
salar. Böylece örenme nesnesinin temelini oluturduu tüm eitsel içerikler kendilerini güncelleme olanaına sahip olur.
Örenme nesnesini temel alarak kendi istedii ekilde deitirerek içerik oluturan bir gelitirici aynı zamanda kullandıı
örenme nesnesinin bir kopyasının da oluturulmasını salar. Bunun sonucunda örenme nesnelerinde tekil özelliinin
yitirilmesine neden olur (Koplay, 2005). Örneklendirecek olursak, nesne ambarında bulunan periyodik cetvel grafii eklindeki
örenme nesnesini kullanmak isteyen gelitirici kendi amacına göre balık, içerik rengi deiimleri ve açıklama metinleri
eklemek isteyebilir. Böylece orijinal örenme nesnesindeki renk ve balık gibi öeleri deitirerek, periyodik cetvel grafii
eklinde benzer bir örenme nesnesi oluturur. Benzer örenme nesneleri oluması dıındaki dier bir farkta, ilk örenme nesnesi
sahibi kendi nesnesini güncellediinde sonradan oluturulan benzer örenme nesnesinin yapılan deiiklikler nedeniyle kendisini
güncellemesinin zorlatırır. Örenme nesnesi ambarları bir kuruma ait (dahili) olan, birkaç kurum için ortak gelitirilen ve
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kullanılan ya da herkese açık bir ambar niteliinde olabilir. (Karaman, 2005). Nesneler sayı, boyut ve dosya tipi açısından
çeitlilik gösterecei için tek bir merkezi nesne ambarının bütün örenme nesnelerini fiziksel olarak üzerinde bulundurması ve
etkili bir ekilde sunması beklenemez (Hamilton, 2001: akt Karaman, 2005). Merlot, OpenCouseWare (Massachusetts Institute of
Technology), Apple Learning Interchange, AtaNesa (Atatürk Üniversite Nesne Ambarı) balıca örenme nesnesi ambarları
olarak incelenebilecek örnekler arasındadır.
SONUÇLAR
Bu çalıma, öretim sürecini desteklemek amacıyla dijital içeriklerin üretilmesi ve tekrar kullanılabilirlii açısından verimli bir
yöntem olan örenme nesneleri kavramı dikkat çekerek, uluslar arası literatürde görülen örenme nesnesi kavramları, standartları
ve bu yolda yapılan çalımaları sunmaktadır. Çalıma kapsamında örenme nesnelerinin deiik tanımlara sahip olmasına karın
genellikle örenmeyi desteklemek amacıyla yeniden kullanılabilen en küçük dijital kaynaklar olarak düünüldüü görülmektedir.
Oluturulan örenme nesneleri metin, resim, animasyon, PDF dosyası, JAVA applet gibi eitsel içerii oluturacak veriler ve bu
verilerin yapısını, organizasyonunu, nesnenin türü, boyutu, daıtım gereksinimleri, yazar bilgileri, interaktivite türü gibi belirtici
bilgileri tanımlayan üstveri (metadata) eklinde iki birimden oluur. Örenme nesnelerinin farklı ortamlarda ve tekrar
kullanılabilmesi için gerek verilerin gerek üstverilerin tutarlı olmaları gerekmektedir. Bu nedenle LOM, SCORM ve CISCO gibi
birçok standart oluturulmutur. Örenme nesnesinin yapısını açıklayarak üretilmesinde dikkat edilecek standartların ortak
noktası, tümdengelim yaklaımıyla eitsel içeriin küçük birimlere ayrılması ve tüm küçük birimlerin özellikleri
ikleri betimleyici bilgi
olarak hazırlandıktan sonra bütüne doru tekrar birletirilmesi yaklaımında olduu görülür. Hazırlanan
nesnelerinin
an ö
öörenme
renm
ren
örenme nesne ambarlarında ve örenme yönetim sistemlerinde kullanılması için paketlenmi birimler
getirilmesi sonraki
err haline getirilm
adımdır. çerik paketleme ile örenme nesneleri ve içeriklerinin tekrar kullanılabilmesi ve farklı ortamlarda
kullanılabilmesi
için
rtamlarda
mlarda kullan
kullanı
ılabilm
labil
bahsedilen standartlara uygun parçalar haline getirilmesini salamaktadır. Son olarak paketlenenn örenme
nme nesnesinin tanımlayıcı
tanı
tanım
üst bilgileri, içerikleri ile öretmen, örenci ve gelitiricilerin ulaabilecei örenme nesnesi amb
ambarlarına
yüklenmesi
ambarlar
ına yüklenm
yükle
yapılmaktadır. Örenme nesnelerinin daha verimli kullanılabilmeleri için aratırmalar devam ekmektedir. Mevcut öretim
öret
ö
paradigmalarından yola çıkılması ve öretim yöntemlerine uygunluuna karın; arivlenmeleri,
örenci
ve
lenmeleri,
eleri, öretim
ö
stratejileri, öö
ren
re
öretmen görüleri üzerine aratırmalar devam etmektedir. Okulöncesi kurumlarından
kurumlarına
an yüksek
ek ö
ööretim
retim kurumları
kurumlar
ına kadar deiik
seviyelerdeki örenci ve öretmenlerin kullanabilmesi amacıyla uluslar arası standartlara
kütüphaneler
dartlara uygun
ygun geni
geni ölç
ölçekte dijital kü
oluturmak, örenme nesnesi ambarları oluturulmalıdır. Bunun dıında örenme
ortamlarına uygunluu
nme nesneleri
nesnelerinin öretim
öretim
etim oortamlar
konusunda pedagojik yönden incelenmeli, öretim stratejileri oluturulmalıdır.
ır.
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Özet
Örenme yönetim sistemleri (ÖYS) web üzerinde sistemli bir örenme ortamı oluturulmasını salayan yapılardır.
Çevrimiçi örenme
lar
ortamlarının yaygın olarak kullanılmaya balaması örenme yönetim sistemlerinin kullanımını önemli kılmaktadır.
aktadır. çeriklerin yönetimi,
aktad
örenenlerin geliim süreçlerinin izlenmesi, ödev takibi, alıtırma ve test gibi uygulamalar, örenen-öreten
arasındaki
en arası
aras
ındaki iletiim ortamının
oluturulmasında önem kazanmaktadır. Örenme yönetim sistemleri bu balamda bu ilevleri yerine getirerek
etirerek
erek sistemli bir öörenme ortamı
oluturulmasına yardım eden yapılardır. Farklı disiplinlerden farklı derslerin tasarım ve içerik gereksinimleri
nimleri
ri birbirinden ayr
ayrıı olabilmektedir.
o
ol
Bu durumda dersin örenme yönetim sistemindeki tasarımında farklılıklar oluabilmektedir. Bu balamda
araçlarla, ders
da sistemin hangi araçl
ara
tasarımına ne kadar katkı salayacaı incelenmektedir. Dersin gereksinim duyduu araçların
tasarımında
olanakların
n seçimi ve tasarı
tasar
ımında teknik
nik ola
yanında eitsel ve sosyal boyutlar ele alınarak uygun gereksinimlere göre ders tasarımı gerçekletirilebilir.
letirilebilir.
rilebil
Bu çalımada örenme yönetim sistemleriyle ders oluturulması ve tasarlanması ele alınmıtır.
tır. Buu balamda
ba
ba
lamd
lamda örenme
örenme
me yönetim sistemlerinde
sunulan araçlar ele alınarak özellikleri incelenmi, örenene sunulacak araçların seçimi ve ders tasarımı
alınmıtır.
tasar
sarıımı ele alı
al
ınmıtır.
Anahtar Kelimeler: Örenme Yönetim Sistemi, Ders Tasarımı, Çevrimiçi Örenme
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Abstract
Learning management systems are structures that provide creation of systematic
on the web. Online learning
ystematic
matic learning
learning environments
envir
environment started to be widely used makes important use of learning management
management, monitoring of learners'
ment system. Content manag
development process, tracking assignments, exercises and testing applications
environment between
lications is important to create communication
ccomm
instructor-learner. In this context learning management systems helpp to create a systematic learning environment.
Requirements of different
env
en
courses from different disciplines can be separated in terms of design
may arise about course design on
esign
gn and content. In this case, differences
differe
learning management system. In this sense which tools how muchh to contribute to course desi
ddesign is examined. In addition to technical
facilities for selection and design of the course tools as well as educational
considered appropriate course design can
cational
ational and social
so
social dimensions
dimensio
men
be performed according to requirements.
In this study, learning management systems, course creatio
creation and design are discu
discussed.
iscussed.
ssed. IIn this respect learning management systems tools
features has been examined, selection of tools and design is considered.
con
co
Keywords: Learning Management Systems, Course
Online Learning
urse Design, Onlin

IE
T

C

GR
GR
Eitim alanındaki yenilikler ve bu alanda
teknolojilerin
anda
nda kullanılan
kullan
in birbir
bbirbiriyle uyumu, örenme ortamlarının tasarımı, içerik tasarımı, ders
tasarımı gibi konuların önem kazanmasına
Günlükk yaamın
nmas
masıına yol açmıtır.
açm
ya
yaam her alanında bireyin karısına çıkan yenilikler, pasif örenen
olmaktan çıkarak aktif örenen olmay
olmayı
lmayıı zorunlu kı
kkılmaktadır.
ılmaktad
lmak ır. Özellikle
ellikl eitimde örenenlerin ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilecek örenme
ortamları oluturularak uygun ders tasa
tasarımı
kazanmaktadır. Bu balamda düünüldüünde hem dersin yürütülecei örenme
tasar
ımı yapmak
ak önem kazanma
yönetim sistemleri hem de hedef
yapısının vurgulanması öne çıkmaktadır.
edef kitleye uygun ders tasarımının
tasar
tasarıımının bütünleik
b
E-örenme ortamları bilgi
iletiim
sürekli geliimine paralel olarak, eitim kaynaklarının sayısal ortamda örenene
lgi ve ileti
im
m teknolojilerinin
tekn
sürek
ulatırılmasına dönük
hızlanmasını
salamaktadır. Bu balamda içeriklerin yönetimi, örenenlerin geliim süreçlerinin
k çal
çalımaların hızlanmas
zlanma ını salama
izlenmesi, ödev, sınav
iletiim ortamının oluturulması gibi ilevler önem kazanır. Örenme yönetim
ınav
nav gibi uygulamalar, örenenlerle
örenenlerle
ö
ren
sistemleri bu balamda
getirerek sistemli bir örenme ortamı oluturulmasına yardım eder. Bu ortamda hem örenen
lamda tüm bu iilevleri
levleri yerinee getir
getirer
hem öreten aras
arasında
örenme süreci yürütülür.
rasıınd
nda anlamlı
anlamlı bir örenme
örenme ortamı oluturularak
o
Örenme yönetim
e-örenme
ve yüz yüze ders ortamlarını destekleyen yapılar olarak kullanımı giderek
önetim sistemleri ee-ö
renme uygulamalarında
uygu
artmaktadır
addır (Hsui-Ping
sui-Ping ve Shihkuan, 2008
2008). Buna karın uzaktan eitimde, geleneksel eitim uygulamalarından farklı olarak ders tasarımı
farklı boyutların
gerektirmektedir. Bu süreçte uygun teknoloji seçimi, içerik türleri, iletiim ve etkileim, örenen
boyut ın dikkate alınmasını
boyutlar
alınmasın
nı gere
ger
özellikleri,
balantı
eri, eriim
eriim ve ba
eri
ba
lant
lan ı sorunları,
sorunlar
runları hazır bulunuluk düzeyleri vb. boyutlar ele alınmalıdır.
Farklı örenme
sistemlerinde farklı içerikler sunabildii gibi bunun terside mümkündür. Bazı içerik türleri bir kısım örenme
enme yönetim sistemleri
sistemlerin
yönetim sistemi
Bu nedenle üretilen içeriin sunumunda sıkıntıların yaanmaması için, örenme yönetim sistemleri ve
mi tarafından
taraff ndann sunulamaz.
tarafı
sunula
sunul
ders tasarımı aamaları,
tasarımı sürecinde kontrol edilme ihtiyacını ortaya çıkarır. Bu balamda içeriklerin ortak
amalar
amal ı, öretim
ö
anlamlandırılmasını salayan
paketleme standartları gelitirilmitir. çeriklerin SCORM (Sharable Content Object Reference Model) uyumlu
sa
sa
laya
la
olmasını salanmak bunlardan
biridir.
un
unl
Örenme Yönetim Sistemleri sadece mevcut içeriklerin sayısallatırılmı biçimlerinin sunulduu ortamlar olarak düünülmemektedir. ÖYS
üzerinde sunulacak içeriin hedef kitleye uygunluu kadar yürütülecek dersin hedef kitleye uygun tasarımlanması gerekmektedir. Bu
balamda ders tasarımı içerik tasarımından üst düzeyde yapılması gereken bir göreve dönüür. Ders tasarımında hedef kitle gereksinimleri,
deerlendirme biçimleri, içerik türleri, çalıma araçları, iletiim ve etkileim türlerine göre ders araçları belirlenebilir. lgili araçlar
örencilerin kolay eriim ve kullanımına uygun olarak tasarlanabilir. Tüm bu süreçler ele alınırken hedef kitle gereksinimleri, içerik türü ve
ders tasarımı birlikte düünülmesi gereken boyutlar olarak öne çıkar.
Örenenler sunulan örenme ortamında gereksinimlerine göre içeriklere ve ders ortamına ulaırlar. Örenenlerin bilgi edinme, sosyal
bulunuluk, kendini ifade etme gibi farklı gereksinimleri olabilir. Örenme yönetim sistemlerinde farklı içerik, iletiim ve deerlendirme
araçları mevcut olup, örenenlerin farklı tercihlerine göre ders tasarımı önem kazanmaktadır. Bu araçların seçimi ve tasarımında teknik
olanakların yanında eitsel ve sosyal boyutlar ele alınarak uygun gereksinimlere göre ders tasarımı gerçekletirilebilir.

AMAÇ
Bu çalımanın amacı uzaktan eitimde ve örgün derslere destek amaçlı kullanılan örenme yönetim sistemlerinde ders tasarımını, örenme
yönetim sistemi yazılımlarının sunduu araçlar ve dersin özellikleri balamında ele almaktır.

Copyright © IETC

1059

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

10

ÖRENME YÖNETM SSTEMLER
Örenme yönetim sistemleri, sahip olduu birçok özellikle bir kurumun tüm örenme süreçleri için bir yapı oluturan sistematik
uygulamalardır (Watson ve Watson, 2007). Örenme süreçlerinde gerekli olan örenen-öreten arasındaki etkileimi salanmasında, içerik
sunumunda, örenci ve ders yönetiminde sunduu olanaklar ile çevrimiçi örenmede bütüncül bir yaklaım sunmaktadır.
Bu sistemler özellikle bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelimesiyle e-örenme ortamlarında daha fazla örenen ve öreten tarafından
kullanılır olmaya balamıtır (Falvo ve Johnson, 2007). Uzaktan eitime olan talebin artmasıyla örenmenin bir sistem anlayıı içinde
yürütülmesi gereklilii daha da önem kazandı. Bu balamda örenenlere sunulan örenme ortamının etkili olabilmesinin yanında öreten
tarafında da planlı, programlı ve sistemli bir yaklaım için örenme yönetim sistemleri öne çıkmaya baladı.
Örenme yönetim sistemleri örenci ve öretici arasındaki köprü gibi düünülebilir (Cavus ve Ibrahim 2007). Örenenler içerik araçları
yardımıyla ders içeriklerine eriebilirler. Bu sistemler öretenin hazırladıı içeriklerin örencilere ulamasını salayan yapılardır. Öreten
mevcut ders içeriklerini sisteme yükleyebilecei gibi yeni içerikler gelitirerek bu ortamda örenenlere sunabilir. Hazırlanan içeriklerin
sunumu içeriin kendisi kadar önem taımaktadır. çerii sunma araçları bu balamda örenme yönetim sistemleri içerisinde ders yürütücüsü
için bir yardımcı araç niteliindedir. Her ne kadar bu sistemlerde içerik sunumu ders yürütücüsüne kolaylıklar salasa da bazı olumsuzluklar
da bulunmaktadır.
Örenme yönetim sistemlerin karılaılan genel sorunlardan biri hazırlanan bir içeriin baka bir örenme yönetim sistemi içerisinde
çalımamasıdır (Lu ve Chen, 2006). Hazırlanan içerik paketinin farklı bir ÖYS içerisinde çalımadıında ders tas
tasarımcıları için sıkıntılar
ortaya çıkabilmektedir. Farklı içerik türleri için farklı içerik sunum araçları gerektiinden sistemde neden olan bir sorun ilikili birçok sorunu
da beraberinde getirmektedir. Bu sorunları ortadan kaldırmak ve hazırlanan içeriklerin belli bir standart üzerinden sunumu
için SCORM
sunu
(Sharable Content Object Reference Model) modeli gelitirilmitir. SCORM hazırlanan içeriklerin farklıı sistemler
istemler üzerinde çalıabilmesine
ç
olanak salar.
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BLEENLER - ARAÇLAR
Örenme yönetim sistemleri örenme ortamı oluturma anlamında çeitli araçlar sunarlar. Bunlar
deerlendirme,
unlar içerik, iletiim,
iletiim, de
de
erlendirme, yönetim ve
örenci araçları olarak sınıflandırılabilir. Her bir bileen alt bileenler yardımıyla ders tasarımı
rımı için
n farklı
farklı araçlar sunar. Bu araçlar
araç yardımıyla
derse özgü bir tasarım yapısı oluturulabilir.
çerik Araçları: Örenme yönetim sistemlerinde bulunan temel araçlardır. Çevrimiçii ortamda sunu
sunulmasıı dü
düünülen
sunulmas
üünüle
ünülen bir dders için gerekli olan
içeriin sunumunda bu araçlardan yararlanılabilir. Farklı derslerin farklı içerikleri
olabilecei
eri olabilece
olabilece
i göz
g önüne alındıında
alınd
ndııınd
n her bir bileen, ders
tasarımı anlamında deerlendirilerek kullanılabilir. Ders programı (müfredat), sözlük,
zlük, içerik modülü / türleri (sunu,
(sunu web sayfası, e-kitap, ses,
video vb), resim/video veritabanı bu araçlardan bir kısmını oluturmaktadır.
letiim Araçları: Örencilerin kendi aralarında ve öreten ile iletiimi için
çeitli
bulunmaktadır.
Bu araçlar ders yapısına uygun
ç çe
itli
tli araçlar bulunmak
bulunmaktadır. B
olarak seçilerek ders tasarımında uygulanabilir. Örencilerin derse katılımı
mesajlamanın
olduu
ılımı ve mesajla
mesajla
man
ma ın önemli
li oldu
ol
 bir derste tartıma (forum) veya
sohbet araçları kullanılabilir. Bunların yanı sıra e-posta, beyaz tahta,
gibi araçlar ders tasarımında
hta,
a, ajanda,
ajanda
aja , duyurular (haberler), etkinlikler
etk
iletiimi artırmada seçilebilecek araçlar arasında sıralanabilir. Burada
derse yapacaı katkıya göre dersi
ada önemli olan
ola aracın
aracın
n kendisi deil
d
tasarlamaktır. Etkili kullanılması düünülen bir araç ders tasarımcısı
tarafından
sı tarafı
taraf
f ndan belirlenmelidir.
belir
Deerlendirme Araçları: Çevrimiçi yürütülecek bir ders için deerlendirmenin
tamamıı ya da
lendirmenin
endirmenin ta
tamam
d belli bölümlerinin ÖYS üzerinden yapılması
gerektii durumlarda çeitli araçlardan faydalanılabilir.
sunumları, e-portfolyo, etkinlik olarak
lir. Bu araçlar sınav, test, ödev, örenci
ö
sıralanabilir. Farklı sistemlerde deiik araçlar bulunabilir.
abilir.
Örenci Araçları: Dersin ileyiine uygun olarak
ders devamlılıını
arak ö
öörencinin
rencin
renc
mlıılıını izleyecei, notlarını görebilecei, ürün dosyalarını
yükleyebilecei (portfolyo) alanlar seçilebilir.
tasarımında
örenci gereksinimleri
dorultusunda hedef kitleye uygun araçlar
ir.
r. Ders tasar
tasa
ımın
erek
kullanılabilir.
Yönetim Araçları: Ders tasarımcısının çevrimiçi
üzerinden yürüttüü derslerde dersin genel durumun görebilmesi ve karalar
evrimiçi
içi ortamda ÖYS üzerin
üzerinde
alabilmesi için çeitli yönetim araçları bulunmaktadır.
bulunmaktad
bulunmakt ır. Örenci vee ö
ööretim
retim elemanı yardımcısı ekleme, silme, engelleme, raporlama, dosya
yönetimi, dersin yedeklenmesi gibii araçlar
Deiik örenme yönetim sistemlerinin yönetim
araçlar ile genel olarak yönetim gerçekletirilebilir.
g
seçenekleriyle farklı görevler yerine
erine
rine getirilebilir. Yönetim araçları
araçları bir
b dersin tasarımı ve sonraki dönemlerde tekrar kullanılabilirlii, karar
bi
alma süreçleri açısından önem ta
taımaktadır.
ta
ımaktad
makt ır.
DERS
TASARIMI
D
Örenme yönetim sistemleri
tasarımında
stemleri üzerinde ders tasar
tasa
ımında ggeleneksel eitim ortamlarında kullanılan tasarım aamaları kullanılabilir. Burada
ortaya çıkan fark ise
dersin web üzerinden
sunuluyor olması ve buna uygun araçların seçimi olacaktır. Bu balamda kullanılan
se hazırlanan
haz
üzerin
teknolojinin yanı
sıra
tasarımı önem kazanmaktadır. Örenme yönetim sistemleri üzerinde ders tasarımında
annı ssı
ıra bu araçların
araçların seçimi ve tas
araçl
kullanılacak içerik kadar hangi özelliklerin
ön planda
öz
plan olması gerektiine ders tasarımcısı karar vermektedir.
Ders tasarımcıları
içerisindeki özelliklerden hangilerinin kullanılıp hangilerinin kullanılmayacaını seçebilirler
ımccılar
larıı örenme
ö
me yönetim sistemleri
sist
(Brinkerhoff
erhoff ve Koroghlanian, 2007). Farklı
Fark yapılara sahip dersler için uygun araçlar ÖYS üzerinden seçilmelidir. E zamanlı ortamların
Far
daha çok
araçlar daha geri planda tutularak ders tasarımında istenilen unsurlar öne çıkarılabilir. Ayrıca
ok kullanıldıı
kul
kullanılddıı bir derste e
e zamansız
zam
zama
örenci projelerinin öne çıktıı
çıkt
çı
k ıı bir ders
de yapısında dosya paylaım ve örenci sunum araçları ön planda tutulabilmektedir. Bununla birlikte
ders öncesinde
bilgilerinin ölçülmesi gereken bir yapıda örenme yönetim sistemlerinin deerlendirme araçları yardımıyla ön
nde ö
öörencilerin
rencilerin ön bilg
bilgi
testler hazırlanarak
arak gerekli ders ttasarımı gerçekletirilebilir.
Örenenler açısından
bakıldıında
çevrimiçi örenmede ders tasarımında kullanılan araçlar örenenlerin özdüzenleyici örenme stratejilerini
dan ba
bak
ıldı
desteklemektedir (Whipp
Whipp vve Chiarelli, 2004). Derslerin yapısı örenenin web ortamında sunulan ders üzerinde bilgiye nasıl ulaabilecei ve
bunu nasıl yapılandırması gerektii konusunda fikirler verebilmektedir. Seçilen araçlar ile örenen tarafında bilginin anlamlandırılarak
kullanılabilmesi için farklı örenme yöntemleri gelitirmesine olanak salanabilir. Örenen farklı tasarımlarda sunulan derslere erierek
kendi örenmesini ekillendirebilmektedir.
Örenme yönetim sistemleri üzerinde öretim tasarımı açısından bakıldıında Analiz, Tasarım, Gelitirme, Uygulama ve Deerlendirme
basamakları ie koularak uygun örenme ortamı tasarımı gerçekletirilebilir. Web ortamında sunulmak istenen dersin ne tür bir yapısı
olduu, hangi bileenleri içerdii, hedef kitle gereksinimleri tasarıma balamadan analiz edilebilir. Tasarım aamasında hangi araçların
seçilebilecei, ne tür etkinliklerin düzenlenebilecei, ÖYS olanakları çerçevesinde ekillendirilebilir. Gelitirme aamasında ÖYS
araçlarından uygun olanlar ders yapısı içerisine eklenerek dersin ihtiyaç duyduu içerik nesneleriyle zenginletirilerek ders ortamının
örenciye sunulabilir hale getirilmesi salanabilir. Uygulama aamasında ÖYS içerisinde sunulan dersin hedef kitle tarafından izlenebilmesi
salanabilir. Deerlendirme aaması her ne kadar son aama olarak yer almı olsa da tüm tasarım aamalarında her aamanın deerlendirmesi
yapılarak bütünlük kontrol edilebilir. Her aamanın kendi sorunları anında giderilerek örenen için en az hata ile sistem sunulabilmelidir.
Son aamada ders tasarımının genel bir deerlendirmesi yapılarak örenen gereksinimleri de göz önüne alınarak tasarımda ortaya çıkabilecek
sorunlar en aza indirilebilir.
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SONUÇ
Uzaktan eitim uygulamalarının giderek artmasına paralel olarak örenenler ve öretenler için kullanılabilir bir yapı sunan örenme yönetim
sistemleri, sahip oldukları farklı araçlar ile ders tasarımına katkı salamaktadırlar. Öretim tasarımcıları web üzerinden örenenlere etkili
örenme ortamı oluturabilmek için örenme yönetim sistemlerinden faydalanmaktadırlar. Sahip olduu özellikler ile öretenin derste hangi
öelerle tasarım yapabilecei konusunda farklı yapılar sunarlar. Ders tasarımcısı sistem yaklaımını temel alarak farklı tasarım modelleri
kullanarak örenme yönetim sistemleri üzerinde ders tasarımı gerçekletirebilir. Bu anlamda öretim tasarım ilkeleriyle örenme yönetim
sisteminin sahip olduu olanakların bütünlemesiyle derse özgü tasarımı gerçekletirme olanaı domaktadır.
Bir dersin çevrimiçi ortamda örenme yönetim sistemleri yardımıyla sunulabilmesi için ders tasarımcıları öretim tasarımı modellerindeki
basamakları kullanılabilir. Dersin ve örenenlerin analiz edilmesi, ortaya çıkan sonuçlara göre ders tasarımına geçilmesi ilk basamakları
oluturmaktadır. Örenme yönetim sistemi üzerinde gerçekletirmenin tamamlanarak uygulamaya konulmasıyla ders son eklini almaktadır.
lgili tasarım basamaklarındaki ara deerlendirmeler son deerlendirme için kaynak veri salayacak ve ders tasarımının daha güçlü olmasına
katkı salayacaktır.
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Özet
Öretim de projeksiyon yardımıyla bilgisayar ortamında bir çok materyalin kullanımının baarıya ve tutuma olan etk
etkisi çeitli çalımalarla
etki
ortaya konmutur. Ancak söz konusu materyalleri ve projeksiyon cihazını kullanacak olan bireylerinn projeksiyon kullanımına karı
gelitirdikleri tutumlar önem taımaktadır. Aratırmada öretmen adaylarının Örenme-Öretme ortamlarında
amlar
mlarında projeksiyon
projeksiy
ojeksiy kullanımına
yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla bir ölçek gelitirme çalımasına yer verilmitir. Ölçein önn uygulama
ilikin
ulama formuna ili
ili
kin
k çalımalar,
Celal Bayar Üniversitesi Eitim Fakültesin üçüncü ve dördüncü sınıfta örenim gören 34 Fen ve Teknoloji,, 54 Sosyal bilgiler ve
v 168 Sınıf
Öretmen adayı ile gerçekletirilmitir. Yapılan analizler sonucunda ölçek dört faktörden meydana
gelmitir.
güvenirlikleri
eydana
ydan gelmi
tir.
tir. Faktörlerin güven
gü
sırasıyla 0.8, 0.776, 0.774 ve 0,757; açıkladıı varyanslar ise % 40.036, %7,319, %6,201 ve % 5,758
bulunmutur.
Ölçein
58 olarak bulunmu
bulunmu
tur. Ölçe
Ölçe
in tamamının
açıkladıı varyans % 59,313; ölçein tamamına ilikin cronbach alpha güvenirlii 0,91 olarak bulunmutur.
bulunmu
bulunmutur. Yapılan
Yapıılan analizler
analizl göz önüne
alındıında ölçein geçerli ve güvenilir bir yapıya sahip olduu ve yapılacak olan aratırmalarda
kullanılabilecei
malarda kull
kullan
ılabilece
labilec i belirlenmitir.
belirlenmi
Anahtar Kelime: Data Projeksiyon, Öretim Teknolojisi, Tutum
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Abstract
Within instruction, various studies through projection and computer systemss havee betray
betrayed
be
ed thee influence
influ
of the use of materials on success
and attitude. However the attitudes towards the use of projection of the individuals,
materials and projection device
ndividuals,
s, who
who are to employ these m
are important. This study contains the development of a measure in order
towards the use of
der to determine the attitudes of teacher-candidates
teach
projection in learning-teaching environments. The pre-study of the measuring form
m has
as been carried ou
out by the following teacher-candidates
of the Celal Bayar University, College of Education, 3rd of 4th year
ar undergraduat
undergraduates: 34 science and technology, 54 social studies and 168
classroom teacher candidates. According to the results of the analyses,
nalyses,
yses, the measure consists of ffour main factors. The reliability of these
factors is respectively 0.8, 0.776, 0.774 and 0,757; and the variance
found to be % 40.036, %7,319, %6,201 and %
cee it discloses has been foun
5,758. The total variance elucidated by the measure is % 59,313; and the
regarding the whole of the measure is
he Cronbach’s
bach’s Alpha reliability
r
0,91. In light of the analyses made, it has been determined
that the measuree validd and reliab
reliable, hence that it can be used in future surveys.
mined th
relia
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1.
Gelimi toplumların en önemli özellii, teknolojiyi
knolojiyi
noloj yaamlarının
yaamlarının hemen hemen her aamasında en etkili bir biçimde kullanmalarıdır…
Teknolojiyi etkili bir biçimde kullanan
teknolojik gelimeleri meydana getirebilmekte ve gelecee emin olarak
n bireyler
reyler bilim ve teknol
teknoloj
yürüyebilmektedir (man, A., 2003). Genel olarak bugün ça
çada
eitim
teknolojisinden beklentiler, eitimde verimi ve etkililii yükseltmek,
da e
itim te
eitim uygulamalarında bilimsel vee rasyonel bir temel
oluturmak,
hızlandırmak, fırsat eitliini yaygınlatırmak ve öretimi
te
oluturmak,
ak, örenmeyi
ö
ör
kitlelere yaymak ve bireyselletirmektir
mektir ( Uun,
Uun, S., 2000).
2000
Günümüzde, eitim-öretim süreci
gerçekletirilen
artların ve teknolojinin gelimesine balı olarak tüm dünyada
üreci özelinde gerçekle
gerçekle
tirilen etkinlikler,
etkin
deiime uramaktadır. Örencinin
rencinin
rencinin bilgiyi
bilgiy ööretmenden
retmenden
en nasıl
nas
nasııl ve
v ne ekilde alacaı ile ilgili birçok aratırma sonucu göstermitir ki soyut
kavramların öretiminde görsel
etkili ve geçerli bir yöntemdir (Duman, B., Atar, E., 2004). Hilal Kazu ve
örsel materyallerin kullanımı
kullanımı son derece
de
Etem Yeilyurt (2008)’
aktardıklarına
eitim-öretim açısından büyük öneme sahip olmasına karın,
8)’
)’ un aktard
ıklarına
na göre
göre, ööretim
retim araç-gereçlerinin
a
öretmenlerin bu araç
sebep olarak da:
raç ve gereçlerden yeteri kadar yararlanamadıkları;
yararla
y
1.
Örenci-öretmen
ci-ö
i-ö
re
retmen iletiiminin
iletiiminin azalacaı
azalaca
ca
ı düüncesi,
d
dü
2.
Öretmenlerin
retmenlerin yeni görevler üstlenmek iistememesi,
3.
Örenme-öretme
mekanikleecei düüncesi,
Ö
renme-ö
renme retme
me sür
sürecinin mekanikl
4.
yerini alacaı düüncesi,
Öretim
tim araç-gereç
araç-gereçlerinin öretmenin
öretmen
retm
5.
Öretmenlerin
araç-gereçleri
kullanımına karı olan isteksizlii,
Ö
retmenlerin
enlerin ööretim araç-ger
raç-ger
6.
Öretmenlere
Ö
retmenlere yardım
yard edecek teknik eleman veya teknik uzmanın olmaması,
7.
Öretmenlerin
hakkında az bilgiye ve kulanım yeteneine sahip olması,
Ö
retmenlerin öretim
öretim araç-gereçleri
ö
ara
ar
8.
Öretmenlerin
teknolojik öretim araç-gereçlerini kullanmak istememeleri, vb. faktörler sıralanmaktadır (Akt.: Kazu, H.,
etmenlerin teknolo
Yeilyurt, E., 2008).
08).
Halbuki günümüzde
çada
de ça
ça
d eitim sistemlerini biçimlendiren sosyal, ekonomik, teknolojik ve eitsel koullar deimitir. Eitim
hizmetlerini daha geni kitlelere
daha kaliteli biçimde götürebilmek için çada eitim teknolojisinin tüm imkanlarından etkili bir biçimde
k
yararlanmak gerekmektedir. Öretmen bilgisayar, internet, tepegöz, projeksiyon makinesi, opak projek-tör (episkop), datashow ve sınıfta
kullanabilecei dier eitim teknolojileri konusunda kendini sürekli yenilemelidir (Çelikten, M. ve ark., 2005).
Modern eitim teknolojileri aynı zamanda eitim-öretim ortamlarını da zenginletirmektedir. Zenginletirilmi örenme-öretme
ortamlarında örenme-öretme faaliyetleri daha etkili oluur. Bunun sonucunda örencilerde kalıcı izli davranı deiiklikleri daha sık
meydana gelir (man, A., 2003). Bilgisayar, bilgisayar programları-uygulamaları, internet ve projeksiyon gibi araçlar ile donanımlı sınıfların
çoalması ya da okullardaki sayıların artması, taınabilir bellekler, dijital kamera, dijital fotoraf makineleri, dijital donanım özelliklerine
sahip cep telefonları, video, etkileimli video, CD ve DVD çalar vb araçlar sınıf ortamında örenci merkezli uygulamalar için ya da örenme
sürecinde daha çok duyu organının ie koulmasında etkili araçlar haline gelmitir (Gelili, Y., 2009). Örenmede görme-iitme baat rol
oynasa da, tümleik algı ve etkili örenmede bu iki duyunun tek basına yeterli olmadıı söylenebilir. Etkili örenme ve algı, bütün duyuların
birlikteliine dayalıdır (Akpınar, B., Aydın, K., 2009).
Bartsch ve Cobern (2003), yaptıkları aratırmada PowerPoint sunumuyla yapılan dersin tepegözle anlatılan dersten daha etkili olduunu
bulmulardır. Aratırmacılar, ayrıca, PowerPoint sunumunda konu ile ilikili olan ve olmayan animasyonların, resim ve efekt gösteriminin
örenilenlerin kalıcılıına etkilerini karılatırmalı olarak incelemilerdir. Sonuçta, konu ile ilgili animasyonlar, resim ve efektlerin yer aldıı
sunuların, örenilenlerin kalıcılıını salamada daha etkili olduu bulunmutur. (Akt.: Akda, M., Tok, H., 2004).
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Data projektörü, bilgisayar aracılııyla her türlü ses, video, görsel ve yazılı materyallerin yansıtıldıı bir eitim-öretim aracıdır. Dier bir
ifade ile multimedya ürünlerinin sunulduu etkili bir araçtır. Bu özelliinden dolayı, data projektörleri gelimi ülkelerin eitim sistemlerinde
yaygın olarak eitim-öretim ortamlarında örencileri güdülemek için kullanılmaktadır. (man, A., 2003).
Örencilerin teknolojik araç gereçlere yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla, çeitli çalımalar yapılarak, yatırımların daha akılcı
kullanılmasına ilikin gerekli eitim politika ve
stratejilerin oluturulmasına önem verilmektedir. Bütün bu sonuçlar, örencilerin teknolojik araç gereçlere yönelik tutumlarının ve
fikirlerinin bilinmesi gerektiini göstermektedir. Bu nedenle, tutuma yönelik çalımaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Yavuz, S.,
Cokun, E. A., 2008).
Bu çalımada Öretmen adaylarının Meslek hayatında kullanması kaçınılmaz hale gelmi olan projeksiyon cihazlarının örenmeöretme ortamlarında kullanılmasına karı gelitirdikleri tutumları ölçmeyi salayacak olan ölçek gelitirildi ve geçerlik-güvenirlik analizleri
yapıldı.
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2.
YÖNTEM
Aratırma bir ölçek gelitirme çalımasıdır. Söz konusu ölçein gelitirilme aamasında ön uygulamalar, Celal Bayar Üniversitesi Eitim
Fakültesin üçüncü ve dördüncü sınıfta örenim gören toplam 274 kii üzerinde yürütülmütür. 56 öretmen adayının bazı maddeleri bo
bırakması ve kontrol maddelerindeki cevap tutarlılıının düük olması nedeniyle analizler 256 öretmen adayı üzerinden
yapılmıtır. 34 Fen
zerin
ve Teknoloji, 54 Sosyal bilgiler ve 168 Sınıf Öretmen adayı ile gerçekletirilmitir.
2.1.
Aratırmanın Örneklemi
Bu aratırmanın örneklemini 2008 – 2009 Öretim yılında Celal Bayar Üniversitesi Eitim Fakültesin üçüncü
örenim
üncü ve dördüncü sınıfta
s
gören 34 Fen ve Teknoloji, 54 Sosyal bilgiler ve 168 Sınıf Öretmen adayı olmak üzere 256 kiiden olumaktadır.
umaktad
ktadır.
2.2.
Verilerin Toplanması
Aratırma kapsamında örneklem grubuna giren öretmen adaylarının derslerde projeksiyon kullanımına
tutumlarını
anıımına yönelik tutum
tutumlar
ını ölçmek
çme aamacı ile
gelitirilen ölçek uygulanmıtır.
2.3. Aratırmanın Sınırlılıkları:
Aratırma, kapsadıı alan ve yararlandıı veriler bakımından aaıda belirtilen boyutlarla
la sınırlandırılmıtır:
sınırland
dırılmıttır:
1Öretmen adaylarının derslerde projeksiyon kullanımına ilikin tutumlarını ölçmeye yöne
hazırlanan
yönelik haz
ırlanan
rlanan ölçek,
ö
2Aratırma kapsamında bulundurulan 256 örenci görüü ile sınırlandırılmıtır.
mıtır.
r
2.4.
Aratırmanın Sayıltıları:
Aratırma yürütülürken aaıda belirtilen sayıltılardan hareket edilmitir:
1Aratırma kapsamında bulunan öretmen adaylarının derslerde
kullanımına
ilikin
rde
de projeksiyon kullan
ım
mına ili
kin tutum ölçeindeki cümlelere
verdikleri cevaplar kendi düünce ve tutumlarını doru bir ekilde yansıtmaktadır.
sıtmaktad
tmaktadıır.
2Öretmen adaylarının derslerde projeksiyon kullanımına ilikin
hazırlanan ölçek, aratırmanın
likin tutumlarını
tutumlarını ölçmeye
tutumları
lçmeye yönelik hha
amacına hizmet edecek niteliktedir.
2.5.
Ölçek Maddelerinin Oluturulması:
Derslerde projeksiyon kullanımına yönelik tutum maddelerinin oluturulması
Berberolu,1990 ve Nuholu & Yalçın, 2004’ün
turulması aaamasında
amas
am ında
da B
Berb
belirttii ekilde; örneklemde yer alan öretmen adaylarının
konuya ilikin
yönelik açık uçlu sorular yazılı olarak
ar
likin görülerini
görü
örülerini
ini belirlemeye
bel
beli
kendilerine yöneltilmi, daha sonra öretmen adaylarının
ının verdii
ver
cevaplar ve gerekli literatür taramasından elde edilen sonuçlar
madde oluturulmutur (Berberolu,1990; Nuholu &
sonuçla dorultusunda
sonu
ndaa 53 m
Yalçın, 2004).
Ölçekte benzer özellik taıyan ve aynı yöndeki
kontrol maddelerine de yer verilmitir.
eki tutumu ölçmeyi amaçlayan
amaçl
Ölçek oluturulurken tutum ölçekleri içinde
yaygın
kullanılan
nde enn yayg
ya
ın olarak kullan
lanıılan
l 5’li likert tipi ölçek türü kullanılmıtır. Likert tipi ölçein düzeyleri
tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım,
rars
arsızım, katılmıyorum
kat
ve tamamen
mam katılmıyorum olarak belirlenmitir.
Ölçek, son biçimiyle ‘ölçekteki madde
katı’
dde sayısının
say
n be
be kat
ı’ görüünee uygun
uyg olarak (Tavancıl, 2006), 256 kiiye uygulanmıtır.
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3.
BULGULAR
VE YORUMLAR
BULGU
3.1.
Reverse S tespiti:
i::
1.
Ölçekte bulunan
olumsuz, tutum ve düünceleri yansıtmaktadır. Olumlu ve olumsuz tutum
an maddelerin bir kısmı
kısm
kı
s ı olumlu bir kısmı
k
maddelerine verilen cevapların
ile deerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni likert tipi tutum ölçeklerinde
cevap ın farklı bir puanlama
cevaplar
puan
tutumların maddelere
puanların
kaynaklanmaktadır(Gömleksiz,2004). Bu aratırma da olumlu ifadeli
lere
ere verilen
ver
puanların toplamı
toplam
lamıı ile hesaplanmasından
hes
maddeler “Kesinlikle
Katılıyorum”
seçeneinden
nlikle Kat
ılıyorum”
oru
seçene
inden
den ba
bbalayarak 5, 4, 3, 2, 1 olarak; olumsuz ifadeli maddeler ise “Kesinlikle Katılmıyorum”
seçeneindenn balayarak
puanlanmıtır.
ba
balayarak 1, 2, 3, 4,
4 5 olarak puanla
2.
olmamasına
ramen aratırmaya katılan bireyler tarafından olumsuz algılanan sorular olabilir. Aratırmada ilk
fadeleri
deleri olumsuz olm
olmamas
ına ram
olarak ters (reverse) S olup o
olmadıını
tespit etmek için güvenirlik analizi yapılmıtır. Ölçek formunda 8, 10, 22 , 24, 27, 30, 34, 36, 43, 44,
olmad
ıın
nı tespi
tes
49, 52 ve 53 numaralı
numaralı sorular ters olarak tespit edilmi ve recode ilemi ile kodlaması bu durumu uygun bir ekilde düzeltilmitir.
3.2.
Geçerlilik ve Güvenirlik Çalıması
Ç
Ça
Bir ölçme aracının
geçerlii,
aracın
racıının geçerli
rac
geçerli
i, aracı
arac
ın neyi ölçtüü ve bu ii ne kadar iyi yaptıı anlamına gelmektedir (Anastasi ve Urbina, 1997). Ölçme
aracıyla ilgili olarak geçerlik genelde
üç çeittir: kapsam geçerlii, ölçüt geçerlii ve yapı geçerlii.
gen
Kapsam geçerlii ölçme aracı
arac içindeki maddeler veya soruların ölçme aracının ölçmeyi hedefledii konuları dengeli bir ekilde temsil etme
derecesidir (Tavancıl,2006).
Kapsam geçerliini test etmede kullanılan mantıksal yollardan biri, uzman görüüne bavurmaktır
cıl,200
l,20
(Büyüköztürk, 2004).
Bu aratırmada oluturulan ölçek ve maddeleri kapsam geçerliliinin salanabilmesi için alanında uzman akademisyenlerin görülerine
bavurulmutur. Kapsam geçerlii, testi oluturan maddelerin, ölçülmek istenilen özellii ölçmede nicelik ve nitelik olarak yeterli olup
olmadıının göstergesidir.
Yapı geçerlii, gözlenemeyen ancak kuramsal olarak açıklanan bir psikolojik yapıyı (örnein, yaratıcılık, otoriterlik vb.) ölçmeyi hedefleyen
bir ölçü aracının, amacına ne denli ulatııdır. Yapı geçerlii analizi, karmaık ve çok yönlü bir süreçtir; kuramsal olarak varlıı öne sürülen
yapının davranılara ne derece yansıdıının ve ölçü aracının maddelerinin özelliklerinin incelenmesini gerektirir (Kırcaali, Er:2010). Tek bir
boyutla tanımlanamayan bazı karmaık psikolojik özellikler, belli bir kuramsal yaklaımla ve kavramsal bir çerçevede birer yapı olarak
tanımlanırlar.
Bu aratırmada ölçek maddelerinin yapı geçerliinin test edilmesi için faktör analizi yapılmıtır. Maddeler arasındaki korelasyonlar aracın
tek bir yapıyı ölçtüünün kanıtı olarak ele alınabilir ( Tavancıl, 2006).
Verilerin açımlayıcı faktör analizi için uygunluu Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi ile
incelenebilir(Büyüköztürk, 2003: 120).. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO), örneklemin ve ölçek maddeleri arasındaki korelasyonun uygunluu ile
ilgili bir büyüklüktür. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) deerlerinin 0,60’ın üzerinde olması kabul edilebilir deerleri içermektedir. KaiserMayer-Olkin (KMO) deerlerinin yüksek çıkması, Barlett deerlerinin de yüksek çıkmasına neden olur. Her ikisinin yüksek deere sahip
olması faktör analizinin uygulanabilirliini ve maddeler arasındaki korelasyon deerlerinin büyük olduunu gösterir (eker & dier., 2004).
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Bu aratırmada:
statistiksel analizlerin balangıcında yapılan Faktör analizinde Örneklem yeterlilik kat sayısı (KMO) ( 0,892) 0,05 olup ölçekte % 89
bütünlük tespit edilmitir.
Güvenirlik testinde Communalities’e bakılarak testin güvenirliini azaltan maddeler tespit edildi. Extraction deeri 0,50 den küçük olan
maddeler S 27 ve S 36 ölçekten çıkarılmıtır.
Güvenirlik testinde Corrected Item-Total Correlation deeri 0,40’ın altında olan maddeler çıkarılmıtır. Çıkarılan maddelerin kodları: S_1,
S_2, S_8, S_10, S_13, S_17, S_19, S_21, S_22, S_23, S_24, S_25, S_28, S_29, S_30, S_31, S_32, S_33, S_34, S_35, S_38, S_41, S_42,
S_43, S_44, S_48, S_49, S_50
KMO deeri balangıçtaki Fatör analizindekine göre dümesine ramen toplam varyansın açıklanma oranı % 50’den büyük olduundan
Yapısal geçerlilik için yeterli bulunutur. Ancak ortaya çıkan 5 boyutlu yapıdaki 5. boyut, 2 Sdan (S_52, S_53 ) olumaktaydı. ki S bir
boyutu açıklayamayacaından bu sorularda ölçekten çıkarılmıtır.
Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan yapıya Güvenirlik ve Geçerlik (Faktör analizi) yapılmıtır.
3.3.
Güvenirlik testi:
F testine göre p 0,05 (Sig =0,001 ) düzeyinde anlamlıdır. Gerekli Tablo.1 de verilmitir.

1074,629
Between Items
Residual
Total

Total
Grand Mean = 1,64

ANOVA
Sum of Squares
254,000
158,786
1676,603
1835,389
2910,018

df
4,231
17,000
4318,000
4335,000
4589,000

Mean Square
9,340
0,388
0,423
0,634

F

Sig

24,056
566

0,000

20
10

Between People
Within People

Tablo.1. Projeksiyon Kullanımı Tutum Ölçei Güvenirlik Testi ANOVA
NOVA
OVA tablosu

Cronbach's Alpha deeri 0,90 (0,908) düzeyinde anlamlıdır Alpha = 0,90; p<0,001) Bu sonuç
Cronbach Alpha’sı
nuç eldee edilen verilerin genel Cronba
Nunnally’in belirttigi 0,8 düzeyinin üzerinde gerçeklemitir (Nunnally, 1967) lgili istatistiki
deerler
verilmitir.
tistiki de
erler Tablo.2 de verilmi
tir.
Güvenirlik statistikleri
Cronbach's Alpha Based on Standardized
ized
Items
0,911

Cronbach's Alpha
0,908

N of Items
ms

18

Tablo.2. Projeksiyon Kullanımı Tutum Ölçei Güvenirlik Testi Cronbach'ss Alpha
Eer Cronbach's Alpha ile Cronbach's Alpha Based on Standardized
deerleri
zed Items de
de
erle
erleri arasında
arasındaa önemli
önem bir farklılık olmaması ölçek
girilerinin doru bir ekilde yapıldıını göstermektedir. lgili istatistiki
tiki
iki deerler
de
deerler Tablo.2 de verilmi
vverilmitir.
tir.
Cronbach's Alpha if Item Deleted deeri Cronbach's Alpha dan daha
olmadıı
için bu aamada ölçekten çıkarılması
ahaa bü
büyük ççıkan
ıkan
an madde olmadı
olmad
ıı içi
blo.33 de verilmi
verilmi
tir.
tir
gereken bir madde bulunmamaktadır. lgili istatistiki deerler Tablo.3
verilmitir.
Madde
N
S_46

Cronbach's Alpha if
It D l t d
0,905

S_47

0,899

S_51

0,902

S_45

0,903
,903

S_26

0,904

S_37

0,901
0,9

Madde
N
S_39

Cronbach's
ronbach's Alpha iff
It D l t d
0,907

Madde
N
S_66

Cronbach's Alpha if
It D l t d
0,905

S_40

0,903

S_7

0,903

S_11

0,906

S_3

0,906

S_14

0,902

S_4

0,904

S_16

0,903

S_9

0,903

S_15

0,902

S_20

0,901
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Tablo.3. Projeksiyon Kullanımı Tutum Ölçei
Ölçe
e i Cronbach's Alpha if Item D
Deleted
Ölçein güvenirliinin testi için ayrıcaa SPLT
yapılmıtır.
denek sayısını ikiye bölünür ve oluan iki grubun önce
SPL HALF
HAL da yap
ılmıtır.
r. Bu analizde
an
birbirleriyle korelasyonuna sonra da genel korelasyonl
yakınlık
korelasyonla yak
ınlık durum
durumu kontrol edilir. Tablo.4’ de görüldüü gibi gruplar arası korelasyon
%85’tir.
SPLT HALF
HA Güvenirlik statistikleri
Value
Grup1
N of Items
Cronbach's
nbach's A
Alpha
Value
Grup 2
N of Items
Total N of Items
Gruplar arası Korelasyon
a. The items are: S_3, S_4, S_9, S_20, S_26, S_45, S_46, S_47, S_51.
b. The items are: S_11, S_14, S_16, S_37, S_39, S_40, S_6, S_7, S_15.

0,851
9a
0,838
9b
18
0,752

Tablo.4. Projeksiyon
Projek
Proj
Kullanımı Tutum Ölçei SPLT HALF Güvenirlik statistikleri
Ölçein
inn alt boyutları
boyutları için oluturulan
oluturulan
an topl
toplam puanlar arasındaki korelasyon analizi ile ilgili veriler Tablo.5 da verilmitir. Korelasyon kat
sayıları %60 ‘ı
‘‘ın
ın altında
nda ise ayr
aayrımsama
ımsama
msama geçerlii vardır.
Faktör_1

Faktör_2

Faktör_3

Faktör_4

KORELASYON
Faktör_1 Faktör_2 Faktör_3
Pearson Korelasyon
1
Sig. (2-tailed)
N
255
Pearson Korelasyon
0,640
Sig. (2-tailed)
0,000
N
255,000
Pearson Korelasyon
0,614
0,615
Sig. (2-tailed)
0,000
0,000
N
255,000
255,000
Pearson Korelasyon
0,603
0,599
0,561
Sig. (2-tailed)
0,000
0,000
0,000
N
255,000
255,000
255,000
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Faktör_4

Tablo.5. Projeksiyon Kullanımı Tutum Ölçei Alt Boyutların Korelasyon Deerleri
3.4.
Yapı Geçerlii Testi ( Faktör Analizi)
Bartlett's testine göre gelitirilen ölçein hata payı 0,001 olup p 0,05 düzeyinde anlamlıdır.
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.
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Tablo.6. Projeksiyon Kullanımı Tutum Ölçei KMO and Bartlett's Testleri
Örneklem yeterlilik kat sayısı (KMO) Tablo.6 de görüldüü üzere 0,912 olarak belirlenip 0,50 düzeyinde anlamlıdır ve ölçekte % 91
düzeyinde bütünlük görülmütür.
Communalities (Tablo.7) ‘e göre ölçein yakınsak geçerlii 0,40 düzeyinde anlamlıdır.
MaddeNo:
S_45
S_46
S_47
S_51
S_37
S_39
S_40

Extraction
0,601
0,686
0,675
0,532
0,567
0,616
0,595

Communalities
MaddeNo:
MaddeNo:
Extraction
S_26
S_3
0,513
S_11
S_4
0,423
S_14
S_6
0,56
S_15
S_7
0,613
S_16
S_9
0,683
S_20
0,521
S_3
0,691
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Extraction
0,691
0,733
0,61
0,6
0,46

Tablo.7. Projeksiyon Kullanımı Tutum Ölçei Faktör Analizi Communalities Tablosu
Döndürülmü bileenler analizinde 4 tane boyut tespit edilmitir (Tablo.8). Faktör yükü iki tarafta çıkan maddelerden, küçük olan kat sayısı
%50’nin altında olduundan bu soruların çıkarılmasına gerek duyulmamıtır.
1
0,798
0,637
0,632
0,620
0,601

Rotated Component Matrixa
Component
2
3

4

20
10

S_46
S_26
0,402
S_47
0,395
S_45
S_51
0,761
S_39
0,651
S_40
0,551
S_11
0,545
S_37
0,530
S_14
S_16
S_6
S_7
0,457
S_15
S_4
S_3
0,365
S_9
S_20
Extraction Method: Principal Component Analys
Analysis.

,412
0,412

0,398
0,749
0,696
0,684
84
0,591

0,800
0,8
0,791
0,493
0,4544

a. Rotation converged in 6 iterations.

Tablo.8. Projeksiyon Kullanımı Tutum Ölçei
i Faktör Analizi Rotated
Rotate Component Matrixa
Toplam Varyansın Açıklanma Oranı: Yapılan Faktör analizinde
anal
Öretmen
men Adaylar
Adaylarının
ayla ın
nın pro
proj
projeksiyon kullanımına yönelik tutumlarını ölçmek
için gelitirilen ölçein 4 alt boyutu olduu ve buu boyutların
% 59,3 oranında
boyutla
boyutl
nda toplam
topla varyansı açıkladıı tespit edilmitir. Açıklanan
topl
rlilik
lilik için yete
yeterli
varyansın %50’nin üzerinde olması yapısal geçerlilik
yeterlidir.
Total Variance Explained Toplam Varyansın Açıklanma
Tota
çık
Oranı
Extraction Sums
ms of Squared
S
Load
Loadings
ings
Rotation Sums of Squared Loadings
% of
Total
% of Variance
Cumulative
tive %
Total
Cumulative %
Variance
1
7,2065
2065
065
40,0360
40,036
40,0360
2,8864
16,0355
16,0355
2
1,3174
2,8472
15,8177
31,8532
3
1,1161
1,116
6,2006
006
53,55533
2,5444
14,1357
45,9889
4
1,0365
1,
5,75822
59,3135
2,3984
13,3246
59,3135
Extraction Method:
ethod: Principal Component Analysis.
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Component

Tablo.9 . Projeksiyon Kullanımı
anıımı Tutum Ölç
an
Ölçe
Ölçei
ei Faktör Analizi To
Total Variance Explained
Yapı geçerliinin belirlenmesi
lenmesi
enmesi için yapılan
yap
yapıılan Faktör
F
analizinde
analizin tespit 4 boyut için ayrıca güvenirlik testleri yapılmı ve gerekli istatistiki
bilgiler Tablo.10 da verilmitir.
verilmi
Boyut-1
oyut-1
Boyut-2
t-2
Boyut-3
Boyut
Boyut-4
B
o

ANOVA TestiAnlamlılık Düzeyi
0,001
0,001
0,001
0,001

Cronbach Alpha
0,81
0,78
0,77
0,76

Tablo.10. Projeksiyon K
Kul
Kullanımı Tutum Ölçei Faktör Analizi Alt boyutların Cronbach Alpha Deerleri

4.
SONUÇ:
Bu çalımaa ile Celal Bayar Ünivers
Üniversitesi Eitim Fakültesi örencilerinin derslerde Projeksiyon Kullanımına Yönelik gelitirdikleri Tutumları
Üniversi
ölçebilecek ve konu ile ilgili görü
görü ve düüncelerini ortaya koyabilecek bir ölçek gelitirilmitir.
Ölçein geçerlik kan
kanıtı
kanı
ıtı olarak uzman kanısı, yapı geçerlii ve iç ölçüte dayalı geçerlik kanıtlarına bavurulmutur.
Ölçek kapsamında yer alan
aala maddelerin ölçekle ölçülmek istenen özellikleri ölçebilecek düzeyde olduuna ilikin ilk bulgular uzman
görülerine dayandırılmıtır.
m
Faktör analizi sonucunda bu ölçein 4 boyutlu bir ölçek olabileceine karar verilmitir. Yapılan analiz sonucunda ölçein Cronbach-Alpha
deeri 0,908 olarak bulunmutur. Bu deerin oldukça yüksek bir deer olduu söylenebilir. Yapılan analiz sonucunda üst grupla alt grup
arasında anlamlı fark olması, t deerlerinin anlamlılıı ve madde toplam korelasyonlarının yüksek olması ölçein geçerliliinin bir kanıtıdır.
Nihai ölçein güvenirliine ilikin yapılan tespitler Cronbach-Alfa iç tutarlılık güvenirlii yöntemine dayandırılmıtır.
Ölçek kapsamındaki her bir faktör içinde yer alan maddelerin ilgili faktörü ve dolayısıyla da ölçek kapsamında yer alan maddelerin
tamamının bir bütün olarak ölçein bütünü ile ölçülmek istenen özellii ölçüp ölçmediine ilikin bilgi veren Cronbach alfa güvenirlik
katsayıları hesaplanmıtır.
Ölçein güvenirliin tespiti için F testi, Cronbach's Alpha ve ayrıca SPLT HALF testi de yapılmıtır.
Sonuç olarak
1.
Yapı geçerlii salanmı,
2.
ç ölçüte dayalı geçerlii salanmı,
3.
Ayrımsama geçerlii salanmı,
4.
Güvenirlii salanmı,
5.
4 boyuttan oluan,
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6.
7.

Bu boyutlardan, birincisi 5 maddeden, ikincisi 5 maddeden, üçüncüsü 4 maddeden ve dördüncüsü 4 maddeden oluan,
DATA PROJEKSYON TUTUM ÖLÇE adı verilen
bir ölçek oluturulmutur.
5.
ÖNERLER
Öretmen adaylarının Data Projeksiyon Kullanımına yönelik tutum düzeyi belirlendikten sonra dier veri toplama araçları da kullanılarak
aratırma geniletilebilir.
Gelitirilen DATA PROJEKSYON TUTUM ÖLÇE ile öretmen adaylarının data projeksiyon kullanımına yönelik tutumları belirlenmeli
ve olumsuz tutumları varsa bunların kaynaklarının tespiti ve giderilmesi için gerekli çalımaların yapılmalıdır.
Bu çalımada bundan sonraki çalımalar için getirilebilecek bazı öneriler yer almaktadır.
Bu çalımada öretmen adaylarının Data Projeksiyon Kullanımına yönelik tutum ölçmek amacıyla bir ölçek gelitirilmeye çalıılmıtır.
Aynı ölçek gelitirme çalıması halen çalımakta olan öretmenler için de gerçekletirilmelidir.

IE
TC
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10
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Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Data
ta Projeksiyon Tutum Ölçe
Ölçe
Ölçei
ei
Öretmenlerin
menlerin etkili görsel faaliyet
faaliyetleri
faaliye
ile örenciler örenmeye karı güdülenir.
Konular daha
aha sistemli
sistemli ve daha kısa
k sürede örenilebilir.
Özellikle Örencinin
encinin görsel
g
zekasına
z
hitap eder.
Örenciler hazırladıkları
adııkları sunuları
ad
s
anında dier örencilere göstererek paylaabilir.
örencinin konuya yönelik
yö
yön
dikkat ve ilgisini artırmaktadır.
Gerçek hayatı derslere yansıtmada oldukça etkilidir.
Eitim-öretimde projeksiyon kullanımına mutlaka gereksinim vardır.
Projeksiyonlar eitim için ideal bir araçtır.
Hareketli resimler (animasyon, canlandırma) ile sistemlerin yapısını ve konuları daha kolay anlatmak mümkündür.
Öretmenin eitim –öretim ortamındaki baarısını arttırır.
Örenme-öretme süreçlerine çeitlilik, deiiklik, renklilik katar.
Öretmenlerin çok kolay ve etkin ders anlatımı yapabilmelerini salar.
Öretmenler için güven ve cesaret kaynaı oluturur.
Öretimin daha etkili olması için derslerde Data Projeksiyon kullanımı gereklidir.
Eitim sisteminde yaygın olarak mutlaka kullanılmalıdır.
Her öretmen, Data Projeksiyon ve ilgili bilgisayar programlarını kullanmayı örenmelidir.
Kaliteli ve etkili örenmeler gerçekletirilebilir.
Dersi zevkli ve elenceli hale getirebilir.

Kesinlikle Katılıyorum

EK: Data Projeksiyon
Ölçei:
yon Tu
Tutum Ölçe
i:
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ÖRETM ETKNLKLER KURAMINA GÖRE TASARLANAN ZEK
ÖRETM SSTEMNN AKADEMK BAARIYA ETKS
Dr. Murat Paa UYSAL
Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, mpuysal@kho.edu.tr
Özet
Bu aratırma, Öretim Etkinlikleri Kuramına (Instructional Transaction Theory) (ÖEK) göre tasarlanan zeki öretim sisteminin (ZÖS)
örencilerin akademik baarısına olan etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıtır. Bilgisayar destekli öretim (BDÖ) sistemi aratırma
deseninin baımsız deikenini, akademik baarı ise baımlı deikenini oluturmutur. Çalımaya Bilgisayar Programlama Dersini alan 130
örenci katılmıtır. 69 örenci ÖEK’na göre tasarlanan zeki öretim sisteminin kullanıldıı çalıma grubunda, 61 örenci geleneksel BDÖ
sisteminin kullanıldıı farklı bir grupta yer almak üzere rastgele seçilmitir. ZÖS tasarımına yönelik olarak ders içerikleri bilgi nesneleri
biçiminde yapılandırılmıtır. Bilgi nesnelerinin yer alacaı öretim etkinlik grupları (Instructional Transaction) tasarlanarak ilikisel bir bilgi
tabanı oluturulmutur. Öretimin uyarlanmasında örencilerin örenme stilleri dikkate alınmıtır. Geleneksel BDÖ sisteminin tasarımında
BDÖ yazılımlarının tasarım ilkelleri benimsenmitir. Aratırmanın amaçları dorultusunda istatistiksel çözümlemelerde
meler parametrik olmayan
yöntemler kullanılmıtır.
Anahtar Kelimeler: Zeki Öretim Sistemi, Öretim Etkinlikleri Kuramı, Örenme Stili
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THE EFFECTS OF INTELLIGENT TUTORING SYSTEM
TEM DESIGNED IN
ACCORDANCE WITH INSTRUCTIONAL TRANSACTION
THEORY ON
ACTION
CTI
O
ACHIEVEMENTS OF STUDENTS
ENTS
TS

20

Abstract
This research study was carried out to investigate how the Intelligent Tutoring
ngg System (ITS) designed in accord
accor
accordance with Instructional
Transaction Theory (ITT) effects the academic achievements of students. Computer-Aided
(CAI)
mputer-Aided Instructional
Inst
(CA system constituted the
independent variable, while the academic achievement did the dependent variable.. The samples of the study we
were the 130 students who took
the Computer Programming Course. Randomly selected 69 students in one study group u
used the ITS
TS and
a 61 students in another study group
used the conventional CAI system. Instructional transactions in whichh knowledge objects would take part
p were designed to form a relational
knowledge base. Students’ learning styles were taken into consideration
instruction. The design principles, which are
sideration
deration for adapting the instructio
instructi
generaly used for the CAI softwares, were adopted as a design approach
roach for the conventional
conve
co ntional
nal CAI system. In line with the purposes of this
research study, nonparametric statistical analysis methods were used.
d.
Keywords: Intelligent Tutoring System, Instructional Transaction Theory,
eory, Laerning
ning Style.
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GR
Bilgisayar ve teknolojideki gelimeler farklı Bilgisayar D
Destekli Öretim (BDÖ)
Dest
BDÖ) ortamlarının tasarımlarına imkân tanırken alandaki
çalımalar da bu dorultuda gelimektedir. Son yıllarda
kaliteli ve etkili öretim
yazılımlarına olan ihtiyaç sonucunda Zeki Öretim
y
re
ret
Sistemleri (ZÖS) (Intelligent Tutoring System)
aratırmalar
da hız kazanmıtır. ZÖS, yapay zekâ programlama teknikleri ile
stem)
m) üzerine
ü
olan ara
tırm
bilgisayar ve öretim teknolojilerinin beraberr kullanımıyla
ZÖS hakkında deiik tanımlar olmasına karın genel
kullan
ku ımıyla gerçekletirilmektedir.
gerçekle
ekletir
olarak bu tür sistemler, konu alanıylaa ilgili
ilgil öörenenlere
rene
renenlere ne ööretileceini
retilece
ece
ini bilen, bu bilgilerin örencilere nasıl öretileceine ilikin öretim
stratejilerini örenenin bireysel özelliklerine
BDÖ yazılımları olarak tanımlanmaktadır. Bir ZÖS, alan bilgisi ile
zelliklerine göre uyarlayan birer B
BD
öretilmesi gereken bilgiyi birbirinden
ayırarak
öretimi
yönlendirmeli, örenene uzman eiticiyle birebir etkileimdeymi gibi bir öretim
birinden
irinden ay
ırarak ö
retimi yönlendirm
ortamı salayarak örenenin bireysel özelliklerine göre ö
uyarlamalıdır.
ööretimi
retimi u
uy
ZÖS’leri, gerçeklenmelerii zaman alan ve uzmanlık
sistemleridir. Ancak, bu konuda yeterli bilgiye sahip olmak öretimsel
uz
uzmanlık gerektiren öretim
ö
açıdan kaliteli bir ürünün
edemedii gibi tasarım aamaları da youn i gücü ve kaynak kullanımını
rünün
ünün ortaya
o
ççıkmasını
ıkmas
kmasıını garanti ede
gerektirmektedir. Merrill
yetersiz BDÖ yazılımlarının ortaya çıkmasına temel neden olarak uygun “Öretim
errill (1991c),
(
ööretimsel
retimsel
msel açıdan
aç
yet
Tasarım Modelinin”
kullanılmamasını
Bütün öretim sistemlerinin öretim tasarımı açısından kabul gören kuram veya
in”
n” kullan
ku
ılmamasını göstermektedir.
göstermektedi
ermekte
tasarım yöntemlerine
dayandırılmaları
gerekmektedir.
BDÖ yazılımı veya ZÖS’lerinin öretimsel açıdan kaliteli olabilmesini salayan
mlerine dayandı
dayand
ırılmalar
lm
ı gerekmekte
mekte
önemli unsurlardan
urlardan birisi yine temel aldıkları
aldıkları öretim tasarım yöntemleridir. Bir öretim yazılımı, yazılım mühendisliinin ölçütleri
açısındann ne kadar kaliteli o
olursa
sistematik öretim tasarım aamalarından geçmedikçe öretimsel kalitesi hakkında her zaman
olur
sa olsun,
un sist
akıllarda
Uysal’ın (2009) da belirttii gibi Öretim Etkinlikleri Kuramının (ÖEK) (Instructional
da ssoru iiareti
areti
areti bırakacaktır.
bırakacakt
bı
rak
ır. Bu balamda,
ba
ba
Transaction
ve öretim
tasarımına yaklaımı açısından ZÖS’lerine uygun bir öretim tasarım kuramı olduu
ction Theory) yapısı
yap
öret
re
düünülmektedir.
ektedir
ektedir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Günümüz bilgisayar
teknolojileri ve program gelitirme süreçlerini dikkate alan ÖEK, kendi öretim tasarım yaklaımını bilgisayar programı
sayar teknolojile
kavramına dayandırmaktadır
dırmaktad
rmakt ı (Merrill, 1996). Bu yaklaımdan hareketle öretimi yapılacak konu içerikleri ve bilgiler, bir bilgisayar
programının kullanmı olduu
veri gibi öretim stratejilerden baımsız olarak düünülmektedir. Bundan dolayı deiik konu içeriklerinin
o
ol
farklı biçimlerde öretilmesine imkân veren algoritmik yapılar salanmaktadır. Öretim konuları için gerekli bilgi kaynaı ve bileenlerini
düzenleyen bu algoritmalar, ZÖS açısından öretim stratejilerini oluturmaktadır (Merrill, 1992a). ÖEK’nda konu içeriklerinin tanımlanması,
Bilgi Nesnesi adı verilen bilgi analizi ve gösterim yöntemiyle gerçekletirilmektedir.
Bilgi Nesnesi (Knowledge Object), öretilecek konuları ve içerikleri tanımlamada, yapılandırmada ve konuların öretimi için gerekli olan
bilgi bileenlerinin neler olduunu belirlemede kullanılan bir tür bilgi analizi ve gösterim yöntemidir. Ders içerikleri bilgi nesnesi biçimde
elektronik bir bilgi tabanında yapılandırılmaktadır. Bir bilgi nesnesi metin, resim, video, grafik vb. çoklu ortam kaynakları kullanılarak
öretim durumlarına göre örenene sunulabilmektedir. Böylece bilgi, bu bilginin sunumunda kullanılan öretim stratejileri ve bilginin sunum
biçimi birbirlerinden baımsız hale getirilerek zeki öretim sistem tasarımı için ideal bir alt yapı salanmaktadır (Merrill, 1998). Bir bilgi
nesnesi Varlık (Entity), Özellik (Property), Bölüm (Part), Etkinlik (Activity) ve Süreç (Process) olmak üzere be temel bilgi bileeninden
olumaktadır. Örenenin nesne ile ilikili bir etkinlii örenmesi, bu nesnenin kullanılmasına yönelik becerileri kazanmasını salar. Nesneye
ait süreci örenmek ise örenenin yapmı olduu etkinliklerin, bu nesne ve onunla ilgili bilgi bileenleri üzerindeki etkilerini örenmesine,
çeitli tahmin ve yorum becerilerinin gelimesini salayacaktır (Merrill, 2000).
ÖEK, örenenin bir konuyla ilgili bilgi ve becerileri kazanabilmesi için gerçekletirmesi gerektii öretim etkinliklerini Etkinlik Grubu
(Transaction) adı altında ele almaktadır. Bir etkinlik grubu, örenene sunulan bilgi nesnelerini, öretimle ilgili düzenlemeleri ve öretim
durumlarını içeren kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Öretim tasarımında kullanılan bütün etkinlik gruplarının dört temel ilevi
vardır: Bunlar; 1.Bilginin seçimi, 2. Bilginin sıralanması, 3.Etkileimlerin yönetimi, 4. Etkileimlerin uygulamaya konulmasıdır. Bu amaçla,
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öretilecek bilgiye ve öretim hedeflerine yönelik deiik türde ana etkinlik grupları tanımlanmıtır. Bunlar, Bileen (Component) Etkinlik
Grupları, Genelleme (Absraction) Etkinlik Grupları, likilendirme (Association) Etkinlik Grupları’dır (Merrill, 1991b).
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AMAÇ
Bu aratırmanın genel amacı, ÖEK’na göre tasarlanan ZÖS’nin örencilerin akademik baarısına olan etkisini ortaya koymaktır. Çalımada
aratırmanın genel amacı çerçevesinde aaıdaki sorulara cevap aranmıtır:
1. ÖEK’na göre tasarlanan ZÖS’ni kullanan örenciler ile geleneksel BDÖ sistemini kullanan örencilerin akademik baarı puanları
arasında anlamlı bir fark var mıdır?
2. Kullandıkları öretim sistemleri açısından örencilerin akademik baarı puanları örenme stillerine göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?
YÖNTEM
Verilerin Toplanması
BDÖ sistemi aratırma deseninin baımsız deikenini, akademik baarı ise baımlı deikenini oluturmutur. Çalımaya, üniversite birinci
sınıf seviyesindeki bir okulda Bilgisayar Temelleri ve Programlama Dersini alan örenciler katılmıtır. 69 örenci ÖEK’na göre tasarlanan
zeki öretim sisteminin kullanıldıı çalıma grubunda, 61 örenci geleneksel BDÖ sisteminin kullanıldıı farklı bir grupta yer almak üzere
rastgele seçilmitir. Üç hafta süren çalımaya 152 örenci katılmı, düzenli olarak oturumlara katılamayan, etkinlikleri
nlikle tamamlayamayan 19
örenci deerlendirmeye alınmamakla birlikte derse devam etmelerine izin verilmi ve 133 örenci çal
çalımayı
çalı
ımay
mayı tamamlayabilmitir.
Homojenlii salamak amacıyla cinsiyet kriteri dikkate alınmı ve 3 bayan örenciye ait veriler çıkarılarak
ak istatistiksel ççözümlemeler 130
örenci üzerinden gerçekletirilmitir. Örenme stilleri, çevrimiçi olarak sisteme girilerinden itibaren
Örenme
Stilleri
tibaren
aren Kolb’un Ö
Ö

Envanteri’ne göre sistem tarafından otomatik olarak belirlenmitir. Örencilerin akademik baarıları,
aratırmacı
tarafından
gelitirilen ve
ı, ara
tırmac
rm ı tarafı
f ndan g
ge
uzman görülerinin de alındıı 20 soruluk çoktan seçmeli ve be seçenekten oluan bir test kullanılarak
Akademik baarı
ullanılarak
k ölçülmütür.
ölçü
ölçülmütür. Akadem
Akad
puanlarına ait veriler betimsel istatistiksel yöntemlerle (Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk)
incelendiinde,
deikene
ilikin
k) incelendi
ince
inde,
de, ba
baımlı de
iken
k
ölçümlerin normal daılım sergilemedii görülmütür. Bu amaçla, aratırma sorularının cevaplanmasına
vaplanmas
nmasıına yönelik çözümlemeler parametrik
olmayan istatistiksel yöntemlerle gerçekletirilmitir. Gruplar arasındaki farklılıklar incelenirken;
Mann
celenirken;
ken; iki grubun karılatırılmasında
kar
karıla
latırılm
Whitney U-Testi, ikiden fazla grubun karılatırılmasında Kruskal-Wallis varyans analizz yöntemi kullan
kullanılmıtır.
ku
ılm
lmııtır.
r
ZÖS’nin Tasarımı
ÖEK ve Kolb’un Yaantısal Örenme Modelinin (YÖM) bütünletirildii bu çalımada
sisteminin genel yapısı ekil
mada
mada kullanılan
kullanıla
kullanı
lan zeki öretim
öretim
m siste
sistem
1’de gösterilmitir.
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Uzman
n Bilgi Modeli:
Modeli Zeki öretim
tim sistemle
ssistemleri açısından, standart ve tutarlı
bir bilgi yapılandırma
olmadan konunun öretimiyle ilgili
yap ndıırma yöntemi o
yapıland
olma
Kullanıcı Arayüzü
kullanan öretim algoritmalarını tasarlamak
bilgileri
ilgileri ve bilgi bileenlerini
bile
bileenlerini kullan
kullana
çeitli
2000). Bu amaçla uzman bilgi
çe
eitli zorlukları
zorluklar içermektedir
mektedir (Merrill,
(M
modeli için bilgi nesnelerinden oluan bir bilgi tabanı tasarlanmıtır.
Öretim
Ö
retim Modeli
Modeli:: ÖEK’da
K’da ait her bir etkinlik grubunda, bilginin sunumu,
alıtırma
rma ve deerlendirme
de
de
erlendirm
lendirm olmak üzere üç ana etkinlik yer almaktadır.
Konuların
rın ööretimi,
retimi, öörenenin motivasyonu ve bilgi düzeyine, bilgi
Öretim Modeli
Örenci Modeli
nesnelerinin
in bilgi tabanındaki
ta
yapısal ilikilerine göre ya ZÖS tarafından
ÖM)
(Etkinlik Grupları)
(YÖM)
gerçekletirilmekte
mek
ya da sunum sırasında örenenin tercihine
Bu çalımadaki modelde her bir etkinlik grubundaki bilgi
bbırakılmıtır.
ı
sunumlarında Kolb’un YÖM’deki aamalar dikkate alınmıtır. Bilgi
sun
sunu
tabanındaki
nesneler arasındaki yapısal ilikiler dorultusunda etkinlik
tab
taban
ın
Uzman Bilgi Modeli
odeli
gru için sırasıyla Somut Yaantı (SY), Yansıtıcı Gözlem (YG) ve Soyut
grubu
uan Bilgi Tabanı)
(Bilgi Nesnelerinden Oluan
Kavramlatırma (SK) örenme yeteneklerine uygun etkinlikler, ÖEK’da
Ka
belirtilen Etkinlik Tabloları biçiminde tasarlanarak bilgi tabanında
oluturulmutur. SY aamasında konuyla ilgili bilgi nesnelerine ait bilgi
ekil 1. Zeki Öretim
retim Sistemi M
Modeli
bileenleri genel hatlarıyla ortaya konulmutur. YG aamasında bilgi
nesneleri derinliine ele alınarak örenen tarafından gözlemlenmitir.
Bilgi nesnelerinin yapısal özellikleri, türleri ve bilginin kullanıldıı
süreçler yine buu aamada
konuya yönelik bilgi nesneleri ile dier bilgi nesneleri arasındaki yapısal ilikiler
aamada gösterilmitir.
a
gösterilmitir. SK aamasında,
göster
aamas
ama
dorultusunda
düünülerek
daa konunun tüm yönleriyle
yönl
dü
ünüler özümsenmesi hedeflenmitir. Deerlendirme ve Yorumlama Etkinlik Grubunda, Aktif
Yaantı (AY)
ile çeitli problemler sunulmutur.
AY)) aamasına
aaamas
am ına yönelik
yöneli farklı
farklı konu örnekleri
örn
Örencii Modeli:
Modeli: Bu mode
modelde ööretim
retim
tim sır
ssırasında örenen hakkında çeitli bilgiler tutulmaktadır. Sisteme ilk giriten itibaren Kolb’un
Örenme
örenme yetenekleri belirlenmektedir. Öretim tasarımında yer alan etkinlik gruplarında
me Stilleri Envanteri’ne göre örenenin
ör
ö
bilginin sunumu için Kolb’un Ya
Yaantısal
Örenme Modeli (YÖM)’ndeki örenme yeteneklerine uygun etkinliklere yer verilmitir. Örenen
Ya
ant
hakkında örenme
birlikte geçmi ve o anki performans bilgileri toplanmaktadır. Bu model, öretim süresince öretim ve bilgi
renme tercihleriyle bir
birl
alanı modelleriyle
iyle devamlı
devamlı iletiim
dev
ileti
ileti halindedir. Bilgi tabanındaki bilgi nesneleri arasındaki ilikisel yapılar, örenenin bireysel özellikleri ve
performansı dikkate
alınmaktadır. Öretim modeli için önceden tasarlanmı öretim algoritmaları bu model tarafından harekete
kate alınmak
al
geçirilmektedir. Öretim
ve sonrası uygulamalar için örenen hakkında toplanan bilgiler veritabanına kaydedilmekte, öretim
retim sırasında
s
modeli tarafından harekete
k geçirilecek uygun öretim algoritmaları bu örenci modeli tarafından belirlenmektedir.
Çalımada kullanılan bütün yazılımlar Microsoft Visual Studio .NET yazılım gelitirme ortamında web tabanlı olarak C# programlama dili,
Oracle PLSQL ve Nesneye Yönelimli (Object-Oriented) programlama teknii kullanılarak gelitirilmitir. Öretim, Örenci ve Uzman Bilgi
Modellerinin bulunduu bilgi tabanı Oracle veritabanında tasarlanmıtır.
Geleneksel BDÖ Sistemi Tasarımı
Geleneksel BDÖ sistemi web tabanlı öretim yazılımı tasarım ilkelerine uygun olarak gelitirilmi, programlama dili, veritabanı ve yazılım
gelitirme süreçleri açısından ZÖS ile benzer özellikler taımıtır. Kullanıcı arayüzü, mönü ve dier tasarım deikenleri bakımından da ZÖS
ile paralel nitelikte olup özel öretici programları tasarım ilkelerine göre hazırlanmıtır. Programın akı eması ve düzenlenmesi ile öretim
konularının seçiminde “Dallanma Teknii”, her bir konunun içerisindeki bilgilerin sunumunda “Dorusal” bir yapı ve sıralama teknii
benimsenmitir. Yazılımın kullanımı sırasında sayfa kontrolü ve kalı süresinin belirlenmesi örenciye bırakılmıtır. Örenciler önceden
belirlenen sunum sırasını takip ederek dersin örenimini gerçekletirmitir.
BULGULAR
1. ÖEK’na Göre Tasarlanan ZÖS le Geleneksel BDÖ Sisteminin Örencilerin Akademik Baarılarına Olan Etkisine likin Bulgular:
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Tanımlayıcı istatistiksel bilgiler dorultusunda akademik baarı puanlarına ilikin verilerin parametrik testlerle ilgili varsayımlardan olan
“normal daılım“ artını karılamadıı görülmütür. Bu amaçla, verilerin çözümlenmesi ve iki grubun karılatırılmasında parametrik
olmayan testlerden Mann-Whitney U-Test’i kullanılmıtır. Test sonuçlarıyla ilgili bilgiler Tablo 1’ de gösterilmitir.
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Tablo 1 Örencilerin Akademik Baarı Puanlarına likin Mann-Whitney U-Test Sonuçları
n

Sıra
Ortalaması

Sıra Toplamı

ÖEK’na Göre Tasarlanan
ZÖS

69

73.07

5042

Geleneksel BDÖ Sistemi

61

56.93

3473

Grup

z

p

2.445

0.014

Örenme Stili
Deitiren
Özümseyen
Ayrıtıran
Yerletiren

20
10

Elde edilen verilerin ııında ve Tablo 1 incelendiinde, her iki öretim sistemini kullanan örencilerin akademik baarı puanları arasında
anlamlı bir farkın olduu bulunmutur (z=2.445; p=0.014). Sıra ortalamaları dikkate alındıında, ÖEK’na göre tasarlanan ZÖS kullanan
örencilerin akademik baarılarının daha yüksek olduu görülmektedir.
Bilginin bilgi nesneleri biçiminde yapılandırılması, öretim tasarımcısına içerik analizi için çok boyutlu bir bakı açısı kazandırmıtır. likili
etkinliklerden oluan öretim algoritmalarının kullanılması ile ilikili bilgi yapılarının farklı etkinlik gruplarında sunulmasının, örenenlerin
ders konularıyla ilgili kavramlara yönelik uygun zihinsel modeller gelitirmesini saladıı düünülmektedir. Aynı zamanda konu
içeriklerinin bir bütün olarak analiz edilmesi, içerik tasarımının tam ve bütünleik biçimde ZÖS’ne yansımasını salamıtır.
Geleneksel BDÖ
l
sisteminde ise baımsız olarak ele alınan bilgi kaynakları ve çoklu ortam araçları bütünleik olmak yerinee birbirini
izleyen sıralı bilgi
birbirin
birbi
sunumlarını gerektirmitir. ÖEK’na göre yapılan ZÖS tasarımında örencilerin bireysel özelliklerine uyarlamada K
Kolb’un yaantısal
örenme modeli dikkate alınmıtır. Yazılımda farklı görsel ve çoklu ortam araçlarını kullanmak yerine,
ine,
e, bilgi nesneleri ve aralarındaki
ilikileri dikkate alınmı, zihinsel olarak bilginin ilenmesini kolaylatıracak bir tasarım yöntemi izlenmitir.
ÖEK’da sınıflanan
lenmiitir. Böylece ÖEK
ÖEK’
etkinlik gruplarındaki etkinliklerle, Kolb’un yaantısal örenme modeli arasında dorudan bir iliki kurulabilmesi
lmes salanmıtır.
salanmıttır. Bu
B durumun,
ZÖS’nin etkililii ile örenenlerin akademik baarısı üzerinde olumlu bir etki oluturduu düünülmektedir.
lme
lmektedir.
2. Kullandıkları Öretim Sistemleri Açısından Örenme Stillerinin Örencilerin Akademik Baarılarına
Bulgular
arılar
larıına Olan Etkisine likin
liikin Bulgu
Bulg
ÖEK’na göre tasarlanan ZÖS’ni kullanan 69 örenci ile geleneksel BDÖ sistemini kullanan
Örenme
Stillerine” göre
an 61 öörenci
renci “Kolb’un Ö
Ö
renme Sti
gruplanmıtır. Gruplardaki örenci sayılarının birbirinden oldukça farklı olduu ve parametrik
varsayımlardan örneklem
ik testlerle ilgili varsay
varsayımla
büyüklüü varsayımını karılamadıı görülmütür. Akademik baarı puan sıraları arasındaki
“Kruskal-Wallis Varyans
asındaki farkı
fark
kı incelemek iç
için “Krusk
Analizi” kullanılmı ve çözümlemeler Tablo 2 ve Tablo 3’te gösterilmitir.
Tablo 2. ÖEK’na Göre Tasarlanan ZÖS’ni Kullanan ve Örenme Stillerine Göre
Örencilerin
Akademik
öre Gruplanan Ö
Ö
rencilerin Akadem
kadem Baarı Puanı Sıra
Ortalamalarının Karılatırılması
atırılmas
lma ı
n
9
19
32
9

Sıra Ortalaması
amas
29.61
35.03
5.03
37.73
73
30.61
.61

X2

p

1.690

0.639

IE
TC

Tablo 2’deki veriler incelendiinde, sıra ortalamaları
arrı baskın
baskıın örenme stili “Ayr
bask
“Ayrıtıran”
rıtıran” olan örencilerin akademik baarılarının dierlerine
göre daha yüksek olduu, ancak örencilerin örenme
renme stiller
stillerinin akademik baarı
arrı puanı
pu
sıra numaralarını etkilemedii görülmektedir. Tablo
2’deki test sonuçlarına göre ÖEK’na göre tasarlanan
asarlanan
arlana ZÖS’ni kulla
kullanan ve örenme stillerine göre gruplanan örencilerin, akademik baarı
2
puanı sıra ortalamaları arasındaki fark istatistiksel
deildir
(X =1.690; p=0.639).
istiksel
ksel olarak anlamlı
anlamlı de
de
ild
i
Tablo 3. Geleneksel BDÖ Sistemini
mini Kullanan
ullan ve Ö
Örenme
renme Stillerin
Still
Stillerine Göre Gruplanan Örencilerin Akademik Baarı Puanı Sıra
Ortalamaların
Ortalamalarının
nın Karılatırılması
Kar
Örenme Stili
ili
Deitiren
n
Özümseyen
seyen
Ayrıtıran
Ayrıt
Yerletiren
Yerl

n
9
21
28
3

Sıra Ortalaması
32.06
26,98
32,55
41,50

X2

p

2.387

0.496

Tablo 3’tekii veriler incelendiinde,
incelendi
incelendi
in
inde, sıra
sıra ortalamaları
ortalam
baskın örenme stili “Yerletiren” olan örencilerin akademik baarılarının dierlerine
göre daha
ha yüksek
sek old
oldu
olduu
u anc
ancak, öörencilerin
rencilerin
cil
örenme stillerinin akademik baarı puanı sıra numaralarını etkilemedii görülmektedir. Tablo
3’teki test sonuçlarına
sonuçlarına göre geleneksel BDÖ
sonuçları
BD sistemini kullanan ve örenme stillerine göre gruplanan örencilerin, akademik baarı puanı sıra
ortalamaları
alarıı aras
alar
ar
arasındaki
ındaki
aki fark istatistiksel olarak anlamlı deildir (X2=2.387; p=0.496).
Yukarıda Tablo 2 ve Tablo 3’deki veriler
ve
v
ile Karakoç (2005)’un elde ettii veriler karılatırıldıında, her iki çalımaya katılan örencilerin
oran olarak en çok “Ayr
“Ayrıtıran”
sitilinde toplandıkları ve bu oranların birbirine çok yakın olduu görülmektedir. Sosyo-kültürel
ıtıran” örenme
ö
olarak genelliklee aynı
aynı çevreden
çevred gelen bu örenciler, öretim hayatı boyunca da aynı ortamlarda yaamakta ve eitim görmektedirler.
çevrede
Dolayısıyla bu çalımadaki
örenciler örenme stilleri açısından farklılık gösterseler de bazı bireysel özellikler açısından benzerlik
lımadaki
mad
gösterdikleri söylenebilir.
bilir imek’in (2004) belirttii gibi örenme stillerinin farklı örenci nitelikleri veya öretim yaklaımlarıyla etkileim
bilir.
içinde olduu ve örencilerin baarıları üzerindeki etkileri konusunda genelleme yapmanın zor olacaı düünülmektedir. lk defa bir dersin
örenimini BDÖ sisteminde gerçekletiren ve deiik örenme stillerine sahip örenciler açısından BDÖ sisteminin farklı uygulama
biçimleri anlamlı bir farklılık yaratmamıtır. Bu aratırmanın aynı esaslar dâhilinde BDÖ’in yaygın kullanıldıı öretim ortamlarında
gerçekletirilmesi durumunda farklı sonuçlar elde edilebilecei düünülmektedir.
SONUÇ
Bu çalımada, ÖEK’na göre tasarlanan ZÖS’nin örencilerin akademik baarısına olan etkisi ortaya konulmaya çalıılmıtır. Aratırmada
kullanılan ZÖS’nin uzman bilgi modeli için bilgi nesnelerinden oluan bir bilgi tabanı tasarlanmı, alan bilgileri bilgi nesneleriyle, kural
bilgileri ise bilgi bileenlerinden oluan PEA.Net (Süreç-Varlık-Etkinlik Aı) bilgi alarıyla düzenlenmitir. Örenme stillerine
uyarlanabilen öretim için Örenci Modeli, Kolb’un YÖM’deki örenme yeteneklerine uygun kullanıcı modellerini içermitir. Öretim
Modelinin temelini ÖEK’na dayalı bir tasarım oluturmu, etkinlik gruplarındaki bilginin sunum aamaları YÖM’ deki döngüsel yaklaım
dikkate alınarak örenci modeliyle uyumlu hale getirilmitir. Çalıma sonucunda ÖEK’na göre tasarlanan ZÖS’ni kullanan örencilerin
akademik baarılarının daha yüksek olduu görülmütür.
ZÖS’leri, geleneksel BDÖ sistemlerinden farklı olarak bilgi düzeyi ve bireysel özellikleri daha fazla dikkate almakta, kiiselletirilebilen bir
öretim ortamı sunarak hızlı ve etkin örenmeyi salamaktadır. Bilgisayar bilimleri, yapay zeka ve öretim teknolojilerindeki gelimeler
farklı disiplinlerdeki yaklaımları ve sistematik yapıları bir araya getirmekte, bilimsel çalımalarda yeni paradigmaların domasına neden
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olmaktadır. Bu paradigmalar aynı zamanda BDÖ sistemi ile yazılımlarının tasarımına farklı yaklaımları da beraberinde getirmektedir
(Uysal, 2010). Gelecekteki eitim ve öretim sistemlerinin merkezinde olacaı düünülen ZÖS’leri, artan bir hızla alanda bu tür
aratırmalara konu olmaya devam edecei düünülmektedir.
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Özet
Biliim Teknolojileri öretmen adayları, lisans eitimleri kapsamında “Öretim Tasarımı” dersini almakta ve gerekli teknolojileri
teknolojiler kullanarak
ku
öretimi tasarlama, gelitirme ve deerlendirme yeterliklerini kazanmaktadırlar. Milli Eitim
Bakanlılıı’nın
olduu
m Bakanl
Baka
ılıı’nın
n hazırlamı
haz
oldu Biliim
oldu
Teknolojileri Öretmeni Özel Alan Yeterlilikler incelendiinde, öretim tasarımı ders çıktıları
örtüen
alanları,
tasarımı
arı ilee örtü
örtü
en yeterlik alanları
alanlar
ı, öretim
öre
ö
dersinin önemini arttırmaktadır. Tekil tarama modeline göre oluturulan bu çalımada
adaylarının
da öretmen
etmen aday
adaylar
ının belirtilen
elirtilen yeterliklerden
hangilerine hangi kapsamda öretim tasarımı dersinin katkısının olduu incelenmitir.
katılımcılarını,
Eskiehir Osmangazi
tir. Çalımanın
Çalıman
manın kat
atıılımc
mcılarını, Esk
Üniversitesi ve Anadolu Üniversiteleri, Eitim Fakültesi Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri
Eitimi
devam etmekte
eknolojileri E
itimi bölümünde
münde eeitimine
itim
olan dördüncü sınıf örencileri oluturmaktadır. Katılımcılara uygulanan ölçme
aratırmacılar
tarafından
çme
me arac
aracı,, ara
ara
tırmacılar taraf
afı
fından
nda Biliim Teknolojileri
Öretmeni Özel Alan Yeterlilikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıtır. Öretim
planlama, düzenleme
Ö
retim sürecini ve ortamını
ortamını tasarlama,
o
tasarla
ve geliimi izleme – deerlendirme, öretim tasarımı dersi kapsamında kazanılan
anılan yeter
yeterlik alanlarından
alanlarından
ndan öne ççıkan
ıkan bulgular arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Öretim tasarımı, biliim teknolojileri, yeterlikler
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Abstract
The pre-service teachers of Information Technology take “Instructional
undergraduate education and they gain the
uctional
onal Design” course
c
in their un
competences of designing, improving and evaluating education byy using
thee Technologies
The competences expected from the
usi th
Technologi needed.
nee
teachers among the subject area competencies of Information Technology
are built up by Ministry of National Education,
ology Teachers,
chers, which ar
increase the importance of instructional design course.
teachers
e. The
Th opinions of pre-service
rvice teache
teacher related to instructional design are presented in
this study which is designed by single survey method.
Participants consisted
pre-service
od.
d. Particip
Partici
d of prepre-servi
servi teachers further their education in the department
of Computer Education and Instructional Technologies
Osmangazi University. The questionnaire used
logies (CEIT
(CEIT) in both Anadolu
u and Eskiehir
E
to collect data from the participants was madee by the
th researches with
w consideringg the subject area competencies of Information Technology
Teachers. The prominent findings include thee subject area competencies
which are about the design, plan, organization and development
compet
competen
en
(improvement, evolution) of the educational
onal process
rocess and the environment.
environm
environment
Keywords: Instructional design, information
rmation technologies, competenc
competencies
GR
GR
Öretme-örenme süreçlerinin tasar
tasarımı
tasarı
ımı yirminci yüz yılda
yı
yılda kendine
kendin baımsız bir yer bulmu ve teknolojinin de gelimesiyle tasarlanan
ortamların öretim baarısına
na etkileri incelenmeye balanmıtır.
balanm
ba
lanmııt Eitmenler sahip oldukları olanaklar çerçevesinde uygun yöntemler
kullanılarak eitim ortamlarının
Deien eitim ortamları, kurumların sahip oldukları imkanların
lar
arıının tasarlanmasına
tasarlanmasına ihtiyaç duymaktadırlar.
tasarlanm
duym
çeitlilii, farklılaan örenen
iletiim
teknolojilerinin öretim süreçlerini etkilemesi, etkili ve verimli öretim ortamları
renen profilleri, bilgi ve ileti
im tek
oluturma gereksinimleri
tasarımının
dayanaklarını oluturmaktadır. Bu anlamda, özellikle öretim sürecinde bilgi ve iletiim
mleri öretim
ö
tasarımın
nın tem
temel dayan
teknolojilerinden beklen
salanması,
tasarlama bilgi ve becerisine sahip bireylerin yetitirilmesini gerekli kılmaktadır.
beklenen etkinin sa
lanmasıı, ö
ööretimi
retim
ret
1998 yılında Eitim
ile, bilgi ve iletiim teknolojilerinin öretme-örenme sürecine entegrasyonu önem
itim Fakülteleri’nin yeniden yapılanması
yapılan
yapı
la
kazanmıtır.. Bu süreçte Bilgisayar
Eitimi (BÖTE) Bölümü’nün deien ve gelien temel amacı, mesleki bilgi ve
Bilgisaya ve Öretim
Öretim Teknolojileri
T
becerilerii kazanmı
yetitirmenin yanı sıra, örenci kitlesinin eitim düzeyine ve eitim içeriine uygun
kazanm
anmıı biliim
biliim teknolojisi öretmenleri
ö
öretm
öretim
bireyler oluturabilmektir. Bunların yanısıra alan mezunları eitim yazılımı tasarlama, gelitirme,
m materyalleri hazırlayabilen
hazırlayabilen birey
hazı
uygulama
deerlendirme
ma ve dde
erlendirme
lendirme alanlarında
alanları
alanlarında donanımlı öretim teknolou ve biliim teknolojisi öretimi uzmanları olarak da yetimektedir. Bu
deiim sürecine
balı
BÖTE bölümü mezunu örenciler, devlet ve özel ilköretim ve meslek liseleri dıındaki ortaöretim
ürecine ba
ürecin
llı olarak, BÖT
kurumlarına Biliim
Formatör Öretmeni olarak atanabilmekte, özel sektörde biliim uzmanı, öretim tasarımcısı ve eitim
Biliim Teknolojisi F
Bili
teknolou olarakk görev yapabilmektedirler.
yapabil
yapabi
Bu dorultuda, Biliim Teknolojileri öretmen adayları, lisans eitimleri kapsamında “Öretim
Tasarımı” dersi almakta
makta ve
v bu
b ders çıktısı olarak gerekli teknolojileri kullanıp öretimi tasarlama, gelitirme ve deerlendirme yeterliklerini
kazanmaları hedeflenmektedir.
nmek
Buna paralel olarak, Milli Eitim Bakanlıı’nın 2008 yılı 2391 sayılı onayı ile yürürlüe konan “Biliim
Teknolojileri Öretmeni Özel Alan Yeterlilikleri”, Biliim Teknolojileri Öretmenleri’nin sahip olmaları gereken bilgi ve beceriler arasında
öretim tasarımını ön plana çıkarmıtır.
AMAÇ
Aratırma kapsamında, biliim teknolojileri öretmen adaylarının özel alan yeterliklerini gelitirmede öretim tasarımı dersinin rolü
belirlenmeye çalıılacaktır.
YÖNTEM
Aratırma, tarama modellerinden tekil tarama modeline göre desenlenmitir. Aratırmanın katılımcılarını Eskiehir ili Eskiehir Osmangazi
Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eitim Fakülteleri’nde örenim gören BÖTE Bölümü son sınıf örencileri oluturmaktadır.
Aratırmanın verileri, aratırmacılar tarafından gelitirilen ve iki bölümden oluan veri toplama aracı kullanılarak toplanmıtır. Veri toplama
aracının birinci bölümünde demografik bilgilere ilikin sorular, ikinci bölümünde ise Biliim Teknolojisi Öretmeni Özel Alan Yeterlilikleri
çerçevesinde öretim tasarımı dersinin kazandırdıı yeterlikleri belirlemeye yönelik maddeler yer almaktadır.
BULGULAR
Aratırmadan elde edilen veriler, betimsel istatistiklerden yararlanarak çözümlenmitir. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular,
Biliim Teknolojisi Öretmeni Özel Alan Yeterlilikleri’ne ve öretim tasarımı ders çıktılarına dayalı olarak tartıılmıtır. Aratırma
kapsamında, öretmen adaylarının öncelikle, öretim sürecini ve ortamını tasarlama, planlama, düzenleme ve geliimi izleme deerlendirme özel alan yeterlikleri ile alt yeterliklerinde öretim tasarımı dersi kapsamında beceriler kazandıkları söylenebilir.
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Özet
Bu aratırmanın amacı, Erzincan Üniversitesi Eitim Fakültesinde bulunan bütün programlarda örenim görmekte olan öretmen adaylarının
bilgisayar fobisine ne derece sahip olduklarını belirlemektir. Aratırma tarama (survey) desenine göre yürütülmütür. Aratırma kapsamında
Erzincan Üniversitesi Eitim Fakültesi’nde 2009-2010 öretim yılında bilgisayar I-II derslerini alan farklı programlara
kayıtlı olan toplam
ram
829 öretmen adayından aratırmacılar tarafından hazırlanan bilgisayar fobisi belirleme ölçei ile veri toplanmıtır.
Veriler analiz edilirken z
tır. V
Ve
skorları ile belirlenen puanlar aralıklar halinde verilmitir. Buna göre öretmen adaylarının büyük çounluunda
fobisinin
unda (%83,6) bilgisayar
b
olmadıı ancak iki öretmen adayının hastalık denebilecek düzeyde bilgisayar fobisine sahip olduu sonucu
bulunmutur.
Elde edilen
onucu bulunmu
bulunmu

sonuçlar ııında verilen bilgisayar eitimlerinin iyiletirilmesi ve konu ile ilgili daha kapsamlı bir çalımanı
manıı yap
yapılması önerilmitir.
önerilmi
nerilmi
Anahtar Kelimeler: bilgisayar fobisi, teknoloji fobisi
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Abstract
The aim of this study is to determine the levels of computerphobia of pre-service teachers studying
ng at different departments in the
t Faculty of
th
Education in Erzincan University. The research was carried out according to the surveyy design. The data was collected via
vi a scale prepared
by researchers to determine computer phobia of 829 pre-service teachers attending the
different departments in
he courses of Computer I-I
I-II at differ
the Faculty of Education in Erzincan University in the academic year 2009-2010. Analyzing the
by z values are
th data, the results
sults determined
de
determ
provided at intervals. As a conclusion, it is found out that vast majority of pre-service
e-se
service
rvice teachers (%83,6) do not have
ha any computer phobia
while two pre-service teachers have computer phobia at such a high level ass to be called an illness. In the light oof these results gained, it is
suggested that computer training could be improved and a more comprehensive
the issue.
nsive study
udy could be carried out on th
Keywords: computerphobia, technophobia
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1. GR
GR
Bilgi çaı olarak tanımlanan 21. yüzyılda ortaya çıkan bilgiye
hızlı
ihtiyacı,
biliim teknolojileri alanında önemli
ye kolay ve hhı
ızl
zlıı ulama ihtiyac
hti
gelimelerin gerçeklemesine olanak salamıtır. Ancak bu gelimelere
melere karı
mele
karı bireyler farklı
farklı tepkiler ortaya koymulardır. Bazı bireyler
far
kendilerini gelien çaa ayak uydurmak zorunda hissederken, bazıları yeni teknolojilerin
etkileyen kaygı gibi üpheli ve olumsuz
olojilerin kullanımını
kull
kulla
duygusal tepkiler oluturmulardır (Kukaya-Mumcu
Altun, 2008). Bilgisayar
u ve A
ayar fobisi de bireylerde meydana gelen olumsuz duygusal
tepkilerin bir olarak ortaya çıkmıtır.
Bilgisayar fobisi kavramının daha iyi anlaılabilmesi
öncelikle fobi kavramının
bilmesi için önce
vram
ramıın iyi tanımlanması gerekmektedir. Türk Dil Kurumu
(TDK) (2009) fobiyi belirli nesneler veya durumlar
karısında
duyulan olaan dıı güçlü korku ve yılgı olarak tanımlamaktadır. Fobi birçok
urumlar
umlar kar
ısında duyu
farklı nesne ya da duruma karı gelitirilebilmektedir.
fobisi de literatürde bir fobi türü olarak karımıza çıkmaktadır. Buna göre
ebilmektedir.
mektedir. Bilgisayar fobi
fobis
bilgisayar fobisini Jay (1981) “bilgisayarları
kullanırken
deil
isayarlar
sayarlarıı sadece kullan
ırken
ken de
 düünürken bile tedirginlik duymak, bilgisayarlar ile ilgili
konumaktan kaçınmak, bilgisayarlara
kaygı
ara
ra kar
karı kayg
aygıı ve korku duymak ve bilgisayarlara yönelik dümanca ve saldırgan duygular hissetmek”
olarak ifade etmitir. Yani bireylerin
erin bilgisayar kullanma ihtimali ortaya
orta çıktıında ya da direk bilgisayar kullandıında hissettii endie ve
ort
korku durumunun ifadesi de bilgisayar
tanımlanmaktadır
lgisayar
lgis
ayar fobisi olarak tanı
tan
ımlanmaktad (Çırakolu, 2004; Gürcan ve Ceyhan, 2003).
Bilgisayar korkusunun belirtileri
irtileri
rtileri bir ya da daha fazla ekilde
ekilde ortaya çıkabilmektedir. Bu belirtiler aratırmacılar tarafından öyle ifade
edilmitir (Jay, 1981; Kukaya-Mumcu
Maren, 1987; Wilcocks ve Mason, 1987):
kaya-Mumcu
aya-Mumcu ve Altun,
A
2008; Maren
x
Bilgisayarlar
konumaya
arr hakkında
hakk
hak ında düünmeye
meye ve konu
maya karı direnç göstermek.
x
Bilgisayarlara
arlara
rlara karı
kar
k ı korku ve endie
endiie duymak.
duym
x
Bilgisayarlara
ve saldırgan
ayarlara karı
ayarlar
karı dümanca
dü
sald
dırgan düünce ve eylemlerde bulunmak.
x
Bilgisayara
kaçınmak.
lgisayara
gisayara zarar veririm korkusuyla dokunmaktan
dok
x
Bilgisayarla
lgisayarla fiziksel iletiim
iiletiim kurmaktan
kurmakt korkmak.
x
Bilgisayarların
Bilgisayarları
Bilgisayarlar
ın yararlarını
yararlarını inkâr
yar
nkâr etmek.
et
x
kullanımı
Bilgisayar kullan
kulla ımı iyi olan ki
kkiilerden çekinmek.
x
direnmek.
Bilgisayar kullanmaya diren
x
Bilgisayar
lgisayar kullanmaktan
kullanmak
ktan nefret etmek.
x
Baarısız
sız olmaktan korkmak
ko
Yaanan teknolojikk gelimelerden
en verimli ekilde sonuç almamızda bilgisayarlar büyük rol oynamaktadır. Bilgisayarın saladıı faydalar
gelimele
geli
göz önüne alındıında
yüzyılın bilgi toplumuna hazırlamak için okul ortamında, öretme-örenme sürecinde bilgisayarları
da bireyleri
b
kullanmak zorunlu hale gelmitir (Erien ve Çeliköz, 2007). Özellikle 1980'den sonra eitimle ilgili donanım ve yazılımlar hızla artmı, bu
durum, öretme-örenme sürecinde önemli deiikliklere ve sonuçlara yol açmıtır (Akkoyunlu, 1995).
Bilgisayarlar öretme ve örenme açısından benzersiz imkânlar sunan çok yönlü araçlardır. Bilgisayarın eitimdeki önemi ve bilgisayarı
dier araçlardan ayıran en önemli özellii bir üretim, öretim, yönetim, sunu ve iletiim aracı olarak kullanılabilmesidir (Yalın, 2008).
Örenme-öretme sürecinin yürütücüsü konumundaki öretmenlerin de öretim süreci içerisinde bilgisayar kullanmaya yönelik tutumları
belirlenmeli ve süreç bu tutumlara göre yeniden ekillendirilmelidir (Çavu ve Günbatar, 2008). Kendini teknolojik yeniliklere adapte
edememi bir öretmen hızla yenilenen eitim sisteminin içinde yetersiz kalacak ve verimli olamayacaktır. Aynı zamanda bu fobi durumu
öretmenin kendini yetersiz hissetmesine ve kendine olan özgüvenini kaybetmesine sebep olacaktır (Telli, Sanalan ve Çelik, 2009). Aynı
zamanda bilgisayar kullanımına karı direnen bir öretmen bilgisayarın ortama sunduu pek çok kolaylıktan da faydalanamayacaktır. Bu
açıdan bakıldıında öretmen adaylarında bilgisayar fobisinin varlıını tespit etmenin önemli olduu sonucu ortaya çıkmaktadır. Öretmen
adaylarındaki bilgisayar fobisinin ne ekilde ortaya çıktıı hakkında bilgi edinildiinde aynı zamanda bu fobiyi giderme adına çeitli yollara
da bavurmak mümkün olacaktır. Böylece öretmen adaylarının bu korkularını gelecekteki örencilerine transfer etmelerinin de önlenecei
düünülmektedir.
Bu çalımanın amacı, Erzincan Üniversitesi Eitim Fakültesinde bulunan bütün programlarda örenim görmekte olan öretmen adaylarının
bilgisayar fobisine ne derece sahip olduklarını belirlemektir.
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2. YÖNTEM
Aratırma nicel bir aratırmadır ve nicel aratırma desenlerinden olan tarama (survey) desenine göre yürütülmütür. Taramada amaç
genellenebilir sonuçlar elde etmektir (Gay, 1992).
2.1. Örneklem
Aratırmanın örneklemini Erzincan Üniversitesi Eitim Fakültesi’nde 2009-2010 öretim yılında Bilgisayar I-II derslerini alan farklı
programlara kayıtlı olan toplam 829 öretmen adayı oluturmaktadır. Örneklem dahil olan öretmen adaylarının % 49’u (n=407) bayan,
%51’i (n=422) baydır. Ayrıca öretmen adaylarının % 40,5’i (n=335) normal öretim birinci sınıf, %35,6’sı (n=295) ikici öretim birinci
sınıf ve % 23,9’u (n=199) da normal öretim ikinci sınıf örencisidir.
Tablo 1. Örnekleme giren öretmen adaylarının cinsiyetleri
Cinsiyet
N
%
Bayan
407
49
Bay
422
51
Toplam
829
100
Tablo 2. Örnekleme giren öretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre daılımı
Sınıf Düzeyi
N
%
Birinci Sınıf ( Normal Ör.)
335
40,5
Birinci Sınıf ( kinci Ör.)
295
35,6
kinci Sınıf ( Normal Ör.)
199
23,9
Toplam
829
100
2.2. Veri Toplama Araçları
Öretmen adaylarının bilgisayar fobisine ne derece sahip olduklarını belirlemek için aratırmacılar
tarafından
ar taraf
fından
an “Bilgisayar Fobisi
Fobis Belirleme
B
Ölçei” adında likert tipi bir tutum ölçei hazırlanmıtır. Ölçek, kesinlikle katılmıyorum (1), katılmıyorum
kararsızım
kattılm
lmııyorum (2), karar
karars
ızım (3),
3), katılıyorum
ka
(4) ve kesinlikle katılıyorum (5) olacak ekilde beli likert olarak düzenlenmitir. Ölçein gelitirilmesi
rilmesi aamasında
a
nda öncelikle konu
ko ile ilgili
k
literatür taranmıtır. Teknoloji fobisini ve bilgisayar fobisini aratıran aratırmacıların, bireylerinn bu fobilere sahip olma durumlarını
tespit
dur
etmede kullandıkları yöntemler incelenmitir. Yapılan derinlemesine incelemeler sonucunda
belirtileri açıkça ortaya
nucundaa bilgisayar fobisinin
fobis
belirtil
koyulmu ve ölçek maddeleri bu belirtiler temel alınarak hazırlanmıtır. lk taslaı
oluan
sla
sla
ı 15 maddeden olu
olu
an öl
ölçek, uzmanlar tarafından
incelenmi ve pilot uygulama öncesindeki 27 maddelik haline getirilmitir. Öngörülen
fobisi belirleme
ngörülen
görülen aratırma
ara
aratırma çerçevesinde bilgisayar
bi
bilg
ölçei geni çaplı bir uygulamada kullanılmadan önce ölçein pilot uygulamasının
Bu balamda ölçein pilot
asının
n yapılması
yapılması uygun görülmütür.
y
görülmütür. B
uygulama öncesinde oluturulmu olan 27 maddelik taslak hali Erzincan Üniversitesi
Eitim
Sosyal Bilgiler Öretmenlii Ana
rsite E
itim Fakül
Fakültesi Sosya
Bilim Dalı’na balı 1A (N.Ö.), 1B (N.Ö.) ve 1A (.Ö.) ubelerinde örenim
enim
nim görmekte olan 130 birinci ssınıf
ınıf örencisine uygulanmıtır. Pilot
uygulama sonucunda ede edilen veriler için madde analizi yapılmı ve madde toplam korelasyonu 0.25’ten
küçük olan üç madde ölçekten
0.25’
0.2
çıkarılmıtır. Daha sonra veriler üzerine faktör analizi uygulanmı vee dört faktörün iiaret
durumlara uzmanlar tarafından tartıılarak son
arett ettii
etti
ettii durumla
ekli verilmitir. Ölçek son olarak dört faktörlü, 24 maddelik likert-tipi
alınabilecek max. puan 110 olarak
ikert-tipi
t-tipi ölçek halini
hal almıtır.
almıttırr. Ölçekten
Ölçek
hesaplanmıtır.
Gelitirilen ölçein geni çaplı uygulamasının ardından yeniden faktör
ktör analizii yapılmı
yap
y ılm
mı ve ortaya çıkan dört faktöre etki eden maddeler
belirlenmitir. Aratırmanın güvenirliini için ölçeinn Cronbach’s
Alpha
katsayısı
hesaplanmı ve 0,87 olarak bulunmutur. Ayrıca her
Cr
pha katsay
sayısı hesap
faktörün güvenirlikleri de ayrı ayrı hesaplanmıtır. Tablo
ablo 1.
1.’de
d faktörlere etki
ki eden
den madd
madde sayıları ve faktörlerin güvenirlikleri verilmitir.
Tablo 3. Ölçein alt faktörlerine etki eden madde
sayısı
faktörlerin güvenirlikleri
dde sayı
say
ısı ve fa
enirlikl
nirlik
Faktör
Madde
Güvenilirlik
d Sayısı
de
Bilgisayar Fobisinin Belirtileri
rtile
7
0,80
Bilgisayarda Baarısızlık
ısızlık Korkusu
Ko
6
0,80
Bilgisayara Duyulan
7
0,69
yulan
ulan Güvensizlik
Güvensiz
Bilgisayarın Gereksizli
Gereksizlii
4
0,45
Gereks
i nancı
nanc
nancıı

2.3. Verilerin Analizi
Literatürde korku ve kaygı
kullanılan ölçeklerin ortalama ve standart sapma deerlerinin yanında
gı gibi psikometrik deikenlerin
deikenlerin ölçümünde
ölçü
farklı seviye grupları için
da daha önce yapılan benzer çalımalarda olduu gibi (Rosen ve Weil,
çin pua
puan aralıkları
aralıklarıı verilm
verilmektedir. Bu çalımada
ç
1995; Ursava ve Karal,
aralık
verilmitir. Seviyeleri belirten aralıklar ise z skorları ile belirlenmitir.
aral, 2009) puanlar aralı
aral
ık hali
halinde veri

3. BULGULAR
Öretmen adaylarının
belirleme ölçeinden aldıkları puanların genel ortalaması 51,70, standart sapması ise 14,73 olarak
adaylar
daylarının bilgisayar
gisayar fobisi belirlem
belirlenmitir.
veriler ııında
1’den küçük olan öretmen adaylarında (n=693, %83,6) bilgisayar fobisinin bulunmadıı,
mitir. Elde edilen ver
nda Z skoru
s
z skoruu 1 ile 2 arasında
öretmen
arasında deien
arası
de
retmen adaylarında (n=110, %13,2) düük düzeyde bilgisayar fobisi bulunduu, z skoru 2 ile 3 arasında
olan öretmen
%2,9) orta düzey bilgisayar fobisinin olduu ve z skoru 3’ten büyük olan öretmen adaylarında ise (n=2,
retmen adaylarında
adaylarında (n=24, %2,9
adayları
%0,3) yüksel
fobisinin olduu görülmütür.
sel düzey bilgisayar fobisi
fobisin
Tablo 4. Bilgisayar
yönelik betimleyici istatistikler
gisayar fobisini belirlemeye
belir
Fobi Düzeyi
Z Skoru
Ölçek puan aralıı
Frekans
Yüzde
Yok
1’den küçük
22-66
693
83,6
Düük
ük
ük
1 ile 2 arasında
67-81
110
13,2
Orta
2 ile 3 arasında
82-95
24
2,9
Yüksek
3’ten büyük
96-110
2
0,3
4. SONUÇ ve ÖNERLER
Bu aratırma ile öretmen adaylarının bilgisayar fobisine ne derece sahip oldukları belirlenmek istenmitir. Elde edilen bulgular ııında
örneklemin içerdii öretmen adaylarının büyük çounluunda (%83,6) bilgisayar fobisinin olmadıı ancak iki öretmen adayının hastalık
denilebilecek düzeyde bilgisayar fobisine sahip olduu sonucu bulunmutur. Bulunan sonuç daha önce yapılan benzer çalımalarla (Rosen ve
Weil, 1995; Ursava ve Karal, 2009) bazı açılardan farklılık göstermektedir. Bilgisayar fobisine sahip olmayan bireylerin yüzdesi yapılan
çalımalar ile uyum gösterirken, yüksek düzeyde bilgisayar fobisine sahip olan bireylerin yüzdesi daha önce yapılan çalımalarda daha
yüksek bir oranda ifade edilmitir. Bu durum bu çalımada örneklem olarak alınan bireylerin bilgisayar derslerini kısa bir süre önce almı ya
da hali hazırda almakta olmalarıyla açıklanabilir.
Öretmen adaylarının % 16,4’ü çeitli düzeylerde bilgisayar fobisine sahiptirler. Yüzde oranı olarak az görünse özellikle iki öretmen
adayının yüksek düzeyde bilgisayar fobisine sahip olmaları üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konudur. Clifford (2009)’a göre
fobilerin hafif iddette oldukları ve güncel yaamı etkilemedikleri sürece zararları yoktur. Eer kii kaçınamayacaı eylerden korku
duyuyorsa ızdırabı daha iddetli olur ve mutlaka önlem alınması gerekir. Bu açıdan bakıldıında öretmen adaylarında var olan bilgisayar
fobisinin giderilmesi amacıyla verilen bilgisayar öretiminin iyiletirilmesi ve bireylere bilgisayarlara olumlu tutum beslemelerini
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salayabilecek ortamların oluturulması önerilebilir. Aynı zamanda bireylerde var olan bilgisayar fobisinin hangi deikenlere göre nasıl
deitiinin de ortaya koyulabilecei daha geni çaplı bir aratırmanın yapılmasının gerektii düünülmektedir.
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10

Özet
slere
lere ili
ili
kin bilg
lk zamanlar okulda bilgisayarın kullanımı yönetsel ve genel ilerde olmutur. Zamanla okulda görülen derslere
ilikin
bilgisayar yazılımları
artmaya balayınca bilgisayar etkin olarak eitim-öretimde de kullanılmaya balanmıtır. Bu aratırma
maa Pamukkale Üniversitesi
Üniv
Eitim
oldu
oldu
unu belirlemeye
lemey yönelik bir
Fakültesindeki öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme düzeyi ve kullanma amaçlarının ne olduunu
ntemiyle 780 ööretmen
retmen adayı
adayı se
aratırma olduu için “betimsel” bir aratırmadır. Örnekleme evrenden oranlı küme örnekleme yöntemiyle
seçilmitir.
tik
ik okuyucu formu eklinde düzenle
düz
Aratırmada elde edilen veriler gelitirilen ölçek aracılııyla toplanmıtır. Uygulanan ölçek optik
düzenlenmitir.
n sonuçlar
nuçlar SPSS
S
(S
tatistical Packag
Package for Social
Optik ölçek formları doldurulduktan sonra optik okuyucu tarafından okunmu ve elde edilen
(Statistical
amlarıını bilme düzeyi % 42
Sciences) 11.5 programı kullanılarak çözümlenmitir. Öretmen adaylarının bilgisayarr programlar
programlarını
42.6 ile “biraz
biliyorum” eklindedir. Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını kullanma amaçlarının
“Internet’te aratırma”,
maçlarının
n ilk üçü sırasıyla
s
“Intern
“letiim” ve “Dier öretimsel amaçlar” dır.
Anahtar kelimeler: Öretmen adayları, bilgisayar programları, bilme, kullanma amaçları
arı
ar
rı
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Abstract
The use of computers at school was initially for rather administrational and general
neral purposes.
poses. However, over time, it has gradually turned into a more
functional in school courses with the increased number of efficient softwaree programmes. This study is a descriptiv
descriptive project to lighten the prospective
desc
teacher candidates (at Pamukkale University Education Faculty) knowledge
and the
edge
dge level in computer programs
progg
th aim to utilize these programs. In the
study, 780 prospective teacher candidates were chosen through proportional
data in the study was piled up by means of a
ortional
onal sampling method while the dat
specifically developed scale which had been arranged in optic scanner
were filled in, they were scanned by an optic
ner form. After these optic forms w
scanner and the results were analyzed through SPSS 11.5 (Statistical Package for Social Sciences)
Sciences).
The proficiency level of prospective teacher
Scien
candidates in computer programs is , is with 42.6 %, “I know
ow a little”. The major three
ee reasons for using computer programs are “search on internet”,
“communication” and “other training aims”.
Keywords. Teacher candidate, computer programs, know, aims for
ffo proficiency
GR
Bilgisayarların insan hayatına girmeleri 1980’li
Bugün hemen hemen her alanda bilgisayar etkin bir biçimde
80’l yıllara
yıllara rastlamaktadır.
rastlamaktad
makta
kullanılmaktadır. 1985 yılından sonra bilgisayar eeitimde
yaygın
kullanılmaya balanmıtır. lk zamanlar okulda bilgisayarın
itimde de yayg
ygıın olarak
ol
kullanımı yönetsel ve genel ilerde olmutur.
olmutur. Zamanla okulda görüle
olmu
görülen dderslere ilikin bilgisayar yazılımları artmaya balayınca bilgisayar
etkin olarak eitim-öretimde de kullanılmaya
balanmıtır.
kullan
ba
alanm
lanmıtır.
Bilgisayarın Eitimde Kullanılması
nıılmas
lmasıı ve “Bilgisayar Destekli Eitim
Eit (BDE)”
E
Bilgisayarlardan dier alanlarda
olduu
nlarda oldu
oldu
u gibi eeitimde
itimde
mde de yyararlanma yoluna gidilmitir. Fakat bilgisayarın eitimde kullanımının
yaygınlamasında öretmenlerin
tutacaı endiesiyle” kanısı önemli bir engel olarak karımıza çıkmıtır.
menlerin
nlerin “bilgisayarın
“bilgisayar öretmenin yerini,
ye
Fakat bilgisayarın örenmeyi
salamada
anlamlıı bir et
etkisinin olması ve örenci ihtiyaçlarını çok yönlü karılayabilmesi eitimde
renm
renmeyi sa
lamada
da anlaml
anl
kullanımının yaygınlamasını
nlamas
nla
m ını kolaylatırmıtır
kolaylatırmıtır (Akpınar,
(Akpına 2005; Demiraslan & Koçak Usluel, 2005; Kayabaı, 2005; Yanpar, 2007). Artık
(A
bilgisayar sadecee okuld
deil
okulda de
il evde
e
de eeitim
itim amaçl
amaçlı olarak yaygın olarak kullandıı önemli bir araçtır.
Bilgisayar destekli
estekli
stekli eitim,
eitim, bilgisayarın
bilgisayar
bilgis
ın bir öretme
öretm makinesi olarak kullanılmasını içerir. Bilgisayar destekli eitim denildiinde eitimöretim etkinlikleri
zenginletirmek
ve kalitesini yükseltmek için öretmene yardımcı bir araç olarak bilgisayarlardan
kinlikleri
nlikler sırasında
sırasıında eitimi
e
zenginle
yararlanılmasıdır.
Destekli Eitim, bilgisayarların ders içeriklerini dorudan sunma, baka yöntemlerle
nıılmas
l
ıddır. Bir baka
baka tanıma
ba
tanıma göre Bilgisayar
Bi
örenilenleri
lenleri tekrar etme, problem çözme,
çözm alıtırma yapma ve benzeri etkinliklerde örenme-öretme aracı olarak kullanılmasıyla ilgili
uygulamalardır.
ortamlarında örenme-öretme süreci daha zengindir (Odabaı, 1998; Demirel vd, 2001; Akpınar,
malardıır. Bilgisayara dayalı
malard
dayalı eitim
ee
it
i
2005; Yanpar,
Yıldırım & Karaman; 2009) Bilgisayar Destekli Eitimin temelinde uyarı, yanıt ve pekitirme öeleri
par, 2007; Selvi, 2008; Y
bulunmaktadır.
Örenciye
bilgisayara balı terminal veya monitörde uyarıcı olarak bilgi sunulmakta, bu bilgiye ilikin soruya örenci yanıt
r. Ö
Ö
renciye bilgis
bilgisa
vermekte, yanıtınn niteliine
de kendisine pekitirme sunulmaktadır. Bu etkinliklerin tekrarı belirli konularda örenci davranıında
niteliine göre
nitel
g
deiiklik yapmaktadır.
adıır. Bu
ad
B da örenmenin oluması anlamına gelmektedir.
Öretmen adayları hizmet
me öncesi eitimde yetiirken derslerde teknoloji kullanımı konusunda zorluklar yaandıını ve bu zorlukların baında
donanımsal eksiklikler, öretim elemanlarının teknoloji kullanmadaki bilgi eksiklikleri ve sınıflardaki / laboratuarlardaki teknolojinin
yetersizlikler olduunu belirtmilerdir. (Sadi & ekerci & Kurban & Topu & Demirel & Tosun & Demirci & Gökta, 2008). Öretmen
adayları bilgisayarı eitim amaçlı istenen düzeyde kullanma becerisine sahip olmadıkları görüündedirler (Erdemir & Bakırcı & Eyduran,
2009). Çelik & Kahyaolu’nun (2007) aratırmasına göre öretmen adaylarının teknolojiye yönelik olumlu tutumları “gelien teknolojiye
paralele olarak öretmenlerde bulunması gereken nitelikler”, “eitim-öretimde teknolojik araçların kullanımı”, “eitim hayatında bilgisayar
yazılımlarının kullanımı” ve “teknolojik araç gereçleri kullanma becerisi ve önemi” ne ilikin tutumlarda kümelenmektedir. Olumsuz
tutumlar ise “teknolojik araçların eitimde kullanılmama durumu”, “teknolojik araçları kullanmanın olumsuz yanları” ve “teknolojik araçları
kullanma zorluu” na yönelik tutumlarda kümelenmektedir. Öretmen adaylarının bilgisayar kullanımına yönelik tutumları ise orta
düzeydedir. Teknolojinin sınıflardaki uygulayıcısı olacak ve örencileri bilgisayarlı gelecee hazırlayacak öretmen adaylarındaki bilgisayar
kullanımına yönelik tutumlarının gelitirilmesi gerekmektedir (Gerçek & Köseolu & Yılmaz & Soran, 2006).
Öretmen Adaylarının Bilgisayar Bilme ve Kullanma Amaçları
Öretmen eitimi, bilgisayarın etkili bir eitim aracı olarak kullanılabilmesi açısından önem taımaktadır. Bilgisayarla eitime balamadan
önce, eitimciler ve dier okul personeli bilgisayar kullanma konusunda cesaretlendirilmeli ve bilgisayar hakkında bilgilendirilmelidir.
Öretmen bilgisayarın geni kullanım alanlarını örenmeli ve bilgisayarın sınıfta nasıl yardımcı bir araç olarak kullanacaını bilmelidir.
Eitimci aynı zamanda bilgisayarla nasıl öretim yapacaını önceden planlamalıdır. Öretmen adayları kullanacakları bilgisayar teknolojileri
konusunda hizmet öncesi eitimde yetitirilmelidir. Bilgisayar teknolojilerinin uygulandıı sınıf ortamında yetien öretmen adayları, bu
Copyright © IETC

1076

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

10

ekilde yetimeyen öretmen adaylarına göre uygulama ilköretim okullarındaki öretmen ve örenci grubuyla ortak bilgi alanları
oluturmu ve farklı konularda iletiim kurmasını bilmitir (Bell & Crawford, 2001; Ragan & Lacey, Korithoski, 2001; Akın, 2007).
Öretmen adaylarında bilgisayarı kullanmayı bilmede kendini hiç yeterli görmeyenlerin ( % 1.0) ve çok yeterli görenlerin (% 3.1) oranı
oldukça düüktür. Öretmen adaylarının % 52.4 ‘ü kendilerini yeterli, % 43.5 ‘i de kendilerini az yeterli olarak görmektedir (Deniz & Köse,
2003).
Problem Cümlesi
Aratırmada ele alınan problem “Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme ve kullanma amaçları hakkındaki görüleri nedir
?(Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi Örnei)
Bu çerçevede ele alınan alt problemler ise unlardır.
1.
Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri nedir
2.
Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını kullanma amaçları hakkındaki görüleri nedir?
3.
Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri
a)
Cinsiyete
b)
Örenim durumuna
c)
Sınıfına
d)
Anabilim dalına
e)
Mezun olduu okula
f)
Bilgisayar programlarından nereden yararlandıına
g)
Bilgisayar programlarını kullanmayı örenme durumuna
h)
Bilgisayar programlarıyla ilgili kurs/ders alıp-almamasına göre anlamlı bir farklılık göstermekte
ekte midir?
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YÖNTEM
Bu aratırma Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesindeki öretmen adaylarının bilgisayar
programlarını
ayar program
programlar
ını bilme düzeyi ve
v kullanma
amaçlarının ne olduunu belirlemeye yönelik bir aratırma olduu için “betimsel” bir aratırmadır.
tespiti yapılmıtır.
ırmadır.. Bu aratırmada
ara
aratırmada durum tespit
Evren ve Örneklem
Aratırma yapılan konuda evreni Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesinde okuyan öretmen
2008-2009
ö
men adayları
adayları olu
ooluturmaktadır.
turm
öretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesinde okuyan lisans ve tezli /tezsiz yüksek lisans ö
adayı 4408 dir.
ööretmen
ret
Evrendekilerin tamamına erimek mümkün olmadıından evreni temsil eden
toplanmıtır.
en örneklem seçi
seçilerek
lerek veriler bu örneklemden
ör
ö
Evrenden seçilen örneklem 0.5 manidarlık düzeyi esas alınarak seçilmitir.. Örnekleme
nekleme evrenden oranlı
ooranlı küme örnekleme yöntemiyle 780
öretmen adayı seçilmitir.
Veri Toplama Aracı
Aratırmada elde edilen veriler gelitirilen ölçek aracılııyla toplanmıtır.
nmııtır.
nm
r. Ölçek ilgili dökümanlardan
döküm lardan yararlanılarak gelitirilmitir. Ölçek
genel bilgiler hariç 2 bölümden olumaktadır. Ölçek, bilgisayar programlarını
programlar
ogra
ını bilme düzeyiyle ilgili
ilgil 25, bilgisayar programlarını kullanma
amaçlarıyla ilgili 10 olmak üzere toplam 35 sorudan olumaktadır.
programlarını bilme düzeyi ile ilgili sorular 4
r. Ölçekte yer alan bilgisayar pro
seçeneklidir. Bilgisayar programlarını bilme düzeyi ile ilgili ölçek sorularının
rular
l ının seçenekleri
çenekleri unlardır:
un
unlar
c Aina Deilim - Öyle bir ilevin var olduunu bilmiyorsunuz veya biliyor olsanız
nız bile nasıl yapılacaı konusunda bir bilginiz yok.
d Biraz Ainayım - Öyle bir ilevin var olduunu biliyorsunuz,
y
bir kaç kere yaptınız
aptınız vey
veya birisini yaparken gördünüz ve o ilevi kullanmaya
ihtiyacınız olursa onu "çözebileceiniz/yapabileceiniz"
iniz" konusunda
konu
kendinize güveniyorsunuz.
üveniy
Bunu yaparken "yardım" menüsüne veya sizi
"yönlendirecek" birine ihtiyacınız olabilir.
e Biraz Biliyorum - lev(ler)i daha önce kullandınız
lland
ve bazen hata
ata yapsanız bile, dıarıdan yardım almadan yapabilirsiniz. Yanlı yapsanız
bile, deneme-yanılma yoluyla "çözebileceinizi/yapabileceinizi"
/yap
biliyorsunuz.
iliyo
f Biliyorum - lev(ler)i hiçbir sorunlaa ka
karılamadan
amadan çabukça yapabi
yapabiliyorsunuz ve baka birine söz konusu ilevi yerine getirmede yardımcı
olabilirsiniz.
Ölçekte yer alan bilgisayar programlarını
amaçlarıı ile
ramlarını kullanma
ramlar
ma amaçlar
ama
le ilgili
ilgil sorular 5 seçeneklidir. Bilgisayar programlarını kullanma amaçlarıyla
ile ilgili ölçek sorularının seçenekleri
enekleri
nekleri unlardır:
u
unlard
ır:
c Hiçbir Zaman:
d Bazen: haftada bir kereden
eden aaz;
e Sıklıkla: haftada en
n az bir kere, ancak günlük oolarak deil;
f Günlük: günde yaklaık
yakla bir kere;
g Günlük+: günde
nde bir kereden fazla.
fa
Ölçein geçerlilii
yararlanılmıtır. Ayrıca pilot uygulama yapılarak ölçek sorularının anlaılırlıı istatistikî olarak
erlilii için uzman görüünden
erlili
görüünden yararl
gö
gözden geçirilmitir.
uygulanan ölçein güvenirlilii Cronbach Alpha ve Guttman Split-half teknikleriyle denenmi ve
eçirilmi
rilmitir. Örneklem grubuna uygul
Alpha içç tutarlılık
programlarını bilme” alt boyutunda .94, “bilgisayar programlarını kullanma amaçları” alt boyutunda
tu
tutarlıllık katsayısı
katsayısı “bilgisayar pro
katsayı
prog
.84, ölçein
tamamında
çein tamamı
çe
tamam
ında ise .93 dür.
Verilerin
n çözümlenmesi
Uygulanan ölçek optik okuyucu fformu eklinde düzenlenmitir. Optik ölçek formları doldurulduktan sonra optik okuyucu tarafından
okunmu ve elde
de edilen sonuçla
sonuçlar SPSS (Statistical Package For Social Sciences) 11.5 programı kullanılarak çözümlenmitir. Alt problemlere
cevap aramak içinn frekans,
freka
yyüzde, aritmetik ortalama, T testi, varyans analizi kullanılmıtır. Ölçekteki maddeler için düzey aralıkları n-1
formülüyle bulunmutur.
tur. B
Bilgisayar programlarını bilme düzeyiyle ilgili ölçekteki maddeler için düzey aralıkları 1.00-1.75 “Aina Deilim”,
1.76-2.50 “Biraz Ainayım”, 2.51-3.25 “Biraz Biliyorum”, 3.26-4.00 “Biliyorum” eklindedir. Bilgisayar programlarını kullanma amaçlarıyla
ilgili ölçekteki maddeler için düzey aralıkları 1.00-1.80 “Hiçbir zaman”, 1.81-2.60 “Bazen”, 2.61-3.40 “Sıklıkla”, 3.41-4.20 “Günlük”, 4.215.00 “Günlük+” eklindedir.
BULGULAR
Aratırmada ele alınan alt problemlere ilikin bulgular aaıda verilmitir.
Birinci Alt Probleme likin Bulgular
Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri “Biraz Biliyorum” eklindedir. Öretmen adaylarının
bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri % 33.1’i “Biliyorum”, % 42.6’sı “Biraz Biliyorum”, % 18.6’sı “Biraz
Ainayım”, % 5.8’i “Aina Deilim” eklindedir (Tablo 1). Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki
görüleri Tablo 2‘de verilmitir.
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Tablo 1: Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görülerine ilikin puanların frekans deerleri
Bilgisayar programlarını bilme düzeyi
3.26 – 4.00
2.51 – 3.25
1.76 – 2.50
1.00 – 1.75
TOPLAM

Frekans
258
332
145
45
780

%
33.1
42.6
18.6
5.8
100

Düzey
Biliyorum
Biraz Biliyorum
Biraz Ainayım
Aina Deilim

Tablo 2
Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri
Ölçek Sorusu
Sıra
no

Ortalama

Anlamı

Kes, kopyala, yapıtır gibi basit komutları kullanabilirim
Koyu, italik, altı çizgili, yazı karakteri deitirme, yazı rengini deitirme gibi basit formatlama ilemlerini yapabilirim
Powerpoint gibi bir program kullanarak basit bir sunum hazırlayabilirim

3.85
3.83
3.60

Biliyorum

Nesne ekleme, nesne boyutunu deitirme ve nesnenin yerini deitirme gibi biraz daha karmaık ilemleri yapabilirim
Rapor oluturabilir ve çıktı alabilirim

3.54
3.38

Bir çalıma sayfası oluturabilir veya açabilirim

3.30
3

Bir doküman oluturabilir veya açabilirim
iki veya daha fazla pencere veya program arasında çalıabilme gibi çoklu görevleri anlıyor ve kullanabiliyorum

3.29
3.24

Bir komutu yerine getirmek için bir, iki veya daha fazla tua basma gibi kısa yol tularını nasıl kullanacaınızı biliyorum

3.23

Soru
no

4

3
0
Biraz Biliyorum

7

10

8
Grafik eklemek veya satır yada sütunların boyutunu deitirmek suretiyle çalıma sayfasının formatını deitirebilirim
0

1
Bir iletim sistemini ( Windows XP/Wista/Mac /OS vb.) etkin bir ekilde kullanabilirim.

1

3.15

5
Masaüstünü (desktop) nasıl kuracaımı ve tanımlayacaımı biliyorum

2

2.94

9
Bir veritabanı dosyası oluturabilir veya açabilirim

2.81

3
Birden fazla iletim sistemini etkin olarak kullanabilirim

5

Öretim için video oyunlar gibi gerçek hayatı benzetiren benzeim (simülasyon) programları kullanabilirim
nabilirim
ilirim

2.72

Veritabanımda alan oluturabilir veya var olan alanda düzeltme yapabilirim

2.69

2

6
7

Öretim için öretim materyali yoluyla rehberlik eden ve yönlendiren bire-bir öretim
m programları
programları kullanabilirim

2.68

Veritabanına veri girebilirim

2.66

1

8
Formüller ve ileri seviyede düzeltme ilevlerini kullanabilirim
9
0
1

2

2.60

Dahili faks/modem kullanmayı biliyorum

2.49

3
0

2
Bir tablo ilemci dosyasını veritabanıyla birletirebilirim
rebilirim
3

Biraz Ainayım

2.45
2.41

SPSS, Excel ve Minitab gibi programlar kullanmak
uygulamaları
(frekans, yüzde, t-testleri, ANOVA gibi)
nmak suretiyle temel istatistik uygulam
uygula

2.10

SPSS ve Minitab gibi programlar kullanmak
suretiyle çok deikenli
ullanmak suretiy
deikenli analiz yapabilirim
pabilir

1.74

4

IE
TC
5

2.61

Öretim için soru sorup dönüt salayan alıtırma-uygulama programları kullanabilirim
lirim
rim

Veritabanı raporu oluturabilirim

4

2.79
2

6

20

4

3.20

Aina Deilim

5

Öretmen adaylarının bilgisayar programları
program ı konusunda en iyi bildikleri
programlar
bildi
bi
ilk üç sırasıyla “Kes, kopyala, yapıtır gibi basit komutları
kullanabilirim”, “Koyu, italik, altı
rengini deitirme gibi basit formatlama ilemlerini yapabilirim” ve
tıı çizgili,
çizgi yazı
yazı karakteri
arakteri deitirme,
deitirme,
irme, yazı
y
“Powerpoint gibi bir program kullanarak
dir.
ullanarak basit bir sunum hazırlayabilirim”
hazı
hazırlayabilir
kinci Alt Probleme likin
in
n Bulgular
Öretmen adaylarının bilgisayar
programlarını
hakkındaki görüleri “Sıklıkla (haftada en az bir kere, ancak günlük olarak
ilgisayar programları
programlar
ını kullanma amaçları
ama
deil)” eklindedir. Öretmen
programlarını kullanma amaçları hakkındaki görüleri % 2.8’i “Günlük+ (günde bir
Öretm
retmen adaylarının
adaylarının
n bilgisayar
bilgis
prog
kereden fazla)”, % 11.9’u “Günlük (günde yaklaık
yakla
yaklaık bir kkere)”, % 34.1’i “Sıklıkla (haftada en az bir kere, ancak günlük olarak deil)”, % 41.0’i
“Bazen (haftadaa bir kereden az)”, % 10.1’i “Hiçbir zaman” eklindedir (Tablo 3). Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını kullanma
amaçları hakkındaki
kındak
ndaki görüleri
görüleri
eri Tablo
Tab 4‘de verilmitir.
verilmi
Tablo 3:: Ö
Öretmen
programlarını kullanma amaçları hakkındaki görülerine ilikin puanların frekans deerleri
retmen
men adaylar
adaylarının bilgisayar
sayar ppr
Bilgisaya
Bilgisayar
programlarını
program ını kullanma
programlar
ullanma amaçlar
aamaçlarıı
4.21-5.00
0
3.4
3.41-4.20
2.612.61-3.40
1.81-2.6
1.81-2.60
1.00-1.80
00-1.80
LAM
TOPLAM

Frekans

%

Düzey

22
93
266
320
79
780

2.8
11.9
34.1
41.0
10.1
100

Günlük+
Günlük
Sıklıkla
Bazen
Hiçbir zaman

Tablo 4: Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını kullanma amaçları hakkındaki görüleri
Sıra no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Soru no
8
6
10
9
3
1
4
2
5
7

Ölçek Sorusu
Internet’te aratırma
letiim
Dier öretimsel amaçlar
Oyun elence
Alıtırma/uygulama
Sunum/ gösterim (demo) yapmak
Ölçme/deerlendirme
Masaüstü yayıncılık
Bire-bir öretim
Web sayfası oluturma

Ortalama

Anlamı
3.81
3.48
3.03
2.91
2.82
2.67
2.25
2.22
2.19
1.90

Günlük
Sıklıkla

Bazen

Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını kullanma amaçlarının ilk üçü sırasıyla “Internet’te aratırma”, “letiim” ve “Dier öretimsel
amaçlar” dır.
Üçüncü Alt Probleme likin Bulgular
Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri (1) cinsiyete (2) örenim durumuna (3) sınıfına (4)
anabilim dalına (5) mezun olduu okula (6) bilgisayar programlarından nereden yararlandıına (7) bilgisayar programlarını kullanmayı
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örenme durumuna (8) bilgisayar programlarıyla ilgili kurs/ders alıp-almamasına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediine ilikin
bulgular unlardır:
1-Cinsiyete göre
Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Tablo 5: Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görülerinin cinsiyete göre farklılıı
Gruplar
Kız
Erkek

N
429
351

X
2.95
3.11

Ss
.85
.87

t
-2.645

p
.008*

*p <.05
Tablo 5’e göre cinsiyete göre öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme konusunda erkek öretmen adayları kız öretmen
adaylarına göre daha bilgilidir.
2-Örenim durumuna göre
Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri örenim durumuna göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir.
Tablo 6: Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görülerinin örenim durumuna
una ggöre farklılıı
Gruplar
Normal öretim
kinci öretim

N
417
363

X
3.04
3.01

Ss
.88
.84

t
.473

p
.636*

20
10

*p <.05
3-Sınıfına göre
Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri sınıfına göre anlaml
anlamlıı bir farklı
farklılık
göstermektedir.
anl
farkl
ılık göstermektedir
mekte
Tablo 7: Öretmen adaylarının sınıfına göre bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki
görüleri
ndaki görü
görü
leri
Gruplar
1.
Sınıf
2.
Sınıf
3.
Sınıf
4.
Sınıf
5+ yıl
Tezsiz yüksek lisans
Tezli yüksek lisans

N
172
179
182
183
12
37
15

X
2.65
3.05
3.16
3.188
3.66
66
3.13
13
2.866

Ss
.90
.822
.77
.83
.49
.82
1.18

Tablo 8: Öretmen adaylarının sınıfına göre bilgisayar programlarını
nı bilme düzeyleri ha
hakk
hakkındaki
ındakii görü
gö
görüleri arasındaki farklılık (Varyans
analizi)
Varyans Kaynaı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Sd
6
773
779

KT
37.876
544.446
582.322

KO
K
6.
6.313
.704
.

F
8.963

p
.000*

IE
TC

*p <.05
nıfı
f na gö
gramlarıını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri 2.86 – 3.66
Tablo 7’de görüldüü gibi öretmen adaylarının sınıfına
göre bilgisayar programlar
programlarını
de
eri 0
0.05 ‘ten küçük oldu
du
u iiç
arasında bir daılım göstermektedir. Tablo 8’de p de
deeri
olduu
için ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır. Öretmen
adaylarından sınıfına göre bilgisayar programlarını
arrını bilme düzeyleri
dü
hakkında en çok bilgisi olan grup 5+ yıllık, en az bilgisi olan grup 1. sınıf
öretmen adaylarıdır.
4-Anabilim dalına göre
Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını
hakkındaki görüleri anabilim dalına göre anlamlı bir farklılık
rogramlar
ogramlarıını bilme düzeyleri hak
göstermektedir.
Tablo 9: Öretmen adaylarınınn anabilim dalına
bilme düzeyleri hakkındaki görüleri
dalına göre bilgisayar programlarını
prog
Gruplar
arr
PDR
R
Resim
esi i
i öretmenlii
öretmenlii
Müzik öretmenlii
öretmenlii
Sınıf
S
ınıf öretmenlii
Fen bilgisi öretmenlii
F
öretmenlii
Sosyal bilgiler
giler öretmenlii
öretmenlii
Okul öncesi
cesi ö
ööretmenlii
retmenli
re
i
Türkçe
çe ö
ööretmenlii
retmenli
retm
i
ngilizce
ngilizce öretmenlii
ö

N
40
75
33
2262
118
67
71
77
37

X
3.15
2.78
3.06
3.17
3.13
2.73
3.21
2.51
3.21

Ss
.73
1.00
.86
.74
.78
.86
.92
.98
.75

Tablo 10: Öretmen
Öretmen
Ö
en aday
adaylar
adaylarının
ının anabilim
anabil
anabi
dalına göre bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri arasındaki farklılık
(Varyans analizi)
Varyans
ns Kaynaı
Kayna
Gruplar arası
rasıı
ras
Gruplar içi
Toplam

Sd
8
771
779

KT
41.871
540.451
582.322

KO
5.234
.701

F
7.467

p
.000*

*p <.05
Tablo 9’da görüldüü gibi öretmen adaylarının anabilim dalına göre bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri 2.51 –
3.21 arasında bir daılım göstermektedir. Tablo 10’da p deeri 0.05 ‘ten küçük olduu için ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır. Öretmen
adaylarından anabilim dalına göre bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkında en çok bilgisi olan grup okul öncesi öretmenlii ve
ngilizce öretmenlii, en az bilgisi olan grup Türkçe öretmenlii anabilim dalı öretmen adaylarıdır.
5-Mezun olduu okula göre
Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri mezun olduu okula göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir.
Tablo 11: Öretmen adaylarının mezun olduu okula göre bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri
Gruplar
Genel ve Anadolu liseleri
Meslek ve Anadolu meslek liseleri
Lisans

N
666
62
52

X
3.03
2.75
3.25
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Tablo 12: Öretmen adaylarının mezun olduu okula göre bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri arasındaki farklılık
(Varyans analizi)
Varyans Kaynaı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Sd
2
777
779

KT
7.139
575.183
582.322

KO
3.570
.740

F
4.822

p
.008*

*p <.05
Tablo 11’de görüldüü gibi öretmen adaylarının mezun olduu okula göre bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri
2.75 – 3.25 arasında bir daılım göstermektedir. Tablo 12’ de p deeri 0.05 ‘ten küçük olduu için ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır.
Öretmen adaylarından mezun olduu okula göre bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkında en çok bilgisi olan grup lisans, en az
bilgisi olan grup Meslek ve Anadolu meslek lisesi mezunu öretmen adaylarıdır.
6-Bilgisayar programlarından nereden yararlandıına göre
Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri bilgisayar programlarından nereden yararlandıına göre
anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Tablo 13: Öretmen adaylarının bilgisayar programlarından nereden yararlandıına göre bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki
görüleri
Gruplar

N

Bilgisayar kullanmıyor

20

Bilgisayarı evde kullanıyor

202

Üniversitede sadece kendi kullanımında

21

X

s
.88

.05
.78
.09

20
10

.87
.8

.80

Üniversite ortak kullanımda

22

.70

.72
.7

Bilgisayarı internet kafelerde kullanıyor

88

.90

.50

Hem evde, hem de üniversitede sadece kendi kullanımında

70

Hem evde, hem de üniversitede ortak kullanımda

44

.74

.37

.84

.11

Üniversitedeki ortak ve internet kafelerde kullanıyor

91

Hem evde, hem üniversitede kendi kullanımında, hem de üniversitede ortak kullan
kullanımda
lanıımda
m

102

Hem evde, hem üniversitede ortak, hem de internet kafelerde kullanıyor
lan
anııyor

120

.92

.80

.73

.29

.76

.28

Tablo 14: Öretmen adaylarının bilgisayar programlarından nereden
den yararlandıına
yar
yararlandı
ına göre bilgisayar programlarını
p
bilme düzeyleri hakkındaki
görüleri arasındaki farklılık (Varyans analizi)
Varyans Kaynaı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Sd
9
770
779

KT
75.800
506.522
582.322

KO
K
8
8.422
.658

F
12.803

p
.000*

IE
TC

*p <.05
Tablo 13’de görüldüü gibi öretmen adaylarının
programlarından ner
yararlandıına göre bilgisayar programlarını bilme
ın
nın bilgisayar
bilgisay prog
nnereden
ere
düzeyleri hakkındaki görüleri 2.05 – 3.37 arasında
Tablo 14’de p deeri 0.05 ‘ten küçük olduu için ortalamalar
rassında bir daılım
daılım göstermektedir.
göster
ste
arasındaki fark anlamlıdır. Öretmen adaylarından
programlarından nereden yararlandıına göre bilgisayar programlarını bilme
aylarıından bilgisayar program
programl
düzeyleri hakkında en çok bilgisi olan grup hem ev
üniversitede
sadece kendi kullanımında bilgisayardan yararlanan, en az bilgisi
evde, hem de üniversited
vers
olan grup bilgisayar kullanmayan öretmen
adaylarıdır.
retmen adayları
adaylar
ıdır.
7- Bilgisayar programlarını kullanmayı
ullanmay
llanma ı örenme
me durumuna göre
Öretmen adaylarının bilgisayar
görüleri bilgisayar programlarını kullanmayı örenme durumuna
yar programlarını
programlarını bilmee düzeyleri hakkındaki
program
hak
göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
östermektedir.

Tablo 15: Öretmenn aday
adaylarının
adaylarının bilgisayar
yar programlarını
pro
programların kullanmayı örenme durumuna göre bilgisayar programlarını bilme düzeyleri
hakkındaki görüleri
eri
ri
Gruplar
ar
Bilgisayar
gisayar
isayar programlarını
programlar
pr
ını kullanm
kullanma hakk
hakkında
ında hiçbir bilgisii yok
Bilgisayar
ilgisayar programlarını
programlarınnı kullan
kullanabilmeyi kendi kendine örenmi
Bilgisayar
lgisayar programlarını
programlar
programlarıını kullanabilme
kul
konusunda te
temel düzeyde kurs almı
Bilgisayar
sayar programlarını
programlar
programlarıını kullanabilme konusu
konusunda ileri düzeyde kurs almı

N
66
352
332
30

X
2.18
2.96
3.19
3.76

Ss
.92
.85
.75
.43

Tablo 16:
6: Öretmen
Öretmen adayl
Ö
adaylarının
adaylarının
n bilgisayar
bilgi
bilg
programlarını kullanmayı örenme durumuna göre bilgisayar programlarını bilme düzeyleri
hakkındaki görü
görüleri
arasındaki
farklılık (Varyans analizi)
görü
leri arası
aras
ındaki fark
farkl
Varyanss Kayna
Kayna
Kaynaı
ı
Gruplar arası
sı
Gruplar içi
Toplam

Sd
3
776
779

KT
74.667
507.655
582.322

KO
24.889
.654

F
38.045

p
.000*

*p <.05
Tablo 15’de görüldüü gibi öretmen adaylarının bilgisayar programlarını kullanmayı örenme durumuna göre bilgisayar programlarını
bilme düzeyleri hakkındaki görüleri 2.18 – 3.76 arasında bir daılım göstermektedir. Tablo 16’da p deeri 0.05 ‘ten küçük olduu için
ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır. Öretmen adaylarından bilgisayar programlarını kullanmayı örenme durumuna göre bilgisayar
programlarını bilme düzeyleri hakkında en çok bilgisi olan grup bilgisayar programlarını kullanabilme konusunda ileri düzeyde kurs almı,
en az bilgisi olan grup bilgisayar programlarını kullanma hakkında hiçbir bilgisi olmayan öretmen adaylarıdır.
8-Bilgisayar programlarıyla ilgili kurs/ders alıp-almamasına göre
Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri bilgisayar programlarıyla ilgili kurs/ders alıpalmamasına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.

Tablo 17: Öretmen adaylarının bilgisayar programlarıyla ilgili kurs/ders alıp-almamasına göre bilgisayar programlarını bilme düzeyleri
hakkındaki görüleri
Gruplar
Temel düzeyde kurs /ders aldım
leri düzeyde kurs / ders aldım
Herhangi bir kurs /ders almadım

N
456
41
283

X
3.07
3.46
2.89
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Tablo 18: Öretmen adaylarının bilgisayar programlarıyla ilgili kurs/ders alıp-almamasına göre bilgisayar programlarını bilme düzeyleri
hakkındaki görüleri arasındaki farklılık (Varyans analizi)
Varyans Kaynaı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Sd
2
777
779

KT
13.487
568.835
582.322

KO
6.743
.732

F
9.211

p
.000*

*p <.05
Tablo 17’de görüldüü gibi öretmen adaylarının bilgisayar programlarıyla ilgili kurs/ders alıp-almamasına göre bilgisayar programlarını
bilme düzeyleri hakkındaki görüleri 2.89 – 3.46 arasında bir daılım göstermektedir. Tablo 18’de p deeri 0.05 ‘ten küçük olduu için
ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır. Öretmen adaylarından bilgisayar programlarıyla ilgili kurs/ders alıp-almamasına göre bilgisayar
programlarını bilme düzeyleri hakkında en çok bilgisi olan grup ileri düzeyde kurs / ders almı, en az bilgisi olan grup herhangi bir kurs /ders
almamı öretmen adaylarıdır.

C

20

10

TARTIMA
Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme düzeyleri hakkındaki görüleri % % 42.6 ile “Biraz Biliyorum” eklindedir. Öretmen
adaylarının bilgisayar programları konusunda en iyi bildikleri ilk üç sırasıyla “Kes, kopyala, yapıtır gibi basit komutları kullanabilirim”,
“Koyu, italik, altı çizgili, yazı karakteri deitirme, yazı rengini deitirme gibi basit formatlama ilemlerini yapabilirim”
rim” ve “Powerpoint gibi bir
program kullanarak basit bir sunum hazırlayabilirim” dir. Deniz & Köse’nin aratırmasına (2003) göre öretmen
adaylarında bilgisayarı
etmen ad
kullanmayı bilmede kendini hiç yeterli görmeyenlerin ( % 1.0) ve çok yeterli görenlerin (% 3.1) oranı
düüktür. Öretmen
annı oldukça dü
adaylarının % 52.4 ‘ü kendilerini yeterli, % 43.5 ‘i de kendilerini az yeterli olarak görmektedir. Gelecekte
bilgisayar programlarını
ektee e
eeitimde
itimde bilgisaya
aktif ve etkin olarak kullanmakla sorumlu olacak öretmen adaylarının bilgisayar programlarını çok iyi bilmeleri
açıdan öretmen
meleri gerekmektedir. Bu açıd
aç
adaylarına verilen hizmet öncesi eitimde gerek bilgisayar dersinde gerekse öretim ve formasyon derslerinde
slerinde bilgisayar
lgisayar programları
programlarrı ve
v bilgisayar
programlarının eitimde kullanımı teorik ve uygulamalı olarak verilmelidir.
Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını kullanma amaçları hakkındaki görüleri “Sıklıkla
olarak
ıkla (haftada en az bir kere, ancak günlük
gün
gü
deil)” eklindedir. Öretmen adaylarının bilgisayar programlarını kullanma amaçlarının ilk
aratırma”,
lk üçü sırasıyla
sıras
ra ıyla “Internet’te ara
ara
tırma” “letiim” ve
“Dier öretimsel amaçlar” dır. Erdemir & Bakırcı & Eyduran’ın aratırmasına (2009)
bilgisayarı eitim amaçlı
9) göre öretmen
ö
retmen adayları
adayları bilgisaya
aday
istenen düzeyde kullanma becerisine sahip olmadıkları görüündedirler. Öretmenn adayla
adaylarına
adaylar
ına verilen hizmet öncesi eitimde bilgisayar
programlarının “eitim-öretim amaçlı” olarak kullanımı benimsetilmelidir.
Cinsiyete göre öretmen adaylarının bilgisayar programlarını bilme konusundaa erkek
öretmen
rkek öretmen
öretmen
men adayları
ad
adayları kız öretm
retm adaylarına göre daha
bilgilidir. Kız öretmen adaylarının bilgisayar programları bilgisi artırılmalıdır
programlarını
bilme düzeyleri
malıdıır Sınıfına
S f na göre
Sınıfı
re bilgisayar
bil
pro
hakkında en çok bilgisi olan grup 5+ yıllık, en az bilgisi olan grup 1. sınıff öretmen
hizmet
öncesi eitimde öretmen
en adaylarıdır.
adaylar
ad
ıdır. Bu sonuç
so
hiz
adaylarına verilen bilgisayar promları eitimin, sınıf ilerledikçe öretmen
men adaylarının
adaylarınıın bilgisayar programları
adayla
programl bilgisini artırdıını göstermesi
progr
açısından önemlidir. Anabilim dalına göre bilgisayar programlarını
arıını bilme düzeyleri hakkında
hakk da en çok bilgisi olan grup okul öncesi
öretmenlii ve ngilizce öretmenlii, en az bilgisi olan grup Türkçe
rkçe ööretmenlii
retmenli
enlii anabilim
bilim dalı
dalı ööretmen adaylarıdır. Tüm branlardaki
öretmen adaylarının yeterli bilgisayar programları bilgisi kazanmasına
Mezun olduu okula göre bilgisayar
nmas
masıına özel bir önem verilmelidir.
verilmeli
programlarını bilme düzeyleri hakkında en çok bilgisi olan grup Lisans,
grup Meslek ve Anadolu meslek lisesi mezunu
isans
an , en az bilgisi olan gru
öretmen adaylarıdır. Bilgisayar programlarından nereden
ede yararlandıına
ına göree bilgisayar pprogramlarını bilme düzeyleri hakkında en çok
bilgisi olan grup hem evde, hem de üniversitede sadece
kullanımında
yararlanan, en az bilgisi olan grup bilgisayar
adece kendi
k
ında bilgisayardan
bilgisayard
bilgisayar
kullanmayan öretmen adaylarıdır. Öretmen adaylarının
bilgisayar programlarını
daylarıının b
daylar
bilg
amlar
larıını ku
kkullandıı noktaların sayısını artırmak gerekmektedir.
Bilgisayar programlarını kullanmayı örenme durumuna göre
bilgisayar programlarını
bilme düzeyleri hakkında en çok bilgisi olan grup
gö bil
ramla
aml
bilgisayar programlarını kullanabilme konusunda
kurs almı, en az bilgisi olan grup bilgisayar programlarını kullanma
usunda
unda ileri düzeyde ku
hakkında hiçbir bilgisi olmayan öretmen
adaylarıdır.
tmen adaylar
ad
ıdır. Bilgisayar
isaya programlarıyla ilgili kurs/ders alıp-almamasına göre bilgisayar
programlarını bilme düzeyleri hakkındaa en çok bilg
bilgisi olan grup ileri
düzeyde kurs / ders almı, en az bilgisi olan grup herhangi bir kurs /ders
eri d
düzey
almamı öretmen adaylarıdır. Öretmen
verilen bilgisayar dersinden baka bu konuda ileri düzeyde bilgi
etmen
tmen adaylarına
adayları
adaylarına hizmet öncesi e
eeitimde
itim
i
ve beceri kazandıracak seçmeli ders
açılmalıdır.
ers ve kurslar açı
aç
ılmal
lmalııdır.
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the relation between computer self efficacy perception
n level and atti
attitude towards the internet with
achievement of preservice teachers.
Preservice teachers studying in Educational Faculties are chosen for the universe. The sample determined by appropriate sampling
method includes total 342 preservice teachers, 34,80 % (n=119) from Cyprus
prus
us International University, 38,30 % (n=131) from Adnan
Menderes University and 26,90 % (n=92) from Istanbul University . As a data co
collecting
ollecting instrument
instrument, Perception of Computer Self Efficacy
Scale which was developed by Akar ve Umay (2001) and whose Cronbach
onbach alpha
lpha reliability
reliab
r
ility was found as
a .71 was used for the study,
Attitude Towards Internet Scale which was developed by Tavancıl and Keser (2001) also used in this
th study. In addition to these scales,
preservice teachers achievement scores were obtained from student affairs. For the analysis
analysis of the data frequency, mean, t-test, the one way
variance analysis (ANOVA) were used. Significance level was taken
aken
n as .05.
As a result, it was determined that the university in which
is effective
ch the students studied
stu
effectiv on self-efficacy of computer and attitude
towards the internet and computer course success of the students, gender
ender
nder independent variab
variable is effective only on computer course success
of the students, and it was also determined that there is a m
meaningful relation
self-efficacy of computer, attitude towards the internet
lation between
etween self-ef
and computer course success of the students.
Key words: Computer self-efficacy, Attitude, Internet,
Achievement, Preservicee tea
teacher.
nternet, Achi
Achieveme
teac
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GR
Bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı
olduu
gibi eitim sistemini de etkilemektedir. Bu durum, eitimde niteliin
zlıı gelimeler
zl
gelimeler her alanda oldu
oldu
u gib
gelimesinde önemli rol oynayan yeni teknolojilerin
eitim
girmesini zorunlu kılmaktadır (Akkoyunlu ve Turul, 2002;
teknolojiler
eitim kurumlarına
kurumla
urum
Aktümen ve Kaçar, 2003).
Yapılan
çalımalar,
inancı yüksek olan bireylerin bilgisayara ilikin etkinliklere
Yap
çalımalar, bilgisayar öz-yeterlik
özöz
katılmada daha istekli olduklarını
daha yüksek olduunu göstermektedir (Akar ve Umay 2001).
arrını ve bu
b tür çalımalardan
çalımalardan
malardan beklentilerinin
beklen
Ayrıca, bu bireyler bilgisayar
yar konusunda herhangi bir güçlükle
güçlükl karılatıklarında söz konusu güçlükle ba etmeleri daha kolay olmaktadır
(Karsten ve Roth 1998; Compeau
mpeau ve Higgins 1995).
Bilgisayar öz-yeterlik
-yeterlik
yeterl inancı
inancı ile deneyim arasındaki
arasındak ilikiyi inceleyen aratırmalar ilginç sonuçlar vermektedir. Örnein, Torkzadeh
ve Koufteros (1994),
4), ö
öörencilerin
rencilerin bilgisayar öz-ye
öz-yeterlik inançlarının aldıkları eitim boyunca anlamlı olarak arttıını bildirmilerdir. Akar
ve Umay (2001),
kullanımının örencilerin bilgisayara karı öz-yeterlik algılarının düük olmasına neden
1),
), deneyimsizlik ve az bilgisayar kku
olduunu belirtmilerdir.
deneyimsizlik ve az kullanım örencilerin bilgisayara karı öz-yeterlik algısının düük olmasını
irtmilerdir. Onlara göre, deneyims
irtmi
salamakta,
algısının
olması ise deneyim ve kullanımı daha da olumsuz etkilemektedir. Aratırmacılar, bu döngünün
a, öz-yeterlik alg
algı
ısının düük olmas
kırılabilmesi
lmesi
mesi için, örencilerin
ö
örencilerin bilgisayar kkullanmaya özendirilmesi gerektiini belirtmilerdir. Akkoyunlu ve Orhan (2003) ise, olumlu
deneyimlerin
inançlarını olumlu etkilediini, olumsuz deneyimlerin ise bireyin öz-yeterlik inançlarında
imlerin
mlerin bireylerin bilgisayar öz-yeterlik
öz-yet
öz-ye
negatif bir
vurgulamılardır.
ir etkiye neden olduunu
oldu nu vurg
Bilgisayar
kullanımını
etkileyen dier önemli deikenlerden bir dieri ise bilgisayara yönelik tutumlardır. Aratırmalarda, bilgisayar
gisayar kullanı
kullan
ımını etkile
deneyiminin arttıkça,
arttııkça, bilgisayar kullanımına karı olumlu tutum gelitii (Deniz 2000), hiç deneyimi olmayan örencilerin bilgisayara
artt
yönelik olumsuz tutum gösterdikleri
(Hashim ve Mustapha 2004) tespit edilmitir.
gösterd
g
Bilgisayarın bir ööretim aracı olarak kullanılması, gelien eitim anlayıında öretmenlerin sahip olması gereken önemli
özelliklerdendir. Çavu ve Gökda da (2006), öretmenlerin ve özellikle öretmen adaylarının temel bilgisayar becerileri ve internet
kullanımı ile ilgili aldıkları eitiminin meslekteki baarıları açısından önemini vurgulamılar ve bunun bilgisayar ve internetden etkin
yararlanmayı salayacaını belirtmilerdir. Bu açıdan bakıldıında öretmen adaylarının da bilgisayar öz-yeterlik inançlarının ve tutumlarını
gelitirilmesi, bilgisayar ve bilgi teknolojilerini öretim faaliyetlerinde kullanabilmeleri açısından önemlidir.
Etkileim özellii sayesinde internet, örenmeye katkı getirmekte ve dorudan derslerde kullanılacak hemen her konu alanına yönelik
kaynak ve materyaller salamaktadır. Bu nedenle resimli ve grafikli bir tasarım salaması nedeniyle örenme ortamlarının görünümü ve
deerlendirme yöntemleri kökten deitirdii (Sünbül, 2002:171) ileri sürülmektedir.
nternetin, eitim-öretim ortamında kullanılmasının yadsınamaz bir gereklilik olduu düünüldüünde, internet teknolojisini birçok
alanlarda kullanacak bireyleri yetitirme görevini üstlenen öretmenlerin, internet kullanımına ilikin tutumlanın önemli bir rol oynadıı
ortaya çıkmaktadır. Örencilerin internet kullanımına yönelik olumlu tutum gelitirebilmeleri için öncelikle öretmenlerin olumlu tutumlara
sahip olmaları gerekmektedir.
Öretmen adaylarının internete yönelik tutumları denildiinde internet, internetin amacı ve çerçevesi hakkında duygu, dünce ve
davranılar kastedilmektedir.
Günümüzün en etkili iletiim ve öretim aracı haline gelen internetin etkili ve verimli bir biçimde kullanılabilmesi için öncelikle
öretmen adaylarının internete yönelik tutumlarının bilinmesi gerekmektedir. Bunun nedeni, eitim teknolojisinin en önemli öelerinden
ikisinin örenci ve insan gücü boyutunda yer alan öretmen olmasıdır. Eitimde etkililii ve verimlilii salayacak örenme-öretme
süreçlerini tasarlamak, uygulamak, deerlendirmek, gelitirmek eitim teknolojisinin temel
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ilevlerinden birisidir .
Sonuç olarak çeitli kullanım alanları ile internetin çada yaamın ayrılmaz bir parçası olduunu kabul etmek durumundayız. Bu
nedenle öretmen adaylarının, teknolojik bir araç olan internete yönelik tutumları, bilgisayar öz yeterliliklerini ve bilgisayar dersi baarılarını
belirleme önemli görülmütür.
Aratırmanın amacı
Bu aratırmanın amacı, öretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterliklerini, internete yönelik tutumlarını ve bilgisayar dersi baarılarını bazı
deikenler açısından incelemektir.
Problem cümlesi
Aratırmanın problem cümlesi, “Öretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlikleri, internete yönelik tutumları ve bilgisayar dersi baarıları
arasında önemli ilikiler (varsa) nelerdir?” eklindedir.
Bu temel problem dorultusunda aaıdaki alt problemlere cevap aranmıtır:
Öretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlikleri, internete yönelik tutumları ve bilgisayar dersi baarıları,
a. örenim görülen üniversiteye göre farklılamakta mıdır?
b. cinsiyete göre farklılamakta mıdır?
c. arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliki var mıdır?

10

YÖNTEM
Aratırmanın modeli
Bu aratırma, betimsel türde ilikisel tarama modeli ile gerçekletirilmi bir çalımadır. Yaygın
ygıın olarak kullanılan
kullanılan betimleyici
kullanı
betimleyic yaklasım,
y
ilgilenilen durumu tanımlamayı amaçlamaktadır. Tarama modelleri ise var olan durumu,, varr oldu
olduu
oldu
u ekliyle
yle betimlemeyi amaçlayan
aratırma yaklaımıdır (Karasar, 2009).

20

Evren ve örneklem
Aratırmanın evrenini Türkiye ve Kıbrıs’ta örenim gören üniversite örencileri
Aratırma
örneklemi, Adnan Menderes
eri
ri oluturmutur.
olu
oluturmu
turmuttur. Ara
tırmaa örne
örnekle
Üniversitesi, stanbul Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde örenim
ile belirlenen, %
renim
nim gören ve uygun örnekleme yöntemi
y
36,30’u (n=124) erkek, % 63,70’i (n=218) kız olmak üzere toplam 342 örenciden
ncidenn olumutur.
olu
Veri toplama araçları
Aratırmada veri toplama aracı olarak Akar ve Umay (2001)) tarafı
tarafından
gelitirilen
güvenirlik katsayısı .71 olan
taraf
f ndann geli
ge
tirilen
rilen Cronbach alpha
a
“Bilgisayara likin Öz-Yeterlik Algısı Ölçei” ile Tavancıl ve Keser
gelitirilen
ser (2001) tarafından
taraf
tarafı
f ndan geli
geli
tirilen Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .89
olan “nternete Yönelik Tutum Ölçei” ve ilgili üniversitelerin örenci
renci
nci i
iilerinden
lerinden
n alınan
al
bilgisayar dersi baarı notları kullanılmıtır.
Verilerin analizi
Verilerin analizlerinde, t testi, tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) ve Pearson
Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı hesaplanmıtır.
nalizi (A
on Momen
Aratırmada, önem düzeyi .05 olarak alınmıtır.

IE
TC

BULGULAR
Aratırmanın birinci alt problemi “Öretmen
adaylarının
internete yönelik tutumları ve bilgisayar dersi baarıları
men adaylar
ada
ının bilgisayar
yar öz-yeterlikleri,
öözcinsiyete göre farklılamakta mıdır?” eklinde
göre bilgisayar öz-yeterlik, internete yönelik tutum ve bilgisayar
eklinde ifade
ifa edilmitir.
edilmitir. Cinsiyete
insiy
dersi baarı ortalamaları arasında istatistiksel
atistiksel olarak anlamlı
anlamlı bir deiimin
de
iimin
im olup-olmadıını belirleyebilmek amacıyla t-testi uygulanmıtır.

Tablo 1: Cinsiyete göre bilgisayar
ayar öz-yeterlikleri, internete yönelik tutumları ve bilgisayar dersi baarıları puanlarına ilikin t-tesi sonucu
Mean
Std. Dev.
df
t
p
Cinsiye
Cinsiyet
n
218
57,867
9,459
Bilgisayar
yar
ar Öz- Kız
340
0,026
0,979
liii
Yeterlii
Erkek
124
57,838
9,822
Kız
21
218
59,885
18,264
nternete
ternete
ernete
340
0,855
0,393
Yönelik Tut.
Yönel
Erkek
124
61,693
19,730
Bil
Bilgisayar
Kız
218
83,100
10,293
340
2,170
0,031*
Baarısı
Ders Ba
ar
arıısı
Erkek
k
124
80,475
11,529
*p<0,05
<0,05

T-testi sonucunda, ünivers
üniversi
üniversite örencilerinin bilgisayar dersi baarılarının cinsiyete göre anlamlı olarak farklılatıı saptanmıtır
(t=2,170 p<0,05).
,05). Tablo 1’den de görülecei üzere kız örencilerin bilgisayar dersi baarıları erkek örencilere oranla daha yüksek düzeyde
olduu söylenebilir.
ebilir. Bilgisayar
Bilgisay
Bilgisaya öz-yeterlikleri ve internete yönelik tutumlarının ise cinsiyet deikeninden baımsız olduu yani
etkilenmedii söylenebilir.
enebilir
enebilir.
Aratırmanın
ikinci alt problemi “Öretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlikleri, internete yönelik tutumları ve bilgisayar dersi
n ik
iki
baarıları örenim görülen üniversiteye göre farklılamakta mıdır?” eklinde ifade edilmitir. Örenim görülen üniversiteye göre bilgisayar
öz-yeterlik, internete yönelik tutum ve bilgisayar dersi baarı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir deiimin olup-olmadıını
belirleyebilmek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıtır.
Tablo 2: Üniversiteye göre bilgisayar öz-yeterlikleri, internete yönelik tutumları ve bilgisayar dersi baarıları puanlarına ilikin F-tesi
(ANOVA) sonucu
Anlamlı
Üniversite
n
Mean
Std. Dev.
df
F
p
Fark
ADU (a)
131
55,465
9,366
Bilgisayar Öz2
IU (b)
92
57,880
9,853
Yeterlii
339
8,908
0,000*
a-c**
CIU (c)
119
60,470
8,963
341
Toplam
342
57,856
9,578
ADU (a)
131
50,488
14,569
2
IU (b)
92
53,152
15,682
nternete
a-c**
339
27,579
0,000*
Yönelik Tutum CIU (c)
b-c**
119
77,319
12,619
341
Toplam
342
60,540
18,800
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Bilgisayar
Ders Baarısı
*p<0,05

ADU (a)
IU (b)
CIU (c)
Toplam

131
92
119
342

84,564
78,684
82,168
82,149

10,506
10,862
10,468
10,815

2
339
341

8,331

0,000*

b-a**

** Lehte fark.
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Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda, üniversite örencilerinin bilgisayar öz-yeterlikleri, internete yönelik tutumları ve
bilgisayar dersi baarılarının örenim görülen üniversite baımsız deikeninden etkilendii saptanmıtır. Üniversite örencilerinin
bilgisayar öz-yeterlikleri, internete yönelik tutumları ve bilgisayar dersi baarılarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılamaya neden olan
grupları belirleyebilmek amacıyla verilere schefe anlamlılık testi uygulanmıtır.
Scheffe anlamlılık testi sonucunda deiimin bilgisayar öz-yeterlii baımlı deikeni açısından örenim gördükleri üniversiteyi
“ADU” ve “CIU” olarak belirten örenci gruplarından; internete yönelik tutum açısından örenim gördükleri üniversiteyi “ADU” ve “CIU”
ile “IU” ve “CIU” olarak belirten örenci gruplarından kaynaklandıı belirlenmitir. CIU örencilerinin bilgisayar-öz yeterlii düzeylerinin
ve internete yönelik tutumlarının dier üniversite örencilerinden daha olumlu olduu saptanmıtır.
Bilgisayar dersi baarısı deikeni açısından ise örenim gördükleri üniversiteyi “IU” ve “ADU” olarak belirten örenci
gruplarından kaynaklandıı saptanmıtır. “ADU” örencilerinin bilgisayar dersi baarıları ortalamaları daha yüksektir.
sektir.
Tablo 2’deki bilgisayar öz-yeterlii ve internete yönelik tutumları incelendiinde CIU örencilerinin
daha
inin puan ortalamalarının
o
yüksek olduu görülmektedir. Bu durum, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin moodle sistemini kullanıyor
ıyor
yor olmasından
olmasından [örenciler ders
olması
içeriklerini, derse ilikin tüm döküman, belge, sunum vb. alabilmek, ödevlerini teslim edebilmek için
yani dolayısıyla
n moodle sistemine ya
interneti kullanmak zorundadır], CIU örencilerinin yurt odalarından ve okuldan diledikleri zaman
diliminde
kullanabiliyor
man di
iliminde interneti k
kul
olamalarından, Türkiye’de bulunan aileleri ve yakınlarıyla iletiimlerini telefonla deil de (çok pahalı),
(facebook, msn,
pah ı), internet
pahal
ernet üzerinden (faceboo
(face
twitter, sohbet, chat odaları vb) yapıyor olmalarının bir sonucu olarak yorumlanabilir.
Aratırmanın üçüncü alt problemi “Öretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlikleri,
bilgisayar dersi
ri, internete
ernete yönelik tutumlar
tutumlarıı ve bilg
baarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliki var mıdır?” eklinde ifade edilmitir.
r.
Tablo 3: Bilgisayar Öz-Yeterlii, nternete Yönelik Tutum ve Bilgisayar Dersi Baarısı
Arasındaki
rısı Aras
Arası
ındaki Korelasyon Sonucu
Son
nternete
Bilgisayar Baarısı
ternete
ernete Yönelik Tutum
Mean=82,149
Std.Dev.=10,815
R
,085
-,034
Bilgisayar Öz-Yeterlii
Mean=57,856
P
,116
,534
,5
Std.Dev.=9,578
n
342
342
R
-,024
nternete Yönelik Tutum
P
,664
Mean=60,540
Std.Dev.=18,800
n
342

ncilerinin Bilgisayar
B
Bi
Yeterli
erli
i, nternete
n
Tablo 3 incelendiinde, üniversite örencilerinin
Öz-Yeterlii,
Yönelik Tutum ve Bilgisayar Dersi Baarısı
arasında anlamlı bir ilikinin olmadıı saptanmıtır.
tır.

IE
TC

SONUÇ VE ÖNERLER
Aratırma sonucunda, örenim görülen
baımsız
örencilerinin bilgisayar öz-yeterlii, internete yönelik tutum ve
en
n üniversite ba
ımsız deikeninin
ken
bilgisayar dersi baarıları üzerinde etkili olduu,
baımsız
ise sadece bilgisayar dersi baarısı üzerinde etkili olduu
olduu, cinsiyet
o
cin
baımsıız deikeninin
dei
d
saptanmıtır. Bilgisayar öz-yeterlii,
dersi baarısı arasında anlamlı bir ilikinin olmadıı saptanmıtır.
li
i, internete yönelik tutum ve bilgisayar
bilgisa
bilgis
Aratırma sonuçları dorultusunda
u önerilerde
do
do
rultusunda
rultus
rilerde bulunulmutur.
bulunulm
9 Öretmen yetitiren
intemetin örenme ve öretme sürecindeki kullanımıkonusunda dersler konularak,
en kurumların
kurumların programlanna intem
kurumları
intemet
öretmen adaylannın
yetitirilmeleri
salanabilir.
ylann
lannıın bu bilgi ve becerilerle
be
yetitiri
9 nternete yönelik
tutumların
geliimi
okullarda ve yurtlarda internete kolay eriim olanakları salanabilir.
önelik
nelik tutumlar
ın geli
liimi iiçin okullar
9 Aratırmaa örneklemine
alınan
interneti kullanma durumlarını ve internete yönelik tutumlarının geliiminde avantaj ve
örnek
al
ınan örencilerin
enciler int
dezavantaj
aratıran
vantaj
antaj yaratan etmenleri
etm
aratırann nitel
nite bir aratırma yapılabilir.
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Eitim teknolojisi ile ilgili kaynakların çounluunda eitim teknolojilerinin saladıı
ı yararlar veya
ve ssınırlılıkları
ınıırl
rlıılıklar
k ı bulmak mümkündür. Bu
aratırmada da öretmen adaylarının görülerine bavurularak eitim teknolojisi kullanımının
saladıı
veya neden
olduu sorunlar
ullanıımının sa
ullan
ladıı yararlar
arlar ve
n
ortaya konmutur. Nitel yöntemle gerçekletirilen bu aratırmada metaforlar kullanılarak
kullan
ullanılarakk veri toplanmıtır.
toplanm
t
ıtır. Afyon
Afyo Kocatepe Üniversitesi
Sınıf, Kimya, Okul Öncesi, Sosyal Bilgiler, Tükçe ve Matematik öretmenlii
i bölümleri
lümleri son sınıflarında
ssıınıflar
flarında örenim gören 131 öretmen adayı
ile gerçekletirilen bu aratırmada yararla konusunda 87, sorunlar konusunda
Analizler sonucunda
sunda ise
se 99 geçerli metafor
metafo belirlenmitir.
belirle
öretmen adaylarının eitim teknolojisi kullanımı konusunda yarardan daha çok sorun metaforu kullan
kullandıkları
kulland
ıkla sonucuna ulaılmıtır. Ayrıca
eitim teknolojisi kullanma yararları ilevsel özelliklerinin avantajları,
ı,, ihtiyacı
ihtiyacı karılama
karılama
kar
ama ve önemli olm
olma, eitimi ve yaamı kolaylatırma ve
elence eklinde sıralanmıtır. Neden olduu sorunlar ise kullanım
m zorluu
zor
zorluu vee karmaıklık,
karma
ka
ıkl
klıık, ekonomi
ekonom ve temin etme, arızalanma ve sorun
çözememe, dikkatli kullanım gereksinimi, bilgi ve eitim gereksinimi
olarak belirlenmitir.
nimi
mi ve sosyal boyutlu sorunlar ola
Anahtar Kelimeler: Eitim teknolojileri; eitim teknolojilerinin yararları;
sınırlılıkları.
rları; eitim
m teknolojilerinin
teknolojileri
teknolojiler
Abstract

IE
TC

It is possible to find many references covering
issues of educational technologies in the literature related to educational
ering
ring benefits or issu
technology. In this study, benefits or issues
technology
use were also determined according to prospective teachers’
ssuess of
o educational technol
echn
perceptions. Data were collected through
qualitative
study. 87 metaphors about advantages and 99 metaphors about issues
ugh
gh metapho
metaphors in this qua
litative
ative stu
of educational technology use were
ree determined in this study where data
da were collected from 131 senior students taught at Divisions of
Classroom Teaching, Preschool Teaching, Chemistry Teaching, Social
Soc Studies Teaching, Turkish Language and Mathematics Teaching at
Afyon Kocatepe University.
y.. Results indicated that prospective
prospectiv teachers developed more metaphors related to issues of educational
technology use than metaphors
benefits
According to them, benefits of educational technology were as follows: advantages of
phors
hors related to bene
be
fits of it. Accord
its functional characteristics,
eristics,
ristics, its meeting needs and being important, its making life and education easier, and its entertaining perspective,
respectively. Issuess of educational
ed
ducational technology use were
were determined as its complexity and hard of use, owning due to economical issues, crash
and providing noo solutions, need of careful use, need
needs of knowledge and education, and social issues.
Keywords:
of
ds: Educational technology; benefits
ben
o educational technologies; limitations of educational technologies.
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Eitim teknolojisi örenme ile ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri, düünceleri, araç-gereçleri ve organizasyonu
içeren karmaık ve tümleik bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Ergin, 2003). Bu tanımdan da anlaılabilecei gibi eitim teknolojisi farklı
insanlara yardımcı olmak amacıyla farklı boyutlardan oluan sistematik bir süreç olduu anlaılmaktadır. Öretmenlik meslei de insanlara
yardım eden bir meslek konumundadır. Bu açıdan bakıldıında öretmenler eitim teknolojilerini kullanımı konusunda önemli bir role
sahiptirler.
Ülkemizde her brantaki öretmen adaylarına eitim teknolojisi ile ilgili dersler verilmektedir. Bu eitimlerde salt eitim teknolojisi deil bu
teknolojileri kendi alanlarında nasıl kullanıacakları üzerine de eitim verilmektedir. Öretmen adaylarının eitim teknolojisi konusunda
aldıkları eitim sonucunda eitim teknolojilerinin yararları ve sorunlarının belirlenmesi, Türkiye’de öretmen eitiminde bu alanda verilen
eitimin deerlendirmesine de yardımcı olacaktır.
Aratırmanın Amacı
Bu çalımanın amacı, öretmen adaylarının eitim teknolojisi kullanımının saladıı yararların ve neden olduu
du sorunların metaforlar
yoluyla belirlenmesidir. Bu temel amaç kapsamında aratırmada aaıdaki sorulara yanıtlar aranmıtır:
1. Öretmen adayları eitim teknolojisi kullanımının saladıı yararları betimlemede hangi metaforları
kullanmıtır
rlar
arıı kullanm
kullanmı
ıtır ve bu metaforlar
ortak özellikleri açısından hangi gruplar altında toplanabilir?

YÖNTEM

10

2. Öretmen adayları eitim teknolojisi kullanımının neden olduu sorunları betimlemede
de hangi metaforları
metaforlar
metaf
ı kullanmıtır
kullanm
lanmı ve bu
metaforlar ortak özellikleri açısından hangi gruplar altında toplanabilir?

Bu bölümde aratırmanın modeli, katılımcılar, verilerin toplanması ve çözümlenmesii açı
açıklanmıtır.
aç
ıklanm
klan ıtır.
Aratırmanın Modeli

Katılımcılar

20

Nitel bir aratırma olan bu çalıma, genel durumu ortaya koyması nedeniyle
olan durum çalıması deseni
niyle nitel aratırma
aratırma desenlerinden
ara
desenlerind birisi
bi
ile tasarlanmıtır. Durum çalıması, güncel bir olguyu kendi yaam çerçevesi içerisinde çalıan,
çal
olgu
gu ve
v içinde bulunduu içerik arasındaki
sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadıı bir aratırma yöntemidir
ve imek,
adaylarının eitim teknolojisine
dirr (Yıldırım
(Y
imek,
ek, 2005). Öretmen
Öre
Ö
yönelik algı ve görülerini belirlemek içinse, nitel aratırma yöntemlerinde
emlerinde
erin bir
bir veri
eri toplama teknii
tekni
teknii olan
o metaforlardan yararlanılmıtır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eitim Fakültesi’nde, 2008-2009
öretim yılı bahar
örenim gören son sınıf öretmen adayları ile
008-2
har döneminde
dönemin
dönemi
gerçekletirilen bu aratırmada, nitel aratırmalarda kullanılan
olan kolay ulaılabilir örnekleme yöntemi ile örneklem
kullanıılan bir örneklemee yöntemi
kullan
ntemi ola
ol
alınmıtır. Kolay ulaılabilir örnekleme aratırmaya
pratiklik kazandırması
maya hı
hhız
ız ve pra
dırmas
rmas nedeniyle nitel aratırmalarda sıkça kullanılmaktadır
(Yıldırım ve imek, 2005). Aratırmaya 52’si
79’u kadın
2’si
’si erkek,
er
kadın olmak üzere toplam 131 örenci katılmıtır. Bölümlere göre örenci
sayılarının daılımı ise sınıf öretmenlii 30, okul öncesi 25, sosyal bil
bilgiler 22, Matematik 20, Türkçe 19 ve kimya 15 eklinde olmutur.
bi

Veri Toplama Yöntemi ve Verilerin
lerin
erin Toplanması
Toplanması
Aratırmada veri toplama teknii
Nitel aratırma yöntemlerinde bir veri toplama teknii olarak
ekni
ekni
i olarak metaforlardan yararlanılmıtır.
yararlan
kullanılanmetaforlar, çok sayıda
doruluunun denenmesinde kullanılan önemli bir tekniktir (Jensen,
say
ayııda deikenden
deikend
kenden yola çıkılarak
çıkılarak kuramların
ku
2006). Özellikle sosyal
biçimde ddorudan toplanamayan verilerin dolaylı olarak toplanabilmesinde metaforlardan
all bilimler
biliml alanında
alanında
nda nesnel
nes
yararlanılmaktadır (Yıldırım
Anlamlı ve yorumlanabilir özellikte bir metafor benzetilen ve benzetim olmak üzere iki
Yıld
ldıırım ve imek, 2005). Anlaml
bileeni bulunmaktadır
ktad
tadıır (Kovecses, 2002). Öte yand
yandan metaforların anlamlı olabilmesi için benzerliklerin nasıl ve hangi amaçla yapıldıının
da ortaya konması
masıı ger
mas
gerekir (Ouz,
(Ouz, 2005). Nedenden elde edilen bu anlam yüklemeleri metaforların çözümlenmesinde kullanılmaktadır.
Verilerin toplanması
yönerge, kiisel bilgiler ve metafor soruları olmak üzere üç bölümden oluan bir
toplanmas
planması amacıyla
amac
acııyla aratırmacılar
aratırmacılar tarafından
ta
form gelitirilmitir.
aratırmacılar
tarafından toplanmı, veri toplama sürecinin öncesinde örencilere metaforlarla ilgili açıklamalar
eli
litirilmi
mitir. Veriler ara
tırmac
acıılar ta
yapılmı
dikkat edilmitir. Katılımcılara “Eitim teknolojisi kullanımının sizin için neden olduu
mı ve yönlendirme yapılmamaya
yapılmamaya
maya özellikle
ö
sorun yaa da sı
onu neye benzetirsiniz? Niçin?” ve “Eitim teknolojisi kullanımının saladıı
ssıkıntıları
ıkıntılar
arıı göz önünde bulundurduunuzda
b
yararları dikkate
kkate aldıınızda
aaldıınızda
zda onu neye
ney benzetirsiniz? Niçin?” soruları yöneltilerek ilgili konularda ayrı ayrı metafor yazmaları istenmitir.
ne
Verilerin Çözümlenmesi
mlenm
mlenmesi
Veriler çözümlenmeden
den önce
ön verilerin analize uygunluu kontrol edilmitir. Neden göstermeme veya metafor kullanmama gibi nedenlerden
ö
dolayı bazı katılımcı yanıtları analizden çıkarılmıtır. Verilerin güvenirliini salamak için her iki aratırmacıda ayrı ayrı yanıtları
incelemitir. Nitel aratırma yöntemlerinde verilerin güvenirlii için Görü Birlii / (Görü Ayrılıı+Görü Birlii)*100 formülü
bulunmaktadır (Miles ve Huberman, 1994). Aratırmacı yanıtları bu formüle göre karılatırılmı, aratırmanın güvenirlii yararlara yönelik
metaforlar için %89, sorunlara yönelik metaforlar içinse %81 olarak hesaplanmıtır. Aratırma kapsamında elde edilen verilerin
çözümlenmesi ise “içerik çözümlemesi” kullanılarak yapılmıtır.
BULGULAR VE TARTIMA
Bu bölümde öretmen adaylarının eitim teknolojisi kullanımının saladıı yarar ve neden olduu sorunlara yönelik gelitirmi oldukları
metaforlardan elde edilen bulgulara yer verilmitir. Bulguların ortaya konmasında metaforların nedenlerinden yola çıkılarak oluturulan
kategoriler dikkate alınmıtır.
Eitim Teknoloji Kullanımının Saladıı Yararlara Yönelik Görülerden Elde Edilen Metafor ve Kategoriler
Eitim teknolojisi kullanımının saladıı yararlara yönelik öretmen adaylarının verdikleri yanıtlar incelenmi ve geçerli toplam 87
metaforun kullanıldıı görülmütür. levsel özellik kategorisi haricindeki kategoriler için aynı metaforun tekrar oranı düüktür. Elde edilen
metaforlar içerisinde en çok kullanılan metaforlar, “lamba” (6 kez), “araba” (6 kez), “robot” (6 kez) ve “antibiyotik” (5 kez)’dir.
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Kullanılan metaforun “niçin” kullanıldıından yola çıkılarak yapılan gruplandırma yani kategorilendirme ileminde ise öretmen adaylarının
eitim teknolojisi kullanımının saladıı yararlara yönelik 4 balık belirlenmitir. Tablo 2’de bu kategoriler ile kategorileri oluturan
metaforlara yönelik istatistiki bilgiler verilmitir.
Tablo 2. Eitim teknolojisi kullanımının saladıı yararlara yönelik
metaforlardan elde edilen kategoriler
Yararlar
f
%
levsel Özelliklerin Avantajları
34
39.0
htiyacı Karılama/Önemli Olma
28
32.2
Eitimi/Yaamı Kolaylatırma
21
24.2
Elence
4
4.6
Genel Toplam
87
100
Eitim teknolojisinin saladıı yararlara verilen yanıtlar incelendiinde, öretmen adaylarının ilevsel/rol avantajları, ihtiyacı
karılama/önemli olma, eitimi ve yaamı kolaylatırma ile elence eklinde metaforlar kullandıkları görülmütür. En çok kullanılan ilevsel
rol avantajları metaforu olurken, en az elence ifadeleri içeren metaforlar kullanılmıtır. Tablo 3’te kategorileri
ileri oluturan metaforların
daılımı görülmektedir.

20
10

Tablo 3. Yararlara yönelik kategoriler ve bu kategorileri oluturan metaforların da
daılımı
aılımı
levsel Özelliklerin
htiyacı Karılama
Eitimi/Yaamıı
Elence
ence
Avantajları
/ Önemli olma
Kolaylatırma
ma
f
%
f
%
f
%
f %
Lamba
6
17.7 Aaç
3
20.7 Anne
2 42.9
4
Oyunn
2 50.0
Robot
3
8.8 Araba
3
11.8 Araba
2 35.7 Bilgisayar
yar
1 18.6
Süpermen
3
8.8 Arkada
2
8.8 Antibiyotik
1 6.3
yotik
2
7.1 Meyvesuyu
M
Antibiyotik
2
5.9 Robot
2
5.9 Bilgisayar
2
7.1
6.3
isayar
sayar
Bilim Adamı
2
5.9 Anne
1
2.9 Aaç
6.3
aç
1
3.6
nsan
2
5.9 Antibiyotik
1
2.9 Baston
6.3
asto
1
3.6
Oyun
2
5.9 Meyve
1
Yardımcı
Yard
1
Dier (*)
14 41.1 Dier (*)
15 47.0 Di
Dier
6.3
ier (*
(*)
10
Genel Ort.
34 39.0 Genel Ort.
28
Genel Ort.
4 4.6
8 32.2 Genel Ort.
Ort
21 24.2
2
(*)Alandan kazanmak için her bir kategori içerisindeki 1 frekanslı
ansl
nslıı metaforlar
metaforların bir
ir kısmı
kı
kısm
smıı di
dier
er balıı
ba
ba
ile birletirilmitir.

C

Aratırma kapsamında öretmen adaylarının eitim teknolojilerinin
yararlarını
farklıı ilevleri ile pek çok ilemi yerine getirebilme, önemli
nin yararlar
yara
ını farkl
fark
olmaları nedeniyle ihtiyacı karılayabilme, genelde yaamı ve özelde
de ise eitimi
d
eitimi
imi kolaylatırma
kolayla
kolaylatırm ve elenceyi salama eklinde dört farklı
balıkta ifade ettikleri görülmütür (Tablo 3). Öretmen
saladıı yararlara bakı açılarının
men adaylarının eitim teknolojisi kullanımının
k
farklılaması, farklı kategorilerin ifade edilmesi dikkat
farklılama nedeni Howard (1984) tarafından
kat çekic
ççekicidir. Metaforların
arın ve kategorilerin
kategori
kategor
ifade edilen insanların teknolojiyi kullanım amaçç ve ekillerindeki
farklılıınn kullanılan
ekiller
ekillerin
kullan
kullanıl metaforlar üzerinde etkili olması ve Cisek (1999)
tarafından ifade edilen bakı açısının farklılamaya
bulgular ile açıklanabilir. Dier yandan Erdoan ve Gök
maya neden olduu
oldu eklindeki bulg
bul
(2008)’te teknolojiye eriim olanaklarının teknoloji
üzerinde belirleyici bir faktör olduunu belirtmilerdir. Bir baka
knoloji
noloji konusundaki metaforlar
meta
met
ifade ile insanlar teknolojik olanaklara sahip
olduu
ve dolayısı ile o yönde metafor kullanabilmektedirler.
hip oldu
ldu
u ölçüde onları kullanabilmekte
kull
kullan
Aaıda kategorilerde en çok kullanılan
lan
an metaforlara örnek ifadeler verilmitir.
ver
verilmi
levsel özelliklerin avantajı kategorisini
örnek ifade aaıdaki gibidir;
egorisini oluturan
egorisin
oluturan
n metaforlara ait örn

IE
T

“Lambaya benzetiyorum. Çocuklar
Çocukların
aynı anda yapılabilir hale getirerek onları aydınlatıyor. Deiik amaçlara
ocuklarıın bilmediklerini pek çok i
iilemi
le
l
göre kullanılabiliyorlar…”
…”
htiyacı karılama/önemli
oluturan
metaforlara örnek olarak aaıdaki ifade verilebilir;
nemli olma kategorisini olu
olu
tturan met
“Aaçlara benzetirdim.
hayatı
etirdim nsan hay
etirdim.
hayatı ve çevre için
çin a
aaaç
 çok önemlidir. Eitim teknolojisi de eitim için aaç gibi çok önemli bir rol üstlenir.”

Eitimi/yaamı
oluturan
metaforu kullanan 21 kiinin en çok tercih ettii metaforlardan biri olan anne metaforu
am
mı kolaylatırma
ko
kolayla
tırma
rma ka
kategorisini olu
tu
aaıdaki
ki gibi örneklendirilebilir;
örneklendirileb
“Her ann her zaman vermek
iimi kolaylatırdıı için bir anneye benzetirim. Çünkü küçük bir çocuk olsakda büyük bir
vermek istediklerim
lerim konusunda
k
kii olsakta
bizi kurtarır, iimizi kolaylatırır.”
kta her zaman her durumda
durumda zorluklardan
zo
Elence kategorisindeki
ise aaıdaki gibidir;
gorisindeki metafor örnekleri
ö
“Oyun. Sevilen birr oyun g
gibi onunla vakit geçirmek çok elenceli oluyor çünkü.”

Eitim teknolojilerinin ssaladıı yararların baında ilevsel özelliklerinin gelmesi manidardır. Görsel ve sesli çok sayıda duyu organına hitap
eden ve çok sayıda ilevi aynı anda yapabilmemizi salayan günümüz dijital teknolojilerinin (bilgisayar, nternet vb) bu algıda önemli rol
oynadıı söylenebilir.
Eitim Teknoloji Kullanımının Neden Olduu Sorunlara Yönelik Görülerden Elde Edilen Metafor ve Kategoriler
Aratırma kapsamında öretmen adaylarına eitim teknolojisi kullanımının neden olduu/olabilecei sorunlarda sorulmutur. Öretmen
adaylarından eitim teknolojilerinin saladıı yararlara yönelik geçerli 87 metafor elde edilirken, neden olduu sorunlara yönelik 99 geçerli
metafor elde edilmitir. Bir baka ifade ile öretmen adayları eitim teknolojisi kullanımının neden olduu sorunlar konusunda yararlarından
daha faza metafor üretmitir. Dier dikkat edici bir bulgu ise karılaılan sorunlara yönelik kullanılan metaforların tekrar edilme oranındaki
düüklüktür. Metaforlar çok farklılamıtır. Elde edilen metaforlar içerisinde en çok kullanılan metaforlar, “Araba” (6 kez), “Labirent” (5
kez), “bozuk parça” (3 kez) ve “hastalık” (3 kez)’dir.
Öretmen adaylarından elde edilen metaforların nedenlerinden yola çıkılarak yapılan analiz sonucunda bir kategoriletirme yapılmıtır. Bu
kategorilere yönelik metafor sayılarını gösteren sayısal veriler Tablo 4’te görülmektedir.

Tablo 4. Eitim teknolojisi kullanımının neden olduu sorunlara yönelik
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metaforlardan elde edilen kategoriler
Sorunlar
Kullanım Zorluu/Karmaıklık
Ekonomi/Temin Etme
Arızalanma/Sorun Çözememe
Dikkatli Kullanma Gereksinimi
Bilgi/Örenim Gereksinimi
Sosyal Boyut
Genel Toplam

f
30
17
14
14
12
12
99

%
30.3
17.2
14.1
14.1
12.1
12.1
100

Öretmen adaylarının eitim teknolojisi kullanımı konusunda en çok yaadıkları sorunun kullanım zorluu veya kullanım esnasındaki
yaadıkları karmaa olduu görülmektedir. Bu sorunu ekonomik sorunlar ve temin edememe izlemektedir. Sürekli arızalanma ve sorunları
çözememe nedeniyle teknik destek gereksinimi ile kullanırken dikkatli olunması ise yine ifade edilen zorluklar arasında yer almaktadır. Bir
dier metafor grubu ise bu teknolojilerin güncellenmesi ve kullanabilmek için eitim ihtiyacının belirtilmesi nedeniyle bilgi ve örenme
gereksinimi eklinde adlandırılmıtır. Son grupta yer alan metaforlar ise teknolojinin çok zaman alması, tembellie alıtırılması,
asosyalletirmesi gibi nedenleri içermi ve sosyal konular balıı ile adlandırılmıtır. Aaıda kategorileri oluturan
turan ve en çok tekrar eden
metaforlar tablo halinde verilmitir (Tablo 5).

Sosyal
Sosy Boyut
Sosya

20
10

Tablo 5. Eitim teknolojisi kullanım sorunları kategorilerini oluturan metaforların
daılımı
arın da
da
ılımı
Kullanım Zorluu/
Ekonomi / Temin
Arızalanma/
Dikkatli Kullanım
Bilgi/Örenim
Bilgi/Ö
Örenim
re
Karmaıklık
Etme
Teknik Destek
Gereksinimi
Gereksinimi
ksinim
f
%
f
%
f
%
f
%
f %
Labirent
4
11.1 Araba
2
11.8 Asansör
1
7.1 Bebek
2
14.3 Araba
2 16.7
6.7
Hastalık
3
8.4 Engel
2
11.8 Enflasyon 1
7.1 Kabus
2
14.3 Biblo
1 8.3
7.1 Araba
1
7.1 Çak
Ç
Çakıl
ıl Ta
Ta
Taı
ı 1 8.3
Hayvan
3
8.4 Para
2
11.8 kence Alet 1
Kaplumbaa 2
5.5 Trafik
1
5.8 Keçi
1
7.1 Dev
1
7.1
yi beste 1 8.3
7
8
Bozuk Plak 1
2.7 Hazine
1
5.8 Labirent
1
7.1 Labirent
ntt
1
7.1 Makine
1 8.3
Trafik
1
2.7 naat
1
5.8 Robot
1
7.1 Robot
1
7.1 Yalı
ot
Y lı Adam1 8.3
Ya
8

Buzdolab
Buzdolabı
Duvar
Oyu
Oyun
Saat
S
Televizyon
Zaman
eskitici
Dier (*)
22 61.1 Dier(*)
8
47.0 Dier(*)
8
57.2
2 Di
Di
Dier(*)
er(*)
er
6
42.9 Di
Di
Dier(*)
er(*)
e
5 41.4 Dier(*)
Gene Ort
O 12 12.1 Genel Ort.
Genel Ort. 36 30.3 Genel Ort. 17 17.2 Genel Ort. 14 14.1 Genel Ort. 14 14.1 Genel
(*)Alandan kazanmak için her bir kategori içerisindeki 1 frekanslı
nsllı metaforlar
metaforları
metaforların
ın b
bir kısmı
kısm
smıı di
di
dier
er balıı
bal ile birletirilmitir.
ba

f
1
1
1
1
1
1

%
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3

6 50.0
12 12.1

Öretmen adaylarının aynı sorunu çok farklı metaforlar kullanarak
çekicidir (Tablo 5). Öretmen adayları labirent,
ak ifade etmele
etmeleri
ri dikkat çekici
araba gibi bazı metaforlar dıında sorunlar konusunda çok fazla sayıdaa metafor kullanmılardır.
kullanm
kull
ılard
lardı Bu farklılık onların geçmi deneyimlerindeki
farklılama ile açıklanabilir. Howard (1984) farklı kullanım
lanım ekillerinin metafor
or oluumunda
olu
o umun önemli etkisi olduunu belirtmitir. Öretmen
adaylarının yaamı olduu sorunların meydana gelme
veya bu metaforlardaki kategorilerin ortaya
elme
lme neden veya ekli onların
nların
n metaforlarında
metafo
çıkmasında önemli rol oynamı olabilir.

C

Aaıda sorunlara yönelik elde edilen altı kategoriye
tegoriye birer örnek ifade
ifad
ifa verilmitir. Örneklerin seçiminde her bir kategoride en çok tercih
edilen metaforlardan birisi tercih edilmitir.
tir.
Kullanım zorluu ve karmaıklık kategorisini
oluturan
örnek bir ifade aaıda görülmektedir;
ategorisini
tegorisini olu
olu
turan metaforlara ait ör
“Labirente benzetiyorum. Benim
karıık.
m için bbiraz kar
ıık.. Kullanmakta çok zorlanıyorum.”
Ekonomi ve temin etme kategorisini
oluturan
örnei
ise aaıda verilmitir;
ategorisini
tegorisini olu
olu
tu
turan metafor örne
i is

IE
T

“Paraya benzetebiliriz.
Paranın
herkeste para olmayabilir…”
z.. Para
Paran
ın varlıını biliriz ancak
a
herke
Arızalanma ve teknik
gereksinimi
kategorisini
oluturan metaforların tamamı tek frekansa sahiptir. Bu metaforlara örnek olarak
eknik
knik destek
d
ge
reksinimi kategorisin
ategori
asansör metaforu
verilmitir;
ru veri
verilmi
tir;
“Asansör. Çal
Çalıırken
alııırken bütün i
iiimizi
iimizi görür ama bozulunca hiçbir ie yaramaz. Eitim teknolojisi de çok sık arızalanır ve bozulunca ie
yaramaz.
az.
z. Yaptırmak
Yapt
Y ırmak
rmak gerekir.
gerekir.”
Dikkatlii kullanım
metafor örnekleri ise aaıdaki gibidir;
kullan gereksinimi
ereksinimi kategorisindeki
kategoris
“Bebee benzetirim.
nzetirim. Sevimlidir fakat
fak severken çok dikkatli olmak gerekir. Bebeklere dikkatli davranmak gerekir.”
Bir dier kategori
ri olan bilgi ve örenim gereksinimi kategorisini oluturan metafor örnei ise aaıda yer almaktadır;
“Arabaya benzetirim.. E
Eer
E
e bir arabayı kullanmayı bilmiyorsak ve yeni çıkan modellerdeki özellikleri takip etmezsek kapıda bekleyen ancak
kullanılmayan bir arabadan farkı kalmaz”
Son kategori olan sosyal boyut kategorisine yönelik metafor ise aaıdaki gibi örneklendirilebilir;
“nsanlar arasında iletiim kopukluu oluturduu ve insanları antisosyal bireyler haline getirebildii için duvara benzetiyorum.Duvar
benzetmesine ulamı insanların bir süre sonra dier insanlara karı souk ve sert birer birey haline dönütüklerini düünüyorum...”
Örencilerin eitim teknolojilerinin kullanımını zor ve karmaık bulmaları, dikkatli kullanmalarının gereklilii ve çok sık arızalanma
nedeniyle teknik destee ihtiyaç duymaları, maddi olarak kendilerine bir yük getirmesi ya da yapımının zor olması özellikle vurgulanan
sınırlılıklar olarak dikkati çekmektedir. Teknolojinin geliim hızı da sorunlar arasına yansımıtır. Teknolojik gelimeler nedeniyle bilginin
sürekli güncellenmesi de bir sorun olarak ifade edilmitir. Dier bir sorun ise teknolojinin bireyleri asosyal yapması, tembellie alıtırması,
oyun oynama, internet gibi dijital teknolojilerin olanaklarının aırı zaman öldürmesi ise sosyal boyutlu sorunları oluturmutur.
SONUÇLAR
Eitim teknolojilerinin kullanımı öretmenler için neyi ifade etmektedir veya ne gibi sorunlara yol açmaktadır düüncesinden hareketle yola
çıkılan ve nitel yöntemle desenlenen bu aratırmada metaforlar aracılıı ile veri toplanmıtır. Aratırma sonucunda öretmen adayları eitim
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teknolojisi kullanımının saladıı yararlar konusunda 87, neden olduu sorunlar konusunda ise 99 geçerli metafor kullanmıtır. Aynı
öretmen adaylarının sorunlar konusunda daha fazla metafor kullanması önemli bir sonuçtur.
Aratırma sonucunda öretmen adaylarından elde edilen dier önemli sonuçlar ise aaıda verilmitir;
x Eitim teknolojisi kullanımının saladıı önemli dört yarar balıı bulunmaktadır. Bunlar ilevsel özelliklerinin avantajları, ihtiyacı
karılama ve önemli olma, eitimi ve yaamı kolaylatırma ve elence eklindedir.
x Öretmen adaylarının eitim teknoloji kullanımının yararları konusunda en çok tercih ettii kategori ilevsel özelliklerin avantajı
olurken en az tercih edilen kategori ise elence olmutur.
x Dier bir boyut olan eitim teknolojisi kullanımının neden olduu sorunlar konusunda ise altı balık elde edilmitir. Bunlar
kullanım zorluu ve karmaık olma, ekonomi ve temin etme zorluu, arızalanma, dikkatli kullanım gereklilii, bilgiye gereksinim
duyma ve sosyal sorunlar olarak isimlendirilmitir.
x Öretmen adaylarının eitim teknolojisi kullanımının neden olduu sorunların baında kullanım zorluu ile karmaıklık yer
almıtır. Bu sorunu maliyetinin yüksek olması takip etmektedir.
x Sorunlar konusunda yer alan önemli bir bulgu ise sosyal sorunlar olmutur. Bu teknolojilerin günlük yaamda çok zaman alması,
tembellie alıtırması gibi sorunlar da dikkat çekici bir ekilde sorun olarak ifade edilmitir.
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ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET BLME VE KULLANMA
AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES ÖRNE)
PROSPECTIVE TEACHER CANDTATES KNOW AND AIMS TO USE OF
INTERNET (THE SAMPLE OF PAMUKKALE UNVERSITY EDUCATION
FACULTY)

Doç Dr. Ali Rıza ERDEM
Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi
E-mail: arerdem@gmail.com
Özet
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NTERNET büyüklüü, markası, iletim sistemi, yazılımları ne olursa olsun binlerce, milyonlarca bilgisayarın
kullanıcının
bir
gisayar
arıın ve kullan
ıcıının bulutuu
b
“buluma noktası” dır. Öretmen ve örenciler eitimde internetten gittikçe daha çok yararlanmaktadır.
güncel
aktadır. nternet
ternet yardımıyla
yardımıylaa dersler
dersle
de
bilgilerle ilenmektedir. Bu aratırma Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesindeki öretmen
adaylarının
düzeyi ve
tmen
en ad
adaylar
ının
n interneti bilme dü
kullanma amaçlarının ne olduunu belirlemeye yönelik bir aratırma olduu için “betimsel”
oranlı
el” birr aratırmadır.
ara
aratırmad
r
ır. Örnekleme evrenden
evre
küme örnekleme yöntemiyle 780 öretmen adayı seçilmitir. Aratırmada elde edilen
gelitirilen
aracılııyla
n veriler gel
geli
tirilen
tirilen ölçek aracıl
arac
lı
ıy toplanmıtır.
Uygulanan ölçek optik okuyucu formu eklinde düzenlenmitir. Optik ölçek formları
mları doldurulduktan sonra optik ookuyucu tarafından
okunmu ve elde edilen sonuçlar SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
programıı kullanılarak
çözümlenmitir. Öretmen
s) 11.5 progr
program
arak çö
çözüm
adaylarının interneti bilme düzeyi % 51.2 ile “biliyorum” eklindedir. Öretmen
adaylarının
amaçlarının ilk üçü sırasıyla
en adaylar
ada
ının
n interneti kullanma am
“Internet’te aratırma”, “E-Posta” ve “Sohbet” dir.
Anahtar kelimeler: Öretmen adayları, internet, bilme, kullanma amaçları
rı
Abstract

C

Internet, regardless of their volumes, brands, operating system and hardware
ware systems,
ems internet
ernet iis now considered a meeting point for millions of
computers. Today, teachers and students are gradually utilizin
utilizing the net in education
more and more frequently. Therefore, this study is a
ucationn more and m
descriptive search as if aims to clarify the prospective
candidates
(at Pamukkale
University Education Faculty) level of internet knowledge
ve teacher ca
can
mukkale
kkale Un
and use it. The sampling was performed through sampling
method among 780
prospective teacher candidates. Meanwhile, the data obtained in
ampling group meth
0 pro
pros
this study was piled up through a specifically developed
which
velop scale wh
ich had been built up in optical reader form. After these forms were filled in, they
were scanned by the optic reader and thee result
lt obtained
o
were analyzed
alyze tthrough the program called SPSS 11.5 (Statistical Package for Social
Sciences). According to the results the
level of internet knowledge it was “I know with 51.2 %”. As for the
hee prospective teacher candidates
candidates leve
prospective teacher candidates three reasons in order are “search on the internet”,
“e-mail” and “chat”.
inte
int

IE
T

Keywords. Teacher candidate,
e,, internet, know, aims for proficiency

GR

NTERNET büyüklüü,
ne olursa olsun binlerce, milyonlarca bilgisayarın ve kullanıcının bulutuu bir
yüklü
yüklü
ü, markası,
markas iletim sistemi,
mi, yazılımları
yaz
ya
“buluma noktası”
sayısı
ktasıı” dır. NTERNET,
ktas
TERNE say
ısı her ggeçen gün artan bilgisayarın ve kullanıcının bulunduu bilgilerin depolanıp paylaıldıı bir
geni alan
aıdır.
n aıd
dır.
nternetin
Kullanılması
Temelli Eitim-Örenme”
etin Eitimde
Eitimde
E
de Kul
Kullan
ılmassı ve “nternet
“
“

Hızla
internet
zla gelien
geli
nternet ve
v bilgisayar teknolojileri örenme ve öretmede artan hızla kullanılmaktadır. Yeni yaklaımlar arasında
internet temelli eitim-örenme
eitim-ö
itim renm
nm yükselen bir alandır. Internet temelli eitim-örenme yaygınlamaya devam etmektedir. Öretmen ve
örenciler eitimdee intern
internetten gittikçe daha çok yararlanmaktadır. nternet yardımıyla dersler güncel bilgilerle ilenmektedir. Öretmenler
internett
dökümanları internet ortamında
birbirileriyle paylamaktadır. Uzaktan eitim, tele-konferans, elektronik ortamda verilen kurslar, sınavlar ve
orta
ortam
testler internetin saladıı önemli eitim fırsatlarıdır. E-örenmede nternetten okulöncesi eitimden yükseköretime kadar etkili bir biçimde
yararlanılmaktadır. E-örenme biçimini cazip hale getiren faktörlerin baında; zaman ve yer esneklii, küresel örenme olanaı sunması
gelmektedir. E-örenme yeni multimedya teknolojileri ve internet aracılııyla kaynaklara ulamada saladıı kolaylıklarla örenmenin
kalitesini artırmaktadır. (Oliver & Omari, 2001; Picciano, 2002; Carswell & Thomas & Petre & Plaine & Richards, 2002; Su & Bonk &
Magjuka & Liu & Lee, 2005; Odabaı & Çoklar & Kıyıcı & Akdoan, 2005; Alonso & Lopez & Manrique & Vines, 2005)
Öretmenler eitimde internetten u ekillerde yararlanabilir (Yalın, 2003): (1) E-posta ve elektronik ilan tahtalarını kullanarak
farklı bölge yada okullardaki dier öretmenlerle eitimle ilgili sorunları tartıabilir, fikirlerini paylaabilir, teknik problemler ve öretimle
ilgili konularda yardımlaabilir. (2) Öretim metotları, stratejileri ve öretim planlarını içeren on-line veri tabanlarından yararlanabilirler. (3)
Kütüphane aratırmaları yapabilir, bilimsel veri tabanlarına ulaabilir, öretim materyalleri arivlerinden materyal seçimi ve kopyalama
amacıyla yararlanabilirler. (4) Konu alanı uzmanlarına ulaarak, örencilerin bu uzmanlarla a üzerinde tartımasını salayabilir. Örenciler
eitimde internetten u ekillerde yararlanabilir (Yalın, 2003): (1) Veritabanları ve dier bilgi kaynaklarını içeren aratırmalarla güncel, hatta
dakikalık bilgileri anında inceleyebilirler. (2) E-posta veya elektronik ilan tahtalarını kullanarak birbirleriyle haberleebilir, belli problemleri
tartıabilir, mektup arkadalıkları kurabilir, ortak proje yada aratırma yürütebilirler. Böylece örencilerin iletiim, ortaklaa çalıma ve
problem çözme becerileri geliecektir. (3) Kütüphane aratırmaları yaparak kütüphanelerdeki kaynaklar listesine, on-line dergilerdeki
makalelere eriebilirler.

Copyright © IETC

1091

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

Öretmen adayları hizmet öncesi eitimde yetiirken derslerde teknoloji kullanımı konusunda zorluklar yaandıını ve bu
zorlukların baında donanımsal eksiklikler, öretim elemanlarının teknoloji kullanmadaki bilgi eksiklikleri ve sınıflardaki / laboratuarlardaki
teknolojinin yetersizlikler olduunu belirtmilerdir. (Sadi & ekerci & Kurban & Topu & Demirel & Tosun & Demirci & Gökta, 2008).
Çelik & Kahyaolu’nun (2007) aratırmasına göre öretmen adaylarının teknolojiye yönelik olumlu tutumları “gelien teknolojiye paralele
olarak öretmenlerde bulunması gereken nitelikler”, “eitim-öretimde teknolojik araçların kullanımı”, “eitim hayatında bilgisayar
yazılımlarının kullanımı” ve “teknolojik araç gereçleri kullanma becerisi ve önemi” ne ilikin tutumlarda kümelenmektedir. Olumsuz
tutumlar ise “teknolojik araçların eitimde kullanılmama durumu”, “teknolojik araçları kullanmanın olumsuz yanları” ve “teknolojik araçları
kullanma zorluu” na yönelik tutumlarda kümelenmektedir.
Öretmen Adaylarının nterneti Bilme ve Kullanma Amaçları

10

Çaımızda hızlı bir teknolojik gelime yaanmaktadır. WEB temelli eitim, WEB temelli örenme gibi kavramlarının eitimde sık
olarak vurgulandıı göz önüne alınırsa gelecein öretmeni olacak öretmen adaylarının da “yeni bilgi teknolojileri” yla ilgili bilgi ve
becerilere sahip olmaları kaçınılmazdır. Öretmen ve öretmen adaylarının mesleki açıdan kendilerini gelitirmeleri
gerektii bir
eli
zorunluluktur. nternet öretmen ve öretmen adaylarına mesleki geliimlerine önemli katkı salayan en yeni
bilgilere, en kısa zamanda
ni bilgi
bilgile
ulamalarını salayan önemli bir araçtır, nternet teknolojilerinin uygulandıı sınıf ortamında yetien ööretmen
adayları, bu ekilde
retmen ada
yetimeyen öretmen adaylarına göre uygulama ilköretim okullarındaki öretmen ve örenci grubuyla
la ortak bilgi alanları
alanları oluturmu ve
farklı konularda iletiim kurmasını bilmitir (Gezer, Sevim, 2006; Akın, 2007). Öretmen adayları interneti
eti en
e çok “ eitim”,
eitim”,
itim” daha sonra
“iletiim kurma” en az ise “ticari” amaçlı” olarak kullanmaktadır (Oral, 2004; Atav & Akkoyunluu & Salam,
2006;
Salam,, 2006;
2006 Çavu
Çavu & Gökda,
Gökda
Gö
Özdemir & Usta, 2007; Usta & Bozdoan & Yıldırım, 2007). Çevik & Yiit’in (2009) aratırmasına
interneti en
massına göre ise ö
ööretmen
retmen adayları
adayları in
çok e- posta veya sohbet programlarını kullanarak iletiim kurmak amacıyla kullanmakta, nadiren
okumaktadırlar.
n de olsa gazete okumaktadı
okumaktad
ırl Yalçınalp
& Akar’ın (2003) aratırmasına göre öretmen adaylarının da nternette aramada
tarzları
da birçokk eksiklikleri vardır
vardır ve yüzeysel
y
kullanmaktadır,.

C

20

Problem Cümlesi
Aratırmada ele alınan problem “Öretmen adaylarının interneti bilme ve kullanma
amaçlarıı hakk
hakkındaki
ullanma
ma am
amaçlar
kkıında
ndaki görüleri
görüler nedir? (Pamukkale
Üniversitesi Eitim Fakültesi Örnei)
Bu çerçevede ele alınan alt problemler ise unlardır.
1. Öretmen adaylarının interneti bilme düzeyleri hakkındaki
nedir
ki görüleri
görü
2. Öretmen adaylarının interneti kullanma amaçları hakkındaki
görüleri
kındaki
aki görü
leri
ri ne
nedir?
3. Öretmen adaylarının interneti bilme düzeyleri hakkındaki
aki görüleri
görü
a) Cinsiyete
b) Örenim durumuna
c) Sınıfına
d) Anabilim dalına
e) Mezun olduu okula
f) nternete balandıı yere
g) Kaç yıldır internet balantısı
lantıssı yaptıına
ya ıına
yapt
h) Bir günde balandıı
ı internet süresine göre anlamlı
anlamlı bir ffarklılık göstermekte midir?
YÖNTEM
YÖN

IE
T

Bu aratırma Pamukkale
Eitim
Fakültesindeki
öretmen adaylarının interneti bilme düzeyi ve kullanma amaçlarının
mukkale Üniver
Üniversitesi E
itim Fakültes
kül
ne olduunu belirlemeyee yönelik bir ara
aratırma
olduu
“betimsel” bir aratırmadır. Bu aratırmada durum tespiti yapılmıtır.
ara
tırm
rma oldu
u için “b
Evren ve Örneklem
em
m
Aratırma yapılan
Eitim Fakültesinde okuyan öretmen adayları oluturmaktadır. 2008-2009
lan
an konuda evreni Pamukkale Üniversitesi
Üni
Üniv
öretim yılında
Eitim
nda Pamukkale Üniversitesi
Üni
Eitim Fakültesinde okuyan lisans ve tezli /tezsiz yüksek lisans öretmen adayı 4408 dir
Evrendekilerin
mümkün
olmadıından evreni temsil eden örneklem seçilerek veriler bu örneklemden toplanmıtır.
kilerinn tamamına
tamam
tama ına
na erimek
eri
m
Evrenden
den seçilen örneklem
örneklem 0.5 manidarlık
manidarl düzeyi esas alınarak seçilmitir. Örnekleme evrenden oranlı küme örnekleme yöntemiyle 780
öretmen
seçilmitir.
n adayı
aday seçilmi
mitir.
Veri Toplamaa Aracı
Arac
Aratırmada eldee edilen verile
veriler gelitirilen ölçek aracılııyla toplanmıtır. Ölçek ilgili dökümanlardan yararlanılarak gelitirilmitir. Ölçek
veril
genel bilgiler hariç 2 bölü
bölümden olumaktadır. Ölçek, interneti bilme düzeyiyle ilgili 11, interneti kullanma amaçlarıyla ilgili 10 olmak üzere
bölüm
toplam 21 sorudan olumaktadır.
Ölçekte yer alan interneti bilme düzeyi ile ilgili sorular 4 seçeneklidir. nterneti bilme düzeyi ile ilgili ölçek
m
sorularının seçenekleri unlardır:
c Aina Deilim - Öyle bir ilevin var olduunu bilmiyorsunuz veya biliyor olsanız bile nasıl yapılacaı konusunda bir bilginiz yok.
d Biraz Ainayım - Öyle bir ilevin var olduunu biliyorsunuz, bir kaç kere yaptınız veya birisini yaparken gördünüz ve o ilevi kullanmaya
ihtiyacınız olursa onu "çözebileceiniz/yapabileceiniz" konusunda kendinize güveniyorsunuz. Bunu yaparken "yardım" menüsüne veya sizi
"yönlendirecek" birine ihtiyacınız olabilir.
e Biraz Biliyorum - lev(ler)i daha önce kullandınız ve bazen hata yapsanız bile, dıarıdan yardım almadan yapabilirsiniz. Yanlı yapsanız
bile, deneme-yanılma yoluyla "çözebileceinizi/yapabileceinizi" biliyorsunuz.
f Biliyorum - lev(ler)i hiçbir sorunla karılamadan çabukça yapabiliyorsunuz ve baka birine söz konusu ilevi yerine getirmede yardımcı
olabilirsiniz.
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Ölçekte yer alan interneti kullanma amaçlarıyla ile ilgili sorular 5 seçeneklidir. nterneti kullanma amaçlarıyla ile ilgili ölçek sorularının
seçenekleri unlardır:
c Hiçbir Zaman:
d Bazen: haftada bir kereden az;
e Sıklıkla: haftada en az bir kere, ancak günlük olarak deil;
f Günlük: günde yaklaık bir kere;
g Günlük+: günde bir kereden fazla.
Ölçein geçerlilii için uzman görüünden yararlanılmıtır. Ayrıca pilot uygulama yapılarak ölçek sorularının anlaılırlıı istatistikî olarak
gözden geçirilmitir. Örneklem grubuna uygulanan Ölçein güvenirlilii Cronbach Alpha ve Guttman Split-half te
teknikleriyle denenmi ve
Alpha iç tutarlılık katsayısı “interneti bilme” alt boyutunda .89, “interneti kullanma amaçları” alt boyutunda .86,
86,, ölçe
ölçein
ç  tamamında ise .90
dır.

20

BULGULAR
R

10

Verilerin çözümlenmesi
Uygulanan ölçek optik okuyucu formu eklinde düzenlenmitir. Optik ölçek formları doldurulduktan
duktan sonra optik okuyucu tarafından
okunmu ve elde edilen sonuçlar SPSS (Statistical Package For Social Sciences) 11.5 programı kullanılarak
çözümlenmitir.
problemlere
ulla ılarak çözümlenmi
ullan
özümle
tir. Alt pprob
cevap aramak için frekans, yüzde, aritmetik ortalama, T testi, varyans analizi kullanılmıtır.. Ölçekteki
aralıkları n-1
çekteki maddeler için düzey aral
ar
formülüyle bulunmutur. nterneti bilme düzeyiyle ilgili ölçekteki maddeler için düzey aralıkları
kları 1.00-1.75 “A
“Aina
ina De
De
Deilim”,
ilim”, 1.76
1.76-2.50 “Biraz
Ainayım”, 2.51-3.25 “Biraz Biliyorum”, 3.26-4.00 “Biliyorum” eklindedir. nterneti kullanmaa amaçlar
amaçlarıyla
ölçekteki maddeler için
amaçları
ıyla ilgili ölçektek
düzey aralıkları 1.00-1.80 “Hiçbir zaman”, 1.81-2.60 “Bazen”, 2.61-3.40 “Sıklıkla”, 3.41-4.20
eklindedir.
.41-4.20 “Günlük”,
ünlük”, 4.21-5.00
4.21-5. “Günlük+”
“Günlü

Aratırmada ele alınan alt problemlere ilikin bulgular aaıda verilmitir.
tir.
Birinci Alt Probleme likin Bulgular

Öretmen adaylarının interneti bilme düzeyleri
görüleri
Öretmen adaylarının interneti bilme
ri hakkındaki
h
örüleri “Biliyorum”
Biliyorum” eklindedir.

düzeyleri hakkındaki görüleri % 51.2’si “Biliyorum”,
“Biraz Biliyorum”,
m”, % 27.6’sı
27
rum”, % 117.3’ü “Biraz Ainayım”, % 4.0’ü “Aina Deilim”
eklindedir (Tablo 1). Öretmen adaylarının interneti
hakkındaki
görüleri tablo 2‘de verilmitir.
neti bilme düzeyleri
düz
dü
daki
ki görül
görü

IE
TC

Tablo 1
Öretmen adaylarının interneti bilme düzeyleri
hakkındaki
eylerii ha
hakk
ındaki görülerine
erine iilikin puanların frekans deerleri
nterneti bilme düzeyi
3.26 – 4.00
2.51 – 3.25
1.76 – 2.50
1.00 – 1.75
TOPLAM

Frek
Frekans
399
39
215
2
135
31
780

%
51.2
51
51.
27.6
2
17.3
4.0
100

Düzey
Biliyorum
Biraz Biliyorum
Biraz Ainayım
Aina Deilim

Tablo 2
Öretmen adaylarının
daylar
aylarıının interneti
neti bilme
bil düzeyleri hakkındaki
ha
görüleri
Sıra
Sıra
no
1
2
3
4

Soru
noo
1
2
6
4

5

7

6
7

8
3

8

11

9
10
11

10
5
9

Ölçek Sorusu

Ortalama

Anlamı

E-posta göndermeyi ve almayı biliyorum
nternet'ten dosya yüklemeyi ve açmayı biliyor
nternete nasıl eriildiini biliyorum
nternet

üzerinde canlı-etkileimli görsel veya iitsel iletiim araçlarını
kullanmayı biliyorum
Hyperlink, arama motoru, ve benzeri internet araçlarının nasıl kullanıldıını
biliyorum
Sık kullanılanların nasıl oluturulduunu ve bunları kullanmayı biliyorum
Dosya eklemeyi veya FTP (Dosya Transfer Protokolü) yoluyla dosya transfer
etmeyi biliyorum
Dosya birletirme, dosya transfer etme, tablo oluturma veya düzeltme gibi ileri
düzey kelime ilemci fonksiyonlarını anlayabiliyorum
Görsel veya iitsel plug-in'leri yükleyip kullanabilirim
Bir internet Servis Salayıcının (ISP) nasıl seçildiini biliyorum
Göz Gezdirici (Browser) seçeneklerinizi deitirebilirim

3.69
3.63
3.49
3.42

Biliyorum

3.23

Biraz
Biliyorum

3.17
3.16
2.87
2.73
2.58
2.50

Biraz
Ainayım

Öretmen adaylarının internet konusunda en iyi bildikleri ilk üç sırasıyla “E-posta göndermeyi ve almayı biliyorum”, “nternet'ten dosya
yüklemeyi ve açmayı biliyor” ve “nternete nasıl eriildiini biliyorum” dur.
kinci Alt Probleme likin Bulgular
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Öretmen adaylarının interneti, kullanma amaçları hakkındaki görüleri “Bazen (haftada bir kereden az)” eklindedir. Öretmen adaylarının
interneti kullanma amaçları hakkındaki görüleri % 3.1’i “Günlük+ (günde bir kereden fazla)”, % 16.2’si “Günlük (günde yaklaık bir kere)”,
% 31.4’ü “Sıklıkla (haftada en az bir kere, ancak günlük olarak deil)”, % 34.5’i “Bazen (haftada bir kereden az)”, % 14.9’u “Hiçbir zaman”
eklindedir (Tablo 3). Öretmen adaylarının interneti kullanma amaçları hakkındaki görüleri tablo 4‘de verilmitir.
Tablo 3
Öretmen adaylarının interneti kullanma amaçları hakkındaki görülerine ilikin puanların frekans deerleri
nterneti kullanma
amaçları

Frekans

%

Düzey

4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80
TOPLAM

24
126
245
269
116
780

3.1
16.2
31.4
34.5
14.9
100

Günlük+
Günlük
Sıklıkla
Bazen
Hiçbir zaman

Sıra
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Soru
no
1
2
5
9
6
8
4
7
3
10

20
10

Tablo 4
Öretmen adaylarının interneti kullanma amaçları hakkındaki görüleri
Ölçek Sorusu
nternet’te aratırma
E-Posta
Sohbet
Medyayı izleme
Oyun elence
Öretim
Çoklu ortam Oluturma
Tartımalara katılım
Web Sayfası yayınlama
E-ticaret

Ort
Ortalama

Anlamı
Anlamı

3.777
3.54
3.35
3.21
2
2.90
2.
2.86
2.
2.33
2.32
2
2.
1.79
1.57

Günlük
Günlü

Sıklıkla

Bazen

Hiçbir zaman

Öretmen adaylarının interneti kullanma amaçlarının ilk
lk üçü
üç sırasıyla “Internet’te
nternet’te
te aratırma”,
ara
ar tırma”,
rma” “E-Posta” ve “Sohbet” dir.
Üçüncü Alt Probleme likin Bulgular

IE
TC

Öretmen adaylarının interneti bilme düzeyleri
yleri
ri hakk
hakkındaki
ha ındaki görüleri
leri (1)
(1 cinsiyete (2) örenim durumuna (3) sınıfına (4) anabilim dalına (5)
mezun olduu okula (6) internete balandıı
ndıı yere (7) kaç yyıldır
ıldır internet
ntern balantısı yaptıına (8) bir günde balandıı internet süresine göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediine
unlardır:
edi
edi
in
ine ilikin
ilikin bulgular
b
unlard
dır:
1-Cinsiyete göre

Öretmen adaylarının interneti
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
erneti
neti bilme düzeyleri
düzeyl hakkındaki
hakkındaki görüleri
gör

Tablo 5
Öretmen adaylarının
görülerinin cinsiyete göre farklılıı
arrının interneti bilme düzeyleri hakkındaki
hakk
hakkın
Gruplar
ruplar
plar
Kız
Erk
Erkek

N
429
351

X
3.06
3.19

Ss
.69
.66

t
-2.625

p
.009*

*p <.05

intern
Tablo 5’e göree cinsiye göre inter
interneti bilme konusunda erkek öretmen adayları kız öretmen adaylarına göre daha bilgilidir.
una gö
gör
2-Örenim durumuna
göre

Öretmen adaylarının interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri örenim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Tablo 6
Öretmen adaylarının interneti bilme düzeyleri hakkındaki görülerinin örenim durumuna göre farklılıı
Gruplar
Normal öretim
kinci öretim

N
417
363

X
3.11
3.12

Ss
.69
.68

t
- .331

p
.740*

*p <.05
3-Sınıfına göre
Öretmen adaylarının interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri sınıfına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
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Tablo 7
Öretmen adaylarının sınıfına göre interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri
Gruplar
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5+ yıl
Tezsiz yüksek lisans
Tezli yüksek lisans

N
172
179
182
183
12
37
15

X
2.97
3.06
3.13
3.24
3.44
3.26
3.01

Ss
.71
.69
.64
.68
.55
.65
.78

Tablo 8
Öretmen adaylarının sınıfına göre interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri arasındaki farklılık (Varyans analizi)
Varyans
Kaynaı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Sd

KT

KO

F

p

6
773
779

9.220
358.526
367.746

1.537
.464

3.313

.003*
003*

10

*p <.05

Tablo 7’de görüldüü gibi Öretmen adaylarının sınıfına göre interneti bilme düzeyleri hakkındaki
görüleri
arasında
kındaki
ki görü
görü
leri 2.97 – 3.44 arası
aras
ında
nd bir daılım
göstermektedir. Tablo 8’de p deeri 0.05 ‘ten küçük olduu için ortalamalar arasındaki fark
anlamlıdır.
Öretmen
adaylarından
ark anlaml
mlııdır.
r. Ö
Ö
retmen adayları
adaylar
ında
nd sınıfına göre
interneti bilme düzeyleri hakkında en çok bilgisi olan grup 5+ yıllık, en az bilgisi olan grup 1. sınıff öretmen
adaylarıdır.
ö
men ada
adaylar
ıdır.
4-Anabilim dalına göre

20

Öretmen adaylarının interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri anabilim
im dalına
na göre
gö anlamlı
anlamlı bir farklılık
farkl
fa ılık göstermektedir.
g
Tablo 9
Öretmen adaylarının anabilim dalına göre interneti bilme düzeyleri
eri hakkındaki
hak
hakkındakii görüleri
görü
gör lerii
N
40
75
33
262
118
67
71
77
7
37

IE
TC

Gruplar
PDR
Resim i öretmenlii
Müzik öretmenlii
Sınıf öretmenlii
Fen bilgisi öretmenlii
Sosyal bilgiler öretmenlii
Okul öncesi öretmenlii
Türkçe öretmenlii
ngilizce öretmenlii

X
3.27
.27
3.04
.04
3.31
.31
3.17
.17
3.19
2.78
3.13
2.91
3.28

Ss
.65
.80
.67
.64
.58
.74
.70
.70
.63

Tablo 10
Öretmen adaylarının anabilim
abilim
ilim dalına
dalınaa göre interneti
d
in
bilme düzeyleri
düz
hakkındaki görüleri arasındaki farklılık (Varyans analizi)
Varyans
ı
Kaynaı
Gruplar
plar
lar arası
aras
Gruplar
ruplar
plar içi
Toplam

Sd

KT

KO

F

p

8
771
77
779

15.705
352.041
367.746

1.963
.457

4.299

.000*

*p <.055

Tablo 9’da görüldüü
görüldü gibi
ibi Öretmen
Ö
Ö
retme adaylarının anabilim dalına göre interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri 2.78 – 3.31 arasında bir
daılım göstermektedir.
p deeri 0.05 ‘ten küçük olduu için ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır. Öretmen adaylarından
mektedir. Tablo 10’da
1
anabilim dalına göre
bilme düzeyleri hakkında en çok bilgisi olan grup müzik öretmenlii, en az bilgisi olan grup Sosyal Bilgiler
öre interneti
inte
öretmenlii anabilim
m dalı
dal öretmen adaylarıdır.
5-Mezun olduu okula göre
Öretmen adaylarının interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri mezun olduu okula göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Tablo 11
Öretmen adaylarının mezun olduu okula göre interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri
Gruplar
Genel ve Anadolu liseleri
Meslek ve Anadolu meslek liseleri
Lisans

N
666
62
52

X
3.11
2.98
3.30
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Tablo 12
Öretmen adaylarının mezun olduu okula göre interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri arasındaki farklılık (Varyans analizi)
Varyans
Kaynaı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Sd

KT

KO

F

p

2
777
779

2.893
364.853
367.746

1.447
.470

3.081

.046*

*p <.05
Tablo 11’de görüldüü gibi öretmen adaylarının mezun olduu okula göre interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri 2.98 – 3.30
arasında bir daılım göstermektedir. Tablo 12’de p deeri 0.05 ‘ten küçük olduu için ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır. Öretmen
adaylarından mezun olduu okula göre interneti bilme düzeyleri hakkında en çok bilgisi olan grup “lisans”, en az bilgisi olan grup “Meslek
ve Anadolu meslek lisesi” mezunu öretmen adaylarıdır.
6-nternete balandıı yere göre
Öretmen adaylarının interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri internete balandıı yere göre anlamlı bir farkl
farklılık
fa
ılık
k göstermektedir.
göste

Gruplar
Evinden balanıyor
Üniversiteden balanıyor
nternet kafelerden balanıyor
Hem evinden hem de üniversiteden
balanıyor
Hem evinden hem üniversiteden hem
de internet kafelerden balanıyor
Hem üniversiteden hem de internet
kafelerden balanıyor

N
233
50
160
76
141
120

20
10

Tablo 13
Öretmen adaylarının internete balandıı yere göre interneti bilme düzeyleri hakkındaki görülerii
X
3.24
2.78
2.79
3.31
311

Ss
.64
.73
73
.69
.56

3.388

.60

3.01

.66
6

Tablo 14
üzeyleri hakk
akkındaki
ki görü
Öretmen adaylarının internete balandıı yere göre interneti bilme düzeyleri
hakkındaki
görüleri arasındaki farklılık (Varyans analizi)
Sd

KT

5
774
779

39.855
3
327.892
367.746

KO

F

p

7.971
.424

18.816

.000*

IE
TC

Varyans
Kaynaı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

*p <.05

Tablo 13’de görüldüü gibi öretmen
balandıı
retmen adaylarının
adaylarının internete ba
ba
land yere göre interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri 2.78 – 3.38
arasında bir daılım göstermektedir.
deeri
rmektedir.
mektedir. Tablo 14’de p de
de
eri 0
0.05
0 ‘ten küçük olduu için ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır. Öretmen
adaylarından internete balandıı
düzeyleri hakkında en çok bilgisi olan grup hem evinden hem üniversiteden hem
aland
landıı yeree göre interneti
i
bilme dü
de internet kafelerden balanan,
balanan öretmen adaylarıdır.
ba
ba
lanan, en az bilgisi olan
ola grup üniversiteden
üniv
7- Kaç yıldır internet
balantısı
ternet
ernet ba
lantıısı yaptıına göre
öre

Öretmen adaylar
adaylarının
düzeyleri hakkındaki görüleri kaç yıldır internet balantısı yaptıına göre anlamlı bir farklılık
daylarıının interneti
nternet bilme düzeyle
göstermektedir.
mektedir.
Tablo 15
Öretmen adaylarının
yıldır
balantısı yaptıına göre interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri
daylarıının kaç
daylar
aç yyı
ıld
ldıır internet
inte
int
Gruplar
1 yıldır
2 yıldır
3 yıldır
4 yıldır
5+ yıldır

N
146
131
140
134
229

X
2.81
2.96
3.05
3.19
3.39

Ss
.68
.70
.64
.67
.59

Tablo 16
Öretmen adaylarının kaç yıldır internet balantısı yaptıına göre interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri arasındaki farklılık (Varyans
analizi)
Varyans
Kaynaı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Sd

KT

KO

F

p

4
775
779

35.826
331.921
367.746

8.956
.428

20.912

.000*

*p <.05
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Tablo 15’de görüldüü gibi öretmen adaylarının kaç yıldır internet balantısı yaptıına göre interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri
2.81 – 3.39 arasında bir daılım göstermektedir. Tablo 16’da p deeri 0.05 ‘ten küçük olduu için ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır.
Öretmen adaylarından kaç yıldır internet balantısı yaptıına göre interneti bilme düzeyleri hakkında en çok bilgisi olan grup 5+ yıldır, en
az bilgisi olan grup 1 yıldır internet balantısı olan öretmen adaylarıdır.

8-Bir günde balandıı internet süresine göre
Öretmen adaylarının interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri bir günde balandıı internet süresine göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir.
Tablo 17
Öretmen adaylarının bir günde balandıı internet süresine göre interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri
N
123
413
157
42
45

X
2.66
3.05
3.41
3.45
3.63

Ss
.70
.64
.56
6
.60
.51

20
10

Gruplar
1 saatten az
1-2 saat arası
3-4 saat arası
5-6 saat arası
7+ saat

Tablo 18
Öretmen adaylarının bir günde balandıı internet süresine göre interneti bilme düzeyleri hakkındaki
daki görü
gör
görüleri
leri aras
arasındaki
asıındaki farklı
farkl
farklılık (Varyans
analizi)
Varyans
Kaynaı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Sd

KT

4
775
779

58.152
309.594
367.746

*p <.05

KO

F

p

14.538
8
.399
99

36.393
6.393

.000*

Tablo 17’de görüldüü gibi öretmen adaylarının bir günde balandıı
interneti bilme düzeyleri hakkındaki görüleri
dııı internet sü
süresine gör
göre in
2.66 – 3.63 arasında bir daılım göstermektedir. Tablo 18’de p deeri
ri 0.05 ‘ten
en küçük olduu
oldu için ortalamalar arasındaki fark anlamlıdır.
Öretmen adaylarından bir günde balandıı internet süresine
süresi göre interneti
neti bilme
me düzeyleri
düzeyle hakkında en çok bilgisi olan grup 7+ saat, en az
bilgisi olan grup 1 saatten az internet balantısı olan
n ö
ööretmen
retmen adaylarıdır.

C

TARTIMA
TARTI
ART

IE
T

Öretmen adaylarının interneti
hakkındaki
görüleri % 51.2 ile “Biliyorum” eklindedir. Öretmen adaylarının
erneti bilme düzeyleri
düz
hakk
ındaki
daki gö
internet konusunda en iyi bildikleri
leri
eri ilk üç sırasıyla
sırasıyla
yla “E-posta göndermeyi
gönderme ve almayı biliyorum”, “nternet'ten dosya yüklemeyi ve açmayı biliyor”
gönderm
ve “nternete nasıl eriildiini biliyorum” dur. Gelecekte e
interneti aktif ve etkin olarak kullanmakla sorumlu olacak öretmen adaylarının
eeitimde
itimde int
interneti çok iyi bilmeleri gerekmektedir.
açıdan
verilen hizmet öncesi eitimde gerek bilgisayar dersinde gerekse öretim ve
erekmektedir.
rekmektedir. Bu aç
a ıdan öretmen adaylarına
aday
formasyon derslerinde internet
nternet ve internetin eitimde
eitim
e
itimde kullanımı
kullanımı teorik ve uygulamalı olarak verilmelidir.
Öretmen
adaylarının
hakkındaki görüleri “Bazen (haftada bir kereden az)” eklindedir. Öretmen
men ada
adaylar
ının interneti, kullanma
lanma amaçları
a
adaylarının interneti
nterneti
terneti kullanma amaçlarının
amaçlar
am
ının ilk üçüü sırasıyla “Internet’te aratırma”, “E-Posta” ve “Sohbet” dir. “Web sayfası yayınlama” ve “Eticaret” i ise
se “hiçbir zaman” kullanmaktadır.
kullanmaktad
kul
dır. Bu sonuçlar dier aratırma sonuçlarıyla da uyumaktadır. Öretmen adayları interneti en çok “
eitim”,
”,, daha sonra “iletiim
“ileti
kurma”
ma” een az ise “ticari” amaçlı” olarak kullanmaktadır (Atav & Akkoyunlu & Salam, 2006; Çavu &
Gökda,
, 2006; Özdemir & Usta, 2007; Usta & Bozdoan & Yıldırım, 2007). Çevik & Yiit’in (2009) aratırmasına göre ise öretmen
adayları interneti
sohbet programlarını kullanarak iletiim kurmak amacıyla kullanmakta, nadiren de olsa gazete
nterneti en çok e- posta
posta veya
v
okumaktadırlar.
Öretmen
adaylarına verilen hizmet öncesi eitimde internetin “eitim-öretim amaçlı” olarak kullanımı benimsetilmelidir.
lar. Ö
Ö
retmen adayla
adaylar

Cinsiye göre nterneti
bilme konusunda erkek öretmen adayları kız öretmen adaylarına göre daha bilgilidir. Kız öretmen
n
nte
adaylarının internet bilgisi
lgi artırılmalıdır. Sınıfına göre nterneti bilme düzeyleri hakkında en çok bilgisi olan grup 5+ yıllık, en az bilgisi olan
lgis
grup 1. sınıf öretmen adaylarıdır. Bu sonuç hizmet öncesi eitimde öretmen adaylarına verilen internet eitimin, sınıf ilerledikçe öretmen
adaylarının internet bilgisini artırdıını göstermesi açısından önemlidir. Anabilim dalına göre nterneti bilme düzeyleri hakkında en çok
bilgisi olan grup müzik öretmenlii, en az bilgisi olan grup Sosyal Bilgiler öretmenlii anabilim dalı öretmen adaylarıdır. Tüm
branlardaki öretmen adaylarının yeterli internet bilgisi kazanmasına özel bir önem verilmelidir. Mezun olduu okula göre nterneti bilme
düzeyleri hakkında en çok bilgisi olan grup “Lisans”, en az bilgisi olan grup “Meslek ve Anadolu meslek lisesi” mezunu öretmen
adaylarıdır. nternete balandıı yere göre interneti bilme düzeyleri hakkında en çok bilgisi olan grup hem evinden hem üniversiteden hem
de internet kafelerden balanan, en az bilgisi olan grup üniversiteden balanan öretmen adaylarıdır. Öretmen adaylarının internete
balandıı noktaların sayısını artırmak gerekmektedir. Kaç yıldır internet balantısı yaptıına göre interneti bilme düzeyleri hakkında en çok
bilgisi olan grup 5+ yıldır, en az bilgisi olan grup 1 yıldır internet balantısı olan öretmen adaylarıdır. Bir günde balandıı internet süresine
göre interneti bilme düzeyleri hakkında en çok bilgisi olan grup 7+ saat, en az bilgisi olan grup 1 saatten az internet balantısı olan öretmen
adaylarıdır. Öretmen adaylarının hizmet öncesi eitimde internet bilgisini uygulamaya dökebilecei daha fazla internet balantı noktası
08.00-24.00 arası kullanıma sunulmalıdır.
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Abstract

C

Özet
Deneyim dersinde gözlemledikleri
gözlemle
gözleml
Bu aratırmanın amacı Sınıf Öretmenlii Bölümü örencilerinin,, Okul Deneyimi
öretmenlerin sınıf yönetimi
becerilerini nasıl bulduklarını örenmektir. Aratırmanın evrenini,
nini,, Celal Bayar Üniversitesi E
E
Eitim
itim Fakültesinde örenin gören 4. sınıf
örencileri oluturmaktadır. Aratırmanın örneklemini, Sınıf Öretmenlii
etmenli
menli
i Bölümünden
mün
amaçsal ör
örnekleme yöntemi ile belirlenen 60 örenci
oluturmaktadır.
Aratırmada veri toplama aracı olarak Yalçınkaya-Tombul
(2002)
Cronbach-alpha güvenirlik katsayısı .91
nka
2002) tarafından
taraf
rafı
f ndan
an gelitirilen
geli
olan “Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçei” kullanılmıtır.
Analizlerde, t testi,
tır. Ana
ti, ANOVA
NOVA ve korelasyon analizi teknikleri kullanılmıtır. Önem
düzeyi .05 olarak alınmıtır. Genel olarak örenciler,
gözlemledikleri öretmenlerin
nciler, gözl
gözlem
retmenlerin
menleri sınıf yönetimi becerilerine yönelik düüncelerinin
olumlu olduunu ifade etmilerdir.
Anahtar Kelimeler: Öretmen adayı,
Sınıf
becerileri, Okul deneyimi
ayıı, Sı
S
ınıf yönetimi becer

IE
T

The aim of this research is to learn class teacher department
departme student’s observations about class managing skills of teachers in
school experience lesson. The population
Bayar University, Faculty of Education fourth grade students. The
opulation
pulatio of the study consists at the Celal
C
sample consists of 60 students
selected according to purposeful sampling. Data collection instruments are
tss at “Class Teacher Department” sel
“Class Managing Skills Scale”
YalçınkayaTombul (2002) with the reliability of .91 t-test, ANOVA and correlation analysis
ale” developed by Yalç
ınkayaya Tom
Tomb
techniques are used. Thee significance
have pozitive thought of teachers that they observed in class managing
gnificance level is .05. Generally students
s
skills.
Key words:
Managing
rds:
ds: Teacher Candidate, Class M
Managi Skills, School Experience

GR
Sınıf
kurallarının
belirlenmesi, uygun bir sınıf düzeninin salanması, öretimin ve zamanın etkili bir ekilde
Sınııf yönetimi, sı
ssınıf
ınıf kurallar
ının be
yönetilmesi
olumlu bir örenme ikliminin gelitirilmesi sürecidir. Sınıf yönetimi konusunda bilimsel
mesi ve örenci
örenci davranılarının
ö
davranılarının
davra
n denetlenerek
den
denet
aratırmalar
yönetimi becerilerini gelitirmeyi amaçlayan bilim dalı, sınıf yönetimi olarak tanımlanabilir (Çelik,
malar yaparak, öretmenin
öretmenin sınıf
ö
sınıf y
sı
yö
2003). Bugün
demokrasi olduu gerçei, sınıf denen grubun yönetiminin de demokratik olmasını gerektirir.
ugün bilinenlere göre en iyi yönetimin
yö
y
Bu durumdaa sı
ssınıf
ınıf yönetimi, benze
benzer özelliklere sahip örenci gruplarının kendilerini yönetmesidir. Öretmenin görevi, bu yönetim iinin
danımanı olmaktır.
yönetimin genel kuralları, okul ve üst eitim yönetimlerince belirlenir (Baar, 2007).
maktıır. Bu yönetim
makt
yönetimi
Sınıf yönetimi,
önetimi, eeitim
önetimi
iti yönetiminin ilk ve temel basamaıdır. Eitim ve okul yönetiminin baarısı ve kalitesi büyük ölçüde sınıf
yönetiminin baarısı ve k
kalitesine balıdır (Çalık, 2007). Öretmenin kiisel özellikleri, derste kullandıı yöntem ve tekniklerle, çevreyle
ka
olan iliki ve iletiim, okul
k aile ibirlii, sınıfın fiziki durumu, sınıf ortamını ve yönetimini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır (Çalık,
2007). Çelik
(2003), Sınıf yönetiminin be boyutundan bahsederek, önemini vurgular. Bunlar, sınıfın fiziksel ortamının yönetimi, öretimin yönetimi,
zaman yönetim, sınıfta iliki yönetimi, örenci davranıının yönetimi olarak ifade edilebilir.
Eitim sisteminin temel öelerinden olan öretmenin, öretmenlik meslei açısından en önemli sorunlarından biri, hizmet öncesi
eitim sürecinde etkin bir eitim almasıdır (Sarıta, 2007). Öretmen adayları gerçek eitim ortamlarında gereksinim duyacakları bilgi,
beceri, tutum ve davranılarla yüzletirilmedikçe, aldıkları kuramsal bilgilerin onlar için fazla bir anlam ifade etmeyecei ve çok fazla bir ie
yaramayacaı açıktır. Öretmen adayları sınıf ortamında ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri ancak deneyimle örenilebilirler (Sarıta,
2007). Okul deneyimi-I dersinin, öretmen adayının hizmet öncesinde okul iklimine alıması, okuldaki yapılanmayı kavraması, okuldaki
birimleri tanıması ve öretmenlik meslei için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazanması gibi amaçları olup, daha çok gözlem aırlıklıdır.
Uygulama ancak gerçek ortamda yapıldıında öretmen adaylarına amaçlanan deneyimler kazandırılabilir. Bu nedenle öretmen eitiminde
uygulama çalımalarının ayrı bir önemi bulunmaktadır (Kudu, Özbek ve Bindak, 2006). Okul Deneyimi ve Öretmenlik Uygulaması
derslerinin istenilen bir ekilde baarılı olup olmadıı, eksikliklerin neler olduu ve bu eksikliklerin giderilmesinde neler yapılmalı sorusunun
cevaplandırılması önemli bir husustur. Bu nedenle öretmen adayları, uygulama okulu öretmenleri ve fakülte öretim elamanlarının bu
derslerle ilgili söylemelerinin tespit edilmesi, bu derslerin daha da verimli bir ekilde yürütülmesine katkı salayacaktır (Azar, 2003).
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Bu aratırmadan elde edilecek bilgiler ile Celal Bayar Üniversitesi Eitim Fakültesi Sınıf Öretmenlii Bölümü örencilerinin,
Okul Deneyimi dersinde gözlemledikleri öretmenlerin sınıf yönetimi becerilerini nasıl buldukları örenilmeye çalıılacaktır. Ayrıca,
aratırmadan elde edilecek verilerin, sınıf öretmenlerine, bu alanda hizmet veren öretim elemanları ile program gelitirme uzmanlarına ve
yöneticilere fikir vererek, kaynaklık edecei, öretmen adaylarına da yol gösterecei düünülmektedir.
Aratırmanın Amacı
Bu aratırmanın temel amacı, Celal Bayar Üniversitesi Eitim Fakültesi Sınıf Öretmenlii Bölümü örencilerinin, Okul Deneyimi
dersinde gözlemledikleri öretmenlerin sınıf yönetimi becerilerini nasıl bulduklarını örenmektir. Böylelikle Okul Deneyimi dersinin, sınıf
yönetimi dersi üzerindeki etkililii belirlenerek, elde edilen bulgular dorultusunda Okul Deneyimi dersinde öretmen adayları tarafından
gözlenen öretmenlerin sınıf yönetimi becerileri hakkında bilgi toplanmaya çalıılacaktır.

10

Problem Cümlesi
Sınıf Öretmenlii Bölümü örencileri, Okul Deneyimi dersinde gözlemledikleri öretmenlerin sınıf yönetimi becerilerini nasıl
bulmaktadırlar?
Bu temel problem dorultusunda aaıdaki sorulara cevap aranmıtır;
Sınıf Öretmenlii bölümü örencilerinin düünceleri,
1. cinsiyet
2. mezun olduu okul türü
3. anne-baba eitim düzeyi
4. ikamet ettii yer
5. aile aylık gelir düzeyi
dorultusunda farklılık göstermektemidir?
ARATIRMA YÖNTEM
Aratırma Deseni
Aratırma, betimsel yöntemlerden tarama modelli bir çalımadır. Betimleyici
yaklaım,
durumu
tanımlamayı
etimleyici yak
yakla
ım, ilgilenilen
ilgilen
du
amaçlamaktadır. Tarama modelleri ise var olan durumu, var olduu ekliyle betimlemeyi
aratırma
yaklaımıdır
(Karasar, 2009).
mlemeyi
lemeyi amaçlayan
amaçlay ara
tırma yakla
yakla
ım

20

Evren ve Örneklem
klem
Aratırmanın evrenini, Celal Bayar Üniversitesi Eitim Fakültesinde
eitim
tesinde 2009-2010
2009eitim
m öretim
ö
öretim yılında örenim gören 4. sınıf
örencileri oluturmaktadır. Aratırmanın örneklemini, Sınıf Öretmenlii
nli
nli
i Bölümünden amaçsal örnekl
örnekleme yöntemi ile belirlenen 60 örenci
oluturmaktadır.

Veri Toplama
plama
lama Aracı
Aracı
Aratırmada veri toplama aracı olarak, aratırmacı
Kiisel
Bilgi Formu ile “Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçei”
ma tarafından gelitirilen
en K
Ki
isel Bi
kullanılmıtır.

C

Verilerin
ve Yorumlanması
Verileri Analizi
Ana
mlan
Veriler, t testi, ANOVA ve korelasyon
asyon
yon analizi teknikleri ku
kkullanılarak analiz edilmitir. Önem düzeyi .05 olarak alınmıtır. Analiz
sonuçları yorumlanmı, bu dorultuda öneriler
erilerr getirilmitir.
getirilmitir.
ge
Kiisell Bil
Formu:
Bilgi F
Kiisel Bilgi Formu olarak,
olduu okul türü, anne-baba eitim düzeyi, ikamet ettii yer ve ailesinin
ak,
k, ö
öörencilerin,
rencilerin, cinsiyet, mezun ol
oldu
aylık gelir düzeyi ile ilgili konular
bilgii almaya yarayan bir form
hazırlanmıtır.
ar hakkında
hakk
f

IE
T

Sınıff Yöne
Yönetimi Becerileri Ölçei
Yö
Delson (1982) taraf
tarafından
Sınıf
tarafı
fından gelistirilen S
ınıf Yönetimi Becerileri Ölçeinin, Türkiye’de Geçerlik güvenilirlik çalıması Yalçınkaya ve
Tombul tarafından yapılmıtır.
appılm
lmııtır. 25 maddelik
elik Sınıf
S
Sıınıf Yönetimi
Yönetim Becerileri Ölçei (SYBÖ)’nin her bir maddesinde sınıf yönetimi sürecinin farklı
aamaları ile ilgilii öretmen
gözlemlenmektedir. Ölçekteki tüm ifadeler olumlu ifadeleri içermekte
öretmen becerileri gözlemci ad
aday öretmenlerce
ö
olup; 0: gözlenmedi,
zayıf,
nmedi,
medi, 1:
1 zay
ııf, 2: orta, 3: iyi, 4: çok
ço iyi seklinde puanlanmaktadır. Ölçek maddelerinden alınan puanlar deerlendirilirken
kullanılacak puan aralıkları
aralıklarrı u
u ekildedir: 0–079:
0–07 gözlenmedi, 0,80–1,59: zayıf, 1,60–2,39: orta, 2,40–3,19: iyi, 3,20–4,00: çok iyi
(Yalçınkaya
aya ve Tonbul, 2002).
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BULGULAR
Tablo I: Örencilerin, cinsiyet, mezun olduu okul türü, anne-baba eitim düzeyi, ikamet ettii yer, aile aylık gelir düzeyine göre daılımları
n

%

X

ss

t/F

Kız
Erkek

35
25

58,3
41,7

93,2
93,9

12,7
12,3

0,217

0,829

Lise
Anadolu Lisesi
A.Ört. Lisesi

43
16
1

71,7
26,7
1,7

92,8
95,3
93,0

12,5
12,7
-

0,221

0,802

Anne-baba eitim düzeyi

lköretim
Orta öretim
Yük. öretim

Anne-baba
44 30
10 19
6
11

kamet edilen yer

Köy
Kasaba
lçe
l

7
3
24
26

11,7
5,0
40,0
43,3
3,3

Aile aylık gelir düzeyi

0-600 TL.
601-1000 TL
1001-1500 TL
1501 TL ve üzeri

11
21
18
10

18,3
35,0
30,0
16,7

Cinsiyet
(n= 60)

Mezun olunan okul türü

*P < .05

20
10

Özellik

73,3
16,7
10,0

50,0
31,7
18,3

P

93,2
92,2
97,7

12,4
14,0
10,6
10

0,402
0,40

0,671
0,

95,00
93,7
91,6
94,8

9,4
12,5
14,8
10,9

0,307

0,821

92,5
93,1
31
91,2
97,6

14,2
9,5
12,3
16,2

0,593

0,622

IE
TC

Tablo I’ e göre, aratırmaya katılan örencilerin
ncilerin
cilerin %
%58,3’ü kız, %41,7’si
’si de erk
erkektir. Düz lise mezunu olanlar (%71,7), dier okul
türlerine göre daha fazladır. Anne-baba eitim düzeylerine
bakıldıında,
hem annelerin
üzeylerine ba
bak
ıl
nneleri hem de babaların büyük bir çounluunun ilköretim
mezunu olduu görülmektedir. Örencilerin yaadıkları
il (%43,3)
ve ilçelerdir (%40,0). Aile gelir düzeyleri açısından
yaaad
adııklar
k ı yerler çounlukla
ço
%4
%43
601-1000 TL arası gelire sahip olan ailelerin
örencileri
n ö
rencileri bulunmaktadır
bulunmaktad (%35,0).
Öretmen adayı örencilerr uygulanan
“Sınıf
Becerileri Ölçeinden” elde edilen bulgular öyledir: 25 maddelik
anan “S
ınıf Yönetimi
imi Be
SınıfYönetimi Becerileri Ölçeinden alınabilecek
puanlar 0-079 ile 3,20-4,00 dır..Buna göre örencilerin yetersiz
alıınabilecek en düük
al
düük ve enn yüksek
yü
olarak gözlemledii öretmen becerisi
ecerisi
cerisi ( X : 3,32)
2) olarak belirlenmi
belirlenmi
belirlenmitir.
ti
t Öretmenlerin “Örencilere adıyla seslenme” leri ( X : 4.25 ) ise en
baarılı uyguladıkları sınıf yönetimi
netimi becerisi olarak ifade edilmi
edilmi
edilmitir.
tir Genel olarak örencilerin, gözlemledikleri öretmenlerin sınıf yönetimi

becerilerine yönelik düüncelerinin
ortalamasının
ncelerinin
celerinin ortalama
ortalamasının X : 3,74 olduu
ol
ve iyi düzey aralıında yer aldıı görülmektedir.
ki vveriler do
rultusunda,
tusunda örencilerin,
örencile
Tablo I’ deki
dorultusunda,
düüncelerinde, cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık olup olmadıını
belirlemek amacıylaa yapılan
yapılan t testi analiz sonucunda,
yapı
sonucun anlamlı
an
bir farklılıa rastlanmamıtır. Örencilerin düüncelerinde, mezun olduu okul
türü, annenin-babanın
banıın eitim
ban
eitim düzeyi,
üzeyi, ikamet ettii
ettii yer
etti
y ve aylık gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık olup olmadıını belirlemek amacıyla
yapılan ANOVA
VA analizi sonucunda
sonucund da anlaml
anlamlıı fark
farklılıa
k
rastlanmamıtır.

SONUÇ VE ÖNERLER
Sonuç
Fakültesi Sınıf Öretmenlii. Bölümü örencilerinin, Okul Deneyimi dersinde gözlemledikleri
Celal Bayar Üniversitesi Eitim
Ei
E
öretmenlerin
nasıl bulduklarını örenmeyi amaçlayan bu aratırmada, aaıdaki sonuçlara ulaılmıtır.
rin sınıf
sınıf yönetimi
sı
etimi becerilerini
beceril
becerile
Bu çalımada
çalıımada gözlem yyapan öretmen adayları, sınıf yönetimi becerilerinden “sınıf düzenlemesinin çekicilii” nin öretmenler
çal
tarafından yeterince
gözlemlediklerini ifade etmilerdir. Aratırmacılar, bu dersin teorik ilendii derslerde öretmen
nce uygulanmadıını
uygulanm
adaylarının gözlemlerini
lerini v
ve paylaımlarını sıklıkla almılardır. Öretmen adayları bu tip becerilerin kullanılması sayesinde örencinin sınıf
içerisinde rahat etmesine
sin ve uygun örenme ortamının hazırlanmasına katkı salamaya yönelik önemli bir adım olabileceini ifade
etmilerdir.
“Örencilere adıyla hitap etme” öretmenler tarafından en iyi uygulanan beceri olarak gözlenmitir. Öretmen adayları bu tip
becerilerin kullanılması sayesinde, öretmenin istedii örencinin dikkatini anında derse çekebileceini, ayrıca adıyla hitap edilen
örencilerin kiilik geliiminin olumlu yönde destekleneceini düündüklerini ifade etmilerdir.
Örenciler, gözlemledikleri öretmenlerin sınıf yönetimi becerilerini önemli düzeyde yeterli olarak algıladıklarını belirtmilerdir.

Örencilerin, düüncelerinde, cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılan t testi analiz
sonucunda anlamlı bir farklılıa rastlanmamıtır. Örencilerin düüncelerinde, mezun olduu okul türü, anne-babanın eitim düzeyi, ikamet
ettii yer ve aylık gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılan ANOVA analizi sonucunda da
anlamlı farklılıa rastlanmamıtır.
Tartıma
Alanyazında yapılan çalımalar da sonuçlarla benzerlikler göstermektedir. Akın (2006) Öretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile
i doyumlarını aratırdıı çalımasında Öretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin genel olarak iyi düzeyde olduunu belirlemitir. Çalımada
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ayrıca, öretmenlerin “örenciye adıyla seslenme” konusunda ise çok iyi düzeyde oldukları, “deiik ders etkinliklerini ders saatine dengeli
yayabilme”, “sınıf düzenlemesinin çekicilii” ve “sınıftaki oturma düzenini deiik örenme etkinliklerine izin verecek biçimde
düzenleme” konularında ise orta düzeyde olduklarını tespit etmitir.
Yılmaz (2008), Dersin akıını bozan istenmeyen davranıları yönetme stratejilerinin incelenmesi adlı çalımasında öretmenlerin
dersin akıını bozan istenmeyen örenci davranılarına karı ister dersin baında ister ortasında isterse sonunda olsun en çok “örenciye
adıyla seslenme” eklinde tepki verildiini ortaya koymutur. Aratırmanın sonucunda öretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinden biri olan
“sınıfı ortamının çekicilii”ni uygulamada eksik oldukları sonucu elde edilmitir. Bu becerinin önemine Baar (1999), “Sınıflarda, dıardan
gelen ısı ve ııktan korunmak amacıyla kullanılabilecek kalın mavi perdeler vardır. Perdelerin çekiciliinin, görünüm güzelliinin olduu
söylenemez. Masalarda örtü bulunmadıı, sınıflarda albeni salayıcı bir özellie rastlanmadıı için sınıflar bu açıdan "hiç çekici deil" olarak
deerlendirilmitir. Bu durumda örencilerin sınıftan yararlanma düzeylerinin dümesi, zil çalar çalmaz sınıfı terk etmek istemeleri doaldır”
eklinde vurgu yapmıtır.

10

Öneriler
Aratırma bulguları sonucunda aaıdaki önerilerde bulunulmutur.
Aratırma bulgularından olan “sınıf düzenlemesinin çekicilii”nin öretmenler tarafından yeterince
yeterinc uygulanmadıının
gözlemlenmesi ile ilgili olarak, sınıf öretmenlerinin bu tip eksiklikleri gidermelerini salamak amacıyla gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır.
erekli düzenlem
Bu tür düzenlemelerin, örencinin sınıf içerisinde rahat etmesine ve uygun örenme ortamının hazırlanmasına
yönelik
lanmas
nma ına katkı
katkkı salamaya
sa
sa
l
önemli bir adım olacaı söylenebilir.
Öretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin gelistirilmesi adına Eitim Fakültelerinde okutulmakta olan Sınıf
dersleri
Sınıf Yönetimi
önet
yeniden ele alınarak, gözden geçirilmelidir. Sınıf öretmenlerinin, sınıf yönetimi becerilerini
ini gelitirebilmek
geli
gelitirebilmek için etkili iletiim,
iletiim empati,
ileti
çatıma çözme ve uzlama salama gibi temel konularda eitim almaları salanmalıdır. Meslekte
meslee yeni
ekte tecr
tecrübeli ööretmenlerin
retmenlerin
retmenlerin m
balayan öretmenlere anlayılı davranarak, birikimlerini paylamaları ve aktarmalarıı salanmal
salanmalıdır.
malıdır.
r. Bu amaçla zaman zaman Eitim
Fakültelerinde “Sohbet günleri” düzenlenmelidir.
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ÖRETMEN ADAYLARININ ÖRENME STLLER VE BLGSAYARA
YÖNELK TUTUMLARI
PROSPECTIVE TEACHERS’ LEARNING STYLES AND ATTITUDES
TOWARDS COMPUTER
Ar. Gör. Emine Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Devrim Üzel
Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eitim Fakültesi, lköretim Matematik Öretmenlii A.B.D.
eozdemir@balikesir.edu.tr, duzel@balikesir.edu.tr

Özet
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Anahtar kelimeler: Bilgisayara yönelik tutum, örenme stilleri, öretmen
en
n adayları
aday
adayları

10

Bu çalımada öretmen adaylarının örenme stilleri ve bilgisayara yönelik tutumları incelenmitir.
Balıkesir
Üniversitesi Necatibey
tir.. Ba
Bal
ıkesir Üniversi
Eitim Fakültesinde 2009-2010 eitim-öretim yarıyılı güz döneminde lköretim Bölümü Matematik
Öretmenlii(MÖ),
Sosyal Bilgiler
tik Öretmenli
retm i(MÖ),
Ö), Sos
So
Öretmenlii(SBÖ), Fen Bilgisi Öretmenlii(FBÖ) ve Sınıf Öretmenlii(SNÖ) Anabilim dallarında
Sınıf
lla ında örenim
llar
renim gören 4. Sı
S
ınıf ööretmen
adaylarından tesadüfi olarak seçilen 276 öretmen adayı çalıma grubunu oluturmutur. Aratırmada
Üzel ve
tırmada
rmada veri toplama araçları
araçları olarak
ola
Özdemir(2008) tarafından gelitirilen “Lisans Örencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumlarını
(1985) tarafından
nı Belirleme
lirleme Anketi” ile Kolb (1985
gelitirilen “Örenme Stili Envanteri” (ÖSE) kullanılmıtır. Öretmen adaylarının bilgisayara
tutumlarıı ile
cinsiyetleri arasında
gisayara yönelik tu
tutumlar
le cinsiy
arının bilgisayara
gisayara yönelik
yönel tutumlarının
tutumlar
bulundukları
anlamlı bir farklılık olmadıı görülmütür [t(279)= -.699, p>.05]. Öretmen adaylarının
bölümlere göre farklılamadıı görülmütür [F(3-277)= 2.181: p>.05]. Öretmen adaylarının
adaylarıının
adaylar
n bilgisayara yönelik tutumları
tutum
sahip oldukları
örenme stillerine göre farklılamadıı görülmütür [F(3-277)= 1.708: p>.05]. Öretmen
Öretmen adaylarının
aday
adaylarının sahip oldukları
oldukl
olduk
örenme stilleri ile
95, p< .05].
bulundukları bölümler arasında anlamlı bir farklılık olduu sonucuna ulaılmıtır[X
tır[X
X2(9)
( = 27.795,
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Çaımızın
çaı
mızın bilgi
b
çaı olması
olm ı ve örenmede
olmas
örenmed
med kazanılması gereken bilgi, beceri, tutum ve davranıların gün geçtikçe artması, bireyin
etkin örenmesini
Bireyin sahip olduu örenme stili/ stilleri dorultusunda hazırlanmı eitim programlarının
mesini zorunlu kı
kkılmaktadır.
ılmaktad
lm
ır. Bireyi
uygulanması
kazanmaktadır.
Örenme
stillerine hitap eden yaklaım ve yöntemlerle yapılan öretim; öretim elemanı ve öretmen
ması önem kazanmaktad
kazanmak
ır. Ö
renme
re
adayı aras
arasındaki
iletiimin
artmasını,
adayının baarısının ve özgüveninin artmasını ve farklı türden örenenlerin uyum içinde
arası
ındaki ileti
ileti
imin artmas
ın
nı, ö
ööretmen
re
r
çalımasını
sını mümkün kı
kkılmaktadır(Tatar
ılmaktad
lm
ır(Tatar
r(Tatar ve Tatar, 2007). 1960’larda Rita Dunn’ın çalımalarıyla balayan örenme stili modelleriyle ilgili
aratırmalar
ar hızla
hızla artmı
hı
artmı ve pek çok bilim adamı tarafından farklı örenme stili modelleri ortaya konmutur. Curry’nin modelindeki bilgiyi
artmı
leme katmanı
anıı bilgiyi
an
bilg ilemedeki
ilemedek
lemedek bireysel – zihinsel yaklaımları ele alan katmandır. Bu katman içerisine dahil olan örenme stilleri;
Reinert, 4MAT, Gregorc, Huney
Hune Mumford ve Kolb en bilinen örenme stilleri modelleridir(Süral, 2008).
Kolb, örencileri
rencileri öörenme tercihlerine göre sınıflandıran bir model gelitirmitir. Kolb’ un gelitirdii modelin temelini deneyimsel
rencile
örenme kuramı oluturmaktadır.
Bu kurama dayalı olarak, bireylerin olay, olgu ve fikirlere nasıl yaklatıklarını ve sorunları nasıl
turm
tur
çözdüklerini açıklamaya çalımıtır. Deneyimsel örenme kuramında örenme, örenme çemberi üzerinde tasarlanmı ve bu çemberde dört
örenme biçimi tanımlanmıtır. Bu örenme biçimleri somut yaantı, yansıtıcı gözlem, soyut kavramsallatırma ve aktif yaantı olarak
sıralanmaktadır. Her bir örenme biçiminde farklı örenme yolları vardır. Örnein, somut yaantı “hissederek, dokunarak”, yansıtıcı gözlem
“izleyerek, dinleyerek”, soyut kavramsallatırma “düünerek” ve aktif yaantı ise “yaparak” örenmeyi temel almaktadır. Bireylerin örenme
tercihlerine göre gelitirilen bu modelde örenme stilleri; imgesel(deitiren), analitik(özümseyen), saduyulu(ayrıtıran) ve
dinamik(yerletiren) olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Kolb’un tanımladıı örenme stillerinden, saduyulu(ayrıtıran) örenme stilinde
soyut kavramsallatırma ve aktif yaantı örenme yeterlilii baskındır. mgesel(deitiren) örenme stilinde, somut yaantı ve yansıtıcı
gözlem örenme yeterlilii baskındır. Analitik(özümseyen) örenme stilinde, soyut kavramsallatırma ve yansıtıcı gözlem örenme
yeterlilii baskındır. Dinamik(yerletiren) örenme stilinde, somut yaantı ve aktif yaantı örenme yeterlilii baskındır. (Akar ve
Akkoyunlu, 1993; Güven ve Kürüm, 2008; Krishnamurthi, 2010).
Literatürde, Kolb örenme stili envanteri kullanılarak yapılan çalımalar incelendiinde, çok sayıda deneysel ve ilikisel
çalımaların yürütüldüü görülmektedir. Bu konuda yapılan ilikisel çalımalarda örenme stilleri ile çeitli deikenler arasındaki ilikilere
bakılmıtır (Ergür, 1998; Yoon, 2000; Fowler, 2002; Kılıç, 2002; Demirba ve Demirkan, 2003; Kılıç ve Karadeniz, 2004; Loo, 2002; Kaf
Hasırcı, 2006). Çaımızın bilgi çaı olması ve teknolojideki hızlı gelimeler, örenme stillerine hitap eden yaklaım ve yöntemlerle yapılan
öretimin bilgisayarla desteklenmesini gerektirmitir. Günümüz ve gelecein öretmenleri, insan hayatının büyük bir parçası olan ve
eitimdeki etkisi iyice anlaılmı olan bilgisayarları etkili ve verimli bir ekilde kullanabilmelidir. Bu durum MEB tarafından hazırlanan
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öretmen yeterliliklerinden birisi olarak da kabul edilmitir (MEB, 2000, s.82). Biliim teknolojilerinin eitimde kullanılması ülkemiz ve
gelimekte olan ülkeler için özel bir önem taımaktadır. Hem öretim süreçlerinin nitelik ve verimliliinin arttırılması hem de hızlı nüfus
artıına yetiemeyen öretim sunumundaki yetersizlikler nedeniyle biliim teknolojilerinden eitim alanında yararlanma bir ihtiyaç halini
almıtır(Orhun, 2000). Çaımızda teknolojiyi tanıma, bilme ve kullanma becerisi eitimcilerin ve öretmenlerin kazanması gereken temel
becerilerdendir. Bilgiye ulamada, onu kullanmada, üretmede ve paylamada en gelimi teknolojik araç ise bugün için bilgisayarlardır.
Günümüz toplumlarında bilgisayar okuryazarlıı, okuma yazma kadar önemli olan temel bir beceridir. Bilgisayar teknolojisini tanıma,
kullanma ve olumlu tutum gelitirme aynı zamanda günümüz modern ve çada insanının özelliklerindendir(Halis, 2002).
Bu balamda öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının ve örenme stillerinin belirlenmesi ve çeitli deikenler
açısından incelenmesi önem kazanmaktadır. Bu çalımada u problemlere yanıt aranmıtır:
1. Öretmen adaylarının örenme stillerinin cinsiyet ve bölüm deikenlerine göre daılımı nedir?
2. Öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutum puanları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
3. Öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları bulundukları bölümlere göre farklılamakta mıdır?
4. Öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları sahip oldukları örenme stillerine göre farklılamakta mıdır?
5. Öretmen adaylarının sahip oldukları örenme stilleri bulundukları bölümlere göre farklılamakta mıdır?
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YÖNTEM
Aratırmanın Modeli
Öretmen adaylarının örenme stillerinin bilgisayara yönelik tutumlarının neler olduunu, öretmen
bilgisayara
ö
retmen adaylarının
adayla
yönelik tutumlarının bulundukları bölümlere, cinsiyet ve sahip olunan örenme stilleri deikenlerine göre
farklılamadıını ve
re farkl
ffarklılaıp
ılaıp
p farkl
öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları ile örenme stilleri arasında iliki olup olmadıını
amacıyla
ını belirlemek
elirlemek amacı
amac
ıyla bbu çalımada
ilikisel tarama modeli kullanılmıtır. likisel tarama, “iki ve daha çok sayıda deiken arasında birlikte
deiim
rlikte dei
iim varlıını
varlıını ve/veya
v
/vey dderecesini
belirlemeyi amaçlayan aratırma modelleridir. likisel çözümleme, korelasyon türü ilikiler
karılatırma
elde edilen
err vey
veya kar
ıla
latırma yolu ile eld
ilikilerdir” (Karasar, 2005).
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Çalıma Grubu
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eitim Fakültesinde 2009-2010 eitim-öretim
lköretim
Bölümü
m-ö
-ö
retim yarıyılı
yarıyılı güzz döneminde
döne

Matematik Öretmenlii(MÖ), Sosyal Bilgiler Öretmenlii(SBÖ), Fen Bilgisi Öretmenlii(FBÖ)
Anabilim
Öretmenli
retmenli
i(F
i(FBÖ) ve Sınıf
Sınıff Öretmenlii(SNÖ)
Öretm
Ö
re
dallarında örenim gören 4. Sınıf öretmen adaylarından basit seçkisiz örnekleme
öretmen adayı çalımaya
neklem
kleme yöntemi
emi ile seçilen 276 öö
katılmıtır (Büyüköztürk,Kılıç, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010, s.84).. Çalımaya
matematik(69 bayan, 1
Çalımaya genel olarak 110 ilköretim
ilköre
erkek), 51 sosyal bilgiler(22bayan, 29erkek), 64 sınıf(48 bayan, 16 erkek),
adayı katılmıtır.
), 56 fen bilgisi(38bayan,18erk
bilgisi(38bayan,18erkek) ööretmen

Veri toplama araçları
Aratırmada öretmen adaylarının bilgisayara yönelik
lik tutumlarını
tut
tutumlarını belirlemek amacıyla
amac
amacııyla Üzel ve Özdemir(2008) tarafından
gelitirilen lisans örencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarını belirleme
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı
elirleme
rleme anketi kullanılmıtır.
ku
kullan
ılmıtır. Anketin
An
.904 olarak bulunmutur.
Aratırmada örencilerin örenme stillerini belirlemek
amacıyla
tarafından gelitirilen, 12 maddelik Kolb Örenme
el
yla Kolb
b (1985) tara
Stili Envanteri (ÖSE) kullanılmıtır. Akar ve Akkoyunlu
çevrilen ÖSE’ nin alt ölçeklerinin güvenirlik
koyunlu (1993: 42) tarafından
arafı
f ndan
dan Türkçeye
Türkçe
Türkç
katsayıları somut yaantı için .58, yansıtıcı gözlem
için .71, aktif yaantı için .65 , soyut – somut ölçeinde
m için .70, soyut
ssoy kavramsallatırma
attırma iç
.77 ve aktif –yansıtıcı ölçeinde .76 olarak belirlenmitir.
rlenmi
lenmitir.
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BULGULAR
BULGU
ULG
Öretmen adaylarının örenme
tutumları arasındaki ilikinin belirlenmesinin amaçlandıı bu
nme stilleri ile bilgisayara yönelik
yö
aratırmanın bulguları, betimsel ve yorumlay
yorumlayıcı
yoruml
ıcı istatistik olmak üzere iki
i balıkta incelenmitir.
Betimsel istatistik
Balıkesir Üniversitesi
gören öretmen adaylarının örenme stilleri ile bilgisayara yönelik
si Necatibey
Necatib Eitim
Eitim Fakültesinde ö
öörenim

tutumları arasındaki ilikiyi
gerçekletirilen bu çalımada yanıt aranan soruların birincisi, öretmen adaylarının
yii belirlemeye yönelik olarak gerçek
gerçekl
sahip oldukları örenmee stillerinin
çalımaya katılan öretmen adaylarının örenme stilleri belirlenmi ve
tillerinin neler olduudur.
oldu
ol udur. Bu amaçla
am
öretmen adaylarının sahip oldukları
oldukları örenme
enme stillerine
s
ait frekans daılımları Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmitir:
Tablo 1. Öretmen
oldukları örenme stillerinin bölüm deikenine göre daılımı
Öretmen adaylarının
Ö
adaylar
arıının sahip
s
Örenme stilleri
mgesel
Analitik
Saduyulu
Dinamik
Toplam
(deitiren)
(de
itiren
tir
(özümseyen)
(ayrıtıran)
(yerletiren)
Bölüm
üm
IMO 11
41
49
9
110
SB
SBÖ
16
20
12
3
51
SNÖ 6
23
23
12
64
12
22
11
56
FBÖ 11
Toplam
44
96
106
35
281
plam

Çalımaya katılan 110 ilköretim matematik öretmen adayının 11’i imgesel, 41’i analitik, 49’u saduyulu, 9’u dinamik örenen
öretmen adayı olarak tespit edilmitir. 51 sosyal bilgiler öretmen adayının 16’sı imgesel, 20’ si analitik, 12’si saduyulu, 3’ü dinamik; 64
aday sınıf öretmeninin 6’sı imgesel, 23’ü analitik, 23’ü saduyulu, 12’si dinamik; 56 fen bilgisi öretmen adayının ise 11’i imgesel, 12’si
analitik, 22’si saduyulu, 11’i dinamik örenen öretmen adayı oldukları görülmütür.

Tablo 2. Öretmen adaylarının sahip oldukları örenme stillerinin cinsiyet deikenine göre daılımı
Örenme stilleri
mgesel
Analitik
Saduyulu
Dinamik
Toplam
(deitiren)
(özümseyen)
(ayrıtıran)
(yerletiren)
Cinsiyet Bayan 20
54
82
21
177
Erkek 24
42
24
14
104
Toplam
44
96
106
35
281
Çalımaya katılan 177 bayan öretmen adayının 20’si imgesel, 54’ü analitik, 82’si saduyulu, 21’i dinamik örenen öretmen
adayı iken 104 erkek öretmen adayının 24’ü imgesel, 42’si analitik, 24’ü saduyulu, 14’ü dinamik örenen olarak oldukları tespit edilmitir.
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Yorumlayıcı istatistik
Öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları, cinsiyetleri ile bölümleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadıı ilikisiz
örneklemler t testi ve tek yönlü ANOVA kullanılarak analiz edilmitir. Analiz sonuçları Tablo 3 ve Tablo 5’ te verilmitir.
Tablo 3.Öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının cinsiyet deikenine göre t-testi sonuçları
Cinsiyet
N
Ortalama
Standart sapma
sd
t
p
Bayan
177
101.8023
15.28556
279
-.699
.485*
Erkek
104
103.0673
13.50963
*p>.05
Çalımaya katılan öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutum puanları arasında bayan öretmen adaylarına lehine -1,26505
puanlık bir fark bulunmaktadır. Bu farkın anlamlı olup olmadıı ilikisiz örneklemler t testi ile incelenmi ve öretmen adaylarının
bilgisayara yönelik tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmemitir [t(279)= -.699, p>.05]. Sonuç olarak öretmen adaylarının
bilgisayara yönelik tutumları cinsiyete göre anlamlı bir ekilde deimemitir(Büyüköztürk, 2006). Öretmen adaylarının bilgisayara yönelik
tutumlarıyla ilgili yapılan çalımalara bakıldıında benzer sonuçlar elde edilmitir (Asan, 2002; Birgin, Kutluca ve Çatlıolu, 2008; Deniz ve
Köse,2003; Gerçek, Köseolu, Yılmaz ve Soran, 2006; Shapka&Ferrari,2003; Günhan, Yavuz ve Baer, 2007; Papov
Papovich, Gullekson, Morris
& Morse, 2008; Sülün, enler ve Kozcu 2004;Yuen & Ma, 2002; Yumuak ve Kıyıcı, 2004).
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Tablo 4.Öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının bölüm deikenine göre tekk yönlü
nlü Anova sonuçları
sonuçlar
Varyansın
Kareler
sd
Kareler
F
p
kaynaı
toplamı
ortalaması
Gruplar arası
1385.426
3
461.809
2.181
1
.09*
09*
Grup içi
58640.019
277
211.697
Toplam
60025.445
280
*p>.05
Öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının bulundukları bölümlere
mlere göre farklılaıp
farklılaıp farklılamadıı
farkl
rklııla
lamadı tek yönlü ANOVA
ile analiz edilmitir. Analiz sonuçlarına göre öretmen adaylarının bilgisayara
ara
ra yönelik tutum puanları
puanları arasında
aras
rasıınd
n anlamlı bir farklılık
görülmemitir [F(3-277)= 2.181 : p>.05]. Sonuç olarak öretmen adaylarının
bölümlere göre
ın bilgisayara yönelik tutumları
tutumları bulundukları
bul
anlamlı bir ekilde deimemitir(Büyüköztürk, 2006). Bu sonuç, Birgin, Kutluca&Çatlıolu’
yılında
Kutluca&Çatl
ca&Ç ıolu’ nun 2008
2
yılınd yaptıkları sayısal ve sözel
aırlıklı bölümlerde örenim gören öretmen adaylarının bilgisayara
çalımasının sonuçlarıyla
raa yönelik tutumlarının
tutum
tutumlarının karılatırılması
kar
arıla
l tırıl
benzerlik taımaktadır. Ancak Asan’ ın 2002 yılında yaptıı çalımasında
mas
asıında fen bilgisi ve sosyal bilg
bilgiler öretmen adaylarının bilgisayara
yönelik tutumlarının anlamlı biçimde farklılatıı tespit edilmitir.
Öretmenlii
tir.
r. Fen Bilgisi Ö
retmenli
etmenli
i Bölümü
Bölüm ile Sosyal Bilgiler Öretmenlii
Bölü
Bölümü arasındaki farkın, Fen Bilgisi Öretmenlii Bölümü lehine
anlamlıı oldu
olduu
Sınıf
Öretmenlii Bölümü ile Sosyal Bilgiler
ine anlaml
old
u ve S
ınıf Ö
Öretmenlii Bölümü arasındaki farkın, Sınıf Öretmenlii Bölümü
ın 2008 yılındaki çalımasında tespit
mü
ü lehine anlamlı
anlaml olduu Baarmak’
Baar
edilmitir. Bu aratırmanın sonuçları günümüzde öretmen adaylarının
ve bilgisayar kullanmanın giderek artması
nın bilgisayara
ayara sahip olma
olm
o
nedeniyle bölümlere dayalı farklılıın giderek kapandıı
eklinde açıklanabilir.
ı e
nabilir.
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“Öretmen adaylarının bilgisayara yönelik
oldukları örenme
nelik tutumları
tutumları sahip
tutumla
s
örenm stillerine göre farklılamakta mıdır?” sorusuna yanıt
aramak amacıyla toplanan veriler tek yönlü ANOVA
kullanılarak
NOVA kullan
ılarak aanaliz edilmitir.
r Analiz sonuçları Tablo 5 ve Tablo6’ da verilmitir.

Tablo 5.Öretmen
adaylarının
oldukları
örenme stillerine ait betimsel istatistikler
retmen
retmen adayla
adaylar
ının sahip olduklar
ukla ı ö
Örenme stili
N
Ortalama
Standart sapma
mgesel (deitiren)
en)
n)
44
101.6818
15.20981
Analitik(özümseyen)
96
103.4479
14.38191
seyen)
9
Saduyulu(ayrıtıran)
106
103.0943
11.90560
ayr
yrııtıran)
ra
Dinamik(yerletiren)
35
97.2857
20.61920
(yerle
yer tiren)
t
Toplam
m
281
102.2705
14.64160

Çalımaya
maya katılan
katılan öretmen
öre
retmen adaylar
adaylarının
ınıın bilgisayara yönelik tutum puan ortalamaları imgesel örenenler için 101.6818, analitik
örenenler için
saduyu
çin 103. 4479, sa
sa
du
duyu ile öörenenler
renenle için 103. 0943 ve dinamik örenenler için 97.2857 olarak tespit edilmitir.

Tablo
o 6. Öretmen
Ö
men adaylarının
adayl
adaylarının bilgisayara
bilgisayar
gisaya yönelik tutumlarının sahip oldukları örenme stillerine göre deiimine ilikin tek yönlü Anova
sonuçları
Varyansın
Kareler
sd
Kareler
F
p
Var
Varyans
ın
n
K
kaynaı
toplamı
ortalaması
kayna
kayna
ı
Gruplar
uplar arası
aras
a ı
1089.960
3
363.320
1.708
.166*
Grup içi
58935.484
277
212.763
Toplam
60025.445
280
*p>.05
Öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının sahip oldukları örenme stillerine göre farklılaıp farklılamadıı tek yönlü
ANOVA ile analiz edilmitir. Analiz sonuçlarına göre öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık
görülmemitir [F(3-277)= 1.708 : p>.05]. Sonuç olarak öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları sahip oldukları örenme stillerine
göre anlamlı bir ekilde deimemitir(Büyüköztürk, 2006).
“Öretmen adaylarının sahip oldukları örenme stilleri bulundukları bölümlere göre farklılamakta mıdır?” sorusuna yanıt aramak
amacıyla toplanan veriler ki-kare testi kullanılarak analiz edilmitir. Analiz sonuçları Tablo 7’ da verilmitir.
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Tablo 7.Öretmen adaylarının sahip oldukları örenme stillerinin bulundukları bölümlere göre deiimine ilikin Ki-Kare Testi sonuçları
Bölüm
IMO
SBÖ
SNÖ
FBÖ
Toplam
Örenme mgesel
N 11
16
6
11
44
stilleri
(deitiren)
% 25
36,4
13,6
25
100
Analitik
N 41
20
23
12
96
(özümseyen) % 42,7
20,8
24
12,5
100
Saduyulu
N 49
12
23
22
106
(ayrıtıran)
% 46,2
11,3
21,7
20,8
100
Dinamik
N 9
3
12
11
35
(yerletiren)
% 25,7
8,6
34,3
31,4
100
Toplam
N 110
51
64
56
281
% 39,1
18,1
22,8
19,9
100
X2= 27.795

sd=9

p= .001

10

Tablo 7 incelendiinde öretmen adaylarının sahip oldukları örenme stillerinin bulundukları bölümlere
mlere göre
gör anlamlı bir ekilde
farklılatıı Ki-Kare testi analizi ile ortaya çıkmıtır [X2(9) = 27.795, p< .05]. Deitiren örenme stiline sahip
hip ö
ööretmen
retmen ad
adaylarının % 36,4’
etmen
en adaylarının
adayların
nın büy
ünün SBÖ öretmen adayları olduu görülmütür. Özümseyen ve ayrıtıran örenme stiline sahip öretmen
büyük bir kısmını
IMO bölümü öretmen adaylarının oluturduu görülmütür. Yerletiren örenme stiline sahip öretmen
adaylarının
yaklaık
men adaylar
dayla ının yakla
aık % 65’ini SNÖ
ve FBÖ öretmen adayları oluturmutur. IMO bölümündeki öretmen adaylarının özümseyen(%37.3),
%37.3), ayrı
ayr
ayrıtıran
ıtıran (% 44.5) ö
öörenme
ren
r
stilini
tercih ettikleri görülmütür. SBÖ bölümünde öretmen adaylarının özümseyen(% 39.2), deitiren
örenme
tiren
ren (%31.4) öö
renme stilini tercih
terc etmitir.
SNÖ bölümü öretmen adaylarının özümseyen(35.9) ve ayrıtıran(%35.9) örenme stiline sahipken
ken FBÖ bölümünde öretmen
ö
öretmen adaylarının
ayrıtıran(%39.3) ve özümseyen(%21.4) örenme stiline sahiptir. Ayrıtıran ve özümseyen
en örenme
enme stiline sahip ö
ööretmen
retmen aadayı oranının
daha yüksek olduu tespit edilmitir. Burada elde edilen bulguların Güven ve Kürüm
Hasırcı(2006),
Kılıç(2002), Kılıç ve
m (2008), Kaf Has
Hası
ırc
rcı(2006), Kılıç
Karadeniz(2004), Peker(2005), Sülün ve Bahar(2009), Tezel ve Karademir(2009)’ inn çalımalarındaki
çalı
çalımalar
ma ındaki
aki bulgularla benzerlii
bbenzerli görülmütür.

C
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SONUÇLAR
AR
R
Bu çalımada;
1.Öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının cinsiyet
deikenine
2. Öretmen adaylarının
nsiyet
y de
ikenine göre farklılamadıı,
farkl
farklılamad
bilgisayara yönelik tutumlarının bulundukları bölümlere göre farklılamadıı,
mad
madııı, 3. Öretmen
Öretmen adaylarının
Ö
adaylarının bbilgisayara yönelik tutumları sahip
adayları
oldukları örenme stillerine göre farklılamadıı, 4. Öretmen adaylarının
örenme
stilleri ile bulundukları bölümler arasında
ylar
arıının sahip oldukları
oldukları ö
ö
renme still
stille
anlamlı bir farklılık olduu sonucuna ulaılmıtır. 5. Ayrıtıran ve özümseyen ö
öörenme
renme stiline sahip öretmen adayı oranının daha yüksek
olduu tespit edilmitir.
Aydodu ve Keserciolu (2005), örenme stili deikeninin
doru
tanımlanması
halinde eitime önemli katkılarda
ikeninin
keninin do
do
ru tan
anıımlan
m
bulunabileceini belirtmilerdir. Öretmen adaylarının ö
örenme stillerini
programlar oluturarak eitimin kalitesini
ni bilmek
ek ve onlara uygun
u
artırmak mümkün olacaktır. Bu balamda Eitim fakültesinin
farklı bölümlerinde
gören öretmen adayları üzerinde yapılan bu
akültesi
ümlerinde
rinde ö
öörenim
re
çalımada öretmen adaylarının örenme stilleri belirlenmi
belirlenmitir. Çaımızın bilgi
çaı
belirlenmiti
ilgi ça
ça
 olması ve teknolojideki hızlı gelimeler, örenme
stillerine hitap eden programlarla yapılan öretimin
desteklenmesini
Günümüz ve gelecein öretmenleri, insan
etimin
timin bilgisayarla
bilgisay
d
ni gerektirmitir.
ge
g
hayatının büyük bir parçası olan ve eitimdeki
ekii etkisi
etk iyice anlaılmı
anlaılmıı olan bilgisayarları etkili ve verimli bir ekilde kullanabilmelidir. Bütün
bölümlerde öretimin örenme stillerinee uygun
gerçekletirilmesi ve bu teknolojiyi içeren ders sayılarının artırılmasının
gun teknoloji ile gerçekl
gerçe
bilgisayara yönelik tutumları arttıracaı
ı söylenebilir.
söylenebili
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Özet

10

Bloglar, örencilerin yüksek teknik ya da tasarım bilgisine sahip olmasalar da istedikleri bilgileri kolaylıkla yayınlayabilmelerine, bakaları
tarafından yayınlanan bilgilere ise yorumlar yazabilmelerine olanak salayan bir sosyal etkileim aracıdır. Bu
B aratırmada blogların,
örencilerin bireysel ve grup çalıması ile gelitirdikleri proje ürünlerini sergiledikleri, dier arkadalarının
lar
arıının ürünlerine yorumlar
yazabildikleri bir platform olarak kullanımı incelenmitir. 27 öretmen adayının katıldıı 9 haftalık blog
ilikin örenci
og uygulamasına
uygulamas
görüleri, gelitirilen anket yardımı ile toplanmıtır. Çalıma sonucunda, örencilerin proje bloglarını, geli
gelitirdikleri
itirdikleri ürünleri
ürünle yayınlama ve
bunlara ilikin arkadalarından yorumlar alma açısından yararlı buldukları belirlenmitir.
Anahtar kelimeler: web 2.0, blog, proje blogları, örenci görüleri.
Abstract

Key words: web 2.0, blog, project blogs, student views

20

Blogs are the social interaction tools that allows students to publish the information they
posts of others although
hey have, comment
mment on the blog
b
they don’t have good technical and design skills. In this paper, usage of blogs is investigated
nvestigated
nve
stigated as a platform that ena
enables students to share the
project products and comment on the other’s project outcomes that are created by
research
y individuals or ggroups. The researc
esearc continued for 9 weeks
and the views of students are collected via a survey from 27 pre-service teachers.
showed
hers. The results of the survey
s
showe that students find project
blogs useful to share their project outcomes and get comments from other peers.

GR
GR

C

Blog ve wiki gibi Web 2.0 araçları dünya çapında önemli sosyal iletiim
araçları
letiim araçlar
açla ı olarak
larak yyaygınlamaktadır (Tekinarslan,2008). Bloglar,
weblog olarak ortaya çıkmı ve zamanla blog adını amıtır.
Weblog, Will Richardson’ın
am
Richardson
Richardson’ (2006) tanımına göre; genel olarak, kolayca
oluturulup güncellenebilen ve yazar ya da yazarlarına
arıına internet
intern balantısı olan her yerden
inter
yerd anlık yayın yapma olanaı veren web siteleridir.
Bloglara yazılan yorumlar sayesinde blog yazarı ve okuyucular
okuyucul aarasında bir etkileim
kile
leim oluabildii gibi, okuyucuların birbiriyle fikir alıverii
yapması da salanabilir (Karaman, Kaban, Yıldırım,
Yıld
ldıırım, 2009). Blog
Blo kayıtlarınaa resim, video ve kullanıcı anketi gibi birçok içerik de
eklenebilmektedir (Ray, 2006).

IE
T

Günümüzde blog kullanmak, bir e-mail
Bu kolay kullanımı da gün geçtikçe artan bir kullanıcı kitlesine
ail hesabı
hesabı alıp
he
al
alııp kullanmak kadar kolaydır.
kolay
ko
sahip olmasına neden olmaktadır. Farkl
kullanıcı
tarafından
Farklı kullan
nıcı ki
kitleleri taraf
fından farklı amaçlarla kullanımı yaygınlamaktadır.  dünyası bloglardan
faydalanmakta hızlı davranmı ve bun
bunlarıı da eitim
ve aratırma merkezleri takip etmitir (Winder, 2006; Williams
bunlar
m kurumları,
kurumlar
kurumlarıı, kütüphaneler
kütüp
& Jakobs, 2004). Blogların sunduu
undu
undu
u kullanım
kullanım kolaylıı,
kul
kolaylı
ı, iletiim
iletiim vve etkileim imkânı, bilgiye kolay ve hızlı eriim gibi avantajları nedeniyle
ileti
eitim ortamlarında da gittikçe
yaygın
kullanılmaya
ttikçe
ikçe yayg
y ın
n bir b
biçimde kullan
ılmaya balanmıtır.
Fernette ve Edie’yee (2005) göre, blog kullanımının,
üzerinde u ekilde pozitif etkileri olmaktadır; (1) Eletirel ve analitik
kullan
kullanıımının, örencilerin
ö
düünmeye tevik
Yaratıcı
düünmenin
gelimesinde güçlü bir araç olabilir, (3) Analojik düünmeyi gelitirebilir, (4)
k edebil
edebilir, (2) Yarat
ıcı ve sezgisel
zgisel ddü

Bilgi kalitesinii açııa
eriimi
aç
açıııa ççıkarma
ıkarmaa ve eri
imi için güçlü
çlü bir ortam sunabilir ve (5) Düünce ve etkileimi bir araya getirebilir.
Ray’e (2006)
ortamında
006) göre ise blogların
bloglar sınıf ortam
ta ınd kullanımı u ekillerde olabilir; (1) letiim amaçlı bloglar, (2) Eitsel kaynak amaçlı bloglar,
(3) birlii
birli
irlii aracı olarak kullanılan
kullanılan bloglar
kul
loglar ve
v (4) Örenci projelerinin yayınlandıı bloglar.

Bloglar eitim
itim alanının
aalanının
n dıında
dıında proj
dı
proje yönetim aracı olarak da yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Alikılıç ve Onat’a (2007) göre proje
blogları, belirli
son aamasına kadar tüm süreçleri okuyucularla paylaan bloglardır ve proje bloglarında
irli bir projenin balangıcından
bal
ba
projelerin geliimsel
msel süreçleri kkayıt altında tutulur (http://en.wikipedia.org/wiki/Project_blog). Ancak bu uygulamaların eitsel süreçte proje
projele gelitirilme süreçlerinde kullanılması da söz konusudur.
temelli gelitirilen projelerin
Bu çalımada bloglar; örencilerin proje süreçlerinde gelitirdikleri ürünleri yayınlandıkları ve proje grupları arasında sosyal etkileimin
arttırılmasını desteklemek amacıyla örencilerin birbirlerinin ürünlerini yorumlar yazabildikleri araçlar olarak kullanılmıtır. Bu uygulamaya
ilikin örenci görüleri aaıdaki aratırma soruları çerçevesinde belirlenmitir;
1.
2.
3.
4.

Dersin uygulama saatleri açısından eitsel amaçlı blog kullanımı örenciler tarafından faydalı görülmekte midir?
Blog kullanımında karılaılan zorluk ve kolaylıklar nelerdir?
Ders kapsamında blog kullanılırken karılaılan zorluklar nelerdir? Bu zorluklar nasıl aılmıtır?
Örenciler, bundan sonraki derslerde, öretmen olduklarında ya da kiisel olarak blog kullanmaya istekli midirler? Nedenleri
nelerdir?
YÖNTEM

Örencilerin derste yapılan proje blog uygulamasına ilikin görülerinin incelendii bu örnek olay çalımasında, 2009-2010 Güz döneminde
Bahçeehir Üniversitesi Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Eitimi bölümü 2. sınıfta verilen Eitimde Materyalleri Tasarımı ve Kullanımı
dersinde gerçekletirilmitir. Örenciler, gönüllülük esasına göre 2-3 kiilik gruplara ayrılmılar ya da bireysel olarak çalımılardır.
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Uygulama dersinde 3 proje (Eitsel poster, video ve Web sitesi) ve bu süreçte çeitli ürünler gelitirmilerdir. Bu ürün ve projelerini de sahip
oldukları grup blogları ya da bireysel bloglarında yayınlamılarıdır.
Blog kullanımında toplamda 27 örenci bulunmaktadır. 4 örenci bireysel olarak bu çalımalara katılmıtır. Kalan 23 örenci de 7’si 3
kiilik, 1’i 2 kiilik gruplar oluturacak ekilde ayrılmı ve çalımalarını grup halinde sürdürmütür.
Blog edinme kolaylıı açısından “blogger” seçilmi ve örencilerden grup olarak çalıanlardan grup adına bir, bireysel çalıan örencilerden
de bireysel olarak bir blog oluturmaları istenmitir.

20

10

Blog çalıması 9 hafta boyunca yapılmıtır. Dersin uygulama saatlerinde örenciler, derste sorumlu oldukları 3 eitsel materyali
gelitirebilmeleri için Adobe Photoshop, Movie Maker ve Adobe Dreamweaver Programları ile uygulamalar yapmılar ve her hafta bu
uygulamaları kullanarak çeitli ürünler gelitirmilerdir. Bu ürünleri her hafta grup ya da kiisel bloglarında yayınlayıp, dier grupların
ürünlerini de inceleyip onlar hakkında yorum yazarak görülerini belirtmilerdir. Aynı zamanda gelitirdikleri projeleri de bloglarında
yayınlamı ve dier projeleri inceleyip yorumlar yapmılardır.

ekil1: Örnek örenci
cii blogu ekran görüntüsü
VERLERN
TOPLANMASI
VER
LANMASI
MASI

Örenci görülerini almak için hazırlana anket üç bölümden olu
olumaktadır.
Anketin

ketin
etin birinci bölümünde, derste proje bloglarının kullanımına
ilikin 13 adet 5’li (kesinlikle katılıyorum-kesinlikle
katılmıyorum)
m-kesinlikle
esinl
kat
ılmıyorum
um likert tipte soru yer almaktadır. kinci bölümde blog kullanımının
kolaylıkları ve zorluklarına ilikin örenci
alınmıtır. Anketin son bölümünde örencilerin derste proje bloglarını
ci görüleri
görüüleri 2 seçmeli soru ile al
kullanmada karılatıkları kolaylıklar, zorluklar ve öörencilerin
rencilerin bundan
ndan sonra
son blog kullanma isteklerine dair düüncelerini almak üzere 5 adet
açık uçlu soru yer almaktadır.
VERLERN
ANALZ
VERLE
VER
Blog uygulamasının sonunda
yardımıyla
toplanan veriler ortalama ve yüzde gibi betimsel istatistikler kullanılarak analiz
nunda
unda uygulanan ank
anket yard
ımıyla to
edilmitir. Açık uçlu sorulara verilen cevaplar iç
için de içerik analizi yapılmıtır.
BULGULAR
Örencilerin
görüleri
aratırma sorularına cevap verecek ekilde gruplanmıtır.
rin blog kullanımı
kkullanım
mı üzerine
üze
görüleri ar
1.

Kullanımına likin Görüler:
Uygulama Dersinde Proje Blogları
Blo

lk bölümde
de ö
öörencilerin
rencilerin uygulama
uygulam dersinde blog kullanımına yönelik görülerinin alındıı 5’li (kesinlikle katılıyorum-kesinlikle
katılmıyorum)) likert tipte 13 soruluk
bir ölçek yer almaktadır. Bu ölçein maddelerine ilikin ortalama ve standart sapmaları deerleri
sor
so
aaıdaki tablodaa yer almaktadır.
almaktad
almakta
Tablo 1: Örencilerin uygulama dersinde blog kullanımına ilikin görüleri.
Maddeler
1. Haftalık uygulama ödevlerimizi bloglar üzerinden yayınlamak bizleri derse motive etti.
2. Haftalık uygulama ödevlerimizi bloglar üzerinden yayınlamak ödev ve projelerimize daha
özenli çalımamızı saladı.
3. Blog kullanımı sayesinde yaptıımız ödevleri ve gelitirdiimiz projeleri sergileme imkanı
bulduk.
4. Yayınladıımız ödev ve projelerimize aldıımız yorumlar eksik yönlerimizi görmemizi
saladı.
5. Yapılan yorumlar bizi ödev ve projelerimiz üzerinde daha çok çalımaya tevik etti.

3,46

SS
1,30

3,42

1,42

3,72

1,37

3,15

1,32

2,73

1,22

6. Blog kullanımıyla grup içi iletiimimiz arttı.

2,69

1,54

7. Dier grupların ödev ve projelerini görmek bize yeni bakı açıları kazandırdı.

3,85

1,16
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8. Dier grupların ödev ve projelerini inceleyerek uygulama dersinde örendiklerimizi
pekitirme imkanı bulduk

3,42

1,30

9. Dier grupların ödev ve projelerine yorum yapmak eletirel düünme becerilerimizi gelitirdi.

3,46

1,39

10. Blog kullanımıyla sınıf içi iletiimimiz arttı.

3,04

1,37

11. Blog kullanımı sayesinde fikirlerimizi rahatça ifade etme imkanı bulduk.

3,46

1,24

12. Yararlı bir örenme deneyimi kazandık.

3,54

1,24

13. Yapılan yorumlar, derse motivasyonumuzu düürdü, çalıma isteimizi azalttı.

3,08

1,35

Örenciler, blog kullanımı sayesinde yararlı bir örenme deneyimi kazandıklarını ( =3,54) belirtmilerdir. Özellikle blogların yaptıkları
ödevler ve gelitirdikleri projeleri sergileme imkânı verme ( =3,72)ve dier grupların ödev ve projelerinden yeni bakı açıları kazanma
( =3,84) gibi noktalarda yararlı olduklarını belirtmilerdir.

2.

10

Bununla birlikte bloglarında yayınladıkları ödev ve projelerine aldıkları yorumların, ödev ve projeleri
rii üzerinde dah
daha çok çalımaya
kendilerini tevik etme ( =2,73) ve blog kullanımının grup içi iletiimi arttırma ( =2,69) sürecine ilikin
kin maddelere verdikl
verdikleri yanıtlardan
bu konularda kararsız oldukları görülmütür. Ancak örencilerin yapılan yorumların derse olan motivasyonu
düürdüü
vasyonuu dü
dü
ürdüü ( =3,07)
=3,07 noktasında
da kararsız oldukları görülmektedir.
Blog Kullanımının Kolaylıkları:

3.

Blog Kullanımının Zorlukları:

20

Örencilerin blog kullanımının sunduu kolaylıklara ilikin görülerine bakıldıında u bulgularaa uula
ulaılmıtır:
ılm
mıtır: Örencilerin
Örenciler çounluu blog
kullanımını en çok kolaylatıran özelliin blogların ücretsiz olması (%96), blog sahip
(%88)
hip olunabilmesi
olunabilm için HTML
ML bilgisi
bilg gerektirmemesi
g
ve bedava web hosting hizmeti vermesi (%80) eklinde görülerini belirtmilerdir.
Örenciler,
blogların
ablonlara
sahip olması (%69),
r.. Ö
Ö
renciler, blog
bloglar
ın hazır ablonl
ablon
iletiimi sınıf dıına taıması (%65) ve yapılan çalımaları elden teslim etmek
ek yaa da
d mail ile gönde
gönderme yerine bblogdan yayınlamanın daha
kolay olması (%61) eklinde de blog kullanımının kolaylıklarını belirtmilerdir.
erdir.

Örencilerin blog kullanımının zorluklarına ilikin görülerinde ise öne ççıkan
yayınlama
ıkan sorun
orun ödev yay
yayı
ınlam amaçlı blog kullanımının hızlı internet
balantısı gerektirmesidir (%50). Bunu %46 ile sürekli internet balantısı
Bloglarda resim, video gibi yayınların
lant
antıısı gerektirmesi
ktirmesi takip etmitir.
etm
yapılabilmesi için izin verilen dosya boyutunun yetersiz olması (%30)
30) ve blog
og alma sürecinin
sürec
sürecin karmaık olması (%7) da örencilerin bir
bölümü tarafından sorun olarak görülmektedir.
4.

Tekrar Blog Kullanmaya stekli Olma
Nedenleri:
a Ve Neden
Nedenler

C

Bundan sonraki derslerde de blog uygulaması
sorulduu maddeye evet yanıtını veren örencilerin (%73)
masıı yapılmasına
ya ılmasına yönelik
yap
elik fikirlerinin
f
yorumları analiz edildiinde, örencilerin
rin tercih
cih sebepleri; blogların
blogları
blogların kolay
kol ve hızlı eriilebilir olması (n=4), bilgi paylaımını ve iletiimi
artırması (n=3), örencilere kendilerini
akranlarını
sunması (n=3) nedenleri ön plana çıkmıtır. Hayır, yanıtını
ni ve akranla
akranlar
ını deerlendirme
rme olanaı
ola
veren örencilerin yorumlarında isee blog kullanmanın
kullanmanın gereksiz olduu
kullanmanı
olduu oonun kazandırdıklarının baka yollarla da salanacaı düüncesi (n=2)
oldu
ön plandadır. Belirtilen dier birr neden ise çalımaların
görülmesinin ve deerlendirilmesinin önemsenmemesidir (n=1).
çalımalar
alarıın bakaları
bakalar
ba
larıı tarafından
tara

IE
T

Dier derslerde de blog kullanılmasından
duyacaını
ullan
llanıılmas
lm ından
ndan memnuniyet
m
duyaca
 belirten örenci görülerinden örnekler u ekildedir;
“Daha etkili
eriim
olanaı
ili
li ve hızlı
h eri
i im olana
aı sunduunu
sun uunu düünüyorum.”
sundu
“Faydalı
iletiimi
ydal
dalıı ve ileti
iimi
mi kuvvetlendiriyor.”

verilen ödev ve projeler sonucu arkadalarımın bloglarını inceleyip kendimle
“Blog
og kullanmak istiyorum çünkü
ç
kiisel
deerlendirmemi
yapmama olanak salıyor.”
kkıyaslıyorum
ı
ıyasl
ııyorum
yorum ve b
bu da ki
isel
el de
de
e

görüyoruz ve ödevlerimize yapılan yorumlar sayesinde eksiklerimizi görüp bunları
“Gayet faydalı
faydalı kimin ne yaptıını
yya
tamamlamak
oluyor.”
mamlamak faydalı
faydalı oluy

Örencilerin çounluu
unlu
unlu
u (%88)
(%8 öretmen olduklarında derslerinde blog kullanma konusunda istekli olduklarını belirtmilerdir. Bunun
nedenlerini ise u ekilde
kilde sıralamılardır; örencilerle iletiimi arttırması(n=1), örencileri deerlendirme ve kiisel deerlendirmeye olanak
sunması(n=8), kullanılı bir yöntem olması(n=3) ve örencilerin interneti faydalı kullanımında etkili olacaı(n=2), ilgi çekici ve öretici
olması(n=2), örenime yararlı olmasıdır(n=1). Bu görülere ilikin örnek ifadeler aaıda sunulmaktadır:
“Örencilerim birbirlerinin çalımalarını görebilir.”
“Pratiklik açısından ve örencilerin ne kadar örendiini ölçmek için.”
“Çocukların interneti faydalı kullanmalarına yardımcı olacaı için.”
“Örencilerin birbirlerinin çalımalarını deerlendirme olanaı bulmalarının çalımaları için yararlı olacaına
inanıyorum.”
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Kiisel olarak blog kullanmayı istediklerini belirten örencilerin(%50) blog kullanımı için gösteridekileri nedenler u ekildedir: Blog
kullanarak kiisel projelerini yayınlamak ve paylamak istemeleri (n=3), ve benzer ilgi alanına sahip insanlarla etkileime olanak sunması
(n=2), olarak ön plana çıkmıtır. Bu konudaki örnek ifadeler aaıda sunulmaktadır.
“Benimle aynı ilgi alanına sahip kiilerle etkileim haline geçmemi salıyor.”
“Düündüklerimi ve çalımalarımı rahatça sergileyebilirim.”
Aynı maddeye hayır yanıtını veren örencilerden(%50) bir bölümü uan için gerekli olmadıını düünürken(n=2), alınan dier yorum ise
internette yaanabilecek güvenlik problemidir(n=1).
“nternette kiisel bilgilerimden dolayı madur olmak istemem.”
5.

Ders çinde Blog Kullanımında Karılaılan Zorluklar Ve Bu Zorlukları Amada Kullanılan Çözümler:

SONUÇLAR

10

Bu derste blog kullanımına ilikin örencilerin yaadıkları sorunlar ve bu sorunları nasıl çözdüklerine ili
ilikin verdikleri cevaplar
incelendiinde örencilerin blog kullanımını bilmemesi (n=4), dosya alanının yetersizlii(n=1) ve internet yavalıından
valıında
va
nd dolayı ödevlerinin
bloga geç yüklenmesi (n=2) gibi sorunlar ortaya çıkmıtır. Blog kullanımının bilmemesinden kaynaklı problem yaayan
yaay örenciler bu
ya
sorunları, grup arkadalarıyla paylaıp, onlardan örenerek ya da internetten aratırarak çözdüklerin belirtmilerdir.
Örencilerin
yaadıkları
rtmi
milerdir. Ö
Ö
rencil
dier problem olan internet hızının yava olduunu ifade eden 2 örenciden 1’i bu problemi sorunu okul yerin
internet aı olan
yerine daha hhızlı
ızl
zlıı inte
int
evde ödevlerini yükleyerek çözdüünü belirtirken, dier örenci ise bu sorunu çözemediini ifadee etmitir.
r. Bu derste video vve web sitesi
ödevlerini bloga yüklenmesinde örencilerin problem yaadıı da gözlemlenmitir. Sahip oldukları
alanına
olsa da
arrı bloglar yeterli dosya
do
alanına
na sahip
s
video gibi multimedia materyallerinin dosya boyutlarının büyük olması upload hızını düürmü,
mü, örencilerin
örencilerin bu konuda sorun yaamasına
y
sebep olmutur. Web sitesi ödevleri için örencilerin bazıları hazırladıkları sitelere link verirken,
rirken, dier
di
dier kısmı
kısm
kı
smı ekran görüntülerini
görüntülerin bloglarında
yayınlamılardır.

20

Öretmen adaylarının derste proje bloglarının kullanılması ilikin görülerini
derste proje bloglarını
rini almak üzere yapılan
yapı
yapılan bu çalımada
çalım
kullanmanın; örencilere yararlı bir örenme deneyimi kazandırdıı, ödev, ürün ve projelerini sergile
sergileme imkânı saladıı ve bu
paylaımların yeni bakı açıları sunduu belirlenmitir. Örencilerin belirttikleri görülere
görülere göre, bloglar
görü
blog eedinimi kolay ve pratik (ücretsiz
oluu, bedava hosting hizmeti, HTML bilgisi gerektirmemesi gibi) olu
oluu
kullanımı
araçlardır. Blog kullanımında gördükleri
luu nedeniyle kullanı
kullan
ımı kolay
y ara
araçl
en önemli kısıtlılık ise blog kullanımının sürekli internet balantısıı gerektirmesidir.
Bu uygulamaya katılan örencilerin çounluu uygulama derslerinde
blog kullanmak istediklerini belirtmilerdir.
dee ve öretmen
öretmen
men olduklarında
olduklar
Bu isteklerine neden olarak; blogların kolay eriilebilir olması, bilgi paylaımı ve iletiimi
ve yorumlarla deerlendirmeye olanak
iletiimi artırması
ileti
a
sunmasını göstermilerdir.
Örencilerin bu uygulamada; blog kullanımındaa internet hızının
yavalıı ve blog kullanım bilgisinin olmaması gibi nedenlerden dolayı
h
zorluklarla karılatıkları belirlenmitir.

IE
TC

Bu çalıma sonuçlarına göre eitim ortamlarında
blogları,
iletiimi
rtamlarrında proje bloglar
ı, ileti
ilet
im gelitirme, kiisel deerlendirmeye katkı salama, farklı bakı
açıları kazanma, gelitirilen projeleri paylama
sunması bakımından faydalı olduu söylenebilir.
payla
ve sergileme imkânı
imkânı sunm
su
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ÖRETMEN ADAYLARININ SOSYAL ALARI KULLANMA NEDENLER
Prof. Dr. Aytekin MAN, Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mübin KIYICI
Ör. Gör. Selçuk Sırrı TERCAN
Ör. Gör. Aydın KPER
Ar. Gör. Onur BULAN

Özet

10

Teknolojinin hızlı geliimi ve iletiim araçlarının teknolojiye paralel olarak deiim salaması insanlar arasında var olan iletiim sistemlerini
de deitirmitir. Bilgiye ulama ve bilgiyi edinme çabaları daha önceleri olduu gibi deil, artık tek tıkla halledilebilen bir olgu haline
gelmitir. nsanların bilgiye ulamalarını çok hızlı bir ekilde salayan internet sosyal olarak da bilgiyi paylaımın
ylaım ve bilgiye eriimin
temelini oluturmaya balamıtır. Sosyal olarak var olan ortamımızı daha da geniletmek ya da daha önceden
n var olan ssosyal ortamlarımızı
yaadıımız sosyal ortama dâhil etmek adına sosyal alar çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu tür sosyall aaların
yaamın
lar
ların ya
ya
am
amıın vazgeçilmez bir
parçası haline gelmi olması özellikle genç nesil için bir gerçektir. Bu çalımada bu tür sosyal alardan
Facebook’un öretmen
dan biri olan Faceboo
adayları tarafından neden kullanıldıı aratırılmı ve sonuçlar dorultusunda öneriler getirilmeye çalıılmıtır.
ılmıtır.
r.

GR

20

Günümüz dünyasında “iletiim” konusundan bahsedildii zaman birçok araç, model,
Medya
l, tasarım vb.
vb ööeler
eler karımıza
karımıza çıkmaktadır.
k
çıkm
kültürünün gelimesi ile de iletiimin bir ayaı olarak “teknolojinin deiimlerine uyum
Genç neslin teknoloji
yum
um salamak”
sa
sa
lamak” göze çarpmaktadır.
çarpmaktad
çarpmak ır. G
kullanımına yatkınlıı ile birlikte iletiim artık çounlukla teknoloji ile gerçeklemektedir.
ortamlardan bir
mektedir. letiimin
leti
let imin salandıı
salanddıı teknolojik
te
tekn
tanesi de sosyal alardır. Sosyal alarda kullanıcılar kendilerine ait bir kullanıcı
anıccı ad
aadıı ve ifre
ifre ile hesap açmakta ve çeitli bilgileri dier
kullanıcılarla bu alar üzerinden paylamaktadırlar. Bu tür sosyal alara son yı
yıllarda
ıllarda birçok ya
ya gr
grubundan kkatılımcı üye olmakta ve bu
siteleri etkin olarak kullanmaktadırlar (Russell Research, 2006).
Özellikle küçük yalardan itibaren sosyal alara olunan üyeliklerle
günde 6,5 saat olan medya
lee birlikte 8-18 ya
ya arasındaki
ar ındaki
aras
ki bireylerin
bi
bire
araçlarıyla birliktelii daha da artmaktadır (Roberts ve di., 2005).
aratırmalara
). Yapılan
Yap
araatırmalara göre 12-13 ya
y arası çocuklardan %41’inin, 14-17
ya arası çocuklardan %61’inin sosyal aları kullandıkları ortaya
çıkmıtır
2007). Üniversite örencilerinin sosyal a
ya çı
ıkm
kmıtır (Lenhart
nhart & Madden, 20
kullanımına bakıldıı zaman ise bu oran %91’e çıkmaktadır (Wiley & Sisson, 2006).
2006
Sosyal Aların Tanımlanması

Günümüzde kullanılmakta olan birçok soysal a mevcuttur. F
Facebook, MySpace,
Twitter, Orkut, Cyworld gibi birçok site kullanıcılara dier
Fa
pace,
e, Twitte
Twitt
kullanıcılar ile iletiimde bulunması açısından yardımcı
ardıımc
ard
mcı olmaktadırlar.
olma
olmaktad

IE
T

C

Teknolojik altyapılarının genellikle aynı olmasına
ramen
mas
asıına ra
men kültürlere
lere göre kullanılan sosyal alar farklılık göstermektedir (Boyd & Ellison,
2007). Mesela Facebook ilk kurulduu zamann yalnızca
Amerikalı
üniversite örencilerine hitap etmekteyken, u an birçok ülkede yaygın
yaln
ya ızca Amerikal
alıı üniv
ün
olarak kullanılmaktadır. Orkut ise Amerika
Birleik
ancak Brezilyalılar tarafından daha fazla tercih edilen bir site
merika
erika Birle
Birleik Devletleri’nde gelitirilmi
gelitir
gel
haline gelmitir. Hi5 Güney Amerika’da
ika’da
ka’da yaygınken
yyaygınken
nken Asya’da daha fazl
fazla Cyworld sosyal a olarak tercih edilmektedir. Black Planet, MiGente
gibi bazı sosyal alar azınlıklara
ra hitap ederken, My Church gibi bbazı sosyal alar ise dini inançlar üzerine odaklanmaktadır. Hatta bazı
hayvan severlerin bile kendilerine
mevcuttur (Hargittai, 2007). Bu çalımada sosyal alardan yalnızca
erine ait sosyal
sos aları
aları (Ör:
Ör: Dogster, Catster)
C
Facebook kullanılmıtır. Bunun
u an en fazla
unun nedeni Türkiye’de
Tür
fazl kullanılan sosyal a sitesinin 20,415,940 kullanıcı ile Facebook olmasından
kaynaklanmaktadır.
Facebook’un Türkiye’de
iye’de
ye’de kullanım
kkullanım düzeylerine
ine baktıımız
bakt
bak ıım zaman u ekilde bir sonuç karımıza çıkmaktadır(Facebakers, April 2010):

KullancSyas
s

ekil 1. Cinsiyete
Oranları
siyete Göre Facebook Kullanım
Kull
Kullanım O

CinsiyeteGöreDalm

15
15000000
10000000

Erkek;
12959500

Kadn;
6971660

5000000
0

Kadn

Erkek
Cinsiyet

ekil 1’de cinsiyete göre daılıma bakıldıı zaman 20,415,940 kullanıcıdan 6,971,660 tanesinin kadın, 12,959,500 tanesinin erkek
kullanıcılardan olutuu görülmektedir.
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Yüzde

ekil 2. Ya Grubuna Göre Facebook Kullanım Oranları

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

YaGrubunaGöreDalm

36%

29%

19%

1317

1824

2534

11%

4%

1%

1%

3544

4554

5564

65+

YaGrubu

10

ekil 2’de ya grubunun daılımına bakıldıı zaman 13-17 ya arası %19, 18-24 ya arası %36, 25-34
34 ya aras
arası %29, 35-44
-44 ya
ya arası %11,
45-54 yaa arası %4, 55-64 ya arası %1 ve 65 ve daha üstü ya kullanıcıların %1 olarak daıldıı görülmektedir.
Görüldüü gibi Türkiye’de Facebook kullanımı son derece yaygındır ve her geçen gün Facebook
ook kullanım
kullan
kullanıım oranı daha da artmaktad
artmakta
artmaktadır.
Öretmen adaylarının da yer aldıı 18-24 ya arası grup Türkiye’de en fazla Facebook kullanan
adayları Facebook’u
ullanan gruptur. Peki
Pek öretmen
öretmen
en adayl
hangi amaçlar için kullanmaktadır? Bu çalımada bu sorunun cevabı bulunmaya çalıılmıtır.
mıtır.

20

YÖNTEM

Aratırmanın Amacı

Bu aratırmanın amacı 2009-2010 Eitim Öretim Yılı’nda Sakarya
örenimlerine devam eden 4. sınıf
karya
ya Üniversitesi Eitim
Eitim Fakültesi’nde
Fakültesi
örencilerinin Facebook’u kullanım nedenlerini ortaya çıkarmak ve demografik öözelliklere
Facebook kullanımında anlamlı bir farklılık
zelliklere göre F
olup olmadıını aratırmaktır.
Aratırmanın Evreni

Bu aratırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi E
Eitim
Fakültesi’nde

i’nde
nde öörenimlerine devam eden tüm 4. Sınıf örencileri
oluturmaktadır. Bu adaylar arasından rastgelee seçim yap
yapılarak
aratırmacılar tarafından
gelitirilen anket uygulamıtır.
ılarak ara
f
Aratırma Anketi
Anket facebook kullanımını ölçmekk amacıyla
görüleri
alınarak aratırmacılar tarafından hazırlanmıtır. Yapılan literatür
amacıyla
am
yla uzman
uz
görü
leri de al
taramasından sonra uygun maddeler
görüüne
Uzman görülerinin ardından toplam 47 maddelik sosyal
ler
er belirlenmi
belir
belirlenmi ve uzman
uz
görüüne
üne sunulmutur.
ssu
a kullanım anketi gelitirilmitir.
tir.
tir. Ankette uygulanan ilk 7 madde ööretmen adaylarının demografik özellikleri ile ilgili, kalan 40 madde ise
facebook kullanılmaları ile ilgilidir.
lgilidir.
gilidir.
Anketin geçerlii uzmann görüü
Güvenirlikte ise iç tutarlık katsayısı Cronbach alfa = 0.944 bulunmutur.
görüü olarak
görü
k salanmıtır.
sa
salanm
lan ıtır. Güvenir
Aratırma Verilerii
Bu aratırmada kullan
adaylarına
uygulanan anketten elde etmitir. Aratırma anketi toplam olarak 2009-2010 öretim
kullanılan veriler
iler ööretmen
retmen adaylar
ylar
yılında 188 ööretmen
adayına
uygulanmıtır.
retm
retmen aday
ına
na uyg
uygulanm
ıtır.
Aratırmanın
m ın statistiksel
man
statistiksel Yöntemi
Y
Aratırmada
mada verilerin analizi için SPSS 16 paket programı kullanılmıtır. Öretmen adaylarının demografik özelliklerine göre frekansları
alınırken, ikili deikenler
de
nler için T-test,
T-tes
T-test çoklu deikenler için ise One Way ANOVA kullanılmıtır. Yapılan analiz sonucunda grubun düzgün
daıldıı görüldüü
analizlerde parametric testler tercih edilmitir.
üldü
üldü
ü için analizlerd
Aratırmaya Katılan
Öretmen Adaylarının Demografik Yapıları
tılan Öretm
Ö
Anket uygulanan öretmen
tm adaylarının demografik yapısı aaıdaki gibidir.
tme
Tablo 1. Öretmen Adaylarının Cinsiyetlerine Göre Daılımları
Cinsiyet
Bay
94

Bayan
94

Toplam

188
% 50
% 50
Yapılan analiz sonucunda öretmen adaylarından %50’sinin bay (f=94) %50’sinin bayan (f=94) olduu görülmektedir.
Tablo 2. Öretmen Adaylarının Ya Gruplarına Göre Daılımları
20 ya

Öretmen Adayları Ya Grupları
21 ya
22 ya
23 ya ve üstü

18

66

64

40

%9,6

%35,1

%34,0

%21,3

Toplam
188
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Yapılan analiz sonucunda öretmen adaylarından %9,6’sının 20 yaında (f=18), %35,1’inin 21 yaında (f=66), %34’ünün 22 yaında (f=64)
ve %21,3’ünün 23 ya ve üstü (f=40) olduu görülmektedir.
Tablo 3. Öretmen Adaylarının Bölümlerine Göre Daılımları
BÖTE

MÖ

56

22

%29,8

%11,7

Bölüm
SBÖ

TRÖ

ZEE

28

59

23

%14,9

%31,4

%12,2

Toplam
188

Yapılan analiz sonucunda öretmen adaylarından %29,8’inin Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri eitimi Bölümü’nde (f= 56), %11,7’sinin
lköretim Matematik Öretmenlii Bölümü’nde (f=22), %14,9’unun Sosyal Bilgiler Öretmenlii Bölümü’nde (f=28), %31,4’ünün Türkçe
Öretmenlii Bölümü’nde ve %12,2’sinin Zihin Engelliler Eitimi Bölümü’nde (f=23) örenimlerine devam ettii sonucuna varılmıtır.
Tablo 4. Öretmen Adaylarının nternete Girme Yerlerine göre Daılımları
Ev
112

nternete Balanma Yeri
nternet Cafe
Dier
58
18

Toplam

20
10

188
% 59,6
% 30,9
9,6
Yapılan analiz sonucunda öretmen adaylarının %59,6’sının (f=112) evden, %30,9’unun (f=58) internet
nternet cafeden
feden ve %9,6’s
%9,6’sının
ın
nın (f=18)
((f=
dier
yerlerden internet balandıı görülmektedir.
Aratırmaya Katılan Öretmen Adaylarının Betimsel Tarama Sonuçları

Öretmen adaylarının uygulanan ankete verdikleri cevaplara göre oluan betimsel tarama
ma analizleri
eri aaaıdaki
daki gibidir.
gi
Tablo5. Öretmen Adaylarının En Fazla ve En Az Puanladıkları Maddeler

Madde
Arkadalarımın gönderdii mesajları
rı okurum
um

X
3,77

Arkadalarımın paylamı olduu videolar
videolarıı izlerim

3,60

Sınıfımdaki arkadalarla iletiim
ileti
etiim kurarım
kurarım
kurarı

3,58

Spor sitelerinin Facebook uygulamalarını
malarını kullanırım
kullan
ullanırım
m

1,20

Arkadalarımın arkadaları
kadalar ile tanımak için kullanı
kullan
kullanırım
ırım

1,10

Yarıma
Yarı
Yar
ıma am
amaçl
amaçlıı kullanırım

1,13

IE
TC

Yapılan analiz sonucunda öretmen adaylarının
daylarrının Facebook’u en ççok arkadalarının gönderdii mesajları okumak için, arkadalarının
paylatıı videoları izlemek için ve sınıfındaki
nıfı
f ndaki
aki aarkada
arkadaları
ları ile ileti
iletiim
etiiim kkurmak için kullandıkları belirlenmitir. Facebook en az ise spor
sitelerinin Facebook uygulamalarını kullanmak için, arkada
arkadaların
ların arkada
arkadalarıyla
rkad 
tanımak için ve yarıma için kullanılmaktadır.
en Ada
Adaylarının li
kisel Tarama So
Aratırmaya Katılan Öretmen
Adaylarının
likisel
Sonuçları
Öretmen adaylarının uygulanan
ulanan
lanan ankete verdikleri cevaplara göre
ggör oluan ilikisel analizleri aaıdaki gibidir.
Tablo 6. Öretmen Adaylarının
Deikeni
T-Testi Sonuçları
Adaylar
dayl ının Cinsiyet
yet De
De
ikeni T-Te

M4
M7
M9

M15
M33
M34
M35

Cinsiyet
Cinsiy

N

Ortalama
alam

Std. Sapma

Std. Hata

Bayan
B
Bay
Bayan
ayan
Bay
Bay
Bayan
Bay
Bayan
yan
Bay
Bayan
Bay
Bayan
Bay
Bayan
Bay

94
94
944
94
94
9
94
94
94
94
94
94
94
94
94

3,78
3,7
3,38
3,85
3,26
3,22
2,80
4,00
3,55
3,08
2,70
2,89
2,46
2,82
2,46

1,01
1,17
,854
1,10
1,13
1,05
,950
1,11
1,17
1,24
1,17
1,19
1,16
1,21

,104
,121
,088
,114
,117
,108
,098
,114
,120
,128
,121
,123
,120
,125

t

p

2,526

,012

4,052

,000

2,599

,010

2,960

,003

2,175

,031

2,456

,015

2,079

,039

Yapılan analiz sonucunda bayanların baylara göre “Sınıfımdaki arkadalarla iletiim kurarım (t=2,526, p=,012”), “Arkadaımın göndermi
olduu resimlere bakarım (t=4,052, p=,000)”, “Arkadaımın paylamı olduu fıkraları okurum (t=2,599, p=,010)”, “Arkadaımın
gönderdii mesajları okurum (t=2,960, p=,003)”, “Mesleki içerikli grupları kullanırım (t=2,175, p=,031)”, “Hobi içerikli grupları kullanırım
(t=2,456, p=,015)” ve “Elence içerikli grupları kullanırım (t=2,079, p=,039)” maddelerine anlamlı olarak daha fazla katıldıkları sonucuna
varılmıtır.

Copyright © IETC

1114

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

Öretmen adaylarının bölüm deikenine göre yapılan ANOVA ve Scheffe testi sonucunda ZEE bölümündeki öretmen adaylarının MÖ
bölümündeki öretmen adaylarına göre p<0,005 düzeyinde anlamlı olarak daha fazla ilkokul arkadaları ile iletiim kurduu, ZEE
bölümündeki öretmen adaylarının TRE bölümündeki öretmen adaylarına göre p<0,005 düzeyinde anlamlı olarak arkadaları ile fıkra
paylatıı, SBE bölümündeki öretmen adaylarının MÖ bölümündeki öretmen adaylarına göre p<0,005 düzeyinde anlamlı olarak
arkadalarınla video paylatıı, ZEE bölümündeki öretmen adaylarının MÖ bölümündeki öretmen adaylarına göre p<0,005 düzeyinde
anlamlı olarak arkadalarının onları daha yakından tanıması için profillerini gelitirdii, ZEE bölümündeki öretmen adaylarının BÖTE,
MÖ, SBE ve TRE bölümündeki öretmen adaylarına göre p<0,005 düzeyinde anlamlı olarak beendii müzikleri ve sanatçıları profillerine
yazdıkları bulunmutur.
Öretmen adaylarının ya deikenine göre yapılan ANOVA testi sonucunda herhangi bir anlamlı farklılık bulunamamıtır.
Öretmen adaylarının internet balandıı yer deikenine göre yapılan ANOVA testi sonucunda herhangi bir anlamlı farklılık
bulunamamıtır.
Öretmen adaylarının iliki durumu deikenine göre yapılan ANOVA testi sonucunda herhangi bir anlamlı farklılık bulunamamıtır.
Öretmen adaylarının bir günde Facebook’ta geçirdikleri saat deikenine göre yapılan ANOVA ve Scheffe testi sonucunda 4-saat ve üzeri
Facebook’ta vakit geçiren öretmen adaylarının 1 saatten az geçiren öretmen adaylarına göre p<0,005 düzeyinde
yinde anlamlı olarak ilkokul
arkadaları ile iletiim kurdukları, 2-3 saat Facebook’ta vakit geçiren öretmen adaylarının 1 saatten az geçiren
çiren ö
ööretmen
retm adaylarına göre
p<0,005 düzeyinde anlamlı olarak arkadalarının gönderdii mesajları okuduu, arkadalarının iletiim
Facebook yardımıyla
m bilgilerini Faceb
bulduu ve arkadalarının kendi duvarlarına yazdıklarını okudukları sonucuna varılmıtır.

M9
M10
M13
M32
M35
M39

24 Saat
nternet
Eriimi
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok

N

Ortalama

102
86
102
86
102
86
102
86
102
86
102
86

3,17
2,82
3,47
3,00
2,89
2,48
3,11
2,74
2,84
2,41
2,29
1,77
,77

20
10

Tablo 7. Öretmen Adaylarının nternete 24 Saat Eriimi Olma Durumuna Göre T-Testi Sonuçları
uçları
Std. Sapma

Std. Hata

1,13
1,05
1,03
1,01
1,17
1,22
1,188
1,19
1,22
1,14
1,35
1
1,06

,112
,113
,102
1022
,1099
,11
,116
,132
,117
17
28
,128
,121
21
,123
123
,134
34
,115
15

t

p

2,1
2,178

031
,031

3,136
36

,002

2,301

,023

2,145
145

,033

2,441
2

,016

2,857

,005

IE
TC

Yapılan analiz sonucunda internete 24 saat
aat eri
eriimi
iim
imi olan ööretmen
retmen ada
adaylar
adaylarının olmayanlara göre “Arkadalarımın paylatıı fıkraları okurum
payla
pay m
mı oldu
oolduu
u müzikleri
ri ddinle
(t=2,178, p=,031”), “Arkadalarımınn paylamı
dinlerim (t=3,136, p=,002)”, “Arkadalarımın dinlemesi için müzik
paylaırım (t=2,301, p=,023)”, “Sosyal içerikli grupları
grupları kullanırım
gru
kullannırım (t_2,145 p=,033)”, “Elence içerikli grupları kullanırım (t=2,441,
annırım (t=2,857, p=,005)” maddelerin
p=,016)” ve “Oyun amaçlı kullanırım
maddelerine anlamlı olarak daha fazla katıldıkları sonucuna varılmıtır.
SONUÇ VE ÖNERLER

Yapılan bu çalıma sonucunda
nucunda
ucund ööretmen
retmen
n adaylarının
adayla
adaylarının sosyal aları etkin bir ekilde kullandıkları tespit edilmitir. 2010 yılı verilerine bakarak
öretmen adaylarınınn bulunduu
Türkiye’de en fazla Facebook kullanan grup olduu düünülüp ve geçen seneye göre
bulunduu 18-24 ya arası
bulun
arası grubun
g
bu oranın %80’den
alındıında sosyal a kavramının önemini her geçen gün daha arttıran bir kavram
en daha fazla bir artı
artı saladıı
saladı
ı göz önüne
ö
olduu açıkçaa görülmektedir.
Bu aratırmada
öretmen
daha fazla iletiim amacıyla kullandıı, daha sonra bo vakitlerini geçirmek için
rmada
ada öö
retmen adaylarının
adaylar
ad
ının Facebook’u
Faceb
kullandıkları
varılmıtır.
dııklar
kl ı bir a
a olduu
oldu
oldu
u sonucuna varı
var
ılm
Bu sosyal
isteyen üniversitedeki öretim elemanları için de büyük bir olanaktır. Bu olanaın öretim
al a
aa,
, öörencileri
rencileri
cileri ile iletiim
ileti
iletiim kurmak
k
elemanları tarafından
tarafı
taraf
fından etkili ve iyi bir
bi ekilde deerlendirilmesi gerekmektedir.
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Özet
Bu çalımanın amacı ilköretim öretmen adaylarının eitim öretim süreçlerinde teknolojinin
kullanımının
lojinin etkin kullan
ku
ımınıın toplam kkalite açısından
deerlendirilmesidir. Bu balamda Amasya Üniversitesi Eitim fakültesinde 6 farklı bölümde
Teknolojiye
mde örenim
renim gören son ssınıf
ınıf örencilere
örenc
Karı Tutumları ve Okulda Bilgisayar Teknolojisinin Etkin Kullanımına yönelik iki kısımdan olu
oluan
uygulanmıtır.
Uygulanan anket
uan anket
ket uygulanm
uyg
ıt
literatürden yararlanarak varolan çalımalardan uyarlanmı geçerlik ve güvenirlik çalımaları
134 bay ve toplamda 326
alıımalar
al
malarıı yap
yapılmıtır. 192 bayan,
bayan 13
öretmen adayı ankete cevap vermitir. Çalımanın sonuçlarına göre öretmen adaylarının
karı
daylar
aylarının teknolojiye
eknoloj
karı tutumları
tutumlar
umlar yüksek olmasına ramen
katılımcıların bazı maddelere verdikleri cevapların ortalamaları düük çıktııı görülmütür
görülmü
rülm tür (Teknolojinin
eknolo
bilgiye ulamada tek yol olduunu
düünürüm gibi). Teknolojinin etkin kullanımına toplam kalite aısından bakıldıında
adaylarının
verdikleri cevaplar genelde pozitif
akıldıında
nda öretmen
ö
adaylar
dayla ının ve
olmasına ramen bazı ifadelere (Bilgisayar laboratuvarını dier derslerde
adayları olumsuz cevap vermilerdir.
de kullanıyoruz
kullan oruz gibi)
g
ööretmen
retmen
men ada
Ayrıca öretmen adaylarının teknolojiye karı tutumları ve teknolojinin
kullanımının
kalite açısı yönündeki cevaplar arasında
inin etkin kul
kullan
ım
mının toplam ka
kali
anlamlı farklılık olduu gözlenmitir.
Anahtar sözcükler: Teknoloji entegrasyonu, öretmen eitimi, toplam
m kalite
kal ve teknoloji
ekn
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TH PRESERVICE
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E TEAC
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MA
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Abstract
The purpose of this study was to investigate
technologies effectively in their activities in terms of total quality
stigate preservice teachers’ us
use te
management. To that end, a survey which consist
ist of two parts, attitudes
attitud ttoward technology and using technology effectively in schools, was
administreted to seniors who are enrolled
University Faculty of Education. Quationnaire was adapted from
rolled at 6 different department in Amasya
Am
A
literature by the researchers. 192
922 female and 134 male preservice teachers were participated in this study. According to results, although
preservive teachers’ attitudes towards
means of their answers about some items (i.e., I believe technology is the oneowards technology
technology were positive, m
way to reach the knowledge)
technology effectively in schools in terms of total quality management, although
ge)) were low. Regarding
Re
using tech
preservice teachers’ answers
negative response to some items (i.e., we are using computer labs in other
wers were generally positive,
pos
they gave
g
classess). Moreover, there is statistically significant difference
between preservice teachers’ attitude towards technology and using technology
differ
effectively in termss of total quality management.
Key words: Technoloji
education, total quality management
chnoloji
hnoloji integration, teacher educatio
education
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Çaımızın vazgeçilmez
azgeçilmez unsurlarından
azgeçilm
unsurlar
unsurlarıından olan teknolojinin her alanda kullanılmaya balanması eitim alanında da kullanılmasını kaçınılmaz
kılmaktadır. Gerek
rek irketler,
irketler, devlet kurumları ve gerekse de okullar bilgi çaında yer almak amacıyla son yıllarda daha fazla süre bilgisayara
dayalı bilgi sistemini
bütünletirerek
ve genileterek önemli yatırımlar yapmılardır (Picciano, 1994). Teknoloji, birçok eitimci, öretmen ve
ini bütü
bütünle
tire
i
aratırmacı tarafından eeitimde
itimd
itim yüksek kalitenin göstergesi olarak görülmektedir (Cakir & Yildirim 2009). Örencilerin geliimlerini artırmak ve
zengin örenme ortamlarıı sayesinde
örenmelerini kolaylatırmak için eitim-öretim süreçlerinde, teknoloji entegrasyonu ve kullanımı artırmak
s
gereklidir. Eitim teknolojisi entegrasyonunun gerekliliini vurgulamak için, Alkan (1991) bireylere kaliteli eitim hizmeti salamak için eitim
teknolojileri kullanmanın, toplumun farklı ihtiyaç ve taleplerini karılamanın, insan kaynaklarını etkili bir biçimde kullanmanın ve eitimde fırsat
eitliliini salamanın gerekliliini savunmutur. Bununla birlikte Yıldırım (2007) sınıfta teknoloji kullanımının eitimde örenme sürecini
gelitirmesi bakımından aratırmacılar, karar vericiler ve uygulayıcılar arasında yaygın bir anlama gerektiini vurgulamaktadır. Eitimde kaliteyi
arttırmak öretmenlerin biliim teknolojilerini sınıflarına entegre etmelerine yardımcı olmak ve sınıflarda ilenen derslerde örencilerin biliim
teknolojilerinden bir araç olarak yararlanmalarını salamakla olacaktır. Bu balamda Milli Eitim Bakanlıına (MEB) balı okullara biliim
teknolojileri sınıfları kurulmakta ve bu teknoloji sınıflarının sayısı arttıkça eitim programının da yeni okulları kapsayacak ekilde geniletilmesi
salanacaktır. MEB’nın Dünya Bankası ile ortaklaa yaptıı projeye göre Türkiye’de biliim sınıfı olmayan bir okul kalmayacak. Bu balamda
MEB ilköretim okullarının kalitesini artırmak amacıyla ülke çapında 3451 okula 4874 bilgi ve iletiim sınıfları kurmutur. Bu sınıflarda
bilgisayarlar, projeksiyon ve farklı audio-video cihazlar bulunmaktadır (Yildirim, 2007).
Birçok eitimci ve aratırmacı eitim-öretim müfredatına teknoloji entegrasyonun zengin öretim ve örenim ortamı salanması açısından
önemli bir rol oynadıına katılırlar. Ancak, sınıfa teknolojiyi entegre etmek sadece bu iin bir parçasıdır. Teknolojinin eitime entegre
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edilmesinin esas hedefi örencilerin onu kendi kitapları, haritaları veya kalemleri gibi araçlarını kullanmasıyla aynı kolaylıkla kullanmalarıdır.
Türkiye’de ilköretim okullarında kurulan BIT sınıflarından bilgisayar öretmenleri sorumlu olmasına ramen (Cakir & Yildirim, 2009) dier
sınıf öretmenlerinin de bu teknolojileri kullanmaları etkin teknoloji entegrasyonu açısından oldukça önemlidir. Bununla birlikte Cradler (1996)
okul müfredatına teknolojiyi entegre etmek için bir takım unsurları gözönünde bulundurmak gerektiini de tavsiye etmektedir. Bu unsurlar;
örenenlerin ihtiyaçları, kaynakların mevcutluu, teknolojiye yönelik öretimsel ihtiyaçların ve teknoloji tasarımının belirlenmesi ve öretmenler
için teknoloji kullanımında rehberlik ve teknik destein salanmasıdır.

10

Eitim öretim süreçlerinde teknoloji entegrasyonunun salanmasında özelikle öretmenler önemli bir rol oynamaktadırlar. Aratırmacılar eitim
öretim sürecinde sınıfta öretmenlerin teknoloji kullanmaları için 5 neden sunmaktadırlar; 1) motivasyonun artması, 2) eitici yeteneklerin
gelimesi 3) daha yüksek verimlilik 4) bilgi çaındaki gerekli yetenekler 5) yeni öretim tekniklerini desteklemek (Roblyer ve Edwards, 2005).
Teknoloji entegrasyonunun baarısı ve örencilerin okulda teknolojiyi etkili olarak kullanması öretmenlerin teknolojiyi benimseme isteklerine
ve onu eitim-öretim süreçlerinde kullanmalarına balı olmaktadır (Becker, 1994; Christiensen, 2002; Hew & Brush, 2007; Jacobsen ve
dierleri, 2002; Pierson, 2001; Yildirim, 2000; 2007). Örnein, Christensen (2002) yaptıı çalımada öretmenlerin bilgisayarlara karı
tutumunun sınıfta bilgisayar kullanırken çok önemli bir unsur olduunu vurgulamıtır. Bu konu ile ilgili yapılan baka bir çalımada Strickland
(1999) öretmenlerin %92’sinden daha fazlasının kendi sınıflarında bir bilgisayar sistemi olduunu vurgularken,
ken, sadece %15’inin bilgisayarı
eitim amaçlı, müfredatta uyguladıklarını bildirdiklerini açıklamıtır. Sınıfta teknoloji kullanımını artırmak
hem de okul
makk için hem öretmen
öö
re
faktörlerini içeren aratırmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Cakir & Yildirim, 2009). Okullarda teknolojinin
engelleyen unsurları
n etkin
kin kullan
kkullanımını
ımın
nı enge
aratıran Ertmer (1999) teknoloji entegrasyonunu sınırlayan nedenleri, araç gereç yetersizlii, eitim vee destekk yetersizli
yetersizlii
engel ve
yete
i olarak
arak birinci
bir
b
öretmenlerin tutumları, öretmen-örenci ilikisinin az olması olarak da ikinci engel olarak sınıflandırmıtır.
dier
flan ırmıtır.
fland
r. Ertmer’in
Ertm
di
er
er bir
b çalımasına
ç
göre (2005), baarılı teknoloji entegrasyonu salamak amacıyla okullarda teknolojiye erime, öretimi
etimi
mi ö
ööretmenlerin
retmenlerin ihtiyaçlarına
ihtiyaçlarına
ihti
na göre
gör düzeltme,
g
gerekli politik organizasyonları ayarlama gibi durumlar yürürlüe konulmasına ramen teknoloji
kullanım
oranının
yeterince artmamı
loji kullan
ullanıım ooran
ının okullarda yete
yeter
olması aırtıcıdır. Buna bir neden olarak, Ertmer teknoloji kullanımını etkileyen birçok engel
olmasına
ramen,
ngel olmas
asıına ra
ra
me
men, öretmenlerin
öretmenlerin
enlerin teknolojiye karı
olan pedagojik inançlarının önemli bir rol oynadıını vurgulamaktadır. Öretmenlerin
getirmekte önemli bir rol
n eitim sistemine
stemine yenilikleri
yenilik
getirm
üstlendikleri bilinmektedir. Böylece, onların teknolojiye ve yeniliklere yönelik tutumları
ve teknikler etkili
mlarıı ve okullarda tercih ettikleri
mlar
ettikle yöntem
yön
teknoloji kullanımını ekillendirmektedir.

20

Türkiye’de teknoloji entegrasyonu hakkında yeterince çalıma olmamasına ramen,
Yıldırım
(2007) tarafından yapılan çalıma
en, son
s yyıllarda
ıllardaa Yı
Y
ıld
ldırım (20
dikkati çekmektedir. Yıldırım (2007) Türkiye’de Milli Eitim’e balı okullarda
ullarda öretmenlerin
öretmenlerin
etmenlerin Bilgi ve letiim
letii Teknolojisi (BT) kullanımı ve
etkili teknoloji entegrasyonunun engelleri hakkında 402 ilköretim öretmeniyle
yürütmütür.
Aratırma sonuçlarına göre
öretmeniyle bir aratırma
ara
yür
yürüt
teknolojiye eriim etkili teknoloji bütünlüü aamasında önemli bir faktördür. Okul yöneticilerinin
yöneticilerini teknoloji kullanımına yeterli destek
vermemesi, öretmenler arasındaki ibirliinin az olması ve müfredatın
teknoloji entegrasyonunda olumsuz
üfredat
datıın yenilenmemesi gibi etkenlerin
etken
etke
faktörler olduunu vurgulamıtır.
TOPLAM KALTE

C

Son yıllarda Toplam Kalite Yönetimi (TKY) kavramına
bir ilgi gözlenmektedir.
Dünyada Toplam kalite yönetiminin kamu ve özel
am
mına karı
karı belirgin
kar
b
belirg
zlenmek
enme
sektördeki baarılı uygulamaları kurum ve irketlerin
sonuçlanmıtır. Kiriçi’ ye göre (2003) kalite,
tlerin
erin hizmet
h
ve ürün kkalitelerini gelitirmeleriyle
li
deiim, geliim, iyileme, yenileme, reform,
yapılanma
m, yeniden
enid yap
ılanma gibi
ibi ka
kkavramları içine alarak tartıılmakta ve kullanılmaktadır (Kiriçi ,2003).
Bu balamda düünüldüünde eitimde kalite denildiinde
eitim sisteminin
kusursuzluu, eiticilerin yenilikleri izleyebilme bilgi ve becerisine
denildi
stem
sahip olması ve bu davranıları gösteren
insanların
teren insanları
insanlar
ın yetitirilmesi
yeti
akla ge
ggelmektedir (Temel, 1999). Temel ayrıca eitimde kaliteyi artırmak için
insan kaynaklarının, fiziksel kaynakların,
sosyal ve kültürel çevrenin, eitim teknolojisinin, örenci - okul- sektör i
nakların, örenci hizmetlerinin, sosy
naklar
birliinin, eitim yönetiminin vee e
programının
artırılması
gerektiini iddia etmektedir.
eeitim
itim pro
program
ının kalitesinin
litesinin artı
artı

IE
T

MEB son yıllarda okullarda
ilgili çalımalar yapmı. Okulların bu kapsamda çalıanlarını yani öretmenlerini
larda
arda toplam kalite yönetimi
yön
ile ilg
gelitirmeleri için çalımalar
balatmıtır.
MEB’na göre toplam kalite yönetimi, çevre ile iletiim ve etkileim içerisinde, çevrenin
malar ve projeler ba
latm
latmııtır. MEB
ihtiyaçlarını takip eden,
tutan, deiime açık, okul içerisinde öretmen, örenci ve personel arasında ahengi
den, okulu etkileyen unsurları
unsurları dengede
den
denge
salayan, iyi ilikiler
hogörülü,
kiler kuran, demokratik,
demo
ho
görülü
rülü anlayılı, geni görü açısına sahip, eldeki kaynakları rasyonel kullanan bir yönetim
felsefesidir (MEB
MEB
EB ,2007)
,20
Baarılı bir eitim
her eyden önce iyi bir hizmet alt yapısının varlıını gerektirmektedir. Bir organizasyonun
eitim sürecinin gerçekletirilebilmesi
e
gerçekletirileb
eitim kurumları
urumları da dahil, en önemli kalite
urumlar
ka
göstergelerinden birisi o organizasyondaki bilgi akı ve haberleme sistemidir. Günümüz bilgi
toplumu çaında
ında internet, intranet gib
gibi haberleme olanaklarının gerek öretmenler ve gerekse örenciler tarafından ne ölçüde yararlanıldıı
yapılacak kalitee iyiletirme
iyiletirme çalımaları
iyile
çalımala
çalı
mal açısından son derece önem arz etmektedir.
Bu balamda bu çalımanın
manıın amacı
man
am öretmen adaylarının toplam kalite açısından bilgi ve iletiim teknolojilerine yönelik tutumlarını örenmektir.
Ayrıca üniversitedeki kaynakları
yeterince kullanıp kullanamadıklarını örenmektir.
ayna

YÖNTEM
Bu çalımanın amacı ilköretim okullarında görev yapacak olan öretmen adaylarının teknolojiye karı tutumlarını ve eitim gördükleri
üniversitede teknolojik kaynaklardan ne ölçüde yararlandıklarını örenmektir. Böylece eitim gördükleri üniversitenin toplam kalite yönetimi
açısından da bir deerlendirilmesi yapılmı olacaktır. Ayrıca çalıma sonuçları öretmen adaylarının görev yapacakları ilköretim okullarında da
toplam kalite yönetimi açısından önhazırlıklı olup olmadıklarına dair de bir ıık tutacaktır.
Bu çalımada aaıdaki sorulara cevap aranmaktadır;
1)
2)

Öretmen adaylarının teknolojiye karı tutumları nedir?
Öretmen adaylarının eitim gördükleri üniversitede teknolojik kaynakları kullanma durumları nasıldır?
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Aratırma taramaya dayalı nicel bir aratırmadır. Bu balamda Akbaba-Altun (2002) tarafından gelitirilen ve güvenirlii toplam ölçek için
cronbach alpha katsayısı .91 olarak bulunan “Teknolojiye Karı Tutum” anketi kullanılmıtır. Ayrıca MEB yetkilileri tarafından gelitirilen
örenci memnuniyeti anketi aratırmacılar tarafından uzman görüleri alınrak düzenlenmitir. Gelitirilen bu ölçein cronbach alpha katsayısı
.85’ dir. Kullanılan anketin toplam cronbach alpha katsayısı .87’dir.

Anketler Amasya üniversitesi eitim fakültesinde örenim gören farklı bölümlerdeki öretmen adaylarına uygulanmıtır. Veriler üniversite
yönetim kurulundan izin alınarak 4.sınıf öretmen adaylarından toplanmıtır. 134’ü (%41)bay ve 192’si (% 59) bayan olmak üzere toplamda 326
öretmen adayı ankete cevap vermitir. Ankete katılan öretmen adaylarından gönüllü olanlardan rastgele seçilen 10 (5 bayan, 5 erkek) kii ile
görümeler yapılmıtır. Görümelerde anketlerdeki ifadelere paralel sorular sorulmutur.

BULGULAR

Tablo 1: Öretmen adaylarının Sosyo-Demografik Özelliklerine likin Bulgular

OKUL ONCESI OGR.
MATEMATIK
TURKCE
FEN
TOPLAM

Kız

Erkek

N

%

20
10

Bolum
SINIF OGR.

84

47

131

40,2

15

1

16

4,9
9

29

28

57
5

17,5

8

13

21

6,4
6

56

45
4

192

134

10
101
326

31,0
100,0

Aratırmaya katılan öretmen adaylarının büyük çounluu (n=230,
0, %70) genel lise mezunu, %20
%20 si
s (n=64) anadolu lisesi mezunu olduu
dikkati çekmektedir. Katılımcıların yarısından fazlasının (n=176, %54)
4) evlerinde kendilerine ait bilgis
bilgisayarlarının olduu görülmektedir. Ayrıca
aratırmaya katılanların 94’ü (%29) günde 1-5 saat arası bilgisayar kullan
kullanırken
ullanıırken 127
27 kki
kii
i (%39) haft
haftada bir kaç kez bilgisayar baına geçtiklerini
ifade etmilerdir. Aratırmaya katılanların tamamına yakını ödev yapmak
ak ve materya
materyal haz
hazırlamak
ırlamak
rlam için bilgisayar kullanırken, ödev dıı aratırma
yapanların sayısı 196 (%60), facebook kullanmak veyaa M
MSN de sohbet
kullananların sayısı 237 (%73), 93 katılımcı (% 29)
et yapmak
mak için kulla
kull
bilgisayarda oyun oynadıını ıfade etmilerdir. Katılımcıların
mcıların hemen hemen
en hepsi
epsi (n = 313, %96) Word, Excel, Powerpoint gibi masaüstü
yayıncılık programlarını kullanabildiklerini belirtirken
ken sadece 2
27 ((% 8) öretmen
en adayı
adayı Web
W 2.0 teknolojilerini (Blog, RSS, Wiki vb) kullanmayı
bildiklerini belirtmilerdir.

IE
TC

Tablo 2: Öretmen adaylarının Teknolojiyee kar
karı
verdikleri yanıtlar
rı tutum anketine verdikl
verdikler
fadeler

X

SD

1.8
2.13

1.02
1.08

1
2

knolojiden yararlanmaktan kaçınırım
kaçınırım
kaçı
Günlük ilerimde teknolojiden
Teknolojinin bilgiye
olduunu
düünürüm
giye
iye ulamada
ula mada te
tek yol oldu
unu ddü
ün

3

Teknolojinin insanlar
insanla arası
arası etkileimi
etkile
kileim
imi azaltacaını
azaltacaını düünürüm.

2.80

1.28

4

Teknolojinin
inin
nin insanları
ins
insanları yabancılatırdıını
yabancılattırd
rdııını düünürüm..
düü

2.91

1.36

5

Teknolojiye
olojiye ba
baımlı
ımlı olmaktan korkarı
korkar
korkarım.
ım.

3.01

1.30

6

Teknoloji
eknoloji
knoloji kullanan okulları
oku
okulları desteklerim

4.42

0.93

7

Yeni teknolojileri örenmenin
ö
nin zaman
za
zam kaybı olduunu düünürüm.

4.36

0.98

8

Okulumda yeni ööretim
retim teknolo
teknol
teknolojilerinin kullanıldıını görmek beni mutlu eder

4.22

1.05

Yukarıdaki tabloda
da (tablo 2) ö
ööretmen
re
adaylarının teknolojiye karı tutum anketindeki bazı ifadelere verdikleri cevapların sonuçları aritmetik
ndart sapma
sap (SD) olarak görülmektedir. Genel olarak bakıldıında öretmen adaylarının teknolojiye karı tutumlarının yüksek
ortalama (X) ve standart
(X=
olduunu söyleyebilirizz (X=3.37).
Buna ramen Öretmen adaylarının teknolojinin bilgiye ulamada tek yol olduunu düünüyorum ifadesine
verdikleri yanıtların en düük ortalamaya sahip olan ifade olduu görülmektedir (X= 2.13, SS= 1.08). Ortalaması düük olan dier bir ifade ise
teknolojinin insanlar arası etkileimi azatacaını düünüyorum (X= 2.80, SS. 1.28). Ortalamaları yüksek ifadelere bakıldıında ise “teknoloji
kullanan okulları desteklerim” (X=4.42, SS 0.93) ve “Okulumda yeni öretim teknolojilerinin kullanıldıını görmek beni mutlu eder” (X= 4.22,
SS= 1.05). Yapılan görümelerde de benzer sonuçların alındıı görülmektedir. Öretmen adayları teknolojiye karı ilgi duyduklarını
belirtmektedirler.
Tablo 3: Öretmen adaylarının toplam kalite yönetimi açısından teknoloji kullanımı ifadelerine verdikleri yanıtlar
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1
2

fadeler
Bilgisayar laboratuvarını dier derslerde de kullanıyoruz.(Fen, Matematik vb).
Okulumuzda yeteri miktarda biliim faaliyetleri düzenlenmektedir.

X
1.81
1.89

SD
1.07
0.97

3

Okulun bilgisayar laboratuvarını istediim zaman kullanabiliyorum

1.97

1.13

4

2.46

1.07

5

Bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarların özellikleri son teknolojiye uygundur.
Bilgisayar laboratuvarında edindiim bilgilerin günlük hayatta ve/veya daha sonraki örenim hayatımda
iime yarayacaını düünüyorum.

3.83

1.17

6

Bilgisayarları kullanırken etik ve ahlaki deerlere dikkat ederim.

4.19

0.98

7

Bilgisayar ve bilgisayarla ilgili dersleri severim

4.21

1.02

Tablo 4: Bölümler bazında deikenler arasındaki ilikiler
DEKENLER
Toplam kalite
açısından Teknoloji
kullanımı

BÖLÜMLER
Sınıf Öretmenlii
Okul Öncesi Öretmenlii
Matematik Öretmenlii
Türkce Öretmenlii
Fen Bilgisi Öretmenlii
TOPLAM
Sınıf Öretmenlii
retmenlii
Okul Önce
Öncesi Öretmenlii
Matematik
mati Öretmenlii
Türkce Öretmenlii
Ö
Fen Bilgisi Öretmenlii
Ö
i
TOPLAM

IE
TC

Teknolojiye karı
tutum

20
10

Tablo 3’de öretmen adaylarının teknolojinin etkin kullanımını toplam kalite aısından deerlendirmeleri görülmektedir. Öretmen adaylarının
verdikleri cevaplar genelde pozitif olmasına ramen çok da yüksek olmadıı dikkati çekmektedir (X=2.78, 5 üzerinden). fadeler incelendiinde
öretmen adaylarının verdikleri cevaplara göre bilgisayar laboratuvarlarını fen, matematik gibi alan derslerinde kullanmadıkları
görülüyor (soru
ullanm
1: X=1.81, SS=1.07). Adayların verdikleri cevaplara göre üniversitede yeterince biliim faaliyetleri düzenlenmemektedir.
Verilen cevaplara
enmemektedi
nmemekted
bakıldıında ortalaması en yüksek ifadenin “Bilgisayar ve bilgisayarla ilgili dersleri severim” (X=4.21,
olduu görülmektedir.
1,, SS=1.02) oldu
Aritmetik ortalaması en yüksek dier bir ifadenin de “Bilgisayarları kullanırken etik ve ahlaki deerlere
(X=4.19, SS=0.98).
ere dikkat ederim” (X=
Yapılan görümeler anket sonuçlarını desteklemektedir. Öretmen adayları okuldaki bilgisayar laboratuvarlarını
oratuvarlar
rlarıını yeterincee kullanamadıklarını
kullan
kull
ifade etmektedirler. Bu konuda bayan bir öretmen adayının düüncesi u ekilde
“Ben teknolojiyi ve kullanımını seviyorum, bizim alanımızda (fen) internette o kadar çok kaynak
aynak
nak var ki, konuları
konuları animasyonla
animasyon anlatmılar
oyunlar var vs. Bunları öretmen olduumda örencilerime göstermek elenceli olacak diye düünüyorum.
üünüyorum.
yorum. Fakat ben bunları
bunları burada
burad üniversitede
hocama da göstermek istiyorum, bunlar nasıl uygun mu diye falan. Ama maalesef sınıflarımızda
bilgisayarımız olsa,
mızda bilgisayar
ilgisayar yo
yok, ssınıfımızda
ınıfı
f mızda
zda bi
bil
zaten bilgisayar laboratuvarlarını yeterince kullanamıyoruz, aralarda bunu kullansak bu tarz konuları
hocalarımızla
konular
larıı gerek hocal
hocalar
ımızla veya
ve arkadalarımızla
paylasak ne güzel olurdu”

N

X

131
16
57
21
101
326
131
16
57
21
101
326

SS

2,64
2,60
2,99
2,66
3,02
2,78
3,58
3,2
3,5
3,01
3,57
3,37

,57
,49
,49
,45
,45
,54
,46
,49
,42
,41
,45
,45

Yukarıdaki tablo (Tablo 4) bölümlerin iki de
de
deiken
iken açısından durumları görülmektedir. Tablo incelendiinde toplam kalite açısından teknoloji
üksek ortalamaya sahip bölüm
bölü Fen bbilgisi öretmenlii bölümü olarak görülmektedir (X=3.02. En düük ortalamaya sahip
kullanımı bazında en yüksek
bölüm ise Türkçe öretmenlii
öretmenli
retme i bölümü olduu
u dikk
dikkati çekmektedir (X=2.66). lginç olarak sınıf öretmenlii bölümü öretmen adaylarının
teknolojiye karı tutumlar
tutum
tutumlarınının
ınının
n dier
dier bölümlerden
di
en yüksek
y
olduu görülmektedir. Sınıf öretmenli bölümü öretmen adaylarının teknolojiyi
toplam kalite aç
açısından
dier böl
bölümlere göre düük seviyede olduu dikkati çekmektedir (X=2.64).
çısından etkin kullanımları
kullan

Bölümlerr arasında
anlamak için yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre teknolojiye karı tutumda anlamlı bir
arasında anlamlı
ara
anlamlı bir farklılık
farklılık
k olup olmadıını
o
farklılık olmadıı
toplam kalite açısından deerlendirildiinde bölümler arasında farklılıklar olduu görülmektedir.
olmadııı görülmektedir.
olmad
ülmektedir. Buna ramen
ra
Örnein, fen
n bilgisi ööretmenlii
retmenli
tmenli
i ile sınıf
sın öretmenlii arasında fen bilgisi lehine anlamlı bir fark vardır (p< 0, aritmetik ortalamalar farkı=0.38).
sı
Aynı ekilde matematik
matema öretmenlii
öretmenli
retmenli bölümü ile sınıf öretmenlii bölümü arasında da istatiksel olarak bir fark olduu görülmektedir (p< 0,
aritmetik ortalamalar
alar farkı=0.35).
farkı=0.35).
far
35) Ayrıca öretmen adaylarının teknolojiye karı tutumları ve teknolojinin etkin kullanımları arasında da anlamlı
bir fark olduu görülmektedir
mektedir ((p< 0, aritmetik ortalamalar farkı=0.78).
mekted
TARTIMA VE ÖNERLER

Bu çalımanın amacı ilköretim öretmen adaylarının eitim öretim süreçlerinde teknolojinin etkin kullanımının toplam kalite açısından
deerlendirilmesidir. Anket ve görüme sonuçları açıkca göstermektedir ki öretmen adaylarının teknolojiye karı tutumlarının yüksek olmasına
ramen okullarda teknolojiyi etkin bir ekilde kullanamamaktadırlar. Örnein bilgisayar laboratuvarlarını sadece bilgisayar derslerinde
kullanabilmektedirler. Oysa bu laboratuvarları alanları ile ilgili derslerde de kullanmaları okullarda teknolojinin etkin olması açısından önemlidir.
Öretmen adaylarının istedikleri zaman bu bilgisayarları kullanarak odevlerini yapmaları veya meslekleri ile ilgili yazılımları inceleyip
kullanmaları eitimde teknoloji kullanımı açısından kalitenin artırılmasında (Temel, 1999) önemli görünmektedir.
Öretmen adaylarının teknolojiyi etkin ekilde kullanmaları teknolojik imkânların yeterince salanmasına balıdır. Yapılan ulusal ve uluslararası
çalımalarda da benzer sonuçların alındıı görülmektedir. Öretmen adaylarının teknolojiyi etkin kullanmamalarının sebepleri arasında okullarda
yeterince teknolojik araç-gereç bulunmaması, uygun yazılımların olmaması, donanım yetersizlii, teknik destein eksiklii, yetersiz eriim gibi
teknoloji kullanımında kaliteyi düürecek nedenler yapılan çalımaların sonuçlarına örnek olarak verilebilir (Granger ve dierleri 2002; BECTA
raporu, 2004; Yıldırım, 2007; Cakir & Yildirim, 2009).
Copyright © IETC

1119

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

Alkan, C. (1991). Bilgisayar destekli örenme modülleri, Anı Yay., Ankara.

10

Teknolojinin hızlı bir ekilde büyümesiyle hem hizmet öncesi hem de hizmet içi öretmenlerin mesleki gelimesine olanak salamak
teknolojideki gelimeleri takip etmek açısından zorunlu görünmektedir (Cakir & Yildirim, 2009). Bu balamda hizmet öncesi eitim veren
üniversitelerde teknoloji kullanımı yönünden toplam kaliteyi artırmak örencilerin kaynaklara ulaımı ve bunu kullanmalarıyla mümkün
olacaktır. Ayrıca üniversiteler öretim elemanlarına destek olmak için yeni çıkan teknolojiler hakkında eitim seminerleri düzenlemeli öncelikle
öretim elemanlarının teknolojiyi benimsemelerine yardımcı olunmalıdır. Gerekirse sınıflara birer bilgisayar konularak örencilerin ve öretim
elemanlarının istedikleri zaman bunu kullanmaları salanmalıdır. Bununla birlikte, teknolojiyi etkili bir biçimde kullanmak ve okuldaki
ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla üniversiteler teknoloji planı hazırlamalıdırlar. Bu planlarda öretmen adaylarının da görüleri alınmalıdır.
Toplam kalite yönetiminin genel ilkelerinden birisi de müteri memnuniyetidir (Yıldız ve Ardıç, 1999). Bu yüzden bu tarz projelerde örenci
görüleri teknoloji kullanımının toplam kalite açısından deerlendirilemesinde önemli görülmektedir.
Çalıma sonuçlarından ortaya çıkan
dier önemli bir nokta ise; üniversitelerde bilgisayar dersleri sadece birinci sınıfta “Bilgisayara Giri adlı derslerle verilmektedir. Öretmen
adaylarına dier dönemlerde de bu fırsat salanmalı teknolojik alandaki gelimeler onları ilgilendiren boyutları ile anlatılmalıdır. Yapılan benzer
çalımalarda öretmenlere hizmet içi eitim salanarak bunların aktarılması öngörülmektedir, teknolojik gelimelerin takip edilmesi sonralara
bırakılmamalıdır. Yine yapılan çalımalar göstermektedir ki okuldaki teknoloji teknik destek yeterlilii ve öretmenlerin
enlerin mesleki gelimeleri için
aldıkları hizmet içi eitim dersleri görev yapacakları okullarda teknoloji entegrasyonunu etkili bir ekilde kullanmak
anmak için eetkili yöntemlerdendir
(Ertmer 1999, 2005; Cakir & Yildirim, 2009). Ayrıca üniversite yönetimi ilk ve ortaöretimdeki okullarlaa ve MEB ve balı
ba
ba müdürlükleri ile
ibirliine giderek (Yıldız ve Ardıç, 1999) oradaki örenci profilini ve beklentilerini örenip buna göre teknoloji
kullanımı
açısından kalitenin
nolo kullan
ım
mı aç
açı
artırılmasına dair projeler ve çalımalar yürütmelidirler.
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ÖRETMENADAYLARININTEMELTEKNOLOJYETERLKLER
ADEQUACYOFTHEBASCTECHNOLOGYOFTEACHERCANDDATES

Gülbin KIYICI Celal Bayar Üniversitesi lköretim Bölümü Öretim Görevlisi
Gülen ALTINTA Celal Bayar Üniversitesi Eitim Bilimleri Öretim Görevlisi

gulbin.kiyici@gmail.com,gulsenaltintas@mynet.com
ÖZET
Bu aratırmanın amacı, öretmen adaylarının temel teknolojiye ilikin yeterliliklerini açıklayabilmektir. Betimsel bir çalıma olan bu
aratırmada veriler; Flowers ve Algozzine’in Gelitirdii Tekinarslan’ın ( 2008) Türkçeye uyarladıı Eitimciler çin Temel Teknoloji
Yeterlikleri Ölçei Kullanılmıtır. Aratırma ; 2009-2010 örenim döneminde Celal Bayar Üniversitesi Eitim Fakültesinde Türkçe,Sosyal
Bilgiler,Fen Bilgisi ve Sınıf Öretmenlii bölümlerinde örenim görmekte olan 297 öretmen adayı (3. sınıf örencileri) oluturmaktadır.
Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, t testi, varyans analizi ve tukey testi istatistiksel yöntemleri kullanılmıtır. Aratırmaya katılan
öretmen adaylarının temel teknoloji yeterliliklerinin belirlemede dokuz ana bölümden elde edilen bilgilere
ilere ggöre temel teknoloji
yeterliliklerinin yüksek olduu görülmütür.
Anahtar Kelimeler: Temel Teknoloji Yeterlilii, Bilgisayar Destekli Eitim

GR

20

1.

10

ABSTRACT
The purpose of this study is to be able to explain sufficiency of teacher candidates related to computermputer- education.
education In this research
esear which is
descriptive, data has been gathered by using ‚The Basic Technology Competency for Educate
Flowers and
ucate
ate which is developed by F
Flow
Algozzine, and translation to Turkish by Tekinaslan (2008). Research field includes teacher
students) who take
her candidates
andidates (third degree student
courses from education faculties of Celal Bayar University in 2009-2010 education semesters.
mesters. Research sample contains 297
29 students who
are chosen with basic random sampler method. To analyze data, frequency, percentage,
tests are
e, t, anova and tukey statistical
stati
a used. It is seen
that The Basic Technology Competency according to information obtained from the
technology proficiency
he nine main sections of the ba
basic tec
is deemed to be high.
Keywords: Basic Technology Competency, Computer Aided Education

C

Gelien teknoloji, toplumların ilerlemesine, kalkınmasına,
nmasıına, toplumda yer alan bireylerin
nmas
bire
bireyle gelimesine yardım edebilmek
adına her ana karısında ve hayatlarında yer almaktadır. Yetimekte
öretmen
gelien teknolojiye uyum
mekte
ekte olan öö
retmen adayları
adayları ve öretmenler
ö
ö
salama sürecini en salıklı ekilde gerçekletirmek zorundadırlar.
salayabilmek
adırlar.
rlar. Bunu sa
sa
layabilmek
mek adına
adı
adın eitim teknolojisinden yararlanılması
gerekmektedir( Yenice,2003).
Öretmen adaylarının teknoloji ürünlerini kullanmaları ve temel teknoloji
noloji yeterlilik
yeterlil düzeylerinin artırılması öretim ortamlarında
teknolojinin kullanılma düzeyine de katkıda bulunacaktır.
çada ortamlardan
gelitirilen eitim teknolojisi, örenmede
tır. Bugün
B
ardan yararlanılarak
yararl
yararla
kalıcılıın salanması, örenme süresinin kısaltılması,
güdülenmesini
örenci baarısının düzeyinin düzeyini
mas
asıı, örencinin
öre
ö
enmesini
esini kolaylatırması,
kola
arttırması, örenci ilgisini uzun süre canlı tutması,örenme
istei uyandırması
asıı,ö
as
,ö
renme ist
asıı ,soyut
,soy kavramları somutlatırması ve örenci etkileimini
arttırmasıdır (imek,2000). Eitim teknolojilerinin
etkiliini
arttırmada öretmenlerin
gerekli bilgi,beceri ve teknolojiye sahip olmaları
lerinin
erinin etkili
ini artt
me
men
gereklidir. Bu gereklilik Öretmen kavramının
kii” olmaktan çıkması ve çada öretim yöntem-tekniklerini
mın
nın “bilgi aktarımını
aktarımınıı yapan
y
ya
derslerinde uygulayan, öretim teknolojilerini
rehberlik yapan, aratıran, üreten ve deiime açık olan kii olmasıdır
jilerinii ku
kullanan, öörencilere
rencilere
ere rrehb
(Yıldırım, Er-Nas & Ayas, 2007).

IE
T

YÖNTEM
1.1. Aratırmanın Önemi
Deien dünya ile gelien
gelien bilimsel verileri ve teknolojik
geli
teknoloj gelimeleri yakından takip edebilen , bunu mesleki geliimi ile kiisel
yaantısına taıyabilen ööretmen
adaylarının
teknoloji yeterliliklerini ortaya koyulması açısından öretmen yetitirme programlarına
retmen adayları
adaylar
ının ttemel teknoloj
katkılar salayacaı umulm
umulmaktadır.
umulmaktad
ır.
1.2. Aratırmanın
nıın amacı
amacı
am
Bu çalıma
ma Celal Bayar Ü
Üniversitesi Eitim
Eitim Fakültesi 3. Sınıf Türkçe Öretmenlii, Sosyal Bilgiler Öretmenlii, Fen Bilgisi
Öretmenlii
örenim gören 3. Sınıf öretmen adaylarının Temel Teknoloji Yeterliliklerinin
ii ve Sınıf
Sınıf Öretmenli
Ö
retme
retmenli bölümündeki
bölümünde
belirlenmesini
mesinii amaçlamaktadır.
amaçlamaktadı
amaçlamaktadır.
Bu amaç
maç
aç dorultusunda
do
usunda a
aaaıdaki
aıdaki sorulara
orulara ccevap aranmıtır.
1. Ö
Öretmen
Adaylarının
retmen Adayl
Adaylar
ının temel tteknoloji yeterlilik düzeyleri ile belirlenen demografik deikenler ( cinsiyet ,yala ,birinci yada
ikinci öretim
örencisi
olmaları ,branları ,yaam ortamları, konut türü ,akademik baarıları ,kendilerine ait bir bilgisayarları
öretim
m öö
rencisi o
ol
olması
bilgisayar kullanma durumları , bilgisayar kursu alma durumları, word,exel, Powerpoint ve acses yeterli
masıı , daha önce bil
mas
bilg
düzeyde
kullanabilmeleri ,bilgisayarı kullandıkları yer ,internete haftada ne kadar balı kaldıkları ,ne kadar zamandır bilgisayar
yde kullanabilm
kullanabilme
kullandıkları
anlamlı düzeyde bir iliki var mıdır?
klarıı ) arasında
klar
aras
2. Öretmen Aday
Adaylarının temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde Temel Bilgisayar Kullanım Becerileri(A), Kurulum,
Bakım ve Sorun Giderme (B), Kelime ilemci (C), ( Hesap tablosu (D), veri tabanı (E), internet Aı Kullanma ( F) ,
Telekomünikasyon (uziletiim) (G), Medyalı letiim (H) ve sosyal yasal-etik konular (I) hakkında Bilgisayar 1-ve 2 ders
içerikleri yukarıda tanımlanmı olan alanların tümüne katkı salayabilecek düzeyde midir?
2.3. Aratırmanın Modeli
Çalımada Celal Bayar Üniversitesi Eitim Fakültesi 3. Sınıf Türkçe Öretmenlii,Sosyal Bilgiler Öretmenlii, Fen Bilgisi
Öretmenlii ve Sınıf Öretmenlii bölümündeki örenim gören öretmen adaylarının temel teknoloji yeterliliklerini belirlemek amacıyla
4’lü likertten oluan bir anket uygulanmıtır.
2.4. Örneklem
Aratırmanın örneklemini Celal Bayar Üniversitesi Eitim Fakültesi 3.sınıf Türkçe Öretmenlii, Sosyal Bilgiler Öretmenlii,
Fen Bilgisi Öretmenlii ve Sınıf Öretmenli bölümündeki ( N=297) örencilerden oluturmaktadır.
2.5. Verilerin Toplanması
Veri toplama aracı olarak Flowers ve Algozzine’in Gelitirdii Tekinarslan’ın Türkçeye Uyarladıı Eitimciler çin Temel Teknoloji
Yeterlikleri Ölçei Kullanılmıtır. Örencilere 9 ana bölüm ve 42 alt sorudan oluan Eitimciler için Temel Teknoloji Yeterlilikleri ölçei
uygulanmıtır.
2.6. Verilerin Çözümlenmesi
Çalımada elde edilen veriler, SSPS 16 istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmitir.
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BULGULAR
Bu bölüm iki kısımdan olumaktadır. Birinci kısımda öretmen adaylarının temel teknoloji yeterlilik düzeyleri ile ilgili belirlenen
demografik deikenlerden elde edilen bulgular, ikinci kısımda öretmen adaylarının temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde
elde edilen bulgular yer almaktadır.
3.1. Öretmen Adaylarının Temel Teknoloji Yeterlilik Düzeyleri le lgili Belirlenen Demografik Deikenlerden Elde Edilen
Bulgular
Öretmen Adaylarının temel teknoloji yeterlilik düzeyleri ile belirlenen demografik deikenler ( cinsiyet ,yala ,birinci yada ikinci
öretim örencisi olmaları ,branları ,yaam ortamları, konut türü ,akademik baarıları ,kendilerine ait bir bilgisayarları olması , daha önce
bilgisayar kullanma durumları , bilgisayar kursu alma durumları, word,exel, Powerpoint ve acses yeterli düzeyde kullanabilmeleri
,bilgisayarı kullandıkları yer ,internete haftada ne kadar balı kaldıkları ,ne kadar zamandır bilgisayar kullandıkları ) arasında anlamlı
düzeyde bir iliki var mıdır? Sorusuna anketle elde edilen sonuçlar yer almaktadır.
Aratırmaya katılan öretmen adaylarının,
1. % de 52,2’si erkek, % de 47,8’i kadındır.
2. % de 15,9’u 18-19 ya arasında, % de 51,6’sı 19-20 ya arasında, % de 7,1’i 20-21 ya arasında, % 25,3’ü 21 ya ve üzerindedir.
3. % de 56’sı Birinci Öretim % de 44’ü kinci Öretim Örencisidir.
4. % de 30,2 ‘si Fen Bilgisi Öretmenlii, % de 26,9’u Sınıf Öretmenlii, % de 30,2 si Sosyal Bilgiler
% de 12,6’sı
ler Öretmenlii,
Öretm
Ö
ret
Türkçe Öretmenlii örencisidir.
5. % de78,6’ı Ev, %21,4’ü yurt ta ikamet etmektedir.
6. %11,5’i akademik baarısını zayıf olarak deerlendirirken, % 52,7’si orta, %31,9’u
Pekiyi olarak
9’u iyi
yi ve % 3,8’i P
Pe
deerlendirmektedir.
7. % de 53,3’ünün kendine ait bilgisayarı varken % 46,7’sinin kendine ait bilgisayarı yoktur.
ktur.
ur.
8. % de 31,3’ü bilgisayar kursu almı % 68,7’si bilgisayar kursu almamıtır.
9. % de 8,2’si internete okulda girdiini söylerken, % de 44,5’i internet cafe, % de 42,3’ü
2,3’ü ev de, % de 4,9’u ise ddier yerlerde
internete girdiini söylemektedir.
10. % de 5,5’i 6-12 aydır, % de 9,9’u 1-2 yıldır, %30,2’si 2-4 yıldır, % dee 54,4’ü
bilgisayar kullandıını
54,4 ü 4 yıldan
yıldan
dan fazla zamandır
zama
zamandır bilg
belirtmitir.
11. % de 20,9’u hafta da 1 saat, % de 36,9’u haftada 1-5 saat, % de 28,0’ı
0’ıı haftada 5-10 saat
saa ve % de 14,3’ü
3’ haftada 10 saatten fazla
internete balı kaldıını söylemektedir.
12. % de 12,1’i sadece word, % de 0,5’i sadece exel, % de 11,0’ı
0’ı sadece Power point, % dde 2,2 si word-exel, % 37,9’u wordpowerpoint, % de 30,8’i word-exel-powerpoint, % de 4,9’u ise word-exel-powerpoint
word-exel-powerpoint ve acse
acses’i yyeterli düzeyde kullanabildiklerini
belirtmilerdir.
3.2. Öretmen Adaylarının Temel Teknoloji Yeterlilik Düzeylerinin
ylerinin
inin Belirlenmesinde Elde Edilen
Edile Bulgular
Öretmen Adaylarının temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin
Temel Bilgisayar
Kullanım Becerileri(A), Kurulum,
erinin
nin belirlenmesinde
belirlenmes
Bil
Bakım ve Sorun Giderme (B), Kelime ilemci (C), Hesap tablosu
tabanıı (E), int
internet Aı Kullanma ( F) , Telekomünikasyon
osu
su (D), veri ta
taban
(uziletiim) (G), Medyalı letiim (H) ve sosyal yasal-etik
konularr (I) hakk
hakkında
Bilgisayar 1-ve 2 ders içerikleri yukarıda tanımlanmı
asa
kkıında Bilgis
olan alanların tümüne katkı salayabilecek düzeyde
midir?
zeyde
y mi
3.2.1.
Temel Bilgisayar Kullanım Becerilerinde
bulgular;
de ( A ) elde
eld edilen
e
ar;
1. “Öretmen Adaylarını temel teknoloji
yeterlilik
branları
ile ilikisi var mıdır?” sorusuna verilen cevapların analiz
oji
ji yete
yeterl
ilik düzeylerinin
ddüzeyle
rıı il
sonuçlarına göre; Fen Bilgisi Öretmen
adaylarıyla
retmen
men adaylar
ıyla Sınıff Öretmeni, Sosyal Bilgiler Öretmeni ve Türkçe Öretmeni adayları
arasında Fen Bilgisi Öretmen Adaylar
Adaylarının
larıının lehine fark elde eedilmitir.
ed
2. “Öretmen Adaylarını temell teknoloji yeterlilik
düzeylerinin
türü ile ilikisi var mıdır? Sorusunda evde kalanlarla yurt ta
ye
düz
eylerinin
rini konut
ko
kalanlar arasında evde kalanların
anlarıın lehine fark
anlar
far elde edilmitir.
edilmitir.
3. “Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerin
düzeylerinin kendilerine ait bir bilgisayarları olması ile ilikisi var mıdır?” elde
edilen verilerde bilgisayarı
lgisayar
gisayarıı olanların
o
olanlar
ın lehine
ne bir fark göstermitir.
göst
4. “Öretmen Adaylarını
ylarıını temel teknoloji yeterlilik düz
ylar
ddüzeylerinin word,exel, Powerpoint ve acses yeterli düzeyde kullanabilmeleri
arasında iliki varr mıdır?
“ Sorusunda
programlardan 4 ünü de kullananlarla birini kullananlar arasında 4 ünü de kullananların
m
Sorusu
programla
lehine , programlardan
birini kullananlar arasında 3 ünü de kullananların lehine , programlardan 2 sini
ogramlardan 3 ünü de kullananlarla
kul
kullananlarla
larla
arla birini kullananlar arasında
arası
arasında 2 sini kullananların lehine fark tespit edilmitir.
5. “ Öretmen
Adaylarını
düzeylerinin Bilgisayarı kullandıkları yer ile ilikisi var mıdır?” sorusunda
retmen Adayları
Adaylar
ını temel teknoloji
loji yeterlilik
y
bilgisayarı
kullandıkları
lgisayar
gisayarı kulland
dıklar
kları yer ile ilgili; ev de kullandıını söyleyenlerle nternet cafe de kullandıını söyleyenler arasında evde
kullananların
kullananlar
lananla ın lehine
ehine fark tespit edilmitir.
edilm
6. “ Öretmen
Adaylarını
teknoloji yeterlilik düzeylerinin internete haftada ne kadar balı kaldıkları ile ilikisi var mıdır? “
etmen Aday
Adaylar
ını temel
mel tek
te
dier
sorusunda di
di
er guruplarla 10 saatten fazla internette kalanların lehine , 5-10 saat internette kalanlarla daha az kalan guruplar
arasında
kalanların lehine ,1-5 saat internette kalanlarla daha az kalan guruplar arasında 5-10 saat kalanların lehine
arası
aras
ında 5-10 saat kalanlar
anlamlı
lamlıı farklar elde edilmitir.
laml
edilm
7. “ Öretmen
Adaylarını
retmen Adayları
Adaylar
ın temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin ne kadar zamandır bilgisayar kullandıkları ile ilikisi var mıdır? “
sorusunda
da 4 yı
yyıldan
ıldan fazla zamandır bilgisayar kullananlarla, dier gruplar arasında 4 yıldan fazla zamandır bilgisayar kullananların
lehine fark tespit
tespi edilmitir.
3.2.2.
Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme ( B ) elde edilen bulgular;
1. “ Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin cinsiyet ile ilikisi var mıdır? “ sorusunda tespit edilen bütün anlamlı
farklar erkeklerin lehindedir.
2. “ Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin birinci yada ikinci öretim örencisi olmaları ile ilikisi var mıdır?”
sorusunda edilen bütün anlamlı farklar kinci öretim örencilerinin lehindedir.
3. “ Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin kendilerine ait bir bilgisayarları olması ile ilikisi var mıdır?”
sorusunda ilgisayarı olanların lehine fark tespit edilmitir.
4. “Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin word,exel, Powerpoint ve acses yeterli düzeyde kullanabilmeleri
arasında iliki var mıdır? “ sorusunda programlardan 4 ünü de kullananlarla birini kullananlar arasında 4 ünü de kullananların
lehine , Programlardan 4 ünü de kullananlarla 2 sini kullananlar arasında 4 ünü de kullananların lehine, Programlardan 4 ünü de
kullananlarla 3 ünü kullananlar arasında 4 ünü de kullananların lehine , Programlardan 3 ünü de kullananlarla 2 sini kullananlar
arasında 3 ünü de kullananların lehine fark tespit edilirken, Programlardan 2 sini kullananlarla birini kullananlar arasında 2 sini
kullananların lehine fark tespit edilmemitir.
5. “Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin Bilgisayarı kullandıkları yer ile ilikisi var mıdır?” sorusunda
bilgisayarı kullandıkları yer ile ilgili; ev de kullandıını söyleyenlerle nternet cafe de kullandıını söyleyenler arasında Evde
kullananların lehine fark tespit edilmitir.
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“Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin internete haftada ne kadar balı kaldıkları ile ilikisi var mıdır?
sorusunda dier guruplarla 10 saatten fazla internette kalanların lehine anlamlı fark tespit edilmitir.
“Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin ne kadar zamandır bilgisayar kullandıkları ile ilikisi var mıdır?”
sorusunda 4 yıldan fazla zamandır bilgisayar kullananlarla, dier gruplar arasında 4 yıldan fazla zamandır bilgisayar kullananların
lehine fark tespit edilmitir.
Kelime ilemci boyutunda ( C ) elde edilen bulgular;
“Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin branları ile ilikisi var mıdır?” sorusunda Fen Bilgisi öretmen
adaylarının Sınıf öretmenlii, Sosyal Bilgiler öretmenlii ve Türkçe öretmenlii adaylarına göre yeterli oldukları görülmütür.
“Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin kendilerine ait bir bilgisayarları olması ile ilikisi var mıdır? “
Sorusunda bilgisayarı olanların lehine fark tespit edilmitir.
“Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin word,exel, Powerpoint ve acses yeterli düzeyde kullanabilmeleri
arasında iliki var mıdır? “ Sorusunda programlardan 3 ünü de kullananlarla birini kullananlar arasında 3 ünü de kullananların ve
2 sini kullananlar arasında 3 ünü de kullananların lehine fark tespit edilmitir.
“Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin internete haftada ne kadar balı kaldıkları ile ilikisi var mıdır?”
sorusunda dier guruplarla 10 saatten fazla internette kalanlar ile 5-10 Saat internette kalanlarla daha az kalan guruplar arasında 510 saat kalanların lehine fark tespit edilmitir.
“Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin ne kadar zamandır bilgisayar kullandıkları
ndııklar
nd
klarıı ile
i ilikisi var mıdır?”
sorusunda 4 yıldan fazla zamandır bilgisayar kullananlarla, dier gruplar arasında 4 yıldan fazla zamandır
bilgisayar kullananların
zamand
amandıır bilgisa
lehine fark tespit edilmitir.
Hesap tablosu ( D ) elde edilen bulgular
Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin birinci yada ikinci öretim örencisii olmaları
olm
olmaları ile ilikisi
ilikisi var
v mıdır?
Sorusuna yapılan t-testi sonucunda Öretim Programına göre tespit edilen bütün anlaml
anlamlı
lamlı farklar kinci
kinci ööretim
retim öörencilerinin
ren
lehindedir.
Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin branları ile ilikisi
mıdır?
Bilgisi Öretmen
kisi varr m
mıd
dır? Sorusuna Fen Bilg
adaylarıyla Sınıf Öretmeni , Sosyal Bilgiler Öretmeni adayları arasındaa Fen Bilgisi
lgisi Öretmen
Öretmen adaylarının
adaylarının lehine bir fark
bulunurken, Sınıf Öretmeni adaylarıyla Türkçe Öretmen adayları arasında
Adaylarının
farklılık tespit
nda Türkçe
Türk Öretmen
Öretmen Adayla
Adaylar
ının lehine
le
edilmitir.
“Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin Akademik
mıdır?
emik
mik ba
bbaarıları
arılarıı ile ilikisi
ilikisi var mı
ıd “ Sorusuna akademik
baarısı Pekiyi olanların lehine fark tespit edilmitir.
“Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin
bilgisayarlarıı oolması ile ilikisi var mıdır?”
n kendilerine ait bir bilgisayarlar
bilgisay
Sorusuna bilgisayarı olanların lehine bir fark bulunurken, Bilgisayar
formül kullanımı ve hesap tablosu
Bilgisayarıı olmayanların
olmayanlar
lmayan ın lehine
ine form
kullanım becerilerindeki genel durum basamaklarında fark
Adaylarını temel teknoloji yeterlilik
ark tespit edilmitir
edilm
edilmitir
ir “ Öretmen
Ö
Ö
retmen
tmen A
düzeylerinin word,exel, Powerpoint ve acses yeterli düzeyde
arasında
iliki
üzeyde
yde kullanabilmeleri aras
arası
ında ili
ili
k var mıdır?” Sorusuna Hesap tablosu
(D) boyutunda programlardan 4 ünü de kullananlarla birini
arasında
rini kullananlar aras
ında 4 ünü de kullananların lehine , programlardan 4
ünü de kullananlarla 2 sini kullananlar arasında 4 ünü de kullananların
3 ünü de kullananlarla birini
kullananlar lehine
hine , programlardan
p
kullananlar arasında 3 ünü de kullananların lehine
, programlardan
2 sini kullananlar arasında 3 ünü de
leh
mlardan 3 ünü de kullananlarla
kul
kull
kullananların lehine fark tespit edilmitir.
Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik dü
düzeylerinin ne kadar
zamandır bilgisayar kullandıkları ile ilikisi var mıdır?”
düz
dar zam
Sorusuna 4 yıldan fazla zamandır bilgisayar
kullananlarla, dier gruplar
ilgisayar
lgisayar kullananlar
kulla
lar aarasında 4 yıldan fazla zamandır bilgisayar kullananların
lehine fark tespit edilmitir
Veri tabanı ( E ) elde edilen bulgular;
ulgular;
ar;
“ Öretmen Adaylarını temel
ile ilikisi var mıdır? “ sorusuna yapılan t-testi sonucunda
ell teknoloji yeterlilik düzeylerinin
düzeylerini cinsiyet
ci
Cinsiyete göre anlamlı fark
anlamlıı farklar
rkk tespit edilen bütün
bü
anlaml
farkl Erkeklerin lehindedir.
“Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin
kendilerine ait bir bilgisayarları olması ile ilikisi var mıdır?”
düzeyler
sorusuna bilgisayarıı olanlar
olanların
bulunmutur.
olanları
ın lehine fark bulunmu
bulunmu
tur.
“Öretmen Adaylarını
Bilgisayar kursu alma durumları ile ilikisi var mıdır? “sorusuna
ylar
larıını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin
düze
dü
bilgisayar kursu
rapor oluturma basamaında fark tespit edilmitir.
suu alanların
alanlar
alanl ın lehine
hine veri
ve tabanında
tabanında rap
“Öretmen Adaylar
Adaylarını
Aday
ını temel teknoloji
eknoloj yeterlilik düzeylerinin word,exel, Powerpoint ve acses yeterli düzeyde kullanabilmeleri
arasında ili
iliki
mıdır?
programlardan 4 ünü de kullananlarla birini kullananlar arasında 4 ünü de kullananların lehine
ili
ki v
var m
ıdır? “sorusuna
na programl
prog
, programlardan
gramlardan 4 ünü de kullananlarla
kullananlarla 2 sini kullananlar arasında 4 ünü de kullananların lehine , programlardan 4 ünü de
kullananlarla
arasında
lananlarla 3 ünü kullananlar
ku
arasınd 4 ünü de kullananların lehine, programlardan 3 ünü de kullananlarla 2 sini kullananlar
arasında
arassında 3 ünü de kullananların
kullananlar
kul
ın lehine
lehin fark tespit edilmitir.
Adaylarını
yeterlilik düzeylerinin Bilgisayarı kullandıkları yer ile ilikisi var mıdır? “ sorusuna
“ Öretmen
retmen Aday
Adaylarını temel
mel teknoloji
ttek
bilgisayarı
kullandıkları
ile ilgili; ev de kullandıını söyleyenlerle nternet cafe de kullandıını söyleyenler arasında evde
bilgisayarı kulland
kull
ıkları yer il
kullananların
kullan
kullananlar
ın
n lehine fark tespit
tesp edilmitir.
tes
nternet
ternet Aı
Aı Kullanma ( F ) elde edilen bulgular
“Öretmen
Adaylarını
etmen Adayları
Adaylar
ını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin cinsiyet ile ilikisi var mıdır? “ Sorusuna yapılan t-testi sonucunda
cinsiyetee göre aanlam
anlamlı farklar erkeklerin lehindedir.
“Öretmen
n Ada
Aday
Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin birinci yada ikinci öretim örencisi olmaları ile ilikisi var mıdır?
“Sorusuna yapılan t-testi sonucunda Öretim Programına göre bütün anlamlı farklar kinci öretim örencilerinin lehindedir.
“Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin branları ile ilikisi var mıdır? “Sorusuna Fen Bilgisi Öretmen
adaylarıyla Sınıf Öretmeni, Sosyal Bilgiler Öretmeni, Türkçe Öretmen adayları arasında Fen Bilgisi Öretmen Adaylarının
lehine farklılık tespit edilmitir. Sınıf Öretmeni adaylarıyla Türkçe Öretmen adayları arasında Türkçe Öretmen Adaylarının
lehine farklılık tespit edilmitir.
“Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin kendilerine ait bir bilgisayarları olması ile ilikisi var mıdır?”
Sorusuna bilgisayarı olanların lehine fark bulunmutur.
“ Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin word, exel, Powerpoint ve acses yeterli düzeyde kullanabilmeleri
arasında iliki var mıdır? “ Sorusuna programlardan 4 ünü de kullananlarla birini kullananlar arasında 4 ünü de kullananların
lehine, programlardan 3 ünü de kullananlarla birini kullananlar arasında 3 ünü de kullananların lehine, programlardan 2 sini
kullananlarla birini kullananlar arasında 2 sini kullananların lehine fark tespit edilmitir.
“Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin Bilgisayarı kullandıkları yer ile ilikisi var mıdır?” Sorusuna
bilgisayarı kullandıkları yer ile ilgili; ev de kullandıını söyleyenlerle nternet cafe de kullandıını söyleyenler arasında evde
kullananların lehine fark tespit edilmitir.
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“Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin internete haftada ne kadar balı kaldıkları ile ilikisi var mıdır?”
Sorusuna dier guruplarla 10 saatten fazla internette kalanların lehine , 5-10 Saat internette kalanlarla daha az kalan guruplar
arasında 5-10 saat kalanların lehine fark tespit edilmitir.
“Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin ne kadar zamandır bilgisayar kullandıkları ile ilikisi var mıdır?”
Sorusuna 4 yıldan fazla zamandır bilgisayar kullananlarla, dier gruplar arasında 4 yıldan fazla zamandır bilgisayar kullananların
lehine fark tespit edilmitir
Telekomünikasyon (uziletiim) ( G ) elde edilen bulgular
“ Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin cinsiyet ile ilikisi var mıdır? “ sorusuna yapılan t-testi sonucunda
Cinsiyete göre anlamlı farklar Erkeklerin lehindedir.
“Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin birinci yada ikinci öretim örencisi olmaları ile ilikisi var mıdır? “
sorusuna yapılan t-testi sonucunda Öretim Programına göre anlamlı farklar kinci öretim örencilerinin lehindedir.
“ Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin konut türü ile ilikisi var mıdır? “sorusuna konut türü ile ilgili ttestinde evde kalanlarla yurt ta kalanlar arasında evde kalanların lehine fark tespit edilmitir.
“ Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin kendilerine ait bir bilgisayarları olması ile ilikisi var mıdır?”
sorusuna bilgisayarı olanların lehine anlamlı fark bulunmutur.
“ Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin word,exel, Powerpoint ve acses yeterli
kullanabilmeleri
li düzeyde
dü
arasında iliki var mıdır? “sorusuna programlardan 3 ünü de kullananlarla 2 sini kullananlar arasında
asıında 3 ünü de kullananların
as
lehine fark tespit edilmitir.
“ Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin Bilgisayarı kullandıkları yer
ilikisi
sorusuna
er ile
le ili
kisi var mıdır?”
m
mıı
bilgisayarı kullandıkları yer ile ilgili; ev de kullandıını söyleyenlerle nternet cafe de kullandıını
Evde
kullanddıını söyleyenler
nler arasında
ar
ara
kullananların lehine fark tespit edilmitir.
“ Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin internete haftada ne kadar
balı
kaldıkları
dar ba
lı kald
dıklar
kları ile ilikisi
isi var mıdır?”
sorusuna dier guruplarla 10 saatten fazla internette kalanların lehine anlamlı fark tespit edilmi
edilmitir.
“ Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin ne kadar zamandır
kullandıkları
ndır bilgisayar
gisayar kulland
kul
ıkları ile ilikisi
iliki var mıdır?”
ili
sorusuna 4 yıldan fazla zamandır bilgisayar kullananlarla, dier gruplar arasında
bilgisayar kullananların
ında 4 yıldan
ldan fazla zamandır
zamandır bilgisay
zam
lehine fark tespit edilmitir
Medyalı letiim ( H) elde edilen bulgular elde edilen bulgular
Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin birinci yada
ile ilikisi var mıdır?
da ikinci öretim
öretim örencisi
örencisi olmaları
olmal
ma
“sorusuna yapılan t-testi sonucunda Öretim Programına göre tespit edilen bütün anlaml
anlamlıı farklar kinci
öretim örencilerinin
anlam
k
lehindedir.
“Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin
nin branları
branlar
bran
ları ile ilikisi
ili
ilikisi var mıdır?”
mıdır?” sorusuna Fen Bilgisi Öretmen
adaylarıyla Sınıf öretmeni adayları ve Sosyal Bilgiler Ö
Öretmen
Bilgisi Öretmen adaylarının lehine
retmen Adayları
Adayları arasında
arasıında Fen B
aras
farklılık tespit edilmitir.
“ Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin
bilgisayarları olması ile ilikisi var mıdır?”
eylerinin
lerinin kendiler
kendilerine ait bir bilg
sorusuna bilgisayarı olanların lehine fark tespit edilmitir.
“ Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik
ve acses yeterli düzeyde kullanabilmeleri
erli düzeylerinin
nin word,exel,
d,exel, Powerpoint
Power
arasında iliki var mıdır? “sorusuna programlardan
mlardan 4 ünü de kullananlarla
lananlarla
larla birini
birin kullananlar arasında 4 ünü de kullananların lehine,
programlardan 4 ünü de kullananlarlaa 2 sini kullananlar
arasında
kull
ku
ndaa 4 ünü
ün de kullananların lehine, programlardan 4 ünü de
kullananlarla 3 ünü kullananlar arasında
lehine,
ında 4 ünü de
d kullananların
kul
ne, programlardan 3 ünü de kullananlarla birini kullananlar
arasında 3 ünü de kullananların lehine,
ehine,
ne, programlardan 3 üünü de kullananlarla 2 sini kullananlar arasında 3 ünü de kullananların
lehine fark tespit edilmitir.
“ Öretmen Adaylarını temel
Bilgisayarı kullandıkları yer ile ilikisi var mıdır?” sorusuna
mel teknoloji yeterlilik düzeylerinin
düzeyle
bilgisayarı kullandıkları yer ile ilgili; ev de kulland
kullandıını
ıın
nı söy
ssöyleyenlerle nternet cafe de kullandıını söyleyenler arasında Evde
kullananların lehine fark
edilmiti
rk
k tespi
tespit edilmi
ti
ti
Sosyal yasal-etik konular
onular ( I )elde edilen bulgular
Öretmen Adaylarını
yala ilgisi var mıdır? “ Sorusuna 18-19 ya gurubu ile 19-20 ya
arıını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin
ar
düzey
düze
gurubu arasında
da yaça
yaça daha büyük olanların
ya
olanların lehine yazılım korsanlıı konusu bilgisinde fark tespit edilmitir.
“ Öretmen
Adaylarını
yeterlilik düzeylerinin kendilerine ait bir bilgisayarları olması ile ilikisi var mıdır?”
n Ada
Adaylar
ını temel teknoloji
teknolo yeterlil
Sorusunaa bilgisayar
bilgisayarıı olanların lehine
farklılık
bilgis
ne fark
farkl
ılık tespit edilmitir.
“Öretmen
düzeylerinin word,exel, Powerpoint ve acses yeterli düzeyde kullanabilmeleri
etmen Adaylarını
Adaylarını temel teknoloji
Adayları
oji yeterlilik
ye
y
arasında
sında iliki
iiliki varr mıdır?
mı
mıdır? “Sorusuna pprogramlardan 4 ünü de kullananlarla birini kullananlar arasında 4 ünü de kullananların
2 sini kullananlar arasında 4 ünü de kullananların lehine, programlardan 3 ünü de
lehine,
ine, programlardan 4 ünü de
d kullananlarla
kulla
3 ünü de kullananların lehine, programlardan 3 ünü de kullananlarla 2 sini kullananlar
kullananlarla
nanlarla birini kullananlar arasında
ar
a
arasında
ara
aras
ında 3 ünü de kullananların
kullananları
kullananların lehine fark tespit edilmitir.
“ Ö
Öretmen
Adaylarını
Ö
retmen Adayları
Adaylar
ını temel
tem teknoloji yeterlilik düzeylerinin Bilgisayarı kullandıkları yer ile ilikisi var mıdır?” Sorusuna
bilgisayarı
kullandıkları
lgisaya ı kulland
lgisayar
llandııklar
klarıı yyer ile ilgili; ev de kullandıını söyleyenlerle nternet cafe de kullandıını söyleyenler arasında Evde
kullananların
tespit edilirken, Okulda Kullandıını söyleyenlerle nternet Cafede kullandıını söyleyenler arasında
nanların lehine
nanlar
ine fark
fa
f
okulda kullanalar
kullana lehine
le
Telif hakkı konusu bilgisi ve Entelektüel mülkiyet hakları konusu bilgisi fark elde edilmitir.
“ Öretmen
n Ad
Ada
Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin internete haftada ne kadar balı kaldıkları ile ilikisi var mıdır?”
Sorusuna dier Guruplarla 10 saatten fazla internette kalanların lehine anlamlı fark tespit edilmitir.
“ Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin ne kadar zamandır bilgisayar kullandıkları ile ilikisi var mıdır?”
Sorusuna 4 yıldan fazla zamandır bilgisayar kullananlarla, dier gruplar arasında 4 yıldan fazla zamandır bilgisayar kullananların
lehine fark tespit edilirken, 1-2 Yıldır Bilgisayar kullananlarla 6-12 aydır bilgisayar kullananlar arasında 1-2 yıldır bilgisayar
kullananların lehine Telif hakkı konusu bilgisi anlamlı fark tespit edilmitir
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2.

3.

4.

5.

6.

4.

SONUÇ
Öretmen Adaylarını temel teknoloji yeterlilik düzeylerinin,
1. cinsiyet ile ilikisi en çok Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme (B) boyutunda ,
2. yala ilgisi en fazla Sosyal yasal-etik konular ( I ) ve Telekomünikasyon (uziletiim) ( G ) boyutunda,
3. birinci yada ikinci öretim örencisi olmaları ile ilikisi Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme (B) boyutunda ve Hesap tablosu (D)
boyutunda,
4. branları ile ilikisi Temel Bilgisayar Kullanım Becerilerinde (A) ve nternet Aı Kullanma ( F) boyutunda,
5. konut türü ile ilikisi var mıdır? Temel Bilgisayar Kullanım Becerilerinde (A) ve Telekomünikasyon (uziletiim) ( G ) boyutunda,
6. Akademik baarıları ile ilikisi ? Hesap tablosu (D) boyutunda,
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7.

kendilerine ait bir bilgisayarları olması ile ilikisi Temel Bilgisayar Kullanım Becerilerinde (A), Bakım ve Sorun Giderme (B),
kelime ilemci( C ), Hesap tablosu (D) boyutunda, veri tabanı (E) boyutunda ve Telekomünikasyon (uziletiim) ( G ) boyutunda,
8. Bilgisayar kursu alma durumları ile ilikisi veri tabanı (E) boyutunda ve nternet Aı Kullanma ( F) boyutunda
9. word,exel, Powerpoint ve acses yeterli düzeyde kullanabilmeleri arasında iliki Temel Bilgisayar Kullanım Becerilerinde (A),
Bakım ve Sorun Giderme (B) ve Hesap tablosu (D) boyutunda
10. Bilgisayarı kullandıkları yer ile ilikisi Sosyal yasal-etik konular ( I ) ve nternet Aı Kullanma ( F) boyutunda,
11. internete haftada ne kadar balı kaldıkları ile ilikisi Bakım ve Sorun Giderme (B) ve nternet Aı Kullanma ( F) boyutunda,
12. ne kadar zamandır bilgisayar kullandıkları ile ilikisi Temel Bilgisayar Kullanım Becerilerinde (A) boyutunda yeterliliklerinin
yüksek olduu tespit edilmitir.
5.

ÖNERLER
 Bilgisayar ders içeriinin uygulamaya yönelik düzenlenmesi
 Bilgisayar laboratuarlarının donanım açısından zenginletirilmesi
 Öretim elemanlarına yönelik bilgisayar kullanma becerilerine katkı salayacak seminer programlarının düzenlenmesi ve katılımın
desteklenmesi
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BLG OKURYAZARLII ÖZ-YETERLK ALGILARI
PROSPECTIVE TEACHERS’ LIFELONG LEARNING TENDENCIES AND
INFORMATION LITERACY SELF-EFFICACY BELIEFS
Yrd.Doç.Dr.Melek DEMREL
melekdemirel@gmail.com
Prof.Dr.Buket AKKOYUNLU
buket@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi, Eitim Fakültesi

20

10

Özet:
Bu aratırmanın amacı, öretmen adaylarının yaam boyu örenme eilimleri ilee bilgi
okuryazarlıı
ilgi okuryazarlı
okuryazarl
ı öz-yeterlik
algıları arasındaki ilikiyi ortaya koymak ve bu özelliklerin cinsiyet, sınıf, bilgisayar kullanma
ma becerisi,
eceri baarı
baarı algısı,
algı
algısı akademik
kariyer yapma istei ve i yaamına ilikin baarı algısı açısından anlamlı bir fark gösterip göstermediini
göster
göstermediini belirlemektir.
belirl
bel
likisel tarama modelinin kullanıldıı aratırmanın çalıma grubunu Hacettepe Üniversitesi
Eitim
lköretim
ivers
E
itim Fakültesi lk
Bölümü Sınıf Öretmenlii anabilim dalında örenim gören 200 örenci oluturmutur.
Aratırmanın
Boyu
mutur.
r. Ara
Ara
tırmanın
n verileri “Yaam
“Y
“Ya
Örenme Eilimi Ölçei” ve “Bilgi Okuryazarlıı Öz-yeterlik Ölçei” ile toplanmıtır.
öretmen
anmıtır.
r. Elde edilen bulgulara göre
g
adaylarının yaam boyu örenme eilimleri bilgisayar kullanma becerilerinin
inin
nin düzeyine göre deimezken;
de
de
imezken cinsiyet, sınıf,
baarı algısı, akademik kariyer yapma istei ve i yaamına ilikin baarıı inancı
farklılık
göstermitir. Öretmen
inancı açısından
aç
farkllılık gö
göste
adaylarının bilgi okuryazarlıı öz-yeterlikleri açısından ise cinsiyet ve sınıf
açısından
edilmemi;
ancak bilgisayar
ın
nıf aaç
ısından
dan bir fark elde edilme
edilm
kullanma becerisi, baarı algısı, akademik kariyer yapma istei ve i yaam
yaamına
amıına ilikin
n baarı
ba
baar
a ı inancı aaçısından anlamlı bir fark
bulunmutur. Yaam boyu örenme eilimleri ile bilgi okuryazarlıı
rlı
ı öz-yeterlik
öz-yeterl algısı
algısı arasında
arası
arasında orta
or düzeyde pozitif bir iliki
(r=.466) elde edilmitir.
Anahtar sözcükler: Yaam boyu örenme eilimi, bilgi okuryazarlıı,
okuryazarlık
kuryazarl
ryaz ıı, bilgi okuryazarlı
okuryazarl
ık ööz-yeterlii, öretmen adayı

IE
T

C

Abstract:
The purpose of this study is to determine
teachers’ lifelong learning tendencies
ine the correlations
ns between
ween prospective
prosp
and their information literacy self-efficacy beliefs
liefs and tto find out whether
hether
her or no
nnot such properties differed significantly in terms
of gender, grade, computer using skills, achievement
willingness
to make a career and belief in achievement in
chievement perception,
perc
ngn
ngne
business life. The study group of the research,
employs a relational review model, consisted of 200 senior students
search, which emplo
attending Hacettepe University, Department
Lifelong learning tendencies scale and information
partment
ment of Elementary Education.
Edu
E
literacy self-efficacy beliefs scale were administered
prospective teachers to gather the data. The findings demonstrated
administered to the pro
prospe
that prospective teachers’ lifelong
long learning tendencies did n
not differ according to their computer using skills whereas a
significant difference was available
vailable in terms of gender, grade, achievement perception, willingness to make a career and belief
in achievement in businesss life. No ddiffer
differences
ences were found in the prospective teachers’ self-regulated learning skills in terms of
grade and willingness too make academic
academ career; however,
howev a significant difference was found in terms of gender, computer
using skills, achievement
achievement in business life. An intermediate level positive correlation was
ement perception and belief
b
in ach
found between lifelong
self-regulated learning skills (r=. 412).
felong learning tendencies an
and sel
Key
Lifelong
tendency, information literacy, information literacy self-efficacy belief, prospective
ey words:
wor
ifelong learning tend

teacher

1. GR
R
Bilgi ça
nitelendirilen çaımızda var olabilmek için bireylerin büyük miktardaki bilgi içerisinden ihtiyaç
ççaı
ı olarak nitele
nitelen
duydukları bilgiye ulaabilmeleri,
gerekli bilgiyi gereksiz olanlardan ayırabilmeleri ve elde ettikleri bilgileri etkili olarak
ulaabilme
abilme
kullanabilmeleri
gerekmektedir. Ayrıca bilgilerin çok kısa bir zaman içerisinde deimesi nedeniyle örenmenin sürekli
ri gerekmek
gerekmekt
olması, bir baka deyile
deyile
deyi
l yaam boyu devam etmesi gerekmektedir.

1.1 Yaam Boyu Örenme
Yaam boyu örenme kavramı 1972 yılında UNESCO Eitimin Gelitirilmesi Uluslararası Komisyonu tarafından yayımlanan
raporun ardından oldukça popülerlik kazanmıtır. Bu raporda yaam boyu örenmenin gelecek yıllarda hem gelimi hem de
gelimekte olan ülkelerin eitim politikalarının temel kavramı olacaı belirtilmitir (Faure ve dierleri 1972; Akt.Candy,
2002). Bu raporun ardından tüm dünyada yaam boyu örenme üzerine pek çok sayıda aratırma yapılmı ve alan yazın hızla
genilemitir. Yaam boyu örenme, her türlü bilgi ve becerinin bireyin doumundan yaamının son bulmasına kadar olan
süreçte kazanılması, yenilenmesi ve gerektiinde deitirilmesi anlamına gelmektedir. Bazı aratırmacılar yaam boyu
örenmeyi zorunlu eitim sonrasındaki eitim olarak kabul etmektedir ancak, yaam boyu örenme hem okullarda verilen
örgün eitimi, hem de bunun dıında kalan her türlü yaygın eitimi kapsamaktadır (Knapper ve Cropley, 2000; Edwards,
2001). Yaam boyu örenme denildiinde akla gelen birçok kavram vardır. Bu kavramlardan bazıları yetikin eitimi, beceri
kazanımı ve okul dıında eitimdir (Collins, 2009). Bir baka tanıma göre; eitim ve örenme sürecini, evde, ite kafede vb.
her yerde ve bütün yaam boyu sürecek bir süreç haline dönütürme ya da temel becerileri güncelleyerek kiilere ikinci bir
fırsat yaratma ve ileri düzeyde olanak sunmaktır (Soran, Akkoyunlu ve Kavak, 2006). Candy, Crebert ve O’Leary(1994) ise
yüksek öretimde yaam boyu örenen kiinin sahip olması gereken profili aaıda sıralamıtır:
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¾
¾
¾
¾
¾

örenme akına ve aratırmacı bir zihne sahiptir, meraklıdır, kendi örenmesini izler,
bir konuda uzman olmasının yanı sıra daha geni bir bakı açısı ile farklı konu alanları arasındaki ilikiyi kurar,
bilgi okuryazarıdır, farklı kaynaklardan bilgiler elde eder, deerlendirir ve kullanır,
bilgileri yüzeysel olarak deil, derinlemesine örenir,
örenmeye yönelik olumlu bir tutuma sahiptir ve örgütleme becerilerine sahiptir.

20

10

1.2 Bilgi Okuryazarlıı
Bilgi toplumunda yaayan bireyler örenmeyi örenme becerisini kazanarak yaam boyu örenmeye devam
edeceklerdir. Yaam boyu örenme, bilgi toplumlarındaki bireylerin sahip olması gereken bir beceridir. Bireylerin bu beceriye
sahip olmaları, yaamlarında karılaabilecekleri her türlü fırsatı deerlendirmelerine olanak tanımaktadır. Yaam boyu
örenmenin temel taı ise bilgi okuryazarlııdır (Snavely ve Cooper, 1997). Bilgi okuryazarlıı, bilginin bir gereksinim
olduunun ayırdında olmayı, etkin biçimde onun varlıını ve/veya yerini belirleyebilmeyi, ona eriimi, onu organize etmeyi ve
kullanmadan önce alınan bilgiyi deerlendirmeyi gerektirmektedir.
Yaam boyu örenmenin anahtarı niteliindeki ve çok kapsamlı bir kavram olan bilgi okuryazarlıı
kavramı bilgiye
az
ulamak, ulaılan bilgiyi deerlendirmek, seçmek ve kullanmak gibi becerileri içermektedir (Doyle,1994).
yle
le,1994
,199 Bilgi okuryazarı
olan kiiler, bilgi gereksinimini fark eden, bilgiye nasıl ulaacaını ve ulatıı bilgiyi deerlendirip
ndirip etkili bbir biçimde nasıl
kullanacaını bilen bireyler olarak tanımlanmaktadır. Bilgi okuryazarı kiiler aynı zamanda
yaam
manda
nda ya
am
m boyu örenmeye
hazırlanmı bireyler olarak da kabul edilmektedir (American Library Association, 1989).
Yaam boyu örenen bireyin özellikleri (Candy, Crebert ve O’Leary, 1994) tarafından
f ndan aaıdaki
fı
aaaıdak
daki gibi sıralanmaktadır:
sıralanm
alan
¾ Örenme akına ve aratırmacı bir zihne sahiptir, meraklıdır, kendi örenmesini
inii izler,
izle
¾ Bir konuda uzman olmasının yanı sıra daha geni bir bakı açısı ile farklı konu alanlar
ilikiyi
kurar,
alanlarıı arasındaki
daki ili
ili
kiyi ku
¾ Bilgi okuryazarıdır, farklı kaynaklardan bilgiler elde eder, deerlendirir ve kullan
kullanır,
anıır,
¾ Bilgileri yüzeysel olarak deil, derinlemesine örenir,
¾ Örenmeye yönelik olumlu bir tutuma sahiptir ve örgütleme becerilerine
rilerine sahiptir.
sahip
Lau (2006) bilgi okuryazarlıını örenilebilen “bir dizi beceri”” olar
olarak betimlemektedir
etimlemektedir ve bu bbecerilerin örenmeye
yönelik belirli bir tutuma sahip olma, internet üzerinden eitim gibi
araçların
kullanımı,
gibi tekniklerin
bi araçlar
açların kullan
nımı, gruplarla çalımak
ç
kullanımı, akıl hocası ve koçlara danıma gibi yöntemlerin kullanımını
içerdiini
nımını içerdi
çerdi
ini ileri sürmektedir.
sürm
sürmektedi Yaam boyu örenmenin
ise kazanılması gereken iyi bir alıkanlık olduunu belirtmektedir
yaam
yararlı ön koullarının
mektedir ve ya
ya
am boyu ö
öörenmenin
renm
r
deitirme istei, merak ve bilgiye susama olduunu iddia
anlaılacaı gibi bilgi
ddia
ia etmektedir. Tüm bu açıklamalardan
aç
açııkla
okuryazarlıı ve yaam boyu örenme birbirlerini karılıklıı olarak
güçlendirmektedir. Bireylerin, kurumların ve
larak etkilemekte ve güçlendi
toplumların baarısı için çok önemli olan bu iki kavramın anlaılması
yaam
anla
ı v
ve ya
am
am boyu
boy örenen, bilgi okuryazarı bireylerin
yetitirilmesine gereken önemin verilmesi gerekmektedir.
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T
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1.3 Öz-yeterlik
Öz-yeterlik, Bandura’nın, sosyal ö
örenme
kuramında
renme kur
kuram
ın merkezi bir ööneme sahip kavramlarından birisidir ve “bireylerin
belli bir performansı göstermek için gerekli
ve eylemleri organize edip, bunları baarılı bir biçimde
erekli olan etkinlikleri
etkinlikl
gerçekletirebilme kapasitelerine ilikin
inancı”
tanımlanmaktadır
(Bandura, 1995). Bir konuda öz-yeterlik inancı
kin ina
inanc
ı” olarak tan
anıımla
m
yüksek olan bireylerin, o konuya ilikin
daha istekli olduu ve bu tür çalımalardan beklentilerinin de
ilikin etkin
ili
etkinliklere katılmada
katılmada
ada dah
daha yüksek olduu bilinmektedir.
güçlükle karılatıklarında, söz konusu güçlükle ba etmeleri de
edir. Bu bireyler, herhangi bir ggüç
daha kolay olmaktadır. Güçlü
lü öz-yeterlik inancı;
inancı; bir çalıma
inancı
çalıma alanını isteyerek seçme, bir ii baarabilmek için güdülenme ve
çalı
çaba gösterme, bir çalıma
yılmama gibi sonuçlar dourmaktadır (Akkoyunlu ve
ma
ma için zaman harcama, baarısızlıktan
baa
ba
Kurbanolu, 2004).
1.4 Aratırmanın
rman
manın Amacı
Bu aratırma,
boyu örenme eilimleri ile bilgi okuryazarlıı öz-yeterlik algıları
tıırma, ööretmen
retmen adaylarının
adaylar
ylarıının yaam
ya
arasındaki ilikiyi
kiyi belirlemek amacıyla
amacıyla yap
yapılmıtır.
pılm
lmı
Bu amaçla aratırmanın alt problemleri u ekilde belirlenmitir: Öretmen
adaylarının;
n;; (1) ya
yyaam
am boyu örenme
ö
eilim
eilimi düzeyleri nedir? (2) yaam boyu örenme eilimleri puanları cinsiyete, sınıfa,
bilgisayar
akademik kariyer yapma isteine ve i yaamına ilikin baarı algılarına
ar kullanma
ullanma becerilerine, baarı
ba
baarı algılarına,
a
göre deimekte
okuryazarlıı öz-yeterlik algı düzeyleri nedir? (4) bilgi okuryazarlıı öz-yeterlik algıları
de
de
imekte
kte midir? (3) bilgi oku
cinsiyete,
kullanma becerilerine, baarı algılarına, akademik kariyer yapma isteine ve i yaamında ilikin
ete, sı
ssınıfa,
ınıfa, bilgisayar kullanm
baarı algılarına
gılar
larıına göre deimekte
deimek midir? (5)yaam boyu örenme eilimleri ile bilgi okuryazarlıı öz-yeterlik inançları
de
arasında istatistiksel
anlamlı
bir iliki var mıdır?
tistiksel olarak anl
an
2. YÖNTEM
Bu aratırmanın modeli, iki ya da daha çok sayıda deikenin aralarındaki ilikileri belirlemeyi salayan ilikisel
tarama modelidir.

2.1 Çalıma Grubu
Aratırmanın çalıma grubunu Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Sınıf Öretmenlii bölümüne devam eden 200
örenci oluturmutur. Çalıma grubunun %69’u kız, %31’i erkek örencidir. Toplam 200 örencinin %48’i birinci sınıfta,
%52’si dördüncü sınıfta örenim görmektedir.
2.2 Veri Toplama Araçları
Aratırmanın verileri “Yaam Boyu Örenme Eilimi Ölçei” ve “Bilgi Okuryazarlıı Öz-yeterlik Ölçei” ile
toplanmıtır. Cokun (2009) tarafından gelitirilen “Yaam Boyu Örenme Eilimi Ölçei” 27 madde ve 6 seçenekten
olumaktadır. Ölçein Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .89 olarak bulunmutur (Cokun ve Demirel, 2009). Ölçein alt
boyutları motivasyon, sebat, örenmeyi düzenlemede yoksunluk ve merak yoksunluu olarak belirlenmitir. Örencilerin bu
ölçekten alabilecekleri en düük puan 27, en yüksek puan ise 162’dir. Kurbanolu, Akkoyunlu ve Umay (2006) tarafından
gelitirilen “Bilgi Okuryazarlıı Öz-yeterlik Ölçei” 28 madde ve 7 seçenekten olumaktadır. Ölçein Cronbach alfa
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güvenirlik katsayısı .91 olarak hesaplanmıtır. Örencilerin bu ölçekten alabilecekleri en düük puan 28, en yüksek puan ise
196’dır.
2.3 Verilerin Analizi
Aratırmada uygulanan ölçeklerden alınan ortalama puanların deikenlere göre karılatırılmasında t- testi ve tek
yönlü varyans analizi kullanılmıtır. Varyans analizi sonucunda farkın hangi gruplar arasında olduunu belirlemek amacıyla
öncelikle grup varyanslarının homojenlii test edilmitir. Grup varyansları homojen olması durumunda LSD; grup
varyanslarının homojen olmaması durumunda Tamhane çoklu karılatırmalar testlerinden yararlanılmıtır. (Özdamar, 2002;
Köklü, Büyüköztürk ve Bökeolu, 2007). Baarı algısına, i yaamına ilikin baarı inancı deikenlerine göre öretmen
adaylarının “yaam boyu örenme eilimleri” arasında grup varyansları homojen olduundan çoklu karılatırma testlerinden
LSD testinin sonuçları; akademik kariyer yapma istei deikenine göre ise grup varyansları homojen olmadıından Tamhane
testinin sonuçları deerlendirilmitir. Baarı algısına, bilgisayar kullanma becerisine ve i yaamına ilikin baarı inancı
deikenlerine göre öretmen adaylarının “bilgi okuryazarlıı öz-yeterlik algıları” arasında grup varyansları homojen
olduundan LSD testinin sonuçları; akademik kariyer yapma isteine göre ise grup varyansları ho
homojen olmadıından
Tamhane testinin sonuçları deerlendirilmitir. Yaam boyu örenme eilimi ile bilgi okuryazarlıı
yazarl
azarlı
 öz-yeterlik algısı
arasındaki ilikiye Pearson korelasyon katsayısı ile bakılmıtır.

0

3. BULGULAR VE YORUM

20
1

3.1 Birinci Alt Probleme likin Bulgular
Aratırmanın birinci alt problemi u ekilde ifade edilmitir. “Öretmenn adaylarının
eilimi
adaylar
ylarıının yaam
yaam
m boyu örenme
ö
ören
düzeyleri nedir?” Öretmen adaylarının yaam boyu örenme eilimi düzeylerine
bakılmı
ne bakılm
mı ve sonuçlar Tablo 1’de
1’d verilmitir.

Tablo 1: Öretmen Adaylarının Yaam Boyu Örenme Eilimi
mi Düzeyi
Yaam Boyu Örenme Eilimi
limi

n
200
2

X
123,91

s
21,20
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Tablo 1’de görüldüü gibi öretmen adaylarının yaam
am boyu örenme
örenme eilimi
eil
e
düzeyi ortalaması 123,91’dir. Yaam
boyu örenme eilimi ölçeinden alınabilecek
karılatırıldıında
bu deerin oldukça yüksek olduu
k en yyüksek puan ile kar
karıla
latırıl
görülmektedir. Üniversitelerin temel amacı meraklılık,
vb. becerileri gelitirmek ve bunun sonucu olarak
eraklıılık, aaratırma, sorgulama
erakl
rgulama
lama vb
bilgiye ulama ve bilgi üretme yetilerini kazandırmaktır.
boyu örenen
bireyler yetitirmek için öretmen adaylarına,
kazand
azandırmakt
rmak ır. Yaam
Y
öre
kendilerini bireysel ve sosyal yönden gelitirmelerine
olanak salayan ortamlar sunulmalıdır (Knapper ve Cropley, 2000).
geli
elitirmelerine olana
Öretmen adaylarının yaam boyu örenmeye
olmalarında, onların bu tür öretim ortamlarında geçirdikleri örenme
renmeye
meye yönelimli olmala
olmalar
yaantılarının etkili olduu söylenebilir.
ylenebilir. Demirel ve Cokun
Cokun (2009) tarafından yapılan çalımada eitim fakültesi
Co
örencilerinin meraklılık düzeyinin
olduunu
Cokun (2009) tarafından yapılan çalımada ise farklı
eyinin
yinin yüksek oldu
old unu saptanmıtır.
saptanm
ptanm
fakültelerde örenim görmekte
yaam boyu örenme eilimleri ölçeinden aldıkları ortalama puan
kte olan
ola örencilerin
örencilerin
erin (n=1545) ya
bulunmu ve bu durum örencilerin
örencile yaam boyu örenmeye ve bununla ilgili faaliyetlere katılmaya
ö
daha düük ( X =89,09) bulunmu
yeterince istekli olmadıkları
yorumlanmıtır.
ıklar
klarıı eklinde
nde yor
yorumlanm
ıtır.
3.2 kinci
ci Alt Probleme likin
in Bulg
Bulgular
Aratırmanın
ifade edilmitir: “Öretmen adaylarının yaam boyu örenme eilimleri
ırman
rmanın ikinci
ci alt
a problemi u
u ekilde

cinsiyete, sınıfa,
becerilerine, baarı algılarına, akademik kariyer yapma isteine ve i yaamına ilikin
ınıfa, bilgisayar ku
kullanma beceri
baarı algılarına
Öretmen adaylarının çeitli deikenlere göre yaam boyu örenme eilimi puanları
lgılarrına göre deimekte
deimekte midir?”
de
mid
Tabloo 2’de verilmitir.
verilmi
verilmitir.
Tablo 2: Öretmen
Öretmen Adaylarının
Adaylarını Yaam Boyu Örenme Eilimi Puanlarının Çeitli Deikenlere Göre Daılımı
Adayları
Anlamlı
s
F/t
p
Deikenler
n
ikenler
ken
X
Fark
138
127,64
19,43
Kız
Var
Cinsiyet
3,84
0,00*
62
115,60
22,73
Erkek
96
118,01
22,22
1
Var
Sınıf
3,92
0,00*
104
129,35
18,73
4
17
115,59
15,81
Zayıf
92
124,03
21,53
Orta
Bilgisayar
Yok
1,27
0,28
Kullanma
82
125,97
24,04
yi
Becerisi
9
119,44
21,20
Çok iyi
5
104,60
35,27
*Çok
Çok zayıf
zayıf ile
7
114,57
28,34
Zayıf
iyi
77
120,16
19,68
Orta
*Çok
102
127,64
20,18
Baarı Algısı yi
3,20
0,01*
zayıf ile
çok iyi
9
131,67
21,12
Çok iyi
*Orta ile
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Akademik
Kariyer
Yapma stei

 Yaamına
likin Baarı
nancı

Evet
Hayır

83
67

130,81
110,50

19,18
22,71

Kararsızım

50

125,36

17,79

Evet
Hayır

189
3

125,23
87,33

20,17
30,89

Kararsızım

8

106,38

24,57

16,87

0,00*

8,10

0,00*

iyi
*Evet ile
Hayır
*Hayır ile
Kararsızı
m
*Evet ile
Hayır
*Hayır ile
Kararsızı
m

*p<0.05

20

10

Tablo 2’de görüldüü gibi kız ve erkek örencilerin yaam boyu örenme eilimi puan ortalamaları
arasında, kız
rtal
örenciler lehine anlamlı bir fark bulunmutur. (t=3,84, p<0,5) Kız öretmen adaylarının yaam boyu ö
eilimlerine
öörenme

ilikin ortalama puanları ( X =127,64), erkek öretmen adaylarının ortalama puanlarından ( X =115,60) daha yüksektir. Bu
bulgular Cokun (2009) tarafından yapılan aratırmada elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir.
yaam
rmektedir.
ektedir. Jenkins (2004),
(2
boyu örenme kavramının özellikle kadınlar tarafından ihtiyaç duyulan bir özellik olduunu
belirtmitir.
Kadınların
aile ve
unu belirtmi
elirt tir. Kad
adıınla
nl
toplum yaamındaki rol ve sorumlulukları nedeniyle i deiiklii, ii bırakma ya da uzun aralar vermek zorunda kalmaları
ka
kendilerine baka özellikler kazandırma çabalarını arttırmaktadır. Yaam boyu örenme
anahtar
bir
nmee bu anlamda kadınlar
kadı
kadınlar için an
a
rol oynamaktadır. Sınıf düzeyine göre bakıldıında da son sınıf örencileri lehine
anlamlı
(t=3,92,
ine anlaml
nlamlıı bir fark elde edilmitir
edilmi
=129,35), birinci
p<0,5). Son sınıftaki öretmen adaylarının yaam boyu örenme eilimlerine ilikin ortalama puanları
puanlar
pu
ı ( X =1
üksektir. Cokun
Cokun
kun (2009) da son sınıf
s
örencilerinin
sınıftaki öretmen adaylarının ortalama puanlarından ( X =118,01) daha yüksektir.
yaam boyu örenme eilimlerinin birinci sınıf örencilerinden daha yüksek
saptamıtır.
sek
ek olduunu
oldu
olduunu saptam
s
ıtır.
Öretmen adaylarının yaam boyu örenme eilimlerinde akademik
baarı
akademik kariyer
demik
mik ba
arı algısı
alg
algıısı (F=3,20, p<0,05),
p<0
p<
yapma istei (F=16,87, p<0,05) ve i yaamına ilikin baarı algısı (F=8,10,
,10, p< 0,05) açısından
açı
açısından da anlamlı fark bulunmutur.
Baka bir deyile öretmen adaylarının yaam boyu örenme eilimleri,
kariyer yapma isteine ve i
ilimleri,
limleri, baarı
ba
baar
arıı alg
aalgısına,
ısına, akademik
akad
yaamına ilikin baarı algısına göre anlamlı bir ekilde deimektedir.
imektedir. Öretmen
Ö retmen adaylarının
adaylarını baarı algısı çok zayıftan çok
adayları
iyiye doru gittikçe, aritmetik ortalama deerlerinin de yükseldii
ükseldi
seld i görülmektedir.
rülmektedir. LSD çoklu
ço
çok karılatırmalar testi sonucuna
göre baarı algısı çok zayıf ile iyi ve çok iyi ve baarı algısı
adaylarının yaam boyu örenme
algıısı orta ile iyi
iy olan ööretmen
retm
t
eilimleri arasında anlamlı bir fark bulunmutur(p<0.05). Buu bulgu,
öretmen
adaylarının baarı algıları arttıkça, yaam boyu
bu
öretmen aday
adaylar
örenme eilimlerinin de arttıı eklinde yorumlanabilir.
Yani öretmen
baarı algılarının, onların yaam boyu
lan
men adaylarının
adaylar
örenme eilimlerini olumlu yönde etkiledii söylenebilir.
Elde edilen
öyleneb
y
ilen bulgulara göre, yaam boyu örenme eilimi lisans üstü
eitim yapma isteine göre de farklılamaktadır.
de görüldüü
tadıır. Tablo
tad
Tabl 2’de
2
üldü
dü
ü gibi
g en yüksek ortalama, kariyer yapmak isteyen
gruba aittir. Tamhane çoklu karılatırmalar
malar
alar testi
te sonucuna göre akademik
em kariyer yapmak isteyen ve istemeyen öretmen
adayları; akademik kariyer yapmak istemeyen
yaam boyu örenme eilimleri arasında anlamlı bir fark
temeyen
meye ve karasız
karasız olanların
olan
bulunmutur(p<0.05). Benzer ekilde
baarılı
inanan örencilerin yaam boyu örenme eilimleri,
lde i ya
yaamında baarı
ılı olacaına
o
olac
baarı inançları olumsuz olan gruba göre daha yüksek bulunmutur.
LSD çoklu karılatırmalar testi sonucuna göre i
bulu
bulunm
yaamında baarılı olacaına inanan ve inanmayan;
i
yaamında
baarılı olacaına inanmayan ile kararsız olan gruplar
inanmay
i ya
ya
am
a
arasında anlamlı bir fark bulunmu
bulunmutur(p<0.05).
bulunm
tur(p<0.05).
05). Elde edilen
edil bulgulara göre öretmen adaylarının yaam boyu örenme
eilimleri bilgisayar kullanma
düzeylerine
(F=1,27 p>0,5) göre deiiklik göstermemektedir. Bu bulgular Cokun
llanma
lanma beceri dü
zeylerine (F=1
(F
(2009) tarafından eldee edilen bulgularla bbenzerlik göste
göstermektedir.

E

3.3 Üçüncü
üncü Alt
A Probleme likin
kin Bulgular
Bulgu
Bu
Aratırmanın
tırman
rma ın üçüncü
üncü alt problemi u
u ekilde ifade edilmitir: “Öretmen adaylarının bilgi okuryazarlıı öz-yeterlik
algı düzeyleri
bilgi okuryazarlıı öz-yeterlik düzeylerine bakılmı ve sonuçlar Tablo 3’de
yleri
eri nedir?” Öretmen
Ö
Öret
retmen adaylarının
adayları
verilmitir.
tir.
Tablo 3: Ö
Öretmen
Ö
retmen Adaylarının
Adaylarının Bilgi Okuryazarlıı Öz-yeterlik Düzeyi
Adayları
Bilgi Okuryazarlıı Öz-yeterlik nancı

n
X
200 146,34

ss
26,19

Tablo 3’de görüldüü gibi öretmen adaylarının bilgi okuryazarlıı öz-yeterlik düzeyi ortalaması 146,34’dür.
Ölçekten alınabilecek en yüksek puan ile karılatırıldıında bu deerin oldukça yüksek olduu görülmektedir. Bu bulgular,
Akkoyunlu ve Kurbanolu (2003), Korkut ve Akkoyunlu (2008) ve Demiralay (2008) tarafından elde edilen bulgularla
benzerlik göstermektedir. Özkul (2007) tarafından yapılan aratırmada da hemirelik örencilerinin kendilerini bilgi
okuryazarlıı konusunda yeterli buldukları belirlenmitir. Aldemir (2004), öretmen adaylarının bilgi okuryazarlık
düzeylerinde eksiklikler olduunu ve bu konuda eitim almaya istekli olduklarını belirtmitir.
3.4 Dördüncü Alt Probleme likin Bulgular
Aratırmanın dördüncü alt problemi u ekilde ifade edilmitir: “Öretmen adaylarının bilgi okuryazarlıı öz-yeterlik
inançları cinsiyete, sınıfa, bilgisayar kullanma becerilerine, baarı algılarına, akademik kariyer yapma isteine ve i yaamına
ilikin baarı algılarına göre deimekte midir?” Öretmen adaylarının çeitli deikenlere göre yaam boyu örenme eilimi
puanları Tablo 4’de verilmitir.
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Tablo 4: Öretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlıı Öz-yeterlik Puanlarının Çeitli Deikenlere Göre Daılımı

Kız
Erkek
1
4
Zayıf
Orta
yi

n
138
62
96
104
17
92
82

X
148,68
141,09
142,98
149,43
121,12
144,35
152,39

s
23,56
30,80
27,55
24,57
21,38
28,42
20,83

Çok iyi

9

159,11

24,54

Çok zayıf
Zayıf
Orta
yi

5
7
77
102

115,00
153,43
140,36
150,89

52,02
24,60
25,68
23,45

Çok iyi

9

157,67

25,06

Evet
Hayır
Kararsızım
Evet
Hayır
Kararsızım

83
67
50
189
3
8

155,16
135,80
143,27
147,48
119,00
129,63

19,42
29,32
,32
27,73
24,72
73,61
2
29,37

Deikenler

Sınıf

Bilgisayar
Kullanma
Becerisi

1,90

0,06

-1,75

0,08

8,46

Baarı Algısı

Akademik
Kariyer
Yapma stei
 Yaamına
likin Baarı
nancı

p

4,39

*p<0.05

0,00*

Anlamlı fark
Yok
Yok
* Zayıf ile orta
* Zayıf ile iyi
* Zayıf ile çok
iyi
* Ortaa ile iyi
*Çok zayıf
zayıf ile
zayı
zayıf
zay
*Çok zayıf
zayıf ile
orta
ta
*Çokk zayıf
zay
zayııf ile iyi
*Çok zayıf
zay
ayııf ile
çok iyi
*Orta ile iyi

20
10

Cinsiyet

F/t

0,00*
00*

1
10,05

00*
0,00*

3,53

0 03
0,03
0,03*

*Evett ile
i Hayır
*Evet
*Ev ile
Kararsızım
K
*Evet ile Hayır
*Hayır ile
Kararsızım
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Tablo 4’de görüldüü gibi örencilerin
öz-yeterlikleri
açısından bakıldıında, cinsiyet (t=1,90,
erin
rin bilgi okuryazarlıı
ı öz-yeterli
z-yeterl
p>0,5) ve sınıf (t=-1,75, p>0,5) açısından bir fark elde edilmemitir.
Usluel’in
ed
Usluel’
sluel (2007) ve Demiralay’ın (2008) çalımalarında
ise, kız örencilerin bilgi okuryazarlıı öz-yeterlikleri,
daha yüksek bulunmutur. Akda ve Karahan
z-yete
erkek örencilerinkinden
k
(2001) tarafından yapılan aratırmadaa erkek
bilgi okuryazarlık düzeyleri kız örencilerden yüksek bulunmu,
rkek örencilerin
örencilerin bilg
ayrıca internet kullanımının bilgi okuryazarlık
arttırdıı
ve internetle ilgili eitim alanların bilgi okuryazarlık
okuryazar ık düzeylerinii ar
okuryazarl
artt
ırd
düzeylerinin daha yüksek olduu
2007). Bu aratırmada ise kız örencilerin bilgi okuryazarlıı özuu saptanmıtır
saptanmıtır (Akt.Özkul, 2007)
saptanmı
200
öörencilerden
rencilerden ((( X =141,09) yüksek olmasına ramen aradaki fark istatistiksel
yeterlik ortalama puanları ( X =148,68), erkek ö
olarak anlamlı bulunmamıtır.
mıtır. Be
Benzer ekilde
lde son sınıf
ssıın örencilerinin ortalama puanları ( X =149,43), birinci sınıf
42,98)
2,98) yüksek olmas
olm
olmasına
ına ramen aradaki
ar
fark istatistiksel olarak anlamlı deildir.
örencilerinden ( X =142,98)
Ancak bilgisayar
isayar kullanma becerisi
beceri (F=8,46, p<0,05), baarı algısı (F=4,39, p<0,05), akademik kariyer yapma istei
(F=10,05, p<0,05)
inancı (F=3,53, p<0,5) açısından anlamlı fark bulunmutur. Baka bir deyile
5)) ve i
i yaamına ilikin
kin baarı
baarı in
ba
öretmen adaylarının
bilgisayar kullanma becerilerine, baarı algılarına, akademik kariyer
ylarıının bilgi okuryazarlıı
ylar
ookuryazarlıı öz-yeterlikleri,
öz-yet
öz-ye
yapma isteklerine
yaamına
baarı inançlarına göre anlamlı bir ekilde deimektedir. LSD çoklu karılatırmalar
klerine ve i
i ya
ya
am
amına ilikin ba
testi sonucuna
zayıf ile orta; zayıf ile iyi, zayıf ile çok iyi ve orta ile iyi olan gruplar arasında
ucuna
una göre bilgisayar
bilgisayar kullanma
kullan becerisi
be
anlamlı
(p<0.05).
lıı bir fark bulunmutur
bulunmu
(p<0.05)
<0.05 LSD çoklu karılatırmalar testi sonucuna göre baarı algısı çok zayıf ile zayıf; çok
zayıf ile orta; çok zayı
zayıf
zay
ıf ile iyi; çok zayıf ile çok iyi; orta ile iyi olan gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmutur (p<0.05).
Öretmenn adaylarının
beceri düzeyleri ve baarı algıları arttıkça bilgi okuryazarlıı öz-yeterlik algıları da
adayl
adaylarınınn bilgisayar kullanma
k
artmaktadır. Benzer
lisansüstü çalıma yapmaya istekli olan ve gelecekteki i yaamında baarılı olacaına inanan
Benz ekilde
ekilde li
adayların bilgi okuryazarl
okuryazarlıı öz-yeterlik inançlarının da yüksek olduu gözlenmitir. Tamhane çoklu karılatırmalar testi
okuryazarlı
sonucuna göre akademik
ademi kariyer yapmak isteyen ile istemeyen ve akademik kariyer yapmak istemeyen ile karasız olan gruplar
ademik
arasında anlamlı birr fark bulunmutur(p<0.05). LSD çoklu karılatırmalar testi sonucuna göre i yaamında baarılı
olacaına inanan ile inanmayan ve i yaamında baarılı olacaına inanmayan ile kararsız olan gruplar arasında anlamlı bir fark
bulunmutur(p<0.05). Sonuç olarak öretmen adaylarının bilgisayar kullanma becerilerinin, akademik baarı algılarının,
akademik kariyer yapma isteinin ve i yaamında baarılı olacakları ilikin inancın, onların bilgi okuryazarlıı öz-yeterlik
algılarını olumlu yönde etkiledii söylenebilir.
Demiralay (2008), öretmen adaylarının bilgi okuryazarlıı öz-yeterlik algılarının cinsiyete, yabancı dil düzeyine,
akademik baarıya, bilgisayarı kullanma deneyimine, beceri düzeyine ve sıklıına, bilgisayara eriim koullarına, interneti
kullanma beceri düzeyine ve sıklıına, internete eriim koullarına ve farklı bilgisayar uygulamalarını kullanmalarına göre
anlamlı farklılıklar gösterdiini belirlemitir. Bu çalımada öretmen adaylarının bilgisayar kullanma deneyimleri arttıkça bilgi
okuryazarlıı öz-yeterlik algılarının da arttıı görülmütür. Demiralay’ın (2008) elde ettii bulgular, bu aratırmada elde edilen
bulguları destekler niteliktedir. Özkul (2007) da bilgi okuryazarlıı puan ortalamaları arasında, bilgisayar kullanma becerisinin
yeterli olduu belirten örenciler lehine anlamlı bir fark saptamıtır.
3.5 Beinci Alt Probleme likin Bulgular
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Aratırmanın beinci alt problemi u ekilde ifade edilmitir: “Öretmen adaylarının yaam boyu örenme eilimleri
ile bilgi okuryazarlıı öz-yeterlik algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliki var mıdır?” Bu soruya yanıt bulmak için
Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmı ve sonuç Tablo 5’de verilmitir.
Tablo 5: Yaam Boyu Örenme Eilimleri ile Bilgi Okuryazarlıı Öz-yeterlik Algısı Arasındaki liki

Yaam Boyu Örenme Eilimi
Bilgi Okuryazarlıı Öz-yeterlik Algısı

n
200

r
.466*

p
.000

Tablo 5 incelendiinde, yaam boyu örenme eilimi ile bilgi okuryazarlıı öz-yeterlik algısı arasındaki iliki
düzeyinin .466 olduu görülmektedir. Bu pozitif ve orta düzeyde bir ilikidir. Bu durumda, aratırma kapsamında ele alınan ve
erin de artmasına yol
alan yazında da ilikili oldukları kuramsal olarak desteklenen bu yapılardan birinin artmasının, dierinin
açtıı söylenebilir. Bilgi okuryazarlıının, yaam boyu örenmenin temelini oluturduu daha
aha önc
önce de belirtilmitir
(Akkoyunlu 2008, Kurbanolu ve Akkoyunlu, 2001).

10

4. SONUÇ
21 yüzyılda bilim ve teknolojideki hızlı deiimlerle baedebilme ve bilgi toplumunun koullarına
koullar
ko
u ına uyum
uyu salama
zorunluluu yaam boyu örenme gereksinimini de beraberinde getirmitir. Yaam
m boyu
yu örenen
öö
renen toplumu
oplumu yaratırken
yarat
yaratıırke
rk okulun
önemi asla küçümsenemez. Okul sıralarında görülen eitimin süresi ve kalitesi,
gerçekleecek olan
litesi, ilerleyen yyıllarda
ıllarda
da gerçekl
örenmelere yönelik yetenek ve güdülenme için kritik bir öneme sahiptir. Bu
stratejisinin okul
u yüzden ya
yaam
m boyu öörenme
renme st
yıllarını da kapsaması gerekmektedir (Demirel, 2009). Hedef kitlesini yediden
yetmie
vatandaın
diden yet
yetmi
e toplumun her
he kesiminden
kesim
oluturduu yaam boyu örenmenin temel koulu bilgi okuryazarlııdır (Candy, 1994; Iannuzzi, Mangr
Mangrum ve Strichart, 1999;
Mangru
Breivik, 2000; Akkoyunlu, 2008).

20

Bu aratırmada, öretmen adaylarının yaam boyu örenme
öz-yeterlik algıları
örenme eilimleri
eiliml
ilimleri ile bilgi
bilgi okuryazarlıı
oku
incelenmitir. Aratırma sonunda elde edilen bulgulara göre öretmen
boyu örenme eilimlerinin ve bilgi
öretmen adaylarının
adaylarının yaam
adayları
yaam
y
m bo
boy
okuryazarlıına ilikin öz-yeterliklerinin yüksek düzeyde
de olduu
oldu
old u saptanmıtır.
saptanm
pta ıtır.
r. Bu bulgu,
bulg Hacettepe Üniversitesi Eitim
Fakültesi Sınıf Öretmenlii anabilim dalında örenim görmekte
yaam
mekte
ekte olan örencilerin
öre
rencilerin ya
am boyu örenmeye yönelimli oldukları
ve bilgi okuryazarlıı becerilerini kullanmakta kendilerine güvendikleri
Örencilerin yaam boyu
üvendikleri eklinde
linde yorumlanabilir.
y
örenme eilimleri bilgisayar kullanma becerilerine
ine ddeimezken,
n, kız örenciler
ö
renciler vve son sınıf örencileri lehine anlamlı bir fark
bulunmutur. Ayrıca baarı algısı yüksek olan,
isteyen ve i yaamında baarılı olacaına inanan
n, akademik
akadem kariyer yapmak
mak iste
örenciler lehine anlamlı fark elde edilmitir.
r.

IE
T

C

Örencilerin bilgi okuryazarlıı
açısından
rlıı öz-yeterlikleri
özaçıssından
nd ise cinsiyet ve sınıf açısından bir fark elde edilmemi; ancak
bilgisayar kullanma becerisi, baarıı algısı,
alg , akademik kariyer yapma
yap istei ve i yaamına ilikin baarı inancı açısından anlamlı
bir fark bulunmutur. Bilgisayar
baarı
yüksek olan, akademik kariyer yapmak isteyen ve i
yar
ar kullanma becerileri,
bec
baar
arıı algıları
al
yaamında baarılı olacaınaa inanan
öz-yeterlik inançları daha yüksek bulunmutur. Yaam boyu örenme
inan örencilerin
örencilerin
ncilerin öz-yeterli
eilimleri ile bilgi okuryazarlıı
arasında
azarl
zarlııı öz-yeterlik algısı
alg sı aras
algıs
arası
ında orta düzeyde pozitif bir iliki (r=.466) elde edilmitir. Elde edilen
bulgulara göre bu özelliklerin
söylenebilir. Bilginin katlanan bir hızla arttıı, söz konusu bilgiye ulamak için
liklerin
klerin birlikte arttıı
artt
a ıı söylenebili
kullanılan teknolojilerin
deitii
bilgi okuryazarlıı becerilerinin yaam boyu örenmeye temel
ilerin
lerin hızla
hızla de
iti
tii bir dünyada
dünya
oluturduunu Breivik
reivik (2000) de vurgulamı
vurgulam ve yaam boyu örenmenin amaç olduu yerde bilgi okuryazarlıının araç
olduunu ifade
yaam boyu örenmeyi ilke edinmi bilgi okuryazarları sayesinde
dee etmitir.
etm
etmitir. Bilgi toplumları
toplumları ancak
a
an
karılatıkları
gelebilirler (Akt.Akkoyunlu, 2008).
rı güçlüklerin üstesinden gelebilir
gelebili

Yaam
örenme
tüm eitim yaamlarında gelitirilmesi gereken bir özelliktir. Sadece üniversite
Y
Ya
am
m boyu öö
renme örencilerin
örenci
ren
eitimi
için yeterli olamamaktadır. Bu nedenle okul öncesinden balayarak tüm eitim
mi almı
almı olmak
almı
mak bu özellii
özellii kazanabilmek
kaza
kaz
kademelerinde
felsefesi temele alınmalı ve örenmeyi örenme, bilgi okuryazarlıı, örenme
erinde yaam
yaam
am boyu örenme
ö
ö
kaynaklarını etkili kullanma, örenme
hedefi belirleme ve ulama, bilgiye ve kiisel geliime deer verme gibi özellikleri
ö
kazandıracak eitim
itim yaantıları
yyaant
ntıl oluturulmalıdır. Üniversitelerde uygulanan eitim politikalarının ve program düzenlemelerinin
de yaam boyu örenme
renme
renm eilimini arttıracak nitelikte düzenlenmesi gerekmektedir.
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Özet
Öretmen adaylarının BT’i örenme süreciyle bütünletirmelerini salamak amacıyla, Teknolojik Pedagojik çerik Bilgisine (TPB) sahip
olmaları önerilmektedir. Shulman’ın tanımlamı olduu pedagojik içerik bilgisi üzerine kurulan TPB modeli, teknolojiyi
kullanarak daha
tekno
etkin bir örenme süreci yaratabilmek için teknoloji ve pedagojik içerik bilgisi etkileimi üzerinde durmaktadır.
aktadıır. B
aktad
Bu çalımada, BT’in
örenme süreciyle bütünletirilmesi balamında, eitim fakültelerinde verilen teknoloji içerikli derslerin
TPB
erin
rin öretmen
öö
retmen adaylarının
a
kazanmalarında ne kadar etkili olduu incelenmektedir. Sınıf öretmeni adayları ile yürütülen çalımaya,
a, ikinci
kinci ve dördüncü ssınıfta örenim
gören 190 öretmen adayı dâhil edilerek, sınıflar düzeyinde ilgili örencilerin TPB modelinde yer alan
karılatırılmıtır.
an bilgii türü düzeyleri kar
kar
ıl
Veri toplama aracı olarak, Schmidt vd. tarafından TPB’ye yönelik gelitirilen ölçme aracı, Türkçe’ye
’ye uyarlanarak, kullanılmıtır.
kullanılmıtır. Elde
El edilen
bulgulara göre, modelde yer alan TPB(Teknolojik pedagoji bilgisi) ve TPB düzeyleri açısından
arasında
farklılık
ndan
dan ssınıflar aras
rasıında bir farklı
farkl
ılık oolmadıı
görülmektedir. Bu durum, öretmen adaylarının eitim yaantıları boyunca aldıkları derslerin
kapsamındaki
uygulamaların
erin ve bu dersler kapsamı
kapsam
ındaki uy
uyg
yetersizlii ile açıklanabilir. Buna göre öretmen adaylarının, BT’in örenme süreciyle bütünle
bütünletirilmesini
salamak
amacıyla,
tirilmesin
tirilmesini sa
lamak
k amacı
amac
ıyl teknolojiyi,
içerii ve pedagojiyi bütünletirebilecekleri ve öngörülen TPB’yi gelitirilmelerine yönelik
önerilebilir.
nelik deneyimlerinin
yimlerinin arttırılması
artt
öner
Anahtar Kelimeler: Öretmen Adaylarının Eitimi, Bilgi ve letiim Teknolojileri, Teknolojik
Teknoloj Pedagojik çerik
çerik Bilgisi
B
Abstract
Pre-service teachers suggested having Technological Pedagogical Content Knowledge
nowledge
wledge (TPCK) to integrate ICT into the learning process.
TPCK, built upon Shulmans’s Pedagogical Content Knowledge (PCK), emphasizes
phasizes
zes on
o the interaction
interaction between PCK and technology. In this
vein, the efficacy of technology related courses to develop TPCK was examined.
were receiving education at the
xamined. Totally
Total 190 students
dents who w
second and the last year of faculty of education were participated in
n the study. Students’ TPCK we
were ccompared according to their class
levels. TPCK assessment instrument developed by Schmidt et al. was used as a data
ata collection to
ttool. According to the findings, TPK
(Technological Pedagogical Knowledge) and TPCK levels didn’t
difference between classes. This situation may be
n’t show any significant
signi
explained by the insufficient courses and applications in the context
coursess that pre-serv
pre-service teachers take throughout their teacher
text
xt of this course
cours
training programmes. Thus, in order to ensure that pre-service teachers
chers
hers to integrate ICT into
in the learning process, it is recommended to
increase experiences that bring together pedagogy, content
developing TPCK.
tent and technology
gy through
ugh developin
developi
Keywords: Pre-Service Teacher Education, ICT, Technological
Pedagogical
Knowledge
echnolog
ical Content K
Kn
GR
Bilgi ve iletiim teknolojilerinde(BT) yaanann hızlı
günümüz
insanının
hızl
zlıı deiimler,
i
g
ını sahip olması gereken nitelikleri yeniden tanımlamıtır.
Artık bireylerin asgari düzeyde BT okur-yazarı
yazar
zarıı olmaları istenerek,
ek mesleklerinde BT’i etkin bir ekilde kullanmaları beklenmektedir
(Gökta, Yıldırım & Yıldırım,2008). Öretmenlik
meslei
açısından
men
mesle
i açıs
sından
nd baktıımızda, eitim sisteminin insan gücü kaynaını oluturan
öretmenlerin ilgili yeterlilikleri kazanması,
örenciler yetitirme adına önem arz etmektedir (Odabaı
nması, çaa
nmas
çaaa ayak uydurma ve bu dorultuda
do
& Kabakçı, 2007). Bu ekilde öretmenlerin
BT’i
etkin bir biçimde kullanabilmeleri, öncelikle BT’in örenme sürecine
etmenlerin
tmenlerin B
B
T’i mesleklerinde etk
yapacaı katkıyı anlamaları ve BIT kaynaklarını
kaynaklarınıı en iyi ekilde
ka
de nasıl
nas kullanabileceklerini bilmelerine balıdır (Memmedova & Seferoglu,
2001). Günümüzde eitim alanında
aratırmalar
süreciyle bütünletirilmesinin gerekliliini sorgulamaktan
an
nında yapılan
yap
malar BT’in
B
BT’in örenme-öretme
ö
ö
ziyade BIT’in örenme-öretme
nasıl gerçekletirilebilecei üzerinde çalımaktadır (Bracci, 1999). BT’in
retme süreciyle bütünletirilmesinin
bütünletirilmesinin
i
örenme-öretme süreciyle
ciyle
iyle bütünletirilmesi
bü
bütünletirilmesi
irilmesi sürecinde pek çok deiken rol almaktadır. Bu deikenlerin en önemlilerinden birisi, bu
süreçte yer alacak olan
(Gökta, Yıldırım & Yıldırım,2009). Eitim teknolojileri alanında bir kurulu olan ISTE
lan
an öretmenlerin
ö
örretmenlerin eeitimidir
itimidir
itimidir (Gökta
(International Society
Technology
için teknoloji okur- yazarlıı standartlarını ve performans göstergelerini
ciety
iety for
fo T
echnology in Education),
ducation öretmenler
ö
tanımlamıtır. Buradan hareketle,
hareketle ABD bata
bata olmak
olma üzere bazı ülkelerde öretmen adaylarının öretmenlik sertifikası alabilmeleri için bu
standartlara sahip o
olmalarıı istenm
olmalar
istenmektedir (Saban, 2007). Türkiye’de ise Günümüzde “Öretmenlik Meslei Genel Yeterlikleri” kapsamında
öretmenlerin
lerinn biliim
bili
biliim teknolojileri alanında
alan
ssahip olmaları gereken beceriler tanımlanmıtır (MEB, 2006). Eitim fakültelerinde verilen
eitim,, öretmenlerin
açısından önemli bir basamak olarak görülmektedir (Balantı, 2006). Bu nedenle dünyada
öretmenlerin ilgili becerileri kazanmaları
kaza
kazan
öretmen
adaylarının teknolojik yeterlilikleri kazanmaları amacıyla öretim programlarını yeniden
men e
eeitimi
itimi veren kurumlar, ö
ööretmen
re
r
düzenlemek
mek durumunda kalmılardır
kalmılard
kal
lardıır (Glenn, 2002 akt. Gökta, 2006). Türkiye’de de 1994–1998 yılları arasında yürütülen YÖK/Dünya
Bankası Milli
çerçevesinde, eitim fakülteleri yeniden yapılandırılmı ve 1998–1999 öretim yılından itibaren
lli Eitimi
Eitimi Gelitirme
E
Gelitirme Projesi
Geli
P
öretmen yetitirme
programlarına, bilgisayar okuryazarlıını salamak amacıyla “Bilgisayar” ve BT’i öretim süreçleriyle bütünletirmeyi
tirme programlar
amaçlayan “Öretim
Teknolojileri ve Materyal Gelitirme” olmak üzere iki farklı ders konulmutur. Bu derslerle, öretmen adaylarının
tim Tek
Teknolo
bilgisayar, internet, çoklu oortam gibi çeitli teknolojileri tanımaları ve bu teknolojileri eitim-öretimde kullanabilme becerileri kazanmaları
amaçlanmıtır (YÖK, 2007). Ancak, programlarda teknoloji becerileri kazandırmaya yönelik derslerin yer almasına ramen, bu derslerin
öretmen adaylarına, eitim teknolojilerini öretimin strateji, yöntem-teknik ve ölçme-deerlendirme gibi süreçlerine uygulayabilecek
nitelii yeterince kazandıramadıı ifade edilmektedir (Çoklar, Kılıçer & Odabaı, 2007). Ayrıca öretmen adaylarına lisans programının ilk
yıllarında genel kültür- konu alanı ve öretmenlik meslek bilgileri derslerinin birbirinden baımsız olarak verildiine vurgu yapılmaktadır.
Hâlbuki programın ilerleyen yıllarında, Öretim Teknolojileri ve Materyal Gelitirme dersinde, öretmen adaylarından, birbirinden baımsız
olarak aldıkları pedagoji, teknoloji ve genel kültür derslerini bütünletirmesi beklenmektedir (Gündüz & Odabaı, 2004). Bu balamda,
öretmen adaylarının BIT’i örenme süreciyle bütünletirilmesi salamak amacıyla bir çözüm olarak öretmen adaylarının teknolojik
pedagojik içerik bilgisine(TPB) sahip olmaları önerilmektedir (Mishra & Koehler, 2006). Shulman’ın tanımlamı olduu pedagojik içerik
bilgisi üzerine kurulan TPB modeli, teknolojiyi kullanarak daha etkin bir örenme süreci yaratabilmek için teknoloji ile pedagojik içerik
bilgisi arasındaki etkileim üzerinde durmaktadır (Mishra & Koehler, 2008). TPB modelinde pedagoji, içerik ve teknoloji olmak üzere üç
ana bileen vardır. Bu üç alanın birbirleriyle etkileimleri sonucunda modele elik eden dier bileenler ortaya çıkmaktadır; pedagojik içerik
bilgisi (PB), teknolojik içerik bilgisi (TB), teknolojik pedagoji bilgisi (TPB), teknolojik pedagojik içerik bilgisine (TPB).
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ekil 1. Teknolojik Pedagojik çerik Bilgisi Modeli (Mishra & Koehler, 2006)

Pedagojik çerik Bilgisi (PB)

çerik

Pedagoji

Teknolojik Pedagojik
çerik Bilgisi(TPB)

Teknolojik çerik Bilgisi (TB)

Teknoloji

Teknolojik Pedagoji Bilgisi (TPB)

20

10

Modelin ana bileenlerinden “Teknoloji” bilgisayar, nternet, video, tahta, kitap gibi araçları; “Pedagoji” örenme
renme ve ö
ööretme
ret
yöntemlerini,
stratejilerini, süreçlerini; “çerik” örenilecek olan konu alanı bilgisini kapsamaktadır (Kukaya-Mumcu,
Halaman
umcu,
cu, Ha
laman
an & Usluel, 2008).
Pedagoji ve içerik bilgisinin birleiminden meydana gelen “PB” içeriin etkili bir biçimde sunulması
yaklaımlarının
ası içinn uy
uygun ööretim
retim
im ya
yak
seçimini ifade etmektedir. Teknoloji ve içeriin birleiminden meydana gelen “TB” öretmenlerin
erin kendii alanlarında,
alan
alanlarında, belirli
elirli bir içeriin
sunulmasında hangi teknolojilerin kullanılmasının daha uygun olacaını bilmelerine iaret
ret
et etmektedir. Böylece kullan
kullanılan uygun
teknolojilerle içeriin sunumu farklı biçimlerde gerçekletirilebilir. Teknoloji ve pedagojinin
birleiminden
inin birle
birle
iminden meydana gelen “TPB” ise,
örenme sürecinde teknoloji kullanımının örenmeyi nasıl etkiledii ile ilgilidir. Son olarak teknoloji, pedagoji ve içerii
içeri birbirinden
baımsız düünmek yerine bu üç alanı birletiren “TPB”, örenileceklerin yapılandırmacı
sunulmasında,
pedagojik yaklaımlar
macı bir ortamda
tamda sunulm
sunulmas
ında, pedag
çerçevesinde teknolojinin kullanılmasını anlatmaktadır. TPB modelinin, öretmen adayları
örenme süreciyle
adayları ve öretmenlere,
öretmenlere,
etmenlere, teknolojinin
tekn
bütünletirilmesi konusunda derin bir bakı açısı kazandırabilecei düünülmektedir
2008). Bu anlamda, eitim
ektedir (Mishra & Koehler, 200
2008)
fakültelerinin ders programlarındaki derslerin öretmen adaylarına TPB’nin
fırsatlar sunması
B’nin
nin yeterliliklerini salamaya
salamaya yönelik
yyö
beklenmektedir. Bu çalımada, BT’in örenme süreciyle bütünletirilmesi
verilen teknoloji içerikli
esi balamında,
baalam
lamında, eitim
tim fakültelerinde
fakültelerind
f
derslerin öretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisini kazanmalarında
incelenmektedir.
nmalarındaa ne kadar etkili oldu
olduu ince
YÖNTEM
Örneklem
Sınıf öretmeni adayları ile yürütülen çalımaya, ikinci sınıfta örenim
örenim gören 90 olmak üzere toplam
renim
nim gören 100 ve
v dördüncü sınıfta
sın
190 sınıf öretmeni adayı dâhil edilmitir. lgili örencilerin teknolojik
modelinde belirtilen alanlardaki bilgi
nolojik
olojik pedagojik
pedago k içerik
çerik bilgisi
b
düzeyleri belirlenerek, ikinci ve dördüncü sınıf örencilerinin
sahip oldukları
eri
ukları bilgi
lgi düzeyleri aarasında bir karılatırma yapılmıtır.

ET
C

Veri toplama aracı
tarafından
gelitirilen ölçme aracı (Survey of Pre-service Teachers'
09)
9) tara
taraf
fından TPB’
TPB ye yönelik
k ge
Veri toplama aracı olarak, Schmidt vd. (2009)
Knowledge of Teaching and Technology)
y) Türkçeye uyarlanarak kullanılmıtır. Ölçme aracında TPB’yi ölçme amacıyla 47 soru
bulunmaktadır ki bu sorular 10 boyut altında
almaktadır.
nda yer aalmaktad
ır.
x
x

x
x
x
x
x

TB(Teknoloji Bilgisi) – 7 soru
B(çerik Bilgisi)
o B-M(çerik Bilgisi- Matematik) – 3 soru
o B-F (çerik
çerik Bilgisi- Fen)
Fe – 3 soru
o B-S(çerik
S(çerik
S(
erik Bilgisi- Sosya
Sosyal) – 3 soru
o B-T(çerik
B-T(çerik Bilgisi- Türkçe) – 3 soru
B-T(
PB(Pedagoji
– 7 soru
agoji Bilgisi)
B
PB(Pedagoji
Bilgisi) – 4 soru
Pedago çerik
Pedagoji
k Bil
TP(Teknolojik
P(Tekn
P(Teknolojik
çerik
çerik Bilgisi)
B
– 4 soru
TPB(Teknolojik
B(Teknolojik Pedagoji Bilgis
Bilgisi) – 5 soru
TPB(Teknolojik
T
TP
B(Teknolojik
Teknolojik Pedagojik çerik
çer Bilgisi) – 8 soru
çeri

edilen veri toplama aracının, BÖTE uzmanları ve eitim bilimciler tarafından da kontrolü yapılmıtır.Ölçek
uygunluu kontrol edil
uyg
edile
Öncelikle dil uygunluu
gelitiricilerinin
ortaya koyduu faktör yapısını bu çalımadan toplanan verilere uygunluunu dorulatmak amacıyla
nin (Schmidt vd., 2009a)
200
20
dorulayıcı faktör
uygulanmıtır. DFA’da, ölçme aracının, belirtilen on alt boyutta uyum verdii görülmütür. DFA’ya yönelik
tör analizi uyg
uygu
çalıılan örnekleminn büyüklüünden
dolayı, 2 deeri 1879,901 hesaplanmı ve df ile düzeltilmi 2 deeri dikkate alınmı, 2/sd deeri 1,9
büyüklü
büyü
olarak bulunmutur. Dier
bazı uyum indeksi deerleri; CFI=.86, TLI=.85, RMSEA=.064, SRMR= .064 olarak bulunmutur. Bu uyum
D
Di
indeksleri modelin iyi uyum verdiini göstermektedir. Alt boyutların güvenirlik katsayıları hesaplandıında ise Croanbach Alfa deerinin
.80 ile .89 arasında deitii görülmektedir.
BULGULAR
kinci ve dördüncü sınıf öretmen adaylarının TPB modelinde yer alan içerik, pedagoji, teknoloji, PB, TB, TPB, TPB alanlarına göre
sahip oldukları bilgi düzeyleri ilgili veri toplama aracı yardımıyla belirlenerek, sınıflar arasında karılatırmalar yapılmıtır. Örencilerden
toplanan veriler normal daılım göstermediinden, sınıf deikeni açısından TPB modelinde yer alan bilgi düzeylerini karılatırmak için
Mann-Whitney U testi kullanılmıtır. Buna göre istatistiksel olarak incelendiinde (Tablo 1), dördüncü sınıf örencilerinin, öretmenlik
eitiminin son yıllarında olmalarından dolayı içerik, pedagoji, teknoloji alanlarındaki bilgi düzeyleri, ikinci sınıftaki örencilere göre
yüksektir ve de istatistiksel olarak da anlamlı bir fark vardır. Buna balı olarak pedagojik içerik ve teknolojik içerik bilgi düzeylerinin de
yüksek olması; öretmen adaylarının, örencilerin belli bir konuyu anlamaları hangi öretim yaklaımlarını benimsemeleri (PB) ve
örencilere belli bir konuyu sunmada uygun teknolojileri seçme adına olumlu bir geliim içinde olduklarını göstermektedir. Fakat bu gelime
teknolojik pedagoji bilgisi(TPB) ve teknolojik pedagojik içerik bilgisi (TPB) açısından görülmemektedir. Öretmen adayları eitim
yaantılarının son yıllarına doru teknoloji, pedagoji ve içeriin bütünletirilmesinden meydana gelen TPB anlamında anlamlı bir
farkındalık yaratamamılardır. statistiksel olarak karılatırıldıında sınıflar arasında bir farklılık görülemeyen bilgi alanlarından birisi de
içerik bilgisinin matematik alanıdır.
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Tablo 1. TPB modelinde yer alan bileenlerin sınıflar düzeyinde karılatırılması
TPB Alt ölçekleri
Sınıf
n
Sıra Ort.

Sıra Toplamı

U

2.sınıf
4.sınıf

100
90

87,59
104,29

8758,50
9386,50

3708,500*

B-Matematik

2.sınıf
4.sınıf

100
90

89,07
102,64

8907,00
9238,00

3857,000

B –Türkçe

2.sınıf
4.sınıf

100
90

81,41
111,16

8140,50
10004,50

3090,500**

B –Sosyal

2.sınıf
4.sınıf

100
90

81,22
111,37

8122,00
00
10023,00

**
3072,000
3072

B -Fen

2.sınıf
4.sınıf

100
90

80,71
111,93

8071,00
8
10074,00
1007

3021,000
00**

PB

2.sınıf
4.sınıf

100
90

76,10
117,06

7609,50
10535 50
10535,50

2559,500
2559,50
59 5 **

PB

2.sınıf
4.sınıf

100
90

76,19
19
116,96
16,96

7618,50
7
10526,50
1052

2568,500**

TB

2.sınıf
4.sınıf

100
90

85,58
106,52
52

8558,00
8558
8558,0
9587,00
958

3508,000*

TPB

2.sınıf
4.sınıf

100
90

88,62
62
103,15
15

8861,50
9283,50

3811,500

TPB

2.sınıf
4.sınıf

100
90

88,55
8,55
55
103,222

8855,00
9290,00

3805,000
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SONUÇLAR ve TARTIMA
mlanmasıı ve öörenme
mlanmas
renme sürecinde
nde yer alan öelerdeki deiim, bu sürece rehberlik edecek öretmenlerin
Günümüzde örenmenin yeniden tanımlanması
esine
sine iaret
i
eder biçimde durmaktadı
durmaktad
eitimlerinde deiikliklere gidilmesine
durmaktadır. Bu çalımada da üzerinde durulduu gibi öretmenlerin kazanması
gereken becerilerden biri de teknolojik
eknolojik
knoloji bece
becerilerdir.
rilerdir.
rdir. Fakat teknoloji
teknoloj bilgisine sahip olunması, örenme sürecinde teknolojinin etkili bir
ekilde kullanılması anlamına
naa gelmemektedir. Bu yüzden öretmen
ö
öretm adaylarının eitiminde teknoloji bilgisinin sadece ayrı bir ders olarak
okutulmasından ziyade, teknolojinin
kullanımına yönelik derslerin varlıı daha önemlidir. Nitekim bu çalımada
eknolojinin örenme
öre
ö
renme sürecindeki ku
öretmen adaylarının, e
eitimlerinin
birbirinden baımsız olarak teknoloji, pedagoji ve içerik bilgilerinin arttıı, fakat
itimlerinin son yıllarına
yıllar
yı
lla ına doru birb
teknolojik pedagojikk bilgi ve
v teknolojikk pedagojik
edagojik içerik bilgilerinde
b
aynı durumun söz konusu olmadıı görülmektedir. Bu durum öretmen
adaylarının eitim
yaantıları
anlamında aldıkları derslerin ve bu derslerin kapsamındaki uygulamaların yetersizlii ile
m ya
ya
ant
an ıları boyunca teknoloji
oloji anlam
an
ilikilendirilebilir.
arkadaları
yapmı oldukları çalımada, TPB’yi ne kadar gelitirdiine yönelik öretmen
lir. Schmidt ve aarkada
ları 2009
09 yılında
y
eitiminde yer
giri
er alan öretim
öretim
m teknolojilerine
tekno
giri ddersini ele almılardır. Çalımalarında bu dersin içeriini TPB modeli çerçevesinde; sadece
teknolojilerin
deil
yardımıyla öretmeyi örenme felsefesiyle yeniden düzenlenmitir. Ön-test son-test desenli
lerin öörenilmesi
renilmesi de
de
il de teknoloji
kno
gerçekletirilmi
kle
letirilmi
ti
 olan çalımada
çal
çalıımada dersi alan öörencilerin TPB modelinde yer alan bilgi düzeyleri karılatırıldıında, ders sonunda bütün bilgi
düzeylerinde
gelimelerin
kaydedildii görülmektedir (Schmidt. vd., 2009b). Bu anlamda öretmen eitimi programlarında yer alan
erinde anlamlı
anlamlı geli
geli
melerinn kayde
kayd
teknoloji içerikli derslerin TPB
TP B göz önüne alınarak düzenlenmesi, öretmen adaylarının teknoloji, pedagoji ve içeriin etkileime girdiini
görmeleri ve deneyimler kazanmaları
kazanmal açısından önemlidir.
kazanma
Yürütülen çalımada
mada ortaya çı
ççıkan
ık bir dier sonuç, öretmen adaylarının teknolojik içerik bilgilerinde son sınıfta bir artı olduudur. Bu
teknolojiyi içerikle
bütünletirebilme adına önemli bir gelimedir. Fakat öretmen adaylarının içeriin sunumun farklı ekillerde
le bütü
bütünle
gerçekletirebilmek adına,
adıına kullandıkları teknolojik araçların ya da yazılım programlarının da irdelenmesi gerekmektedir. Bu anlamda
ad
öretmen adaylarının kendi konu alanlarındaki kullanabilecekleri teknolojilerin neler olduu konusundaki bilgilerin sorgulanması amacıyla
öretmen adayları ile mikro düzeyde çalımalar yapılmalıdır. Öretmen adaylarının kendi alanlarında kullanımı yaygın ve son çıkan eitim
yazılım ve donanımlarını bilmesi, kendi derslerinin içeriklerini bu teknolojiler yardımıyla yapılandırıcı bir ortamda sunması bakımından
önemlidir. Sonuç olarak öretmen eitimi programlarında yer alan dersler, BIT’in örenme süreciyle bütünletirilmesini salamak amacıyla
bir model olarak sunulan TPB’ yi dikkate almalı öretmen adaylarına bu çerçevede deneyimler salama amacını gütmelidirler.
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ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE ÖRNEK OLAY ÖĞRETİM YÖNTEMİ İÇİN BİR
MODEL
A MODEL FOR CASE BASED TEACHİNG IN TEACHER EDUCATION
Sami Şahin
Gazi Üniversitesi
sami@gazi.edu.tr
Özet: Örnek olay öğretim yöntemi, öğretimde gerçek yaşam sorunlarıyla öğrencileri yüz yüze getirerek kuram ve uygulama arasındaki
boşluğun doldurulmasına yardımcı olan bir aktif öğrenme yöntemidir. Bu çalışmada, örnek olay öğretim yönteminin öğretmen eğitiminde
kullanılmasına yönelik bir model sunulmaktadır. Bu model, ornekolay.org kütüphanesinde yer alan örnek olayların, eğitim fakültelerinde
verilmekte olan Bilgisayar 1 ve Bilgisayar 2 derslerinde kullanımı için geliştirilmiştir. Model örnek olay ihtiyacının belirlenmesi, örnek
alıd
olayın kütüphaneden bulunması, örnek olayın sınıfa sunulması ve örnek olayın tartışılması olmak üzere dört aşamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Eğitimi, Örnek Olay Yöntemi, Model

Keywords: Teacher Education, Case Method Teaching, Model

10

ledge and practice by having
Abstract: Case based teaching is an active learning method aiming to fill the gap between theoretical knowledge
aching inn teacher education is presented.
pr
students face real life situations. In this study, a model toward the implementation of case method teaching
se,
e, computer 1 and computer 2 de
delive
This model was designed for the use of cases delivered by ornekolay.org case library in the course,
delivered by
ccase in the
the college of education. The model has four stages as defining the need for a case, finding thee casee in the library, presenting the ca
classroom, and discussing the case.
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ÖNTEMİ
ÖRNEK OLAY ÖĞRETİM YÖNTEMİ
ri yüzz yüze getirerek kura
kuram ve uygula
Örnek olay öğretim yöntemi, öğretimde gerçek yaşam sorunlarıyla öğrencileri
uygulama arasındaki boşluğun
1999) Bu yöntemde
yö
doldurulmasına yardımcı olan bir aktif öğrenme yöntemidir (Naumes & Naumes, 1999; Stensmo, 1999).
yazılı, sesli ya da
urumlar gerçek hayatın karmaşas
v yaşam deneyimlerini içerir.
görüntülü ortamlarda gerçek hayat durumları öğrencilere sunulur. Bu durumlar
karmaşasını ve
olabilece gibi uç ya da aşırı bir durumu da
Örnek olay bir başarı öyküsü olabileceği gibi bir problem durumu daa olabilir. Tipik bir durum olabileceği
şantıları ve deneyimleri sergilerler
sergilerler. Bu yöntem deneyimli uzmanların
ortaya koyabilir. Örnek olaylar aynı olay etrafında yaşanan farklı yaşantıları
menlik
lik öğrencilerinin sınıf deneyim
deney
görüş ve davranışlarını gerçek hayat durumlarında vererek öğretmenlik
deneyimi eksikliğini kapama da yardımcı olur.
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itiminde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Öğretmen eğitiminde
Örnek olay öğretim yöntemi özellikle hukuk, tıp, iktisat ve işletme eğitiminde
nda yaşanan
yaş
m öğretim durumlarının bir hikâye içerisinde sunulduğu ve
örnek olay, ilköğretim ve ya ortaöğretim okullarında
gerçek eğitim
emidir. Örnek
Örn olay, düz birr metin
etin olabileceği
olab
öğretmen adaylarınca tartışıldığı bir öğretim yöntemidir.
gibi görsellerin kullanıldığı bir metin, sesli ya
ga
eleviz
da görüntülü bir sunu da olabilir. Örnek olay içeriği bir gazete,
dergi ya da televiz
televizyon
haberi olabileceği gibi bir rapor ya da röportaj da
olabilir. Örnek olaylar tipik ya da olağan bir durumu sunabileceği gibi uç ya da aşırı biri durumu da sergileyebilir. Örnek olay derslerde
ilerini
ni çekmek, dersi örnek tte
öğrencilerin ele alınan ders konusuna ilgilerini
temelli olarak sunmak, derste uygulama yapmak ve ya ödev olarak da
minin uygulanmasında bir takım zo
kullanılabilir. Ancak örnek olay yönteminin
zorluklarda da vardır. Konuya ve öğrenci özelliklerine uygun örnek
olayın seçiminde, sınıfın bütünününn tartışmaya katılımının sağlanması da ve tartışmayı konu odağında tutmakta zorluklar yaşanabilir. Örnek
nde ise şu kazanımlar elde edilebilir
edilebilir: gerçek sınıf ortamında deneyimli öğretmen davranışlarını ve problem
olayların etkili kullanılması halinde
çözme becerilerini izleme ve değerlendirme, kuramsal bilgi ile uuygulama alanı arasında bağ kurma, eleştirel, empatik Kim & Hannafin
me becerilerini geliştirme (Choi ve Lee, 2008), yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme
(2008) ve yansıtıcı düşünme
ez-Serrano,
Serrano, 2002), tartışma,
t
savunm ve ortak akıl kurma becerilerini geliştirme Monroe-Baillargeon (2002),
(Jonassen ve Hernandez-Serrano,
savunma
ar verme becerisini geliştirme
geliştir (Mark, 007), öğrenme alanına ve mesleğe ilgi duyma ve olumlu tutum geliştirme.
değerlendirme ve karar

temi
emi öğretmen eğitiminde bu derece po
Örnek olay yöntemi
potansiyel kazanımları olan bir yöntem olmasına ve ilgi görmesine rağmen okullardan
ın toplanmasındaki zorluklar nedeniyle
nedeniy yeterince yaygınlaşamamaktadır. Bu açığı kapamak için gerçekleştirilmekte olan proje
örnek olayların
da araştırmacılar ilköğ
kapsamında
ilköğretim okullarına giderek öğretmenlerimiz ile görüşmeler ve gözlemler yapmaktadırlar. Bunların neticesinde
teknoloj
teknolojile
başarılı öğretmenlerimizin bilişim teknolojilerini
derslerinde nasıl kullandıklarına dair örnek olaylar elde edilmekte ve örnek olay
hanesinde indekslenerek öğretmen eeğitimcilerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu çalışmada örnek olay yönteminin öğretmen
kütüphanesinde
de yukarıda ifade edilen kazan
kazanı
eğitiminde
kazanımlarının yanı sıra öğretmen adaylarının bilişim teknolojilerinde yaşanan yeniliklerin eğitim
an
a
öğretimdekii yerini ve özelliklerini anlama
ve yeniliği kabul durumlarına katkı sağlayacağı önerilmekte ve test edilmektedir.
ÖRNEK OLAY ÖĞRETİM MODELİ
yöntem uygulama modeli ornekolay.org sitesinde yer alan, bilişim teknolojilerinin öğretime entegrasyonu içeren örnek
Örnek olay öğretim yöntemi
ö
olayların kullanımına yön
yönelik
olarak geliştirilmiştir. Bu model eğitim fakültelerinde verilmekte olan Bilgisayar 1 ve Bilgisayar 2 dersinde
kullanılmak üzere geliştirilmiştir, dört aşamalıdır. Bu aşamalar: örnek olay ihtiyacının belirlenmesi, örnek olayın kütüphaneden bulunması,
örnek olayın sınıfa sunulması,örnek olayın tartışılması.
ÖRNEK OLAY İHTİYACININ BELİRLENMESİ
Ders programında yer alan konular içinde hangi konularda, ne amaçla ve ne tür örnek olaylara ihtiyaç olduğunun belirlenmesi gerekir. Örnek
olay seçimi bilişim teknolojisine göre, öğretim sürecindeki yerine göre ve örnek olayın niteliğine göre olmak üzere üç başlıkta ele alınabilir.
Bilişim Teknolojisine Göre
Dersinizde bilişim teknolojinin öğretimde nasıl kullanıldığı konusunda öğrencilerin ilgilerini çekmek ya da belirli bir bilişim teknolojisinin
öğretimde kullanımını örneklemek ve tartışarak kuramsal bilgilerini pekiştirmek isteyebilirsiniz. Bilişim teknolojileri öğretimde şu şekillerde
kullanılmaktadır.
Öğretim Ortamı Olarak: Bu tür örnek olaylar, öğrencilerin sanal ortamlarda nasıl etkileşime girdiği, araç gereçleri nasıl kullandığı, ne
şekilde deneyler yaptığı, ödevler ve projeleri hangi süreçlerde gerçekleştirdiğini ortaya koyan durumlar sunarlar. Giderek artan öğretim
ihtiyacı ve bunun yanı sıra kaliteli öğretimin daha yaygın kitlelere ulaştırılma isteği bilişim teknolojilerinin kullanıldığı sanal ortamların bir
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öğretim ortamı olarak sınıftaki eğitime bir destek hatta bir alternatif olarak kullanılmasını gerekli kılmıştır. Günümüzde bilişim teknolojileri
ile geliştirilen öğrenme öğretme ortamları şunlardır: Uzaktan eğitim ortamları, Sanal sınıf, Sanal laboratuar, Sanal gerçeklik, Benzetimler.
Öğretim Materyali Olarak: Bu tür örnek olaylarda, bilişim teknolojileri ile geliştirilen öğretim materyalleri ve bunların derslerde kullanımı
sunulmaktadır. Videolar, elektronik kitaplar, grafikler, benzetimler, animasyonlar ve çeşitli dijital öğrenme nesneleri artık hemen her
öğretmenin ve öğrencinin erişebileceği kadar yaygınlaşmıştır. Öğretmen ve öğrenciler İnternet ortamında ihtiyaç duydukları bilgileri içeren
Web sayfalarına, powerpoint sunularına, grafik ve animasyonlara, resimlere ve daha birçok materyale arama motorları, indeksler ve
forumlar yolu ile ulaşabilmektedirler. Öğretmen ve öğrenciler bunları kendileri de geliştirebilmekte ve yine kendi geliştirdikleri web siteleri,
üye oldukları forumlar, indeksler ve e-postalar yolu ile diğerleri ile paylaşmaktadırlar. Öğretmenlerin bilişim teknolojileri kullanarak öğretim
materyallerini nasıl oluşturabildiği, bunlara nasıl erişebildiği, bunları öğretimde nerelerde ve nasıl kullanılabildiği bilgisi giderek bir
gereklilik olmuştur.
Destekleyici olarak: Bu tür örnek olaylarda deneyimli öğretmenlerin bir öğretim sorununu bilişim teknolojisi desteği ile nasıl çözdüğü
sergilenmektedir. Öğretimde öğrencilerin ilgisini ders konusuna çekmek ve hedef becerileri kazandırmakta sorunlar yaşanabilmektedir. Bu
gibi durumlarda kullanılan bir teknoloji sorunların giderilmesinde oldukça yararlı olabilmektedir. Bilişim teknolojilerinin bir destek unsuru
de Çal
olarak kullanıldığı öğretim durumlarına bazı örnekler şunlardır: İlgi Eksikliğinin Giderilmesinde, Bireysel Ve Evde
Çalışmanın
inde..
inde
Desteklenmesinde, İşbirlikli Çalışmalarda İletişim Ortamı Desteği Sağlama, Tamamlayıcı Öğretim Etkinliklerinde.

10

münü
nü kontrol ettiği durumları
du
Öğretici Olarak: Bu tür örnek olaylar bilişim teknolojilerinin öğrenme sürecinin tamamını ya da bir bölümünü
psayan gelişmiş öğrenme araç
ar
ara ve
içermektedir. Programlı Öğretim Araçları, Uzman Sistemler ve bir konunun bütününün anlatımını kapsayan
ortamları öğretmen rolünü de üstlenerek özellikle bireysel öğretimde kullanılmaktadır.
yayıncılığı,
ıncılığı, Uzman TV gibi Web 2.0 olarak
İletişimde ortamı olarak: Bu tür örnek olaylarda E-posta, Google Grup, Forum, Blog, Wiki, Web yay
ına dair örnekler sergilenmektedir. Bu ortamlar
da adlandırılan İnternet ortamlarının öğretimde iletişim, paylaşım ve etkileşimde kullanımına
lge ve hatta
ta kültürler ara
geniş kullanıcı ağı ile sadece sınıf içi uygulamalara değil sınıflar arası, okullar arası, bölge
arası ortak çalış
çalışmalara da imkân
ürler arası işbirliği gibi çalışmalar
çalışm
içi
tanırlar. Bu özelliği ile bu ortam ve araçlar özellikle sosyal Öğrenme, sınıflar ve kültürler
için önemli potansiyel
teşkil etmektedirler.
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araçlarının ggeliştirilmesinde ortam ve
Ölçme ve Değerlendirmede: Bu tür örnek olaylarda bilişim teknolojilerinin ölçme ve değerlendirme ar
eğerlendirme araçlarından bazı
araç olarak kullanımı örnekleri vardır. Örnek olaylarda geçen ölçme ve değerlendirme
bazıları şun
şunlardır: Soru bankaları, Test
Rubrikler
Rubrikle
geliştirme yazılımları, Not takip yazılımları, Sınav analiz yazılımları, Ürün dosyası yazılımları, Rubrikler.
n bireysel
reysel özelliklerindeki farklılıklardan
farklılıklar
Bireysel Öğrenmede: Sınıfta grup olarak öğrenmede öğrencilerin
kaynaklanan nedenlerden dolayı
arda
da bireysel farklılıklara
farkl
uygun olarak geliştirilmiş teknolojik araç ve
bazı öğrenciler sınıfın gerisinde kalabilmektedirler. Böyle durumlarda
oolan
ortamlar oldukça işe yaramaktadırlar. Bireysel öğrenmede işe koşulann yazılımlardan yaygın olanları
şunlardır: Uygulama ve tekrar
sı oortamları Oyunn temellii öğretim yazılımları,
yaz
yazılımları, Kendini sınama yazılımları, Web araştırması
Modellemeler ve Benzetimler

C

Öğretim Sürecindeki Yerine Göre
aşamasında kullanılabilir.
kulla
öğr
Belirlenmesi Örnek olaylar, öğretim sürecinin her aşamasınd
Bir öğre
öğretim süreci, derse giriş, sunu, uygulama ve kavrama,
değerlendirme ve alışma Bunlar:
ada
da öğrencilerimizin derse gelmeden
gelme
Derse hazırlık aşamasında: Bu aşamada
önce, işlenecek olan ders konusu ile ilişkili bir örnek olayı
up
p ortamında tartışmalarını sağlayabiliriz.
sağlayab
sağlayabili
incelemelerini hatta mümkünse grup
Böylece öğrencilerimizi işlenecek olan derse hazırlamış oluruz.
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ek olaylar derse giriş aşamasında öğrencilerin
öğre
Derse giriş aşamasında: Örnek
konuya ilgisini çekme amaçlı kullanılabilir. Bu aşamada
erinlemesine
rinlemesine bilgi
bilg içermekten daha çok bir problem durumu ya da ilgi çekici bir durumu sergileyebilir.
kullanılan örnek olaylar derinlemesine
rnek olaylar dersin sunu aşamasında
aşa
d içeriğini örnek olay temelli olarak vermekte kullanılabilirler. Burada
Sunu aşamasında: Örnek
ders
ek
k olay, kavramsal bilginin gömülü
gömül olduğu,
ol
kullanılan bir örnek
bir bağ teşkil eder. Bu bağ öğrencinin durumlu öğrenmesine imkân tanır.
len konuda öğrencinin tutum geliştirmesi
geliştirm ve öğrenilen bilginin kalıcılığı sağlanır.
Böylece öğrenilen
a aşamasında
şamasın : Örnek olaylar ka
kavrams
Uygulama
aşamasında:
kavramsal bilgilerin işlenilmesinden sonra dersin uygulama aşamasında kuramsal bilginin gerçek
kulla
hayat durumlarına transferi amacıyla kullan
kullanılabilirler.
Bu tür örnek olaylar, gerçek hayat sorunlarını açıktan verebileceği gibi sorunlar
ilerin kuramsal bilgilerini kullanarak
kullanar
kullana
öğrencilerin
keşfedebileceği bir şekilde, örtülü olarak da verebilir.Böylece öğrenciler, örnek olaylar üzerinde
tartışarak kuramsal bilgilerini gerçek hhayata transfer ederler.
aşamasında: Örn
Ör
Değerlendirmee aşamasında:
Örnek olaylar dersimizin değerlendirme aşamasında yazılı ve sözlü değerlendirmelerde kullanılabilir. Burada
laylar d
değer
kullanılan örnek olaylar
değerlendirme konusuna ve amacına uygun olarak seçilmelidir. Bu amaçla kullanılan örnek olaylar yapılandırılmış
ılmış nnitelikte olabilirler. Örnek olayın niteliği, değerlendirmede test edilmek istenen bilişsel beceriye uygun olmalıdır.
ya da yarı yapılandırılmış
Burada kullanılan örnek olayların niteliği ile ölçmenin niteliği arasındaki bağ şu şekil olabilir:

Kısa örnek olaylar: Çoktan seçmeli testler için uygundur.
Kapalı uçlu örnek olaylar: Kısa cevap testler ya da yazılı yoklamalar için uygundur.
Açık uçlu örnek olaylar: Gerçek hayatın ikilemlerini ve karmaşasını yansıtan olaylar içerir. Bu tür örnek olaylar daha çok grup çalışması
olarak gerçekleştirilen proje temelli ve problem temelli değerlendirmeler için uygundur.
Ödev olarak: Örnek olaylar dersten sonra bireysel ya da grup çalışmalarında kalıcılığı sağlama amacı ile ödev olarak verilebilir. Burada
kullanılan örnek olaylar çözüm bekleyen araştırma ve inceleme gerektiren bir öğretim sorunu içermelidir.
Örnek Olayın Türüne Göre
Bilişim teknolojilerinin öğretimde kullanımına dair özel durumların öğrencilere verilmesi gerekebilir. Bu durumlarda hangi örnek olaya
ihtiyaç duyulduğu karar verilmesi gerekmektedir. Örnek olaylar niteliğine göre şu şekilde sıralanabilir.
Örnek Durum: İdeal durumları yansıtan örnek olaylardır. Bunlar bilişim teknolojisinin doğru ve etkili kullanımını örneklemektedirler.
Powerpoint sunusunun dersin işlenişinde etkili bir kullanımını örnekleyen bir durum böyledir.
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Problem Durum: Bu örnek olaylar içinde çözüm bekleyen öğretim problemleri barındıran durumları sergilerler. Dersin uygulama
aşamasında probleme dayalı öğrenme etkinlikleri için bağ oluşturabilir, öğrenciyi problemin çözümüne teşvik edebilirler. Bilgisayar
laboratuarında ders işleme sırasında öğrencilerin ders konusu dışında farklı sitelere girmeleri nedeniyle ilgilerinin dağılması bilişim
teknolojilerinin kullanımı aşamasında karşılaşılan bir durumu örneklemektedir.
İkilem Durum: Gerçek hayatın ikilemlerini yansıtan örnek olaylardır. Bilişim teknolojilerinin kullanımında öğretmenlerin karşı karşıya
kaldıkları ikilem durumlarını içeren bu örnek olayların tartışılması öğretmen adaylarının karar vericilik yeteneklerinin gelişmesine önemli
katkı sağlayacaktır.
Uç Durum: Bu örnek olaylar bir bilişim teknolojisinin öğretim amaçlı olarak olağan durumu dışında kullanımı ve sonuçlanması durumlarını
içerir. Öğrencilerin yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmek için elverişlidirler. Ödev ve proje amaçlı kullanılabilirler. Örneğin
Powerpoint yaygınlıkla sunu hazırlamak için kullanılan bir yazılımdır ancak bu program etkileşimli çalışma testleri yapmak ve hatta basit
ama etkili oyunlar geliştirmek içinde kullanılabilmektedir.
Tipik Durum: Bu örnek olaylar bir bilişim teknolojisinin yaygın kullanımını örneklerler. Örneğin Powerpoint çoğunlukla bir sunu aracı
nek oolay tipiklik arz
olarak kullanılır. Tipik durum sadece kullanılan araç ile sınırlı değildir. Uygulama ve sonuçları itibari ile de bir örnek
edebilir.
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nu açık örnek olaylar iilgi uyandırır
Sonu Açık: Bu örnek olaylar, hikâyenin sonucunun verilmediği sonucu belirsiz olan durumları içerir. Sonu
mesi için
in uygun bir bağ olu
oluş
ve tartışmayı tetikler. Yüksek seviyede düşünme becerisi gerektiren hedef kazanımların gerçekleştirilmesi
oluştururlar.
u ve süreçlerini aktarmakta kullan
kullanılır. Sonu
Sonu Kapalı: Bu tür örnek olaylar, sonu belli olan daha çok bilgi aktarımında, bir olayın oluşunu
kapalı örnek olaylar dersin sunuş aşaması için uygun bir bağ oluştururlar.
ek hayatın karmaşasını, ikilemlerini
i
v belirsizliğini
Yapılandırılmamış: Bu tür örnek olaylar, gerçek hayattan olduğu gibi aktarılan ve gerçek
ve
şmaları ve proje temelli öğrenme
öğren uyg
aktarmak için kullanılabilecek niteliktedir. Derslerin uygulama aşamasında sınıf tartışmaları
uygulamaları için
uygun bir bağ oluştururlar.

20

klığınınn basitleştirilerek öğrenci
öğ
seviy
Yarı Yapılandırılmış: Bu örnek olaylar, gerçek hayat hikâyelerinin karmaşıklığının
seviyesine
uygun hale getirildiği
rınn gerçekleştirilmesi için uygun
uygu bağ ooluştururlar.
olaylardır. Düşük seviyede düşünme becerisi gerektiren hedef kazanımların
AYIN
YIN ARANMASI
ÖRNEK OLAYIN
llanım amacı, öğretim sürecindek
Bu aşama, önceki bölümde ifade edilen açıklamalardan hareketle kullanım
sürecindeki yeri ve niteliği belirlenen örnek
nun
n için öncelikle örnek olay kütüphanesine
kütü
olayın, örnek olay kütüphanesinde aranmasını kapsamaktadır. Bunun
ulaşılması gerekmektedir.
n ulaşabilir.
Örnek Olay Kütüphanesine “http://ornekolay.org” internet adresinden

C

aram yolu ile aranabilirler.
anabilirler.
lirler. Basit
Basi
Bas arama sınırlama getirmeksizin anahtar ifadeler
Bulunması hedeflenen örnek olaylar, kütüphaneden basit arama
kün olduğunca
olduğun çeşitli örnek olayı
ayı bul
bulm
yolu ile aranmak istenilen bir konuya ilişkin mümkün
bulma imkânı tanır. Gelişmiş arama sınırlamalar koyarak
lerini
erini sınırlandırarak
sınırland
gun örnek olay bulunabilir. Arama yaparken kullanılabilecek
arama imkânı tanır. Bu şekilde, arama seçeneklerini
amaca en uygun
bba
sınırlamalar okul bilgileri, öğretmen bilgilerii vee örnek olay bilgileri başlıkları
altında gruplanmaktadır.
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Okula Özelliklerine Göre Arama
Okula ait bilgilerden bir ya da daha fazlasına göre arama yapabilir. Bu bi
bilgiler: yerleşim yeri, öğretmen sayısı, öğrenci sayısı, sınıf sayısı,
um,
m, sbs başarı düzeyi (okul ortalaması),
ortalaması
ortalamas oks başarı düzeyi (okul ortalaması), öğretim türü, bilgisayar
şube sayısı, sosyoekonomik durum,
retmeni
etmeni sayısı, laboratuar sayısı, laboratuarlardaki
labor
öğretmeni sayısı, formatör öğretmeni
toplam bilgisayar sayısı, laboratuarların işlerlik durumu,
çlı
lı teknik destek sağlama yöntem/kiş
yöntem/kişi ve yerleri, okulun internet altyapısı, bilişim teknolojisi kaynaklarının
öğretmenlere öğretim amaçlı
konumu, ıct kullanımınaa yönelik hizmet içi eğ
eğitim ve seminer
seminerler, öğretim amaçlı olarak kullanılacak dizüstü bilgisayar sayısı, okuldaki
okulda bilgisayarlarda
bilgisay
bilgisayarların genel donanım özellikleri, okuldaki
genel olarak kullanılan yazılımlar, okuldaki bilgisayarlarda kullanılan
eğitim yazılımları, okulda ders dışında öğrencilerin tekn
teknolojik olanakları.
A
Öğretmen Özelliklerine Göre Arama
ne ait
it bilgilerden bir ya da daha fazlası
Öğretmene
fazlasına göre arama yapabilir. Bunlar cinsiyeti, yaşı, branşı, mesleki deneyimi (yıl), öğretmenin
m teknolojisi kullanma becerisi/düzey
becerisi/düzeyi, bilişim teknolojisiyle ilişkili aldığı eğitimler, bilişim teknolojisiyle ilgilenme nedeni, bilişim
bilişim
ojisi kullanımı konusunda kim(ler)d
kim(ler)
teknolojisi
kim(ler)den destek aldığı, eǦposta adresi, kişisel web sitesinin adresi, yazışma adresi, telefon, faks.
y Özelliklerine Göre Arama
A
Ar
Örnek Olay
Örnek olaya aitt bilgilerden bir ya da daha fazlasına göre arama yapılabilir. Bunlar: sınıf düzeyi, öğrenci sayısı, dersin adı, örnek olayın
n konusu,
konus etk
kullanıldığı dersin
etkinliğin zaman olarak uzunluğu, dersin öğrenme hedefi, örnek olayın işlendiği yer, örnek olayın işlendiği yerin
ngi etk
et
özellikleri, derste hangi
etkinliklerin kullanıldığı, hedef kazanımlar, kullanılan yazılım ve donanım, teknoloji kullanma nedenleri,
uygulamada kimlerden yardım alındığı, öğretmenin rolü, öğrencilerin rolü, öğrencilerin kazandığı beceriler, sonuçların nasıl ölçüldüğü,
ölçme araçları, öğrencilerin tepkisi, öğrencilerin katılım durumları, uygulamada yolunda gitmeyen bir şey ya da rahatsız eden bir durum,
etkinliğin öz değerlendirmesi, kullanılan materyal, materyalin kullanım amacı, materyalin dosya türü, materyalin konumu, araştırmacı
görüşü.

ÖRNEK OLAYIN SUNULMASI
Örnek olayların sunumunda, eğer internet erişimli bir bilgisayar laboratuarında ders işliyorsa, ornekolay.org sitesinde sağlanan sanal
ortamdan istenildiği bir anda yararlanabilir veya örnek olay dokümanları taşınabilir bir belleğe yüklenerek internet erişimi olmayan
bilgisayarlı ve yansıtıcılı bir sınıfta kullanabilir. Bunların olmadığı durumlarda örnek olay dokümanları yazıcıdan çıkartılıp çoğaltılarak
öğrencilerle yazılı olarak paylaşılabilir ve bu şekilde sunumu gerçekleştirilebilir. Örnek olay hikâyesinin biçimi yazılı, video görüntülü
olabilir. Yazılı çıktı okuyarak anlama tercihi olan öğrenciler için yararlı olacaktır. Ayrıca öğrenciler örnek olayları yazılı olarak saklayabilir
ve biriktirebilirler.
Sesli hikâye, özellikle dinleyerek öğrenme tercihi olan öğrencilerimiz için yararlı olacaktır. Örnek olaylar Örnek Olay Kütüphanesinden
internet üzerinden dinlenebileceği gibi indirilebilir de. Video görüntü içeren örnek olaylar Örnek Olay Kütüphanesinden izlenebilir ve
istenildiğinde indirilebilir. Örnek olaylarda geçen öğretim materyallerine örnek olay kütüphanesinden ulaşılabilir.
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ÖRNEK OLAYIN TARTIŞILMASI
Grupların Oluşturulması
Örnek olay tartışması sınıfça büyük grup olarak ya da küçük gruplar halinde gerçekleştirilebilir. Büyük Grup, bütün bir sınıfın grup
oluşturmadan tartışmasıdır. Bu teknik öğrenci sayısının 15’in altında olduğu küçük sınıflar için uygundur. Uygulamada öğretmen tartışmayı
yönetir. Küçük Gruplar, örnek olay tartışması mevcudu 15 ile 25 arasında olan sınıflarda oldukça etkili kullanılabilir. Tartışma grupları 3
veya 5 kişiden kurulu olmalı ve grup sayısı en fazla 5 olmalıdır. Ancak daha kalabalık sınıflarda grup sayısı 7’de olabilir. Fakat bu durum
örnek olay tartışmasının kontrolünde ve tüm sınıfın katılımda sıkıntılara neden olabilir. Böyle durumlarda öğretmen sınıfta daha yönlendirici
olmalı ve tartışma mutlaka dersten sonra ödev olarak da devam ettirilmeli, tüm öğrencilerden yansıtma yazısı istenmelidir. Gruplar
öğrencilerin görüşleri de dikkate alınarak öğretmen tarafından oluşturulur. Grupların oluşturulmasında öğrenciler gruplara homojen olarak da
atanmalıdır.

10

Soruların Sorulması
Gurupların oluşturulmasının ardından örnek olay soruları kapsamında örnek olay incelenir. Bu sorular şunlar olabilir. Hikâyede neler var?
Bu soru ile öğrencilerin örnek olayda verilen durumu analiz etmeleri istenmektedir. Öğretmen bu soruya yeni sorular ile derinlik
kazandırabilir ve öğrencilerin hikâyeyi analiz etmelerinde onları yönlendirebilir. Neleri doğru buldun / neden? Burada öğrencilerin örnek
ları iistenir. Bu öğrencilerin
olayda yaşanan durumu kendi özelliği içinde anlaması ve doğru buldukları noktaları duruma özel olarak açıklamaları
yapardın
empati yapmalarına ve konu edinilen duruma sempati duymalarına imkan denir. Neleri doğru bulmadın/sen ne yapardın/f
yapardın/farkı ne? Burada
tmeleri
meleri ve altern
öğrencilerden örnek olayda yaşanan durumu eleştirmeleri, eleştirilerini kendi bilgi ve deneyimleri ile izah etmeleri
alternatifler üretmeleri
ri konusunda
onusunda teşvik ed
beklenmektedir. Öğrenciler alternatifler üretirken basmakalıp bilindik çözümlerin dışında fikir üretmeleri
edilmelidir. Bu
lıyorsun
un / katılmıyorsun? Örnek
Ö
Ör
olay
öğrencilerin eleştirel, yansıtıcı ve yaratıcı düşünme yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlar. Kime katılıyorsun
endi aralarında ttartışarak tartışma
artış ve
tartışmasında öğrenciler birbirlerinin fikirlerine ne derece katılıp katılmadıklarını ifade ederek ve kendi
alıcılığı açısından da önemlidir. Gru
savunma becerilerini geliştirirler. Bu tartışma örnek olayın ve onun etrafında irdelenen konunun kalıcılığı
Grup içi ve
yda ele
le alınan konuya ilgilerini arttırır
arttır ve tutum
sınıf içi fikir tartışmaları ve fikir alışverişleri doğru yönlendirildiğinde öğrencilerin örnek olayda
aha iyi tanırlar. Sonuç ne/ değerlendir?
değerlendir Örnek olay
değerlendir
geliştirmelerini sağlar. Örnek olay etrafında yapılan tartışmalar ile öğrenciler birbirlerini daha
n da yer aldığı
dığı bir değerlendirme
değerl
yazı
tartışmasının sonunda öğrenciler grup olarak ya da bireysel olarak kendi yansıtmalarının
yazısı hazırlarlar. Bu
öğrencilerin sentez yapma, değerlendirme ve karar verme becerilerine katkı sağlar.

C
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Görevler
m elemanı,
anı, kaydedici ve grup
gru lideri olmak
olm üzere üç görev
Örnek olay öğretim yönteminin uygulamasında tartışma aşamasında öğretim
tart
tanımlanabilir. Öğretim elemanı, öğretim elemanı örnek olayın sunumunuu gerçekleştiren, soruları soran ve tartışmayı
yöneten kişidir.
nlardır. Örnek olayı sunmak, soruları
soru
Öğretim elemanının bu görevi yerine getirirken yapması gerekenler şunlardır.
sormak, tartışmayı yönetmek
dış
dışın taşmasını engellemek, öğrenciler
(Fallon,1996) ve konu odağından dağılmasını önlemek, öğrencilerii takip ederek ilgilerinin tartışma dışına
gerektiğin öğrencilerce görülmeyen bağları
arasında etkileşimi kurarak sınıf içi dengeyi sağlamak, örnek olayy ilee gerçek hayat arasında gerektiğinde
ydedici
edici, örnek olay
edici
ola tartışmasında bir öğrenci tartışma notlarını tutmalıdır.
kurmak, tartışmalarda hakem olmak, uzman görüşü sağlamak. Kaydedici,
olm
olma
Kaydedici olacak öğrenci, dikkat seviyesi yüksek, konuya ilgili, hızlıı yazabilen bir öğrenci olmalıdır.
Öğretmen tartışma öncesi kaydedici
lıdı Kaydedici şunları kaydeder: Tartışma
Tar
olan öğrenciye neleri kaydetmesi gerektiğini hatırlatmalıdır.
Süresini, Tartışmada Geçen Temaları,
sının grup
gru
g
ar arasında
asında etki
etk
Görüşleri, Kararları. Grup lideri, örnek olay tartışmasının
içi ve gruplar
etkili bir şekilde yürütülebilmesi için her grup içinde
ncilerin görü
görüşl
ınarak ööğretim elemanı tarafından seçilir. Grup lideri örnek
bir grup liderinin olması gerekir. Grup lideri öğrencilerin
görüşleri de dikkate alınarak
örüşlerinin diğer
di
gru
şım tartışılması ve savunulmasında, grup ortak kanaatin
şımı
olay sorularının grup içinde tartışılması, grup görüşlerinin
gruplar
ile paylaşımı,
ruplar arası koordinasyo
oluşturulması ve açıklanmasında grup içi ve gruplar
koordinasyonun oluşturulmasında grubunu yönetir ve grup adına hareket eder.
den oluşan
uşan gruplarda, grup liderinin
lideri
lid
Kalabalık sınıflarda, 5 ve daha fazla kişiden
önemi artar.

IE
T

KAYNAK
YNA
KAYNAKLAR
gning
ning and Implementing a Case-Based Learning Environment for Enhancing Ill-Structured Problem Solving:
Choi, I. ve Lee, K. (2009). Designing
lems
ems for Prospective Teachers. Educa
Classroom Management Problems
Educational Technology Research and Development. 57(1). 99-129.
study teaching:
teaching: a tool for training early
ea
e
Fallon, M. A. (1996) ‘Case-study
interventionists’, Infants and Young Children, vol. 8, no. 4, pp. 59–62.
andez-Serrano,, J. (20
andez
(2002). Case
-based reasoning and instructional design: Using stories to support problem solving.
Jonassen, D. H. ve Hernandez-Serrano,
Case-based
ogy Research and Development.
Development
Developm . 50(2).
50(2 65-77.
Educational Technology
afin,
fin, M.J., (2008). Situated Case-Based
Case-B
Kim, H., & Hannafin,
Knowledge: An Emerging Framework for Prospective Teacher Learning. Teaching
ducation:
ucation: An International Journal of Research
R
and Teacher Education:
and Studies, 24(7), 1837-1845.
o Case-Based
Case-Based Te
Mark P. M., (2007). Challenges of
Teaching. The Behavior Analyst Today. 8(4). 434-442.
Baillargeon,
largeon, A. (2002). Talking about our work: Teachers' use of video as a problem-solving tool. In R. Griffin, J. Lee 8c V.
Monroe-Baillargeon,
ms (Ed), Visual literacy in message de
Williams
design (2-6). Rochester: International Visual Literacy Association.
es, W. & Naumes, M. (1999) The Art
A & Craft of Case Writing, Sage Publications, Thousand Oaks.
Naumes,

Copyright © IETC

1141

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

ÖRETMENLERN NTERNET KULLANIM AMAÇLARI VE SAYISAL
YETKNLK DÜZEYLER
INTERNET USAGE OF TEACHERS’ AND THEIR DIGITAL EMPOWERMENT
Doç. Dr. Semra Erkan
erkansemra@yahoo.com
Prof. Dr. Buket Akkoyunlu
buket@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Belma Turul
btugrul@hacettepe.edu.tr

Özet:

10

Günümüzde yaanan bilgi patlaması, sayısal teknolojilerdeki hızlı geliim bireylerin bilgi toplumunda
umunda
da kat
kkatılımcı
ılımcı rol oyn
oynamalarını ve
kendilerini ifade etmek için yeni beceriler edinmelerini zorunlu kılmı ve hatta onlara çeitli olanaklar
ar salam
salamıtır.
mıtırr. Ba
Baka
ka birr deyile,
deyi
dey  sayısal
teknolojilere sahip olma ve kullanabilmenin ötesinde sayısal yetkinlik önem kazanmıtır. Sayısal
ay
yısal yetkinlik, sayısal
say
teknolojiler
teknolojileri
oloj
büyük
miktarlarda üretilmekte olan bilginin içinden ihtiyaç duyulan bilgiye erime aracı olarak kullanıp,
nıp,, ula
ula
ulaılan
ılan bilgiyi
iyi anlama, de
de
deerlendirme
erlen
er
ve
bilgi üretme becerileridir. Bireylere sayısal yetkinlik kazandırılabilmek için gereken dört bileenn farkındalık,
farkındal
farkı
nd ık, motivasyon,
tivasyon, teknik
tekn eriim ve
yetkinliktir. Bu çalımada Okul Öncesi Öretmenlerinin internet kullanım amaçları ve sayısal yetkinlik
etkinlik düzeyleri incelenmitir.
incelenmi
incelenm
Anahtar Sözcükler: sayısal yetkinlik, sayısal bölünme, sayısal uçurum, öretmenler
er
Abstract:

20

The information explosion and rapid development of digital technologies
should acquire digital
nologies are experienced, and individuals
indiv
empowerment. The concept of digital empowerment gains importance
skills and using them to their full
ce in the sense of both having
having digital
digita
dig
potential. Digital empowerment involves the skill set of using digital
needed information within
gital
tal technologies
ttechnologies as tools to access specifically
s
vast quantities of available information, comprehending andd evaluating
valuating that information
information
ion and,
and also, producing information. Digital
empowerment have four components to enable individuals to achieve
empowerment.. T
These are awareness, motivation, technical
hieve
eve digital empowerm
empowerment
access and empowerment. In this study, internet usage of teachers and
empowerment will be discussed.
d their digital
gital empower
empowerm
Keywords: digital empowerment, digital divide, digital
institutions
gital gap, educational
e
titutions
tions
GR
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Biliim teknolojilerindeki hızlı deiimler
mler birçok
rçok alanda olduu
olduu
u gib
gibi eeitim alanında da etkisini göstermektedir. Eitim alanında da bu
teknolojik gelimelere ayak uydurabilmek
ve mevcut sistemler sorgulanarak yeniden gözden
rabilmek
abilmek için yeni planlamalar yapılmakta
ya
geçirilmektedir. Bu süreçte, bilgi toplumunun temel tta
taı
ı olan insan
san gü
ggücünün verimlilii ve kalitesi ise öncelikli ve önemli çalıma alanları
olmaya balamıtır.
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21. yüzyılın gereksinimlerini
rini
ini karılayabilecek
kar ayabilec insan kaynakları,
kaynaklar biliim teknolojileri aracılıı ile toplumların düünme, örenme ve iletiim
alıkanlıklarını deitirmek
olduunun
bilincindedir.
mek durumunda oldu
oldu
u
unun bilincind

Sayısal teknolojiler
iletiim
ler
er ve kitle ileti
im araçları günlük
günlü yaantımızı birçok açıdan hâkimiyeti altına almı bulunuyor. Gün geçtikçe daha da
sayısal bir halee gelen dünyamı
dünyamızda,
dünyam
ızda, toplumdaki he
her bireyin yeni teknolojilere aina olup, etkili olarak nasıl kullanacaını bilmesi gelimi
ülkelerin çok
deiimler
ve deiimlere ekil veren tartımalar kapsamında ‘sayısal katılımcı’ olmak; sayısal
okk önem verdii
verdii bir konudur.
k
Bu de
i
teknolojilerin
yaamında
teknolojileri bilinçli olarak kullanmasını salamaktır. Sayısal teknolojiler, bireyler için yeni sosyal
ilerin birinin ya
ya
am
amıında bu teknoloji
tekno
etkinler,
katılmaları
er, i
i ve örenim
örenim yaamına
ya
kat
atıılmala
lmal için yeni olanaklar sunmaktadır. Ancak, yeni teknolojilerin pasif bir ekilde kabul edilmeyip,
sorgulanması
günlük yaamımızın vazgeçilmez bir parçası olduu günümüz dünyasında büyüyen
nmasıı gerekmektedir. Sayısal
nmas
Sayısal teknolojilerin
Sayı
t
çocuklar ve genç insanlar için, etraflarındaki
dünyayı aktif olarak yorumlayabilme kapasitesine sahip bilgili ve eitimli bir sayısal katılımcı
etrafl
etraf
olmak da ayrıca
(Selwyn, 2009). Sayısal teknolojiler, bilgiyi sayısal olarak saklayan ve ileten geni bir yelpazede bulunan çok
ıca önemlidir (Selwy
çeitli teknolojiler
Bu teknoloji yelpazesi bilgisayarı, interneti ve elektronik postayı, cep telefonları ile dier mobil
ler için kullanılmıtır.
kullan
kullanıl
cihazları ve kameraları,
video oyunlarını ve ayrıca ‘Web 2.0’ teknolojilerini içermektedir. Küreselleen dünyada bireylerin sahip oldukları
alarıı, v
alar
vide
yeterliliklerin önemi gider
giderek artmaktadır. Sayısal teknolojilere eriim olanakları yanı sıra bu teknolojileri etkili olarak kullanma becerilerine
gide
sahip olmak çaımız bireylerine üstünlük salamaktadır. Günümüzde, teknolojiye eriim olanakları ve kullanma becerilerine sahip olma
durumu corafi alanlara ve sosyoekonomik koullara göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar toplumlar arasında olduu kadar aynı
toplum içindeki bölgeler arasında da dengesizlik yaratmı, Teknolojilere eriim ve kullanımdaki farklılıklar yeni bir ekonomik ve sosyal
bölünmeye yol açmıtır.
Söz konusu bölünmenin ortadan kaldırılmasında eitim kurumlarına sorumluluklar dümektedir. Eitimin
amaçlarından biri de, bireyleri toplumun gereksinmeleri dorultusunda yetitirmektir. Bu nedenle, eitim sistemleri günümüzde bilgi çaına
uygun, bilgi toplumunun beklentilerini karılayacak özellikler taıyan bireyler yetitirmekle yükümlüdür. Toplumun ihtiyacı olan bireyleri
yetitiren eitim sisteminin, toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak, örencilerin ve onları yetitirecek olan öretmenlerin teknoloji
becerilerine sahip olacak yetitirmesi artık kaçınılmaz hale gelmitir. Yukarıda da belirtildii gibi, teknoloji kullanmanın ötesinde teknolojiyi
etkili olarak kullanmak önemlidir. Teknolojinin hızla deiimi ve yaanan bilgi patlaması karısında günümüzde bireylerin ve kurumların
sayısal yetkinlik kazanması gerei gündeme gelmitir (Norris, 2001). Sayısal olarak yetkin ve uyumlu hale gelmek, sayısal teknolojilerin
potansiyellerinden en iyi ekilde faydalanmak anlamına gelmektedir. Yetkinlik, bireylerin kendi örenme eylemlerini kontrol edebilmeleri
için gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerin gelitirilmesi olarak tanımlanırken, sayısal yetkinlik, kiilerin yaam becerilerini gelitirmek ve
bilgi toplumu içindeki kapasitelerini güçlendirmek adına bilgi teknolojilerini ve interneti etkili kullanma yeteneklerine iaret etmektedir
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(Makinen, 2006). Ancak, bilgi teknolojileri ve Internet kullanımı sadece eriim ve kullanım boyutuyla ele alınmamalıdır. Sayısal yetkinlik,
bilgi ve iletiim teknolojilerini, büyük miktarlarda üretilmekte olan bilginin içinden ihtiyaç duyulan bilgiye erime aracı olarak kullanıp,
ulaılan bilgiyi anlama, deerlendirme ve bilgi üretme becerilerini de içermektedir (Dijk, 2000). 21. Yüzyıl bireylerine sayısal yetkinlik
becerilerini kazandıracak öretmenlerin de sayısal yetkinlie sahip olması gerekmektedir. Kendisi sayısal yetkinlik becerilerine sahip
olmayan öretmenlerin sayısal yetkinlie sahip örenciler yetitirmeleri oldukça zordur. Bu çalımada Okul Öncesi Öretmenlerinin internet
kullanım amaçları ve sayısal yetkinlik düzeyleri incelenmi, aaıdaki sorulara yanıt aranmıtır.

Okul öncesi öretmenlerin,
1.

internet eriim olanakları, kullanım sıklıı ve amaçları nedir?

2.

sayısal yetkinlik düzeyi nedir?
a.

3.

Sayısal yetkinlik düzeyi yalarına ve internet kullanım amaçlarına göre farklılık göstermekte midir?

farkındalık, motivasyon ve teknik eriim düzeyi ile yetkinlik düzeyi arasındaki iliki var mıdır?
YÖNTEM

10

Bu çalıma betimsel bir çalımadır.
Çalıma Grubu
Çalıma grubunu 240 Okul Öncesi öretmeni oluturmaktadır.
Öretmenlerin yalarına göre daılımı Tablo 1’de verilmitir.

YA
20 – 25
26 – 30
31 – 35
36 – 40
41 - +
Toplam

20

Tablo 1: Öretmenlerin Yalarına Göre Daılımı
n
47
54
103
33
3
240

%
19,6
19
22,4
42,9
13,8
1
1,3
1
100

IE
TC

Tablo 1 incelendiinde de görülebilecei gibi
bi çalıma
çalı
çalıma grubunu oluturan
olut
öretmenlerin 42.9’u 31 – 35 ya, % 22,4’ü de 26 – 30 ya grubu
arasında yer almaktadır.
Ölçme Araçları

Veriler internet kullanım anketi
eti
ti ve sayısal
sayı
sayısal yetkinlik ölçei
ölçei ile toplanmıtır.
ölçe
toplan

nternet Kullanım Anketi:
ti:

Akkoyunlu (2008) taraf
tarafından
gelitirilen
internet kullanım sıklıı ve kullanım amaçları yer almaktadır.
tarafı
fın
ndan geli
tirilen ankette
kette in
interne
Sayısal Yetkinlik
inlik
nlik Ölçei:
Öl
Ölçeei:

Akkoyunlu
tarafından
unlu
nlu ve Soylu (2010) taraf
fından
dan gel
ggelitirilen 7’li Likert türü 59 maddelik bu ölçek 4 alt boyuttan olumaktadır. Bunlar sırasıyla,
farkındalık,
eriim
dalıık, motivasyon, teknik eri
dal
eri
im v
ve yetkinliktir. Ölçein güvenirlik katsayısı 0.80 iken alt boyuttaki ölçeklerin güvenirlik katsayısı
sırasıyla 0.94, 0.84, 0.68 ve 0.71’dir. Aratırmadan elde edilen sonuçlar bu alt kategorilere göre deerlendirilmitir. Hiç katılmıyorum ile
tamamen katılıyorum
arasında 1 - 3 aralıı hiç katılmıyorum ile katılmıyorum, 4 kararsızım, 5 - 7 aralıı ise katılıyorum ile
atıılıyorum seçenekleri aar
at
tamamen katılıyorum
gelmektedir.
yorum aralıına
aralı
ına karılık
ka
k
BULGULAR VE YORUM

Okul Öncesi Öretmenlerinin internet kullanım amaçları ve sayısal yetkinlik düzeylerinin incelendii bu çalımada, bulgu ve yorumlar ele
alınan soruların sırasıyla sunulmutur.
“Okul öncesi öretmenlerin internet eriim olanakları, kullanım sıklıı ve amaçları nedir?”
Öretmenlerin internet eriim olanakları, internet kullanım sıklıı ve amaçları Tablo 2’de verilmitir.
Tablo 2: Öretmenlerin nternet Eriim Olanakları, nternet Kullanım Sıklıı ve Amaçları
Eriim

n
54
138

Evden
Okuldan

%
22,5
57,5
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“Öretmenlerin sayısal yetkinlik düzeyi nedir?

20
10

Evden + Okuldan
48
20,0
Toplam
240
100
Kullanım Sıklıı
n
%
Günde 1 -2 saat
79
32,9
Günde 3 – 4 saat
69
28,8
Günde 5 – 6 saat
52
21,7
Haftada 1 – 2 gün
10
4,2
Haftada 3 – 4 gün
13
5,4
htiyaç duyduumda
17
7,1
Toplam
240
100,0
Kullanım Amaçları
Bilgiye ulama
68
28,3
Bilgiye ulama + e – posta
55
22,9
Bilgiye ulama + e – posta+ Face-book , Twitter
15
6,3
gibi sosyal alar
Bilgiye ulama + e – posta+ Face-book , Twitter
102
42,5
gibi sosyal alar+Oyun oynama
Toplam
240
100,0
Tablo 2’den de görülebilecei gibi öretmenlerin 57.5’i okullarından internete eriirken, % 22.5’i evlerinden
inden internete ulaabilmektedir.
ula
ulaa
Öretmenlerin % 32.9’u interneti günde 2 – 3 saat kullanırken, % 7.12’i ihtiyaç duyduklarında
nda ve % 4.2’si de haftada 1 – 2 gün
kullanmaktadırlar. Öretmenlerin % 42.5’i ise interneti birden çok amaçla (Bilgiye ulama + e – posta+ Face-book, Twitter gib
gibi sosyal
alar+Oyun oynama) kullanmaktadır. Erkan (2004) çalımasında anaokulu öretmenlerinin
sahip
nin %68.9’unun bilgisayar
bilgisayar deneyimine
deneyim
deneyi
olduunu ve %50.6’sinin ev bilgisayarına sahip olduunu tespit etmitir. Aral ve vd. de (2007),
2007), yaptıkları
yapt
yaptııklar
klarıı çalımada
ç ımadaa bilgisayar kullanımının
çal
anaokulu öretmenleri arasında %64.8 oranında yaygın olduunu, öretmenlerin %57.3’ünün
bilgisayarıı oldu
olduunu, %60.6’sının
ünün kendisine
ndisine ait bilg
bilgisayar
bilgisayar eitimi almı olduunu, %93.4’ünün çalıtıı kurumda bilgisayar bulunduunu
bilgisayarıı %54 oran
u
unu ve bilgi
bilgisayar
ooranında
ında hhem idari iler için
hem de eitim amaçlı kullandıklarını tespit etmilerdir.

Öretmenlerin sayısal yetkinlik ortalaması Tablo 3’de gösterilmitir.
Tablo 3: Öretmenlerin Sayısal Yetkinlik Ortalaması

Sayısal Yetkinlik

240

x

ss

4,58
5,53
5,
5,5
5,45
3,59
3,72

,716
1,08
,678
1,04
,811

C

Genel
Farkındalık
Motivasyon
Eriim
Yetkinlik
nlik

n

Öretmenlerin sayısal yetkinlik
ortalamalarıı alt kategorilere göre
incelendiinde, ortalamaların “farkındalık” ve “motivasyon”
k ortal
ortalamalar
gö
g
basamaklarında daha yüksek olduu
oldu
ldu
u görülmektedir. Ancak öretmenlerin
öretme
ö
“eriim” ve “yetkinlik” alt basamaklarındaki ortalamaları ise 4’ün
altındadır. Eriim ve yetkinlik
katılmıyorum ile katılmıyorum arasına dümektedir. Öretmenlerin sayısal
inlik
nlik düzeyi 1 - 3 aralıı
aralıı ile hiç ka
yetkinlik konusunda farkındalık
motivasyonlarıı yüksek ike
iken eriim ve yetkinlik düzeyleri düüktür. Tablo 2’den de görülebilecei gibi,
ındal
ndalıık ve motivasy
motivasyonlar
öretmenlerin çounluu
eriebilmektedir,
hem evden hem okuldan eriebilenler ise % 20’dir. Sayısal yetkinliin
u
u (% 57,5) internete okuldan
oku
eriebi
eriim boyutunun daha
evden hem okuldan eriebilen öretmenlerin sayısının düüklüü ile açıklanabilir. 2002
aha düük
dü
olmasının nedeni,
deni, hem
he evd
yılında yapılan Türkiye Biliim
ülkemizde bilgisayar kullanımının %17.0 oranında olduu ifade edilmitir. Aynı raporda evde
Biliim urası’nda, ülkemi
ülkemizd
bilgisayar olmama
mama durumu %87.3, evde internet
intern olmama durumu ise %93 olarak belirtilmitir. yerinde olduu için evde bilgisayar
gereksinimi
ihtiyaç olarak görmeme ise %31.3 oranındadır. nternet hakkında bilgi sahibi olup olmama
mi duymama %50.5, bilgisayar
bbilgisayarıı bir ih
sorusu %87.7 oranı
oranında
bırakılmı
oran
ında yanıtsız
yan
bırak
kılm
lmı iken, interneti e-mail için kullanma %23.2, bilgi edinmek için kullanma %22.4 oranındadır
(Türkiye
Biliim
urası
ye Bil
Bili
im 
urasıı E
uras
Eitim Raporu,
aporu, 22002). Hanehalkı Biliim Teknolojileri Kullanım Aratırması (2009) sonuçlarına göre, bireylerin
bilgisayar
oranı
internet kullanım oranı ise %38.1’dir. Hanelerin %30’u internet eriimine sahiptir. nternet eriimi olmayan
ar kullanım
kulla
kullanım oran
ranıı %40.1, intern
hanelerin %30.1’i evden internete b
balanmama nedeni olarak internet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmilerdir. Bilgisayar kullanan
ba
bireylerin %61.2’si
bilgisayarı,
1.2’si bilgisayarı
bilgisayar
ı, iinternet kullanan bireylerin %59.3’ü ise interneti hemen hemen her gün kullandıklarını ifade etmilerdir.
Aynı aratırmadaa bilgisayar ku
kullanılan yerlerin; %65.1 ile ev, %32.0 ile iyeri, %21.1 ile internet kafe, internet kullanılan yerlerin ise; %57.6
ile ev, %32.4 ile iyeri,
ile internet kafe olarak sıralandıı, internet kullanan bireylerin %72.4’ünün e-posta göndermek-almak,
yeri, %24.1
%
%70.0’inin de gazete ya da dergi okumak için kullandıkları görülmütür (TÜK, 2009).
Yukarıda da tanımlandıı gibi, sayısal olarak yetkin olmak, sayısal teknolojilerin potansiyellerinden en iyi ekilde faydalanmak, bireylerin
sayısal anlamda gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerin gelitirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Elde edilen sonuç öretmenlerin sayısal anlamda
yetkin olmadıklarını göstermektedir.
“Öretmenlerin sayısal yetkinlik düzeyi yalarına ve internet kullanım amaçlarına göre farklılık göstermekte midir?”
Öretmenlerin yalarına ve internet kullanım amaçlarına göre sayısal yetkinlik ortalamaları Tablo 4’de verilmitir.
Öretmenlerin yalarına ve internet kullanım amaçlarına göre sayısal yetkinlik düzeyi incelendiinde en yüksek ortalamanın ( x = 5.10 )20 –
25 ya grubundaki öretmenlere, en düük ortalamanın ise 41 ve üzeri ya grubundaki öretmenlere ait olduu görülmektedir (Tablo 3).
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Öretmenlerin internet kullanım amaçlarına göre sayısal yetkinlik düzeyi incelendiinde ise en yüksek ortalamanın( x = 4.74), interneti
bilgiye ulama, e – posta, Facebook, Twitter gibi sosyal alar ile oyun gibi birden fazla amaçla kullanan öretmenlere ait olduu
görülmektedir.
Tablo 4: Öretmenlerin yalarına ve internet kullanım amaçlarına göre sayısal yetkinlik ortalamaları
Ya

N

x

ss

20 – 25
26 – 30
31 – 35
36 – 40
41 - +

47
54
103
33
3
n

5,10
4,66
4,46
4,09
4,00

,561
,732
,622
,703
,692
ss

x

Kullanım Amacı

20
10

Bilgiye ulama
68
4,20
,724
Bilgiye ulama + e – posta
55
4,47
,6111
Bilgiye ulama + e – posta+
15
4,51
,226
Face-book , Twitter gibi
sosyal alar
Bilgiye ulama + e – posta+
102
4,74
,772
Face-book , Twitter gibi
sosyal alar+Oyun oynama
Ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadıı varyans analizi ile test edilmi vee sonuçlar Tablo 5’te verilmi
verilmi
verilmitir.
tir.

Tablo 5: Öretmenlerin yalarına ve internet kullanım amaçlarına göre sayısal
al yetkinlik ortalamaları
ortalamalar
ortalamal ı arasındakii farkın
ffa
anlamlılıına ilikin
varyans analizi sonuçları

Ya

Gruplar
arası
Grup içi
Toplam
plam

sd
d

99,334
122,719
,71
Kareler
reler
ler
Toplamıı
Toplam
5,839

235
3
239
sd

116,880
122,719

23
236
23
239

4

3

IE
TC

Kullanım
Amacı

Gruplar
arası
Grup içi
Toplam

Kareler
Toplamı
23,385

Kareler
Ortalaması
Ortalaması
5
5,846

F

p

13,831
1

,000

F

p

3,930

,000

,423

Kareler
Ortala
Ortalam
Ortalaması
1,946
1
,495

Varyans analizi tablosu incelendiinde
lendi
lendi
inde F deerinin
deerinin .000 düzeyinde
düzeyin anlamlı olduu görülmektedir. Farklılıın hangi grup ya da gruplardan
kaynaklandıını belirlemek
k amacıyla
amac a da Tukey
Tuk testi yapılmı
yapılmı ve sonuçlar Tablo 6’de sunulmutur.
Tablo 6: Öretmenlerin
göre sayısal yetkinlik ortalamaları arasındaki farkın anlamlılıına ilikin
in
n yalarına
yyalar
la ına ve internet
nternet kullanım
kullanım amaçlarına
ama
Tukey testi sonuçlarıı

Ya

41 - +
36 – 40
31 – 35
26 – 30
20 – 25
Kullanım
Amacı
Bilgiye ulama
Bilgiye ulama
+ e – posta
Bilgiye ulama
+ e – posta+
Face-book ,
Twitter gibi
sosyal alar
Bilgiye ulama
+ e – posta+
Face-book ,

Tukey a,,b
= 0.05

n
1
4,00
4,09
4,46

3
33
103
54
47
n

2

4,66
5,10
= 0.05
1
4,20
4,47

68
55

2

15

4,51

102

4,74
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Twitter gibi
sosyal
alar+Oyun
oynama
Tablo incelendiinde ortalamalar arası farkın yaı genç olanların lehine anlamlı olduu, internet kullanım amaçları açısından ele alındıında
ise interneti birden fazla amaçla kullananların lehine olduu görülmektedir.
Aratırma sonuçları, daha genç öretmenlerin sayısal yetkinlik düzeylerinin ya da internete ilikin bilisel alt yapılarının yaı daha büyük
olan öretmenlere göre daha iyi olduu söylenebilir. Yaı genç olan öretmenlerin internet/teknoloji kullanımına daha yatkın olduu
görülmektedir. Teknolojinin özellikle internetin yaantımıza girmesiyle bilgi amaç olmaktan çıkıp, bir araç olmutur. Bu durum öretmene
bakıı ve öretmenin rolünü deitirmitir. Öretmenin örencilere bilgiyi aktarma rolü, onları bilgiye ulamaya ve kullanmaya yönlendiren
rolüne dönümütür. Bu gereklilikler öretmen yetitiren kurumların programlarında da deiiklikleri beraberinde getirmitir. Burada
öretmenlik deneyimi fazla olan öretmenlerin öretmen yetitiren okullardan çok daha eski yıllarda mezun oldukları ve o zaman o
öretmen yetitiren okulların programlarının daha farklı olduu, en azından bilgisayar okuryazarlıı ile ilgili konuları kapsamadıı göz
önünde bulundurulmalıdır. Öretmen yetitiren kurumların programları 1997 yılında Eitim Fakültelerinin
yeniden yapılandırılması
n yen
çerçevesinde yeniden düzenlenmi ve 1998 yılında YÖK tarafından tüm öretmen yetitirme programlarına bilgisayar dersleri
konulmutur
d
(YÖK, 1998b). Bu nedenle, daha genç olan öretmenlerin bu konudaki bilgileri ve deneyimleri dierlerine
fazladır. Teknoloji
rine
ne göre daha fa
kullanmayı örenerek mezun olan öretmen adaylarının farkındalık, motivasyon ve yetkinliklerini artırıyor
yor olabilir.
olab

20
1

0

Öretmenlerin internet kullanım amaçları ve kullanım sıklıkları konusunda yapılan çalımalar yaları
yaları
daha
lar
l ı genç olan ööretmenlerin
rin yya

büyük olan öretmenlere göre interneti kullanım sıklıının daha fazla kullanım amaçlarınınn da birden fazla oldu
olduunu
göstermektedir.
old
unu gösterm
göst
Öretmenlerin interneti farklı amaçlarla kullanıyor olması daha sıklıkla kullanmaları onların
motivasyonlarını
artırıyor,
yetkinlik düzeyini
n motivasyonlar
otivasyon ını art
rtıırıyor, yetkin
yetkinl
yükseltiyor olabilir.
“Öretmenlerin farkındalık, motivasyon ve teknik eriim düzeyi ile yetkinlik düzeyi
yi arasında
arasında iliki
arası
iliiki var mıdır?”
mıd
dır?”
Tablo 7: Öretmenlerin farkındalık, motivasyon ve teknik eriim düzeyi ile yetkinlik
iliki
etkinlik
nlik düzeyi arasındaki
aras
arasıınd
ndaki ili
ki
n

Farkındalık
Yetkinlik
Motivasyon
Yetkinlik
Teknik Eriim
Yetkinlik

p

r

,548**
674**
,674

00
0.00

240

,636
,6 **

**

= 0.01

IE
TC

yutla açısından
açısından ele alınmı; farkındalık, motivasyon ve teknik eriim düzeyi ile yetkinlik
Öretmenlerin sayısal yetkinlik düzeyi alt boyutlar
o 7’de
de sunulmu
tur. Tablo
ablo 7
düzeyi arasındaki iliki incelenmi, Tablo
sunulmutur.
7’den de görülebilecei gibi, öretmenlerin farkındalık ve yetkinlik
arasındaki iliki düzeyinin .548, motivasyon
arasındaki
tivasyon ve yetkinlik arası
aras
ındaki
nda iliki düzeyinin .674, teknik eriim ve yetkinlik arasındaki iliki
düzeyinin .636 olduu görülmektedir.
bir ilikidir. Öretmenlerin söz sayısal yetkinliin farkındalık,
ir.
r. Bu sonuçlar pozitif ve oldukça
ukça yüksek
yü
motivasyon ve teknik eriim alt boyutları
arasında
bir iliki olduunu göstermektedir.
oyutları ile yetkinlik
oyutlar
kinlik boyut
b
arasında anlamlı
aan
SONUÇ VE ÖNERLER

Okul Öncesi Öretmenlerinin
kullanım
nlerinin internet kullanı
kullan
ım amaçları ve sayısal yetkinlik düzeylerinin aratırıldıı bu çalımada elde edilen sonuçlar
kısaca aaıda özetlenmitir.
enmitir.
enmi
t
Çalımanın sonucunda
nucunda ööretmenlerin
nucund
retmenlerin
menle çounluunun;
çounluunu
nu
x

okullarından
eritikleri,
nternete
nete okullar
okulları
ınd
ndan eri
tikleri,
kleri

x

kullandıkları ve,
nterneti
nterneti günde 2 – 3 saat kul

x

nterneti
(bilgiye ulama + e – posta+ Face-book , Twitter gibi sosyal alar+Oyun oynama) kullandıkları
rneti birden çok amaçla
a
am
görülmütür.
mütür.
mü

Öretmenlerin;
x

Sayısal yetkinlik ortalamaları alt kategoriler bazında incelendiinde “farkındalık” ve “motivasyon” alt kategorilerinde daha yüksek
iken “eriim” ve “yetkinlik” alt kategorilerinde ortalamalarının daha düük olduu,

x

Sayısal yetkinlik ortalamalarının yalarına göre farklılık gösterdii ve yaı genç olanların lehine anlamlı olduu, internet kullanım
amaçları açısından ele alındıında ise interneti birden fazla amaçla kullananların lehine anlamlı olduu görülmütür.

x

Farkındalık, motivasyon ve teknik eriim düzeyi ile yetkinlik düzeyi arasında pozitif ve oldukça yüksek bir iliki bulunmutur.

Kalkınmak için gereksinim duyduu insan gücünü yetitirmek için söz konusu insan gücünü yetitirecek öretmenlerin sayısal yetkinlik
düzeyleri oldukça önemlidir.
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1. GR
Eitim insanlık için hayatın her yönünü etkileyen en önemli konulardan biridir. yi eitilmi insanlar hayatta her zaman güçlü
konumdadır.
Bir ülkenin teknolojik anlamda geliimi ve ekonomik kalkınmasının temelinde egitilmi insangücü bulunmaktadır. Eitilmis insangücü
ise, dorudan öretmenler ve öretmenlik mesleiyle ilgilidir. Çaın gerekleri dorultusunda yetitirilmi, örencilerini içinde
bulunduumuz zamanın özellikleri dorultusunda eitebilecek, bilgi teknolojilerini kullanarak bilgiye ulama ve kullanma konusunda
donanımlı öretmenler yetitirmek, eitim alanında ülkelerin birincil görevlerindendir. Çünkü eitim-öretim iinin dorudan sorumlusu
olan öretmenler de sonuçta bir eitimden geçmektedirler. (Özer & Gelen, 2008)
Gelecekte artık öretmenlere ihtiyaç olmayacaı, bunun yerine herkesin istedii zaman ve istedigi yerde bilgisayar ve bilgi
teknolojilerini kullanarak birçok bilgiye ulaabilecei tartımalarını sıklıkla duymaktayız. Ancak burada unutulmaması gereken bir nokta
Calderhead (1997: 15)’in de belirttigi gibi “örenmenin sosyal ve bireysel bir süreç oldugundan dolayı kendisinden ögrenmek ve
anladıklarımızı kontrol etmek için, bizim baka kiilere ihtiyacımız olduu” gerçeidir.
Öretmenlerden olmaları istenilen pek çok rol ve görev beklenmektedir. Bu roller geçmiste önemli oldugu
de önemlidir
gu gibi günümüzde
günüm
günü
ve gelecekte de önemini yitirmeyecegi düsünülmektedir. Ögretmenlerin görev ve sorumlulukları temelde
dee ayn
aynı olmakla
makla vve ögretim isinin
temelini olusturmakla birlikte, bazı ayrıntılar ve zamanla ortaya çıkan gelismelerden dolayı birtakım
kım sorumluluklarında
sorumlulukları
sorumluluklarında degisiklikler
olusabilmektedir. Örnegin geçmiste bilgiyi aktaran, bir baska deyisle ögrencilere ders veren kisiler olarak anlas
artık
anlasılmıssa da, günümüzde
günüm
günü
ögretmek yeterli görülmemekte, bunun yerine rehberlik etme, kararlar ile ilgili gelecekteki sonuçların
çların tahminn edilmesi, toplumsal
çlar
toplumsa süreçlerle
sü
mesgul olunması ve doganın korunması ile ilgili çabalara katılması gereklidir (McNeil, J.D. 1997:
97: 41)
Günümüz öretmenlerinin çok bilgi ile donatılmıs olması önem arz etmemektedir.
edir. Bunun yerine gerektiginde i
iiine
in yarayacak
bilgilere ulasabilen ve bu bilgiyi uygun ve yerinde kullanabilen öretmenler baarılı görülmektedir
lmektedir
ir (Adıgüzel,
(Adı
(Adıgüzel
güzel, 2005).
Ayrıca etkili bir eitim için, örencilerin ihtiyaç ve gereksinimlerindeki deiikliklerin,
ve biliim
eiikliklerin,
rin, teknolojideki
teknolojide ilerlemelerin
ilerlem
sistemlerindeki gelimelerin dikkate alınması gerekir. Ayrıca eitimin ve öretmenin
deiikliklere göre sıklıkla
etmenin tarzı,
ttarzı, bütün yeni
eni deiikl
de
güncellenmelidir. Aksi takdirde, örencilerin ihtiyacı karılanamayacak, eitim önemsiz
kaybıı halinee dönü
dönüecektir.
nemsiz bir zaman kayb
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2. AMAÇ
Ç
Bilindii gibi 2004-2005 öretim yılının baında yeni ilköretim müfredatı
deitirilmi
“Yapılandırmacı
Yaklaım” gözönüne
müfredatı de
de
itirilmi ve ““Yap
ıla
alınarak ilköretim eitim programları yeniden tasarlanmıtır.
Yapılandırmacı eitimin en önemli özellii, örenenin bilgiyii yapı
yapılandırmasına,
oluturmasına,
yorumlamasına ve gelitirmesine fırsat
yap
ıland
l ırmas
masıına, olu
olu
turmas
turm ına,
na, y
yo
vermesidir. Alıılmı yöntemde öretmen bilgiyi verebilir ya da örenenler
renenler bilgiyi kitaplardan veya baka kaynaklardan edinebilirler. Ama
bilgiyi algılamak, bilgiyi yapılandırmak ile e anlamlı deildir. Örenen,
karılatıında,
dünyayı tanımlama ve açıklama
renen, yeni bir bilgi ile kar
ıl
için önceden oluturduu kurallarını kullanır veya algıladıı bilgiyi açıklamak
ıklamak
klamak için yeni kurall
kurallar oluturur (Brooks ve Brooks, 1993: 9).
Örenenin etkin rol aldıı yapılandırmacı örenmede
tartıma, fikirleri savunma, hipotez kurma,
med sadece okumak
mak ve dinlemek yerine
ye
sorgulama ve fikirler paylama gibi örenme sürecine
ecine eetkin katılım yoluyla
yla ö
öörenme
renm gerçekletirir. Bireylerin etkileimi önemlidir.
Örenenler, bilgiyi olduu gibi kabul etmezler, bilgiyi
yaratır
lgiyi yaratı
yarat
ır ya da tekrar kefederler
federler
derler ((Perkins, 1999: 7).
Eitimle ilgili söz konusu deiikliler ve yenilikler, bilindii
bi
bilindii gibi öretmenlerin
nle sürekli eitimi demek olup Türkiye’de gereksinimler,
nler
Cumhuriyetin kurulduu ilk yıllarda fark edilmi;
dilmi
lmi; dünyadaki son
n de
ddeiiklikler nedeniyle gereksinimlerin boyutları deimitir (Sakaolu,
1992; Erkan, 1994; MEB, 1996; Ersoy, 1997)
997)
Eitim modelinin deimesiyle birlikte, bütün
ve deiiklikler karısında, öretmenlerin geliim ve iletiim
büt
bu hhızlı
ızlı gelimeler
geli
elimele
m
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir sanal platform oluturma
amaçlanmıtır.
olu
amaçlanm
lanmı
Öretmen Akademisi Vakfı,
ffıı, öretmenler
öretmenler için kurmu
ö
kurmu olduu
kurm
oldu
ldu
u sanal kampüs olan eKampüs’ü, “Profesyonel Örenenler Topluluu”
olarak tanımlar. Bu felsefeye göre, önde giden bir kurum olarak tanınmak
için;
tan
•
Yenilikleri ortayaa çıkartma,
çıkartma,
çı
•
Takip edilme,
•
Örnek gösterilme,
erilme
erilme,
•
Bir parçası
asıı olmak için çaba sarf edilen ve
as
•
Benzeri
eri yapılanmalara
yap
ra danımanlık
danımanlık etme
tme
özelliklerini
çalımalarını
lerini
erini kazanma yolunda
yolund çal
ımalarını sürdürmektedir.

3. ÖNEM
Öretmenlerin
MEB’na balı Hizmet çi Dairesi Bakanlıı’nca planlanmakta ve yürütülmektedir. Dier
Öretmenlerin hizmet
hizme içi eitimi
eitimi
imi öncelikle
ön
yandan ülkedeki
kuruluları da MEB ile ibirlii içinde eitimin niteliini artırmak amaçlı giriimlerde bulunmaktadır. Bu
ülkedek bazı
bazı sivil toplum kuru
giriimlerden
en biri Öretmen
Öretmen
men Akademisi
Akadem Vakfı (ÖRAV) tarafından “Öretmenin Sınırı Yok” projesidir.
ÖRAV Kasım
kurulmu, MEB ile bir protokol imzalayarak be yılda 100 bin öretmenin hizmet içi eitimlerini
Kasıım 2008’de
Kas
2008’de k
ku
gerçekletirme üzere
zere harekete geçmitir. Bu bünye içerisinde yer alan uzman eiticilerin hazırlıkları tamamlanmı, öretmenlere sunulacak
eitim materyalleri haz
hazırlanmı,
pilot eitimler gerçekletirilerek 15 Mayıs 2009 tarihi itibari ile asıl eitimlere geçilmitir. Yapılan
hazı
ırla
r
eitimlere katılan öretmen
sayısı 20 Nisan 2010 itibari ile 27 ilde toplam 9295’tir.
t
tm
ÖRAV “Öretmenin Sınırı Yok” projesi için hazırlanan eitim klasörü içerisinde üç ana balıkta, letiim Becerileri, Sınıf Yönetimi ve
Ölçme ve Deerlendirme konuları yer almaktadır. Yapılan yüz yüze eitimler 15 saat olarak 2,5 güne sıdırılmaktadır. Eitimlerin içerii
MEB Hizmet çi Dairesi Bakanlıı ile koordineli olarak illerdeki okullara tanıtılmaktadır. Eitimler, eitime ilgi duyan gönüllü okulların
bavurusu alınarak okulların bulunduu illere ve o okula gidilmek suretiyle gerçekletirilmektedir. Eitim programı temel olarak CumaCumartesi-Pazar günleri yapılacak olan iki buçuk günlük yüz yüze eitimi ve sonrasında eKampüs (http://ekampus.orav.org.tr/) sanal
örenme ortamında, bir sene boyunca sürdürülecek olan e-örenme eitimini kapsıyor. eKampüs ortamında mesleki uzmanlık eitimlerinin
yanısıra, kiisel geliim ve hobi eitimleri de yer alıyor.
eKampüs yaam boyu devam eden kiisel geliimi desteklemek ve Türkiye çapında bütün öretmenlerin iletiim ihtiyacını karılamak
amacıyla tasarlandıı ve hedef kitlesinin büyüklüü (5 yılda 100.000 öretmen) düünüldüünde konunun önemi anlaılacaktır.
4. YÖNTEM
eKampüs eitimcilerin verimliliini ve etkinliini artırmak için, zengin kaynak ve araçların yanısıra, iletiim ve örenme
platformları sunmaktadır.
Portalda üç ana modül bulunmaktadır: letiim Araçları, Kaynak ve Araç Kutusu, E-Örenme
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letiim Araçları’nı kullanarak, eitimciler kendilerine özel Günce sayfalarını oluturabilir ve kiiselletirebilirler. Ayrıca dier
deneyimli eitimcilerin yazdıı günceleri ziyaret ederek, bir adım daha ileriye giderek, bu günceler hakkında görü ve yorum belirtebilirler.
Forumlar aracılııyla akademik ve profesyonel konu balıkları çerçevesinde bilgi paylaımı gerçekletirebilir ve tartımalara katılarak ve
eitim dünyasında bir etki yarattıklarının bilincine vararak “öretmenlik” meslei motivasyonlarını arttırabilirler. eKampüs anlık ileti
göndermeyi salayan araçları da bünyesinde bulundurmaktadır. Eitimciler Sohbet Odası’na girerek dier eitimcilerle çevrimiçi
iletiebilirler. Ayrıca önceden planlanmı ve organize edilmi Tele/Video Konferans oturumları sayesinde, ücretsiz sesli ve görüntülü
görümeler yapabilir, mesaj gönderebilir ve dier eKampüs kullanıcılarıyla herhangi bir multimedia içeren dosyalar paylaabilirler. Eitime
ve eitimciye deer veren eKampüs portalı eitimcilerden gelen geribildirimlere de önem vermektedir, geribildirimler için özel olarak
oluturulmu bir sayfa mevcuttur. Bu sayfadan gönderilen geribildirimler belli balıklar altında gruplandırılarak, sıklıklarının tespiti ve
yapılacak müdahale ve gelitirmelerin iletim yöntemi kolaylatırılmıtır.
Kaynak ve Araçlar Kutusu çeitli ve zengin kaynakların yanısıra, ilevsel ve üretimi tevik eden araçlar içerir. Öncelikle her
eitimciye, kiisel elektronik bir dosyalama alanı özellii taıyan e-Dolap teslim edilir. Eitimciler kendilerine özel olan bu dolapta, her türlü
kaynak ve içerik dosyasını saklayabilirler. Daha sonra yayınlamak ve paylamak istedikleri herhangi bir dosyayı, dolaplarından çıkararak ve
Yayınlama Aracı’nı kullanarak, dier eitimcilerin faydalanmasına, gelitirmesine ve katkıda bulunmasına izin verebilirler. Böylelikle
“Lider Öretmenlik” rolünü ortaya koyarak, kendilerini gerçekletirirler. Akran Deerlendirme özellii sayesinde; akranlarının desteini
almaya, hep birlikte örenmeye ve gelitirmeye, “ben” den ziyade “biz” olmaya devam ederler. çerik gelitirirken,
ve ilevselliin
en, kalitenin
k
ön planda olması gerektiini düünen eKampüs gelitiricileri, her bir dersin en az bir kazanımla ilikili olmasını
Bu sayede
nı önart
önart komutur.
ön
k
yayınlanan her içerik, en az bir kazanıma hitap eder ve eitim/öretimde, sınıf içinde ya da sınıf dıında kullanılabilir/uygulanabilir
olur ve
ullanıılabilir/uyg
ullan
fayda yaratır. Bu ekilde üretilmi olan ders planları, web-tabanlı uygulamalar, örenme nesneleri, videolar
dier
deolar
lar ve di
er ööretme
retm ve örenme
materyalleri belirli anahtar sözcüklerle aranabilir özellie sahiptir. Dolayısıyla portalde ihtiyaç ve gereksinime
yapıldıı zaman,
reksinime
ime göre arama yapı
yap
eitimciye yüksek oranda hizmet sunma ansı yüksek hale getirilmitir. Milli Eitim Bakanlıı, Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlıı’ndan
Bakan
Ba
k
alınan eitsel kazanımlar, sınıf seviyesi, ders ve anahtar sözcüklere göre, özel olarak öretmenlerimiz
e-örenme
retmenlerimiz
etmenlerimiz için gelitirilmi
gelitirilmi
mi emateryallerine hızlı ve güvenilir bir ekilde, Kazanım Arama sayfasından ulaabilir. Günümüz
yaratılmı
müz te
tteknolojisi,
knolojisi,
si, yarat
yaratılm
mı ol
oolan internet
uygulamalarının deitirilebildii, kontrolün insan eline geçtii bir dünyada yaamamıza
eKampüs
ıza izinn vermektedir.
vermekt
eKampüs en son teknoloji
trendleri göz önüne alınarak tasarlanmıtır. Buna göre eitimciler kendi websitelerini
rini yaratabildikleri
abildikleri gibi,
gib ssınırsız
ınırsız ssayıda günceleme
yapabilir, deiiklikler yapabilir, dierlerine yorum yazabilirler. Böylelikle, dinamik
ve
ik bir sanal ortamda özgürlüklerini
özgürlük
v baımsızlıklarını
ilan ederler.
E-örenme, öretmen ve örencinin aynı ortamda ve aynı anda bulunmalarına
malar
alarına gerek
ek kalmadan,
kalm
nternet
net teknolojileri aracılıı ile
gerçekletirilen eitim ve örenim faaliyetleridir. Eitimciler, sunulan derss içerik
içeriklerine
ulaabildikleri
gibi, e-mail veya
iklerine
lerine istedikleri zaman
z
ula

tartıma odaları gibi etkileim araçları ile kendi aralarında veya eitmen ve konu uzmanlar
uzmanlarıı ile ileti
iletiim
kurabilirler. eKampüs piyasadaki en
uzma
etiim kurab
profesyonel ve özellikli olan Örenme Yönetim Sistemi olan “Enocta
ta Eitim
Eitim Platformu” kullanmaktadır.
E
kullanmaktad Bu Örenme Yönetim Sistemi
kullanmak
sayesinde, online eitimleri kullanıcılara atama ve sonrasında takipp etme mümkün hale gelmi
gelmitir.
Uluslararası uzaktan eitim standartlarına
gelmi
tir. Ulu
Ulusl
(AICC, SCORM) uyumlu çalıır. Bir örencinin hangi saatlerde eitim
aldıını,
tamamlamadıını, yüzde kaçına ne kadar vakit
itim ald
ıınıı, tamamlayıp
tamamlayıp tamaml
tamamlayı
harcadıını bu yazılımla takip etmek mümkündür.
Gelien Internet altyapısıyla sanal sınıfların popülaritesi ve uzaktan eitimde
kullanan firmaların sayısı her gün
e
itimde bu teknolojiyi
ttek
artmaktadır. Senkron bir yazılım yardımıyla, Türkiye’nin
nin 81 farklı ilindeki
ndeki öretmenleri
retmenleri aynı
ay zaman diliminde bir araya getirmek, sesli ve
görüntülü iletiim kurmalarını salamanız mümkündür.
arasında
dür. Bu tür yazılımlarr aras
sında lider konumda olan Adobe Connect Pro ile eKampüsÖrenme Yönetim Sistemi arasında tam entegrasyon
salanmıtır.
sanal sınıflara eriimi kolaylatırılmıtı.
yon sa
sa
lanm
lanmı Böylelikle eitimcilerin
eitimcile
itimcil
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5) SONUÇ
S
eKampüs portalındaki aktif kullanıcı sayısına
(bkz. Tablo
ına bakıldıında
bak
Tabl 1.1), bu artı hızının gittikçe arttıı gözlemlenmektedir.
Ayrıca öretmenlerin kiisel websitesi
websayfalarının
bsitesi ve websayfalar
ının art
artıı dda dikkat çekmektedir. Gelitirilmi olan bu websayfalarına ve
güncelere bakıldıında, genel olarak
eitsel bir içerik ya da haber paylama, herhangi bir konu
ak
k öretmenlerin
ö
öretmenlerin kendilerini ifade etme,
et
hakkında deerlendirme yapma, görü
görülerini
arasında iletiim kurma ihtiyaçlarının karılandıı gözlemlenmektedir.
örülerini dile getirme ve birbirleri aar
2009(yıl)

2010 (20 Nisan’a kadar)

Toplam

eKampüs mevcut hesap say
sayısı

3997

2820

6817

eKampüs aktif kullanıcı
anıcı sayısı
s

965
96

1021

1986

eKampüs Websitesi
sitesi Sayısı
S

522
52

691

1213

eKampüs Websayfası
ebsayfa Sayısı
ısı

2406

2909

5315

Tablo 1.1
.1
6.
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x

x
x
x
x
x
x
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ÖRETMENLERN TEKNOLOJ KABUL ve KULLANIMLARININ ÇETL
DEKENLER AÇISINDAN NCELENMES
Gökçe Becit çitürk
Iıl Kabakçı
Ömer Faruk Ursava
Özet:
Bu aratırmanın amacı, Teknoloji Kabul ve Kullanım Birletirilmi Modelinin bileenlerinin öretmenlerin teknoloji kabul ve kullanımlarını
açıklama düzeyini belirlemek ve buna balı olarak modelin uygunluunu test etmektir. Aratırma tarama modeline dayalı olarak
gerçekletirilmitir. Aratırmanın çalıma evrenini, 2009-2010 eitim öretim yılında Eskiehir il merkezinde görev yapan 150 öretmen
oluturmaktadır. Aratırmada, Teknoloji Kabul ve Kullanım Birletirilmi modelinin bileenlerini temel alan ve aratırmacılar tarafından
hazırlanan bir veri toplama aracı ile toplanmıtır. Elde edilen veriler yapısal eitli modeli ile analiz edilmitir. Elde edilen bulgular
dorulturunda öretmenlerin teknoloji kabul ve kullanımlarını Teknoloji Kabul ve Kullanım Birletirilmi Model
Modelinin açıklama durumu
alanyazınla ilikilendirilerek sunulmutur. Buna balı olarak, uygulamaya ve gelecekte yapılacak aratırmalara
yönelik çeitli öneriler
malara yön
sunulmutur.

IE
T

C

20

10

Anahtar Kelimeler: Öretmen, bilgi ve iletiim teknolojileri, teknoloji kabul ve kullanımı birletirilmi
modeli
mi modeli
deli
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ÖRETMENLK UYGULAMASI REHBER ÖRETMENLERNN
DERSLERNDE ARAÇ-GEREÇ KULLANMA DÜZEYLERNE LKN
ÖRETMEN ADAYI GÖRÜLER
THE PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS ABOU THE MATERIAL
USAGE LEVELS OF GUIDE INSTRUCTORS OF TEACHING PRACTICE
Yard.Doç.Dr.Talip Can
tcan@baskent.edu.tr
Bakent Üniversitesi, Eitim Fakültesi
Özet

10

Eitim fakültelerinde 7. dönemde Okul Deneyimi, 8. dönemde de Öretmenlik Uygulaması derslerinin
uygulaması
nin uygulamas
uy
ı ilk vve orta öretim
kurumlarında yapılmaktadır. Okulların uygulama öretmenlerinin derslerinde araç-gereç kullanmaa düzeyleri
eyler aratırmaya
aratırmaya
aya konu
kko edilmi;
“Öretmenlik Uygulaması derslerinde Öretmenlik uygulaması okullarındaki uygulama öretmenlerinin
lerinin araç-gereç
araç-gere kullanım
kullanım
m düzeyi
düzey nedir?”
düz
sorusuna yanıt aranmıtır. Bakent Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans
isans ile Eitim
Eitim
tim Fakültesi lisan
lisans ööretmen
adaylarının, rehber öretmenlerin araç-gereç kullanma düzeyine yönelik görüleri; bunlar arası
arasında
olmadıı
aratırılmı;
halen
ında fark olup olmadı
olmad
ıı ara
ara
tır
geleneksel araç-gereç kullanımın geçerli olduu, çada teknolojilerden yeterince yararlanılmadıı
ulaılmı
ılmadı
ı sonucuna ula
ılmı ve çözüm önerilerinde
bulunulmutur.
Anahtar sözcükler: Okul deneyimi dersi, öretmenlik uygulaması dersi, öretmen aday
adayı,
adayı
ı, uygulama
uygulam öretmeni
öretmeni

20

Abstrac

Education Faculties offer School Experience on the 7th semester and Teaching Practice on the 8th semester
at the first and secondary
se
schools. In this study the levels of material usage of instructors at these
ese first and secondary schools are taken into consideration. The research
problem is; What is the material usage level of instructors at the practice
practice course. The sample of the study was
ctice schools in the teaching prac
selected from the undergraduate and master degree students, and guide
instructors
Sciences Instıtute at Bakent University. In
uide
de instru
in
ctors
rs of Educational
Educa
the study the perceptions of the levels of material usage and the difference
ence of perceptions
erceptions were
wer analyzed. The study showed that teachers and
prospective teachers are still using traditional materials
ls and
an they are nott sufficiently
iently using modern educational materials. At the end of the
article the offered solutions were discussed.

GR

C

Keywords: School experience course, Teaching
practicee course, pros
prospective teacher, experienced instructor
ing
g pra
practic

IE
T

Eitim fakültelerinin öretmen yetitirme
eitim-öretim
yılından itibaren yeniden düzenlenmitir. 1998-1999 ila
yeti
etitirme programları
programları 2006-2007
07 e
e i
2005-2006 eitim-öretim yılları
arasında
dersler arasında yer alan Okul Deneyimi I-II kaldırılmı; 7. sömestrede Okul
arıı aras
ar
arası
ında uygulamaya
maya dönük dersl
Deneyimi adıyla gözleme yönelik
konulmutur.
önelik bir der
ders konulmu
tur.
ur Mevcu
Mevcut Öretmenlik Uygulaması dersi 8. sömestredeki yerini korumutur (YÖK,
1998; Demirciolu, 2008)
eden öretmen adayları uygulama öretmenleri gözetiminde alanlarıyla
8) Öretmenlik
Öretmenlik Uygulaması
Uygulaması dersine devam
Uyg
d
ilgili ders vermekte, onlar
yararlanmaktadırlar. “Uygulama okullarındaki öretmenlerin derslerinde araçonların rehberlik ve deneyimlerinden
dene
gereç kullanma düzeylerine
ilikin
adaylarının
zeylerine ili
zeylerin
kin öretmen
en aday
adaylar
ın görüleri (Bakent Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans ve Lisans Okul Deneyimi
Örencileri Örnei)
adlıı ara
aratırmada
dersini alan örencilerin verdii bilgilere göre rehber öretmenlerin araç-gereç
ei) “ adl
tırmada Okul Deneyimi
Deney
Den
kullanma düzeyleri
deildir
zeyleri
eyleri yeterli de
de
ildir (Can, 2009). Bu
B defa Öretmenlik Uygulaması dersine devam eden aday öretmenlerin Uygulama Okulu
öretmenlerinin
erinin
nin derslerinde araç-gereç
araç
ara -gereç kullanma
kullanm düzeyleri aratırmaya konu edilmi ve problem “Öretmenlik Uygulaması derslerinde
Öretmenlik
okullarındaki
uygulama öretmenlerinin araç-gereç kullanım düzeyi nedir?” cümlesiyle ifade edilmitir. Problemin
enlik uygulaması
uygulaması okullar
oku
ındaki
ki uygul
uyg
çözümlenmesinde
sorulara da yanıt aranmıtır.
mlenmesinde aaıda
aaıda belirlenen soru
a
sorul

1.Tezsiz yüksek
Öretmenlik Uygulaması dersini
üksek lisans öretmen
öretmen adaylarının
ö
ada
gerçekletirdikleri
okulu öretmenlerinin araç-gereç kullanma düzeyi nedir?
kleri okullardaki uygulama
uy
2. Lisans öretmen
adaylarının
men ad
adaylar
ın Öretmenlik Uygulamasını gerçekletirdikleri okullardaki uygulama okulu öretmenlerinin araç-gereç
kullanma düzeyi nedir?
dir?
3. Tezsiz yüksek lisans
ns örneklemini oluturan a.Türk Dili Edebiyatı, b.Tarih, c. Matematik, d. Biyoloji, Fizik, Kimya orta öretim alan
öretmenlii Öretmenlik Uygulaması dersini alan öretmen adayları uygulama öretmenlerinin araç-gereç kullanma düzeyleri nedir?
4. Lisans örneklemini oluturan a. Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Bölümü Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Öretmenlii Programı,
b. lköretim Bölümü Sınıf Öretmenlii Programı, c.Türkçe Eitimi Bölümü Türkçe Öretmenlii Programı, d. Yabancı Diller Eitimi
Bölümü ngilizce Öretmenlii Programı son sınıflarında okuyan Öretmenlik Uygulaması dersini alan öretmen adaylarının uygulama
öretmenlerinin araç-gereç kullanma düzeyleri nedir?
5. Tezsiz yüksek lisans öretmen adayları ile lisans öretmen adaylarının Öretmenlik Uygulaması dersini gerçekletirdikleri okullardaki
uygulama okulu öretmenlerinin araç-gereç kullanma düzeyleri arasında fark var mıdır?
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YÖNTEM
Aratırma Modeli
Aratırma betimsel ve tarama modelinde bir çalımadır. Bilgi toplama aracı aratırmacı tarafından hazırlanmı olup, veriler bilgi toplama
aracı ile elde edildiinden “anket survey”dir (Kaptan,1995: 61).
Evren ve Örneklem
Aratırmanın evrenini 2008-2009 eitim-öretim yılında Bakent Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü ile Eitim Fakültesinde okuyan
örenciler oluturmutur. Aratırmanın örneklemini evrenin tamamı oluturduundan evren kendi kendini örnekleyen duruma dönümütür
(Çilenti, 1984:137).
Verilerin Toplanması
Aratırmacı tarafından hazırlanan veri toplama aracı Eitim Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans ve Eitim Fakültesi
son sınıfta okuyan
Fakü
örencilere elden bir günde verilmi ve o gün okula gelenlere uygulanıp alınmıtır.
Verilerin Analiz Yöntemleri

BULGULAR
1.

Alt problem

10

Bilgi toplama aracı ile elde edilen verilerin 1., 2., 3. ve 4. alt problemlere ilikin sorularının cevapları “SPSS
SS (Statistical Package
Packag For Social
Sciences) for Windows” paket programı kullanılarak frekans ve yüzde ile 5. alt problemi cevabı
bı t testi ile analiz edilmi,
edilmi
edilmi, v
veri toplama
aracının geçerlii için uzman görüü alınmıtır.

2.

20

Aratırmanın birinci alt problemi “Tezsiz yüksek lisans öretmen adaylarının Öretmenlik
Uygulamasıı dersinii gerçe
gerçekletirdikleri okullardaki
etmenlik Uygulamas
Uygul
gerçekl
uygulama okulu öretmenlerinin araç-gereç kullanma düzeyi nedir?” idi. Okullarda
kullanılabilecek
kullarda
larda kullanı
kullan
ılabilecek materyaller alan yazından taranmı;
bunlardan 30 tanesinin kullanılma sıklıkları frekans ve yüzdeliklerle belirlenmitir.
tahtasıı (92 kii
nmitir.
r. Bunlardan yaz
yazıı tahtas
tah
ki % 59,4), ders kitapları (84
kii % 54,2), kaynak kitaplar (61 kii % 39,4), çalıma kitapları (52 kii % 33,5) tarafı
tarafından
kullanılmıtır. Çok kullanılan
taraf
fından pek çok
k düzeyde
d
materyaller ise kaynak kitaplar (45 kii % 29,0), çalıma kitapları (54 ki
kii
basılı
yayınlar
kii
ki
i % 34,8), bası
bas
ılı yay
ya
ınlar (45
5 kki
i % 29,0)dır. Az kullanılan materyal
ise gerçek objelerdir (50 kii % 32,5). Hiç kullanılmayan araçlar ise
kii
47,1), doküman kamera (83 kii % 53,5),
see opak projeksiyon (73 ki
ki
i % 47,1
47,1)
sergiler (58 kii % 37,7), televizyon (65 kii % 41,9), video (67
(60 kii % 38,7), etkileimli araç
67 kii
ki
kii % 43,2), vcd ve dvd oynatıcıları
oynatıc
oynatı
olarak bilgisayar (58 kii % 37,4), çoklu ortam (multi medya) (688 kii
ki
kii % 43,9), etkileimli
etkileimli video (77 kii % 49,7), telekonferans (85 kii %
et
54,8), müze eitimi (71 kii % 45,8)dir.
Alt problem

Alt problem

IE
T

3.

C

Aratırmanın ikinci alt problemi “Lisans öretmen
Öretmenlik Uygulamasını
gerçekletirdikleri okullardaki uygulama okulu
tmen adaylarının
adaylar
Ö
ygu
öretmenlerinin araç-gereç kullanma düzeyii nedir?”
kullanılan
materyaller yazı tahtası (50 kii % 46,3), ders kitapları ( 59 kii
edir? idi. Pek çok
k ku
u
% 53,7), kaynak kitaplar ( 32 kii % 29,6),
çalıma
kitaplarıı ( 399 kii
6), çal
alıım
ma kitaplar
ki
kii % 36,1)dır. Çok kullanılan materyaller arasında kaynak kitaplar ( 31
kii % 28,7), çalıma kitapları ( 32 kii
i % 29,6), basılı
basılı yayınlar ( 24 kii
b
kii % 22,2) bulunmaktadır. Grafikler ( 35 kii % 32,4) orta düzeyde
kullanılmaktadır. Hiç kullanılmayan
kii
n materyaller ise tepegöz ( 40 ki
ki
i % 37,0), opak projeksiyon ( 57 kii % 52,8), doküman kamera ( 64 kii
59,3), sergiler ( 50 kii % 46,3), televizyon ( 48 ki
kii
ki
i % 44,4), vcd ve dvd oynatıcıları ( 40 kii % 37,0), çoklu ortam (multi medya) ( 42 kii
% 38,9), etkileimli video ( 611 kii
ki
kii % 56,5), telekonferans ( 66 kii
kii % 61,1), müze eitimi (59 kii % 54,6)dir.
ki

Aratırmanın üçüncü
lisans örneklemini oluturan a.Türk Dili Edebiyatı, b.Tarih, c.Matematik, d. Biyoloji,
ncü
cü alt problemi olan “Tezsiz yüksek
yük
Fizik, Kimya orta
Öretmenlik
Uygulaması dersini alan öretmen adayları uygulama öretmenlerinin araç-gereç
rta ö
ööretim
retim alan ööretmenlii
retmenlii Ö
retm
kullanma düzeyleri
istatiksel analizi
frekans ve yüzde oranları üzerinden gerçekletirilmitir.
zeyleri nedir?”sorusunun
nedir?”sorusu
an
Tablo:: 1 Eitim
Eitim Bilimleri Enstitüsü
E
Enstitüs Tezsiz Yüksek Lisans Bölümleri Öretmen Adaylarının Görülerine Göre Uygulama
Enstitü
Öretmenlerinin
Düzeyleri
Ö
retmenlerinin Araç-Gereç Kullanma
K
Ku
Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans
Eitim
itim Bilim
Biliml
Bölümleri
mleri

n

Türk Dili ve Edebiyatı Öretmenlii
Matematik Öretmenlii
Biyoloji-Fizik-Kimya Öretmenlii
Tarih Öretmenlii

93
42
1
20

X
2.3155
2.2405
1.9000
2.9733

Standart
Sapma
.76997
.78681
1.12495
,50408

Deneklerin, uygulama öretmenlerinin araç-gereç kullanma düzeylerini belirten minumum 1 ve maksimum 5 düzeyinde
seçeneklere verdikleri yanıtların sonucu elde edilen puanların X’larının ’ X ’ları ve SS’larına bakıldıında Tarih öretmenliinin
deerlerinin ortalamanın üstünde, Türk Dili ve Edebiyatı Öretmenlii ile Matematik Öretmenliinin deerlerinin birbirine yakın olduu;
Biyoloji-Fizik-Kimya Öretmenliinin deerlerinin düük olduu görülmektedir (Tablo 1 ).
4.

Alt problem

Aratırmanın dördüncü alt problemi olan "Lisans örneklemini oluturan a. Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Bölümü Bilgisayar
ve Öretim Teknolojileri Öretmenlii Programı, b. lköretim Bölümü Sınıf Öretmenlii Programı, c. Türkçe Eitimi Bölümü Türkçe
Öretmenlii Programı, d.Yabancı Diller Eitimi Bölümü ngilizce Öretmenlii Programı son sınıflarında okuyan Öretmenlik Uygulaması
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dersini alan öretmen adaylarının uygulama öretmenlerinin araç-gereç kullanma düzeyleri nedir?” sorusunun istatiksel analizi frekans ve
yüzde oranları üzerinden gerçekletirilmitir.
Tablo: 2 Eitim Fakültesi Bölümleri Öretmen Adaylarının Görülerine Göre Uygulama Öretmenlerinin Araç-Gereç Kullanma
Düzeyleri
Eitim Fakültesi Bölümleri
(Lisans)

N

Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Öretmenlii
Sınıf Öretmenlii
ngilizce Öretmenlii
Türkçe Öretmenlii

93
25
38
14

X
2.3422
2.7333
2.4588
2.1262

Standart
Sapma
.99747
.82153
.59287
1.09001

Deneklerin, uygulama öretmenlerinin araç-gereç kullanma düzeylerini belirten minumum 1 ve maksimum 5 düzeyinde
Sınıf Ö
Ö
Öretmenlii
re
r
deerlerinin
seçeneklere verdikleri yanıtların sonucu elde edilen puanların X’larının X ’ları ve SS’larına bakıldıında Sınıf
ortalamanın üstünde, Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Öretmenlii ve ngilizce Öretmenliinin
deerleri
arasında benzerlik
n de
de
erleri ara
görülmektedir. Türkçe Öretmenliinin deerleri ise düüktür (Tablo 2).
Alt problem

0

5.

20
1

“Tezsiz yüksek lisans öretmen adayları ile lisans öretmen adaylarının Öretmenlik
Uygulamasını
gerçekletirdikleri
lik Uygulamas
ygulam ını gerçekle
rçekletirdikleri okullardaki
uygulama okulu öretmenlerinin araç-gereç kullanma düzeyleri arasında fark var mıdır?”
?” sorusunun
unun istatistiksel analizinin ssonucuna göre
tezsiz yüksek lisans öretmen adaylarının cevaplarının ortalaması 2.38 ve standart sapması
adaylarının cevaplarının
ması .83 iken,
en, lisans öretmen
öre
ö
retmen adaylar
ortalaması 2.46 ve standart sapması .86’ dır. 259 serbestlik derecesi ve 0,05 anlamlılık
amlıılık düzeyinde hesaplanan t deeri
aml
de .81 olup, p. 42>
olduundan, tezsiz yüksek lisans öretmen adayları ile lisans öretmen adaylarının
arasındaki
görü farkı anlaml
anlamlı
nıın arası
aras
ındaki g
görü
lamlıı bul
bbulunmamıtır (Tablo 3).
Tablo: 3 Tezsiz Yüksek Lisans ve Lisans Öretmen Adaylarının Okul Deneyimi
uygulamasını
okullardaki Uygulama
eneyimi
mi uygulamas
uy
ınıı gerçekletirdikleri
gerç
gerçekle
tirdik
Okulu Öretmenlerinin Araç-Gereç Kullanma
ullanma
lanma Düzeyle
Düzeyleri Arasındaki
Arasındaki
daki F
Fark
Öretmen Adayı
Tezsiz Yüksek Lisans
Lisans

n
153
108

r

Ortalama
rtalama
alam
2,38
2,3
2,46

Standart
andart Sapma
,83
,86

t
.81

p
.42

YORUM/TARTIMA
RTIMA
MA

IE
TC

Tezsiz yüksek lisans öretmen adayları
ylarıı orta öretim
ylar
öret
ö
kurumlarında
nda
da Öretmenlik
Ö
Uygulaması yapmaktadır. Bu adayların
görülerine göre, orta öretim kurumlarındaki
yazı tahtası,
ders kitapları, kaynak kitaplar, çalıma kitapları gibi
ki uygulama
uygu
ööretmenlerinin
retmenl
h
materyalleri pek çok veya çok kullandıkları;
etkileimli video, opak projeksiyon, müze eitimi, çoklu ortam
ı; telekonferans,
elekonferans, doküman kamera,
k
(multi medya), video, televizyon, vcd ve dvd
oynatıcıları,
etkileimli araç olarak bilgisayar gibi araçları az ya da hiç
dv oynat
ıcıları, sergiler,
sergiler
serg
kullanmadıkları söylenebilir (Tablo 4). Tezsiz lisans
adaylarının
lisan öretmen
öretmen adaylar
dayl ın görüleri branlara göre deerlendirildiinde orta öretim tarih
öretmenlerinin araç-gereç kullanma
ma düzeylerinin dier
dier alanlara göre ddaha yüksek düzeyde olduu düünülebilir.
di
Aratırma kapsamınaa giren lisans ööretmen
kurumlarında öretmenlik uygulaması yapmaktadır. lk öretim
retmen
tmen adayları
adayları ilköretim
ilkö
kurumlarında öretmen adaylarına
araç-gereç kullanma çeit ve düzeylerinin de orta öretimdeki
ylar
larıına rehberlik yapan uygulama ö
ööretmenlerinin

uygulama öretmenlerinee benzedii
Lisans öretmen adaylarının görülerine göre uygulama yaptıkları okulların
benzedi
ben
i söylenebilir.
söy
öretmenlerinin bran bazında
düzeyleri deerlendirildiinde, sınıf öretmenleriyle ngilizce öretmenlerinin,
ba ında
baz
nda araç-gereç k
kullanma düz
Bilgisayar ve Öretim
Türkçe öretmenlerine göre daha çok araç-gereç kullandıkları söylenebilir (Tablo 4).
im
m Teknolojileri
Tekn
ööretmenleri
retmenleri
menleri ile Türk
Tablo: 4 lk vee Orta Öretim
Materyallerin Kullanım Düzeylerinin Karılatırılması
Öretim
m Düzeyine Göre Mate
Düzey

lk
Uygulama
lk Öretim
Ö
Öretmenlerinin
kullandıı
Ö

materyallerin f ve % si
ders kitapları ( 59 kii % 53,7),
yazı tahtası (50 kii % 46,3),
çalıma kitapları ( 39 kii % 36,1)dır.
kaynak kitaplar ( 32 kii % 29,6),

Orta Öretim Uygulama
Öretmenlerinin kullandıı
materyallerin f ve % si
yazı tahtası (92 kii % 59,4),
ders kitapları (84 kii % 54,2),
kaynak kitaplar (61 kii % 39,4),
çalıma kitapları (52 kii % 33,5)

Çok

çalıma kitapları ( 32 kii % 29,6),
kaynak kitaplar ( 31 kii % 28,7),
basılı yayınlar ( 24 kii % 22,2)

çalıma kitapları (54 kii % 34,8),
kaynak kitaplar (45 kii % 29,0),
basılı yayınlar (45 kii % 29,0)

Orta
Az

Grafikler ( 35 kii % 32,4)

Hiç

telekonferans ( 66 kii % 61,1),
doküman kamera ( 64 kii 59,3),
etkileimli video ( 61 kii % 56,5),
müze eitimi (59 kii % 54,6)dir.
opak projeksiyon ( 57 kii % 52,8),
sergiler ( 50 kii % 46,3),
televizyon ( 48 kii % 44,4),
çoklu ortam (multi medya) ( 42 kii %
38,9),

Pek
k çok

gerçek objelerdir (50 kii % 32,5).
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telekonferans (85 kii % 54,8),
doküman kamera (83 kii % 53,5),
etkileimli video (77 kii % 49,7),
opak projeksiyon (73 kii % 47,1),
müze eitimi (71 kii % 45,8),
çoklu ortam (multi medya) (68 kii %
43,9),
video (67 kii % 43,2),
televizyon (65 kii % 41,9),
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tepegöz ( 40 kii % 37,0),
vcd ve dvd oynatıcıları ( 40 kii %
37,0),

vcd ve dvd oynatıcıları (60 kii %
38,7),
sergiler (58 kii % 37,7),
etkileimli araç olarak bilgisayar (58
kii % 37,4),

Tezsiz yüksek lisans öretmen adayları ile lisans öretmen adayları arasında görü farkı olmamasının nedeni, her iki öretmen
aday grubunun benzer okullarda ve benzer koullarda, ortak genel özelliklere sahip öretmenlerin yanında Öretmenlik Uygulaması’nı
gerçekletirmeleri olabilir.
SONUÇLAR
lk ve orta öretim okullarındaki uygulama öretmenleri Öretmenlik Uygulaması derslerinde geleneksel araç - gereçleri pek çok
ve çok düzeyde kullanırken, teknolojik bilgi gerektiren ya da teknoloji aırlıklı çada araçlardan çok düük düzeyde yararlanmaktadırlar. Bu
sonuçlar, Can (2009) tarafından yapılan aratırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.
ÖNERLER

KAYNAKLAR

10

Öretmenlik Uygulaması dersleri için ilk ve orta öretim kurumlarına giden öretmen adaylarına
na
rehberlik yapacak öretmenlerimizin geleneksel araç gereçler yanında, çada teknolojik araçç ve gereçleri de kullanacak
ekilde
kullana
kullanac
yetitirilmesi, hizmet içi eitimden geçirilmesi uygun olacaktır.
Okul yöneticilerinin uygulama derslerine rehber öretmen olarak görevlendirecei öretmenleri
çada
kullanmaya
retmenleri
etmen
ça
da
da araç-gereçleri kul
özendirmesi yerinde olur.

IE
T

C
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3

Abstract

In this paper, data acquisition and data acquisition hardware and terminals (AI, AO, DI/DO) and sampling, quantisation and coding
cod
codi concepts
which take place in the process of digitizing of analogue signals are covered and some experiential
hardware
ntial teaching materials including
inclu
and software components are developed.
3 simple experiment cards are designed for Instrumentation and measurement course
urse
rse labor
laboratory.
atory. In order to follow the latest technology for
remote measurement, monitoring and logging, an ethernet based learning environment
onment
ment is preferred. A user interface is designed in LabVIEW
graphical development platform.

20

This paper is prepared during the graduation project in 2009-2010 inn the department of Electronics
Electronic and Computer Education Marmara
University Technical Education Faculty.
Keywords: ADC basics, experiential learning, Ethernet based Data
Acquisition,
Instrumentation and Measurement course
ata Acquisi
Acq
tion,, LabVIEW, Instrume
GR

C

Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biomedikal, Mekatronik
alanlarının
Ölçme ve Enstrümantasyon dersi, en az 3
nik ggibi mühendislik
slik alanlar
nlarıının
n e
eeitiminde
itim
kredi olmak üzere birçok yurtiçi ve yurtdıı üniversitelerde
teori+uygulama
eklinde verilen bir derstir. Ders müfredatları
rsitelerde
sitelerd çounlukla da teori+uygula
ori+uygul
incelendiinde çok az farklılıklarla genel kabul görmü
içerik karımıza çıkmaktadır.
Bu içerikte yer alan ana balıklardan Veri toplama
görmü bir iç
içeri
ıkmaktad
makta
(Data Acquisition) özellikle de PC tabanlı veri
konusu, test,
ölçme ve analiz
süreçlerine ihtiyaç duyan her mühendislik alanı için
rii toplama
topla
t
an
önemli bir kavramdır. Sıcaklık, basınç, kuvvet,
vvet,
et, ivme, gerilme gibi ggerçek fiziksel büyüklüklerin ölçüm ve analizinde öncelikle bu analog
iaretlerin sayısallatırılması (analog to digitall conversion
- ADC)
(Morawski, 1999, Jansson, 2007, Wang, 2007) Bu ilem
co
C) gerekmektedir.
gerek
ge
günümüzde en kolay, etkin ve esnek
ortamında
k bir ekilde
kilde bilgisayar ortam
ortamı
ında
n bir veri toplama donanımı ile yapılabilmektedir. Veri Toplama
Donanımları (VTD-DAQ Hardware)
çeittir:
Dahili çözümler PCI, PCI-E, ISA sistemler olmak üzere çeitli
e) dahi
dahili ve harici olmak üzere 2 ççe

genileme yuvaları ile bilgisayara
balanırken,
ethernet, usb, seriport veya GPIB gibi arayüzler kullanılarak bilgisayara
ra ba
ba
lan
l ırken, harici sistemler ise eet
balanmaktadır. Dier taraftan
algılanan
depolanması veya analizi için bir yazılım bileenine de ihtiyaç
ftan
tan algı
alg
ılanan büyüklüklerin i
iilenmesi,
lenm
duyulmaktadır. Bu balamda,
tercih edilen grafiksel programlama dillerinden biridir[Tutorial].
mda,
da, LabVIEW gü
günümüzde en çok terc

IE
T

Veri toplama kartları diye de
sistemler, sadece masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilirken, harici sistemler içinde yer
d anılan
anılan PCI arayüze sahip siste
alan USB arayüzee sahip donanımlar
bilgisayarlarda, gerekse dizüstü bilgisayarlarda kullanıma izin vermektedir.
donanımlar ise gerek masaüstü
masa
Arayüzler konusunda
ulatıı
sunda teknolojin
teknolojinin ula
tıı son
on nokta
nokt
nok olan Ethernet tabanlı sistemler ise, Windows ve Unix ortamında bir standart olan
TCP/IP protokolünü
alıveriinde
okolünü
kolünü kullanarak veri
v al
ıveriinde
d mekân esneklii getirmilerdir. Yani ölçülen fiziksel büyüklüün konumu ile analizin
yapılacaı PC
farklıı olabilir. Bu tip sistemler, Daıtık ölçme sistemleri olarak anılmaktadır. (Tutorial, Grimaldi, 2001) Bir
C nin konumu fark
farkl
endüstriyel
kuruluun
tesislerinde pek çok noktaya daıtılmı ve kendi arasında iletiimin kurabilen bir sistem için çözüm
iyel
yel kurulu
kurulu
un farklı
farklı ehirlerdeki
eki te
tesis
Ethernet
donanımı
net tabanlı
tab
tabanlı bir
ir veri toplama donan
donanı
ım kullanmaktadır.
Gömülü sistem
istem tabanl
ttabanlıı veri toplama uuygulamaları ise kendi baına çalıan (PC gerekmesizin), belli bir bölge, makine veya cihaz için sadece
belli kiilere yetki veren bir sistem
sistemdir. Kurulum ve iletim maliyetleri son derece düük olan bu sistemler, literatürde “Stand Alone” olarak
anılmaktadır. (Tutorail)
Tutorail
Tutorail)
Bu çalımada, uzaktan
cihaz kontrolü ve ölçme, Ethernet tabanlı bir veri toplama donanımı ile gerçekletirilirken; arayüz tasarımı da web
tan cih
ciha
ortamında yayınlama özelliine sahip LabVIEW yazılımı ile gerçekletirilmitir.
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Bir ölçme sistemi basitçe ekil 1’de de görüldüü gibi dört ana bloktan olumaktadır:

ekil 1: Basit bir Ölçme Sistemi ve Ölçme ve Enstrümantasyon laboratuarındaki donanım
nım
mk
kar
karılıkları
ılıklar
arıı

10

altı
ında yer alan d
do
Bu çalımada ölçme sistemlerinde doruluu etkileyen birçok faktörden sadece iaret ileme blou alt
altında
donanımların
özelliklerinin ölçme sisteminin doruluu üzerindeki etkileri incelenmitir. aret ileme blounun
ounun görevi, temelde analog iiaretlerin

sayısallatırılması (ADC) veya sayısal iaretlerin analoga çevrilmesi (DAC) sürecidir. Bu süreçte
vardır:
üreçte
çte önemli üç kavram vard
vardıır: Örnekleme,
Ör
basamaklandırma ve kodlama. (Morgül,2009, Bentley, 2005) Bu kavramların teorik olarak
sıra,
arak derste anlatılmasının
an
anlatılmasıının yanı
yanı ssı
ıra gerçek bir
uygulamada -kullanılan donanımların izin verdii deiiklikler ölçüsünde- ölçüm sonucundaki
nucundaki
aki etkilerini
etkilerini deneysel olarak
olara vurgulamak,
yukarıda sıralananların örenciler tarafından kavranmasını kolaylatıracaktır.

20

Ayrıca bu uygulamaları tamamlayan örenciler, bir veri toplama sistemi seçilirken
örnekleme hızı
rken göz önünde bulundurulması
bulundurulması gereken
ge
(Sampling Rate), Analog kanal sayısı, Sayısal kanal sayısı, çözünürlük (resolution)
hakkında
olution)
tion) vb özellikler hakk
ında bilgi
lgi edinerek; cihaza ait veri
tablolarını okuma, veri tablolarından nasıl yararlanacaını örenme ve edindii
dii bilgileri
ilgileri özel amaçl
amaçlıı b
bir sisteme aadapte etme yeteneklerini de
edinecektir.
VTD’nın örnekleme hızı (Sampling Rate, Scan rate), ölçülecek iaretin
aretin örnekleme frekansını
frek
frekansını temsil
tem etmektedir. Shannon ve Nyquist
örnekleme teoremine göre 1 nolu formülden de anlaılacaı üzere örnekleme
frekansıı fs, sayısallatırılmak
nekleme frekans
frekan
say
sayıısalla
sallatırılm istenen iarette bulunan en yüksek
frekans bileeninin iki katından büyük olmalıdır. (Morgül, 2009,
pratikte 2 kat büyük olması yeterli deildir.
09, Bentley, 2005) Ancak pratik
Sayısallatırılmı bir iaret, DAC sürecinden sonra tekrar orijinal formunda
edildiinde balangıç iareti ile elde edilen iaret
ormunda yeniden elde eedildi
eit olmalıdır. Bu da ölçme sürecinin doruluunda önemli bir rol oynar.
nar. Örnekleme
kleme frekansı
frekans ne kadar yüksek olursa ölçülen iaretin gerçek
iarete benzerlii artacaktır. VTD seçilirken, cihazın maksimum
örnekleme
maks
me frekansı
frekans
kan ı ihtiyaca
ihtiya göre göz önünde bulundurulmalıdır. Bir iaret
ölçerken ihtiyacın dıında kullanılan yüksek deerli
örnekleme hızları da,
rli örnekl
örnekle
a, ilemciyi
lemciyi ggereksiz megul edeceinden bir dezavantajdır. Bu
duruma örnek verilirse, sıcaklık ölçümü yapılırken
frekansı
en yüksek hı
hhızlarda
ızlar örnekleme frekans
rekan kullanılması pek tercih edilmez. Çünkü sıcaklık yava
deien bir fiziksel büyüklüktür. Bu da direk olarak
frekansının düük seçilmesine olanak salar.
larak örnekleme freka
….…………......(
……
1)
fs 2fmax ………………………………….…………......(
Bir VTD nın Analog Giri (AG) aralıı
kaynaı olan basamaklandırma hatasını belirler. Giri aralıı
ral
alııı ve çözünürlüü
çözünürlüü de, bir baka
çözünü
ba
bak
ka hata
h
algılayıcı çıkıından elde edilenn deere
deere uygun
de
gun seçilmediinde
se
seçilmediinde
inde veya
v
sayısal kodların bit uzunluu uygun seçilmedii durumda
basamaklandırma hatası artar. ymin ile ymax arasındaa herhangi bir deere
de
de sahip örneklenmi iaretler (zamanda ayrıklatırılmı iaretler), VTD
nın çözünürlüüne göre n bitlik
sahip ADC de
itlik
tlik bir kodla ifade edilirler. n bitlik çözünürlüe
ç
Q= 2n -1 …………………………………………………..(2)
……………………………………..(2)
………………………
adet basamak (seviye)
iye)
ye) oluur.
olu
Burada en düük
dü
düük se
seviye V0 = ymin ve en yüksek seviyeVQ-1= ymax olarak atanır. ki seviye arasındaki mesafe
Volt cinsinden aaıdaki
aıdaki gibi ifade
ifa edilir:

ymaxx  ymin
……………………………………..……(3)
………………………
……………………………
Q 1

E

'V=

Herhangii bir andaki ölçülen deer
deer yi, q ile q+1 seviye aralıında bir deer ise
yi <

'V
2

ise yi=qq ya da
da

yi 

'V
2

ise yi=q+1

deerini alır. Böylelikle yi deeri ya bir üst seviyeye ya da bir alt seviyeye yuvarlanmı olur. Bu da 4 nolu eitlikte ifade edildii gibi yüzde
cinsinden maksimum basamaklandırma hatasına (max quantisation error) yol açar:
eqmax= ±

'V
*%100………………………….(4)
2( ymax  ymin )

Kullanılan VTD nın çözünürlüünü ayarlamak mümkün olmadıından, bu çalımada yazılım ile donanımın AG aralıı deitirilerek bu etki
gözlemlenmitir. Çözünürlüün yüksek olmasının avantajları bulunmakla beraber, donanımın maliyetini arttırıcı ve verilerin bellekte igal
edecei alanın artması gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Gereksiz yüksek bir çözünürlükten kaçınılmalıdır.
ekil 1’in devamındaki tabloda Ölçme ve Enstrümantasyon laboratuarında bulanan VTD’nın özellikleri karılatırılmıtır.
Ölçme ve Enstrümantasyon laboratuarında bulunan donanımların özellikleri dikkate alınarak, veri toplama konusu ve alt balıklarının
deneysel öretimine yönelik basit üç adet deney kartı tasarlanmıtır. Tasarımlarda amaçlananlar aaıda sıralanmıtır:
1.

Terminalleri tanımlamak.

2.

Terminallerin gerçek uygulamalardaki kullanımını göstermek.
Copyright © IETC
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3.

Analog verilerin sayısallatırılması sürecinde kullanılan donanımın örnekleme hızının ölçüm sonucuna olan etkisini incelemek.

4.

AG terminalinin ölçüm aralıının ölçüm sonucuna olan etkisini incelemek ve basamaklandırma kavramıyla iliki kurmak.

5.

Analog verilerin sayısallatırılması veya sayısal verilerin analoa çevrilmesinde kullanılan donanımın çözünürlüünün ölçüm
sonucuna olan etkisini incelemek.

DENEYSEL ÖRETM MATERYAL GELTRME
Deney kartlarının tasarımında örencilerin dier derslerde kullanma olanaı bulamadıı VTD’nın genel ilevsel özelikleri ile cihazlarına
zarar vermeden en verimli ekilde faydalanmaları esas alınmıtır. Ölçme ve Enstrümantasyon dersi Teknik Eitim Fakülteleri’nde 5. yy dersi
olması sebebi ile artık klasik yöntemler ile ölçme ve kontrol yapma becerisi edinmi örenciler, güncel teknolojiye sahip cihazlar ile
eitimlerine devam etmesi salanmıtır.
Bu çalımada deneyler, analog giri(AG), analog çıkı (AÇ) ve sayısal giri-çıkı (SGÇ) olmak üzere 3 kısımdan olumaktadır. Her deney
kartı ayrı plaketler eklinde tasarlanmıtır. Böylelikle her örenci grubu dönüümlü olarak tüm deneyleri uygulama saati boyunca
tamamlayabilecektir.

20

10

ekil 2’de tüm deney kartlarının açık devre emaları görülmektedir.

a) Analog Giri (AG) Deney Kartı Açık Devre eması
m
Deney Kartı Açık Devre eması

b) Analog
nalog Çıkı
Çııkı (AÇ)
AÇ) De
Den
Deney Kartı Açık Devre eması

c) Sayısal G/Ç

ekil
ekil 2. Deney
Dene ka
kartlarının açık devre
evre emaları

1. Analog Giri Uygulaması

C

UYGULAMALAR

ET

ekil 3.a da arayüz tasarımı görülenn AG uygulamasında,
gerilim bölücü direnç ve bir ayarlı direnç üzerinden elde edilen
uygulamasında, deney kartı
uygulaması
kartı üzerinde
ü
üze
temsili artlandırılmı algılayıcıı çıkıı,
DaqScan2001cihazının P1 portuna yani analog giri terminaline
ççııkıı, Db37 tipi konektör üzerinden
üzerin
balanmaktadır. Örenci dilediinde
anahtarının
konumunu deitirerek dıarıdan herhangi bir algılayıcı çıkıını da buraya
ledi
edi
inde SW1 anahtarı
anahtar
ının konum
balayabilir. AG terminalinden
deer,
inden
nden okunan de
de
er, arayüz üzerinde bir gösterge ile ifade edilir. Bu deneyde örenci, ayrıca kullanılan VTD nın
Ethernet tabanlı olmasından
ndan ötürü, uzaktan ölçme
ölç kavramı
kavramı ile de tanıacaktır.

a) AG Uygulaması LaVIEW arayüzü

b) Deney sonuç tablosu
ekil –3. AG Uygulaması

Bu uygulamada örenciden kart üzerindeki potansiyometrenin konum deiiminin, arayüz üzerinden izleyerek ekil 3.b deki tabloya
kaydetmesi istenmektedir.
2. Analog Çıkı uygulaması
ekil 4.a da arayüz tasarımı görülen AÇ uygulamasında, bir led diyot uçlarına uygulanan gerilim, arayüzde bulunan potansiyometre görsel
nesnesi (slider) ile deitirilerek; ledin parlaklıı ayarlanmaktadır. SW1 anahtarı ile örenci dilediinde led yerine küçük akım çeken baka
bir yük elemanını da balayabilmektedir. Burada yük elemanı olarak örenciye minik bir ilemci fanı balaması tavsiye edilmektedir. Fanın
dönü hızı, yine arayüzdeki nesne ile ayarlanmaktadır. Örenci gerilim deerini deitirerek ekil 4.b de yer alan tabloyu doldurmaktadır.
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3. Sayısal Giri/Çıkı Terminal uygulaması
Kullanıcı arayüzü ekil 5 ‘de görülen SG/Ç uygulamasında, deney kartında 8 li bir led grubu ve 8 li bir anahtar grubu bulunmaktadır.
DaqScan2001 cihazının tek sayısal portu (P2 portu) kullanıldıından, bu portun tüm terminalleri ekil 2.c de görülen SW1 anahtarı ile
tamamen SG olarak ya da tamamı SÇ olarak belirlenebilmektedir. Örenci arayüz üzerinden hangi SÇ terminallerini aktif yapabileceini
belirleyebilecei gibi; SG uygulamasında ise kart üzerindeki girilerden belirledii aktif girileri arayüz üzerinden bir led in yanması ile
arayüz üzerinden de görüntüleyebilmektedir.

10

Bu deney ile örencinin sayısal giri ve çıkı terminallerini kullanarak birçok sistemde sıklıkla karılaabilecei “depoda su seviyesi düük
ise doldurma vanasını aç veya ortam sıcaklıı 30qC’nin üzerinde ise soutucu fanı devreye sok” ya da “bankada kıymetli eyalarının
saklandıı kasaların bulunduu oda kapısının güvenlik amaçlı açık-kapalı bilgisinin edinilmesi” gibi SG/Ç uygulamalarına aina olması
salanacaktır.

a) AÇ uygulaması LabVIEW arayüzü

b) AÇ U
Uygulamas
Uygulamasıı Sonuç T
Tabl
Tablosu

ekil-4. AÇuygulamas
ygulamas
am 

a) Sayısal Giri

C

20



Sayısal
b) Sayı
Say
ısal Çıkı
Ç

c) Deney sonuç tablosu

ekil -5. Sayısal
Say
Sayıısal Giri/Çıkı
Giri/Ç
Giri
/Çııkı Uygulaması LabVIEW arayüzü

4. Örnekleme Frekansının
n Etkisinin ncelenmesi
nce
ncelenmesi

IE
T

Bu uygulamada ekil 6.a’dan da görüldüü
görüldüü gibi
görüldü
gib herhangi bir algılayıcı çıkıındaki fiziksel büyüklüü tepe genlik deeri 1V ve frekansı da
1KHz olan bir sinüsoidal
Burada örenciden ölçüm sırasında örnekleme hızını deitirerek (arayüz üzerinden VTD
soidal iiaret
aret temsil etmektedir.
ektedir Burad
nın örnekleme hızı
deitirilerek),
sonuç üzerindeki etkisini gözlemlemesi istenmektedir. ekil 6 a da görülen iaret ekil 6 b
ızzı -sampling ra
rate- de
itirilerek),
ek), son
so
de 2 kHz ile 
ekil
örneklenmitir.
ekil 6.c de ise 10 kHz ile örneklenm
örneklenmi
ekil 6.c’de
görüldüü
’de görüldü
örüldü
ü gibi her 0.5msn dde bir ani darbeler uygulayarak eit aralıklarla örnekler alınmıtır. ekil 6.b ve c de görülen çizgiler
sanaldır
Örnekleme frekansı, VTD nın örnekleme hızı LabVIEW arayüzü üzerinden ayarlanarak
ır ve bu ilem
ilem
lem VTD tarafından
ttaraffındann yapılmaktadır.
yap
yapıılm
l
gerçekletirilmektedir.
etirilmektedir.

Örnekleme hızının
düük
olduu
hızının dü
ük
ük oldu
oldu
u ekil 7.a daki sistemde, daha seyrek aralıklarla örnek alındıından ölçüm sonucu gerçek iaret ile
örtümemektedir.
ekil
frekansı, iaret frekansının 10 katı seçildiinden daha baarılı bir sonuç elde edilmitir.
dir. 
ekil 7.b de örnekleme
örn
ör

a) 1Khz’lik Analog aret
örnekleme

b) fs=2kHz

ile örnekleme

c)

fs=10kHz

ekil-6. Temsili algılayıcı çıkı iaretinin örneklenmesi
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ekil -7. 2 kHz ve 10 kHz ile örneklenmi iaretlerin karılatırılması
5. Analog Giri Aralıının Deiiminin Ölçmedeki Etkisinin ncelenmesi
Giri bölümünde de anlatıldıı üzere basamaklandırma hatası (eq) analog giri terminalinin aralıına ve VTD
D nı
nnın
ın çözünürlüüne
çöz
çö
balıdır.
ın
nın AG aralıını
aralı donanımın izin
aralı
VTD nın çözünürlükleri sabit olduundan, bu hatayı incelemek için örenciden PersonalDaq55/56 donanımının
verdii aralıkta deitirmesi istenmektedir. 4 nolu formülden de anlaıldıı gibi AG aralıını küçültmek 'V
deerinin
anlamına
Vd
de
erinin
n de dümesi
dü
dü

10

gelmektedir. Dolayısı ile basamaklandırma hatası dümektedir.
Örenciden Tablo 1 deki tüm durumlar için basamaklandırma hatasını hesaplaması istenir.

Soru: 10mV/qC lik hassasiyete sahip bir yarı iletken sıcaklık algılayıcısı kullanarak 0-100qC
deiimlerin
C arasında
arassında 0.1qC
0.1 lik de
iimlerin ggözlenebildii
uygulamayı Daqboard 2000 VTD nı kullanarak gerçekletiriniz. Daha sonra aynı uygulamayı
amayı AGA=±10V
AGA=
GA=±10V
10V ve n=12 bit olan Advantech PCL
812 VTD ile gerçekletiriniz. Uygun hassasiyette ölçme yapabileceiniz durumları Tablo
ablo
blo 1 de ““”
” kullanarak ifade
ifad ediniz.
Max algılayıcı çıkıı: 'T*10mV/qC = 1V ve 16 bitlik VTD nın en
büyük giri aralıı seçildiinde

AGA = r 10V = 305PV olur. Bu durumda 0.1qC lik sıcaklıkk
2n  1 65535

20

'V =

deiimleri (0.1qCu10mV/qC=1 mV) ikinci VTD ile algılanamaz.

IE
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Tablo 1. Basanaklandırma Hatası Deney Sonuç Tablosu

SONUÇ VE ÖNERLER

Bu öretim materyalleri ile, Ölçme
içeriinde
gerçek endüstriyel ortamlarda karılaılabilecek tüm uygulamaları
me ve Enstrümantasyon ders içeri
içeri
in
i
kapsayan bir içerik oluturulmutur.
Elektronik, Bilgisayar, Biomedikal, Mekatronik alanlarında eitim gören
ulmu
lmutur. Böylelikle Elektrik, Elek
mühendislik örencilerinin ya da sektörde
sektörden kullan
kullanıcıların
ıcıların
n rahat
rahatl
rahatlıkla görüp anlayabilecekleri temel kavramlar, donanım ve yazılım bileenleri
ile birlikte verilmitir.
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ÖZDÜZENLEYC ÖRENMEY DESTEKLEYEN ÇEVRMÇ BR ORTAM
ÖRNE: ELGG
AN EXAMPLE OF AN ONLINE ENVIRONMENT WHICH SUPPORTS SELFREGULATED LEARNING: ELGG
Tülin Halaman, Petek Akar
Hacettepe Üniversitesi, Eitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Eitimi Bölümü
Beytepe, Ankara/TÜRKYE
haslaman@hacettepe.edu.tr , paskar@hacettepe.edu.tr

Özet

Abstract

20

Anahtar kelimeler: Özdüzenleyici örenme, Elgg

10

Öretmenlerin örenme ve öretme sürecine ilikin deneyimlerini paylatıkları, uygulama sonuçlarını
rın
nı yans
yyansıttıkları,
ıtttıklar
klarıı, bilgiyi yeniden
andı
ı iibirliine daya
dayal
yapılandırdıkları örenme topluluklarının (Perry, Walton and Calder, 1999) öneminin vurgulandıı
dayalı modellerin
derek artmaktadır.
artma
artmaktadır. Gelien
Geli
lien teknolojiler,
te
uygulanmasında (Delfino, Dettori and Persico, 2008), bilgi ve iletiim teknolojilerinin katkısı giderek
rın giderek artmasına
artmasına katkı salamaktadır
artma
salam
sa
örenme ve öretme ortamlarını zenginletirerek, özdüzenleyici örenme alanındaki çalımaların
retmenler
menler zaman ve yer sınırlaması
sınırlamas
ama ı olmadan
(Steffens, 2006). Örencilerin özdüzenleyici örenme becerilerini gelitirmek amacı ile öretmenler
gulamaa sonuçlarını
sonuçlar
sonuçla ını paylaabilirler.
payla
laabilirler. Bu dorultuda
sosyal bir a ortamında; deneyimlerini, uyguladıkları öretim yöntem ve stratejilerini, uygulama
öretmenlerin, birbirleri ile paylaımda bulunabilecekleri bir sosyal a uygulaması olan ELGG
Elgg, hem kullanıcı
LGG kullanımı
kullan
ullanım
mı önerilmektedir. Elgg
merkezli hem de topluluk amaçlı bir yapı sergilediinden; öretmenler arasındaki bilgi
lgi ve deneyimlerin
yimlerin payla
paylaılmasında, ibirliine dayalı
çalımaların sürdürülmesinde, yararlı olacaı düünülmektedir. Bu çalımanın amacı;
cı; ö
öörencilerin
rencilerin özdüzenleyici örenm
öörenmelerini gelitirmeye
ve zenginletirmeye yönelik etkinliklerin paylaılmasının hedeflendii bir sosyal
syal
yal a
a uygulaması
uygulamas
ygulama ı olan ELGG’nin
GG’nin araçları, özellikleri ve
Türkçe’ye çevrilmesi hakkında bilgi vermektir.
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The use of information and communication technology in the implementation
mplementation of collaborative
collaborativ models emphasizing the importance of
learning communities, in which teachers share their experiences, reflect
eflect on outcomes, an
and co-construct knowledge about teaching and
learning process (Perry, Walton and Calder, 1999), has
Dettori and Persico, 2008). In addition,
as been increased
ed over the years (Delfino,
(D
emerging technologies, used in various learning and teaching environments,
contributed to the increase in the number of studies in selfs, have
ve contribu
regulated learning (Steffens, 2006). Using a social
environment, teachers
al network eenv
chers
ers can share their experiences, teaching methods, strategies,
and the results of their classroom applications too improve st
students’ self-regulated
students
edd le
llearning skills. In this paper, we introduce a user-centered
and a community-oriented social network environment,
which teachers can share their knowledge, skills, and experiences with
vironment, ELGG, in w
each other. The purpose of this study thus
us is to describe the tools and
an functionality of ELGG as a sharing platform in which teachers can
share learning activities developed to improve
mprove students’
stud
self-regulated
ated learning skills. Also included is the information about the translation
of Elgg into Turkish.
Keywords: Self-regulated learning,
arning,
rning, Elgg
Elg

GR

Gelimekte olan bilgi
iletiim
örenme
ve öretim yöntemlerinde, özellikle ibirliine dayalı etkinliklerin düzenlenmesinde,
ilgi ve ileti
im teknolojileri,
ri, öö
renme
re
bireye uygun örenme
salanmasında
örenme ortamlarının
ortamlar
salanmas
asıında
nd geni seçenekler sunmaktadır. Benzer ekilde öretmenlerin mesleki geliimlerinin
desteklenmesinde
iletiim
teknolojilerinin katkısı giderek artmaktadır. Bu dorultuda bilgi ve kaynakların yukarıdan aaıya bir
esinde
sinde bilgi ve ileti
ileti
im teknolojilerin
yaklaımlaa öretmenlere
dönütürmelerinin (Gersten, Vaughn, Deshler and Schiller, 1997) beklenmesi yerine, örenme
öretmenlere sunulup, uygulamaya
uygula
ve öretme
etme sürecine ilikin
ilikin yeni fikirlerin
ili
fikirlerin, deneyimlerin paylaıldıı, uygulama sonuçlarının yansıtıldıı, bilginin yeniden yapılandırıldıı
örenme
me topluluklarının
topluluklarının (Perry, Walton aand Calder, 1999) öneminin vurgulandıı ibirliine dayalı modellerin uygulanması (Delfino, Dettori
toplulukları
and Persico,
yaygınlamaktadır.
Bilgi ve iletiim teknolojilerindeki bu geliim, teknoloji destekli örenme ortamlarının
ico, 2008), giderek yaygı
yayg
ınla
nl
gelitirilerek,
özdüzenleyici örenme alanındaki çalımalarında giderek artmasına katkı salamaktadır (Steffens, 2006).
k, özdüzenleme ve özdü
Özdüzenleyici örenme,
kendi örenme sürecini düzenlemesi dier bir ifadeyle kendi örenme sürecine aktif olarak katılmasıdır
enme, örenenin
öre
(Zimmerman, 1989; Boekaerts
and Cascallar, 2006). Bu süreçte öretmenlerin, örencilerin özdüzenleyici örenme becerilerini destekleyici
Boek
etkinliklerde bulunması önemlidir. Öretmenler, özdüzenleyici örenmenin özelliklerini gözönünde bulundurarak, özdüzenleyici örenmeyi
gelitirmeye yönelik yöntemler seçmeli, uygun öretim etkinliklerini tasarlamalı, dolayısıyla örencilerin özdüzenleyici örenen olmaları
için gerekli donanımı kazanmalarında rehberlik yapmalıdırlar. Bu dorultuda öretmenlerin zaman ve yer sınırlaması olmadan birbirleri ile
paylaımda bulunabilecekleri çeitli çevrimiçi ortamlar gelitirilmektedir. Moodle, WebCT, Blackboard gibi içerik yönetim sistemleri
örenme toplulukları oluturulmasına izin verse de, kiisel örenme alanı oluturmaya daha uygun yapısı ile ELGG ve benzer uygulamalar
ön plana çıkmaktadır. ELGG ve benzeri dier sosyal a uygulamaları bireylerin dierleriyle etkileimde bulunmalarına, kendilerini
yansıtmalarına, paylaımda bulunmalarına ve sosyal alar kurmalarına olanak tanıyan yönleriyle farklı bir yol çizmektedirler (Mumcu ve
Usluel, 2009)

Bu çalımada öretmenler tarafından; örencilerin özdüzenleyici örenmelerini gelitirmeye yönelik bilgi, beceri ve deneyimlerini, öretim
etkinliklerini paylatıkları bir sosyal a ortamı olarak kullanılması amaçlanan Elgg ortamının araçları ve özellikleri tanıtılıp, Türkçe’ye
çevrilme çalıması hakkında bilgi verilecektir.
ÖZDÜZENLEYC ÖRENME
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Özdüzenleme; örenenlerin koydukları hedeflere ulamak amacı ile performans dönütlerine dayalı olarak sistematik olarak ürettikleri
düünceler, duygular ve eylemlerdir (Zimmerman, 1989). Genel olarak, özdüzenleyici örenenler farklı özdüzenleme süreçleri (örn. hedef
belirleme, kendini gözlemleme, kendini deerlendirme) ile görev stratejilerini (örn. zaman yönetimi, örgütleme stratejileri) ve güdülenme
inançlarını (örn. özyeterlik, ilgi) birletiren ve örenme sürecinde aktif olarak rol alan örenenlerdir (Zimmerman, 2000).
Örenenlerin hem akademik baarıyı elde etmeleri hem de yaam boyu kullanmaları amacıyla özdüzenleyici örenme becerileri örenme
ortamları tarafından desteklemeli; öretme-örenme sürecinin, etkileimli ve birbirine balı olayları içeren bir süreç olduu göz önünde
bulundurularak öretmen ve örencilerin rolleri tekrar gözden geçirilmelidir (De la Fuente and Justicia, 2007). Bu balamda, öretmen
rollerinin bilgiyi aktaran kii olmaktan çok özdüzenleyici örenmeyi destekleyen ve bu sürece rehberlik eden kii olarak deitii
gözlenmektedir (Vermunt and Verloop, 1999).

PAYLAIM ORTAMI: ELGG
ELGG http://www.elgg.org adresinden ücretsiz olarak indirilen, açık kaynak kodlu bir sosyal iletiim aıdır. PHP
P MySQL destei bulunan
herhangi bir sunucuya kurularak, farklı amaçlar dorultusunda kullanılabilen esnek bir yapıya sahiptir.

10

Elgg, kiisel “örenme alanı” oluturabilme için gerekli yazılım araçlarının bulunduu, kiisel profil, weblogging,
e-portfolyo ve sosyal a
eblogging,
logging, e-portfol
araçlarını içeren açık kaynaklı bir ortamdır. Bu ortamda; kullanıcılar içerik düzenleme araçlarını kullanarak
llanarak
arak kendi örenme
örenme
renme alanlarını ve
kendi ilgi alanlarına göre sosyal alarını düzenleyerek kendi sosyal ortamlarını oluturabilirler.
Kullanıcılar ELGG’de kendi arayüzlerini, kendi dijital kimliklerini yapılandırabilir, kendi dosyalarını,
çeit
kaynaklarını
osyalar
arıını, materyallerini, her çe
çe
it k
ka
biraraya getirebilir, yansımalarını oluturabilir; dolayısıyla kendi ortamlarını düzenleyerek
kiiselletirebilirler
Ayrıca
k kiiselle
lletirebili
tirebilirler ((ekil
ekil
kil 2). Ayr
Ayrııc Blog, Wiki,
PLE’s (Kiisel Örenme Ortamları), e-portfolyo gibi teknolojileri de kullanabilirler.

20

ELGG’de kullanıcılar; yönetici ve kullanıcı olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Yönetici,
kullanıcıdan
ortamın fiziksel yapısı ile
önetici, kullanı
kullan
ıcıdan farklı olarak
larak o
ort
ilgili düzenlemeleri yapabilir, kullanım ayarlarını deitirebilir. ELGG platformunda
olması açısından, kullanıcının
munda
nda kullanıcıya
kullanıccıya yol gösterici olma
attıı her adımda “ajax” adı verilen gereçler, kullanıcının yaptıı her ilem hakkında
akkında
da ddönüt salanmaktadır.
salanmaktad
nmak ır.

IE
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ELGG’e kullanıcının giri yaptıında karılatıı ekran görüntüsü ekil
Karılama
kil 1’de verilmitir.
verilmitir. Kar
verilmi
ılamaa ekran
eekranına “Ana sayfa (Dashboard)” adı
verilmektedir ve bu alanda kullanıcıların son hareketleri, site ile ilgili
alanı,
ilii duyurular, mesaj alan
alanı
ı, gibi alanla
alanlar bulunmaktadır.

ekil

ekil 1: Karılama
Karılama ekran
Kar
ekranıı

anda ayrıca
ayrıca Profil (Profile), Ana Sayfa (Dashboard), Araçlar (Tools), Gelen Kutusu (Inbox), Ayarlar (Settings), Arama (Search) ve
ay
Bu ekranda
Yönetici (Administrator)
Administrator) alanları
alanları ile bbalantılar da bulunmaktadır.
x

x
x
x
x
x

Profil Alan
Alanı:
kendine ait kiisel bilgilerinin (ilgi alanları, cep telefonu, e-posta adresi vb.) bulunduu, kendi dijital
Alanı
ı: Kullanıcının
Kullan
örenme kimli
kimliini
kimli
in oluturduu alandır (ekil 2).
Araçlar: Kullanıcıların
birbirleriyle, gruplarla, içerik ve ortamla sürekli balantıda olmalarını salayan alandır.
ll
lla
Gelen Kutusu: Sistem içerisinde kullanıcıların mesajlarını saklamalarını, birbirleri ile mesajlamalarını salayan alandır.
Ayarlar: Kullanıcının ifre, e-posta, dil deiimi gibi ayarlarını düzenlemelerini salayan alandır.
Arama: ELGG kullanıcılar tarafından paylaılan her tür içerik, dosya ve bilgilerin etiketlenmesini salamaktadır. Arama ilevi ise
daha önceden tanımlanan bu etiketlerin kullanılması ile yapılmaktadır.
Yönetici: Sadece “yönetici” kullanıcıların yönlendirebildii, ortam ile ilgili bütün düzenlemelerin ve ayarların gerçekletirildii
alandır.
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ekil 2: Profil alanı
ELGG ortamının özellikleri arasında blog, topluluk oluturma, etiketleme, RSS özellii ve çoklu dille kullanım
kullanım özellikleri
kul
özellikle
zell
göze
çarpmaktadır:

x

x
x

IE
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x

Blog: Genellikle çevrimiçi bir günlüe benzeyen, sıklıkla güncellenebilen, kronolojikk olarak örgütlenebilen
yapıya sahiptir. Blog,
örgütlen
yap
örenenlerin kiisel günlüklerini tutmalarına hizmet eder, dosyaları yüklemelerini
mümkün kılar
üklemelerini ve balantıları
üklemeleri
balant
ntıılar
larıı tutmalarını
tutmala
(Godwin-Jones, 2003). Elgg ortamında, katılımcı kolaylıkla blog açabilir,
abilir,
bilir, bir balık
ba
balık ya da içerik metni
metn yazarak yeni bir konu
oluturabilir ve oluturduklarını dier kullanıcılarla paylaabilir.
kayıtlarına
ir. Blog
Bl
kay
ıtlar
tlarıına resim, video gibi çeitli içeriklerde
eklenebilmektedir.
Topluluk Oluturma: Sosyal a modelini kullanarak örenenler,
destekleyen sosyal topluluklar
enler, elgg ortamında
ortam
örenmelerini
enme
oluturabilirler. Örenenler günlük faaliyetleri içinde birbirleri ile ilikilerini
sürdürerek deneyimlerini paylaabilirler.
ilikilerini sürdü
ili
sürdürer
Katılımcılarda, toplulua ait olma gücü ile dier katılımcılarla
paylama duygusu güvenli bir
cılarla
larla problemleri, deneyimleri, kaynakları
kayn
kay
liman oluturabilir (Tosh, Werdmuller; 2004). Elgg ortam
ortamında
katılımcılar,
alanlarına
mın
nda kat
ılımc
mcılar, ilgi alanlar
alanlarıın göre topluluklar oluturulabilir ya da
varolan topluluklara üye olabilirler.
Etiketleme: ELGG ortamı içerisinde aynı etiketlerdeki içerie
kolaylıkla
e ve kiilere
lere kolaylı
kolayl
ıkla eriim salanmaktadır. ELGG ortam içerisinde
yer alan her bir nesnenin, bir veya daha fazla sözcük kullanılarak
etiketlenmesine izin verdii için, aramayı da bu etiketler
anılarakk etiketlenm
üzerinden gerçekletirmektedir.
RSS özellii: Elgg ortamı, RSS destei
salayarak
kullanıcıya birden
ste
ste
i sa
sa
layarak
laya
irden çok blog ve internet kaynaklarından gelen bilgileri
sıralamasında yardımcı olmaktadır. Ayr
Ayrıca
Ayrı
ıca yeni eklenen iiçeriin kolaylıkla
lık takip edilmesini salayan bir XLM dosya formatı olan
RSS "Really Simple Syndication-Gerçekten
Yayıncılık"
-Gerçekten
erçek Basit Yay
ınc
ncıılık bloglarda ki deiimleri izlemeyi kolaylatırmaktadır.
Çoklu dilde kullanım özellii:
sunmaktadır. Bu özellikten yararlanılması için kullanılmak
i: Elggg farklı
fa
farklı dillerde kullanım
kullan
lanıım kolaylıı
ko
istenen dillere çevrilmesi gerekmektedir.
iki dile çevrilip kullanabilme fırsatı tanımaktadır.
erekmektedir. Elgg, dil ayarları
ayarları seceneinden
se
secen
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ELGG’NN
ÇEVR ÇALIMASI
ELGG’N
G’NN TÜRKÇE’YE
TÜRKÇE

ELGG program dosyalarıı arası
arasında
dosyalarına,
Türkçe diline ait hazırlanan dosyalar eklenmitir. Bu çalımada ELGG 1.6’ya ait
aras
ında bulunan d
dil dosyalar
ına, Tü
Türkçe dili destei gelitirilmi
litirilmi
li
tiri  ve ortama
ma eklenmitir.
eklenmi
eklen tir. ELGG
ELG 1.6’nın çeviri çalıması Filiz Mumcu ve Yasemin Usluel ile e zamanlı olarak
gerçekletirilmitir..
Çeviri
çalımasında
Türkiye
Biliim
Dernei
Biliim
Terimleri
Karılıklar
Sözlüü
Ç
çalımasıında
Tür
) kullan
kullanılmıtır.
anıılm
lmıı
Bu dorultuda aaıdaki tabloda da görüldüü üzere ngilizce terimlerin yerine
(http://www.tbd.org.tr/genel/sozluk.php)
.org.
org.tr/genel/sozluk.php
tr/genel/soz
uygun Türkçee kar
karılıkları
kullanılmıtır.
sadece ana sayfanın görünümüne yer verilmitir. Bunun haricinde profil sayfaları,
kar
ılıkları kullan
ullanıılmıtır. Ancak aaıda
a
ayarlar sayfası,
araçlar gibi her kısma ait Türkçe dil destei ortama eklenmitir (ekil 3).
yfassı, gelen kutusu, yönetici
yö
kkısmı,
ısmı, ara

Orjinal hali

Türkçeye çevrilmi hali

ekil 3: Karılama ekranının ngilizce ve Türkçe hali
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SONUÇ VE TARTIMA
Bu çalımada; örencilerin özdüzenleyici örenmelerini gelitirmeye ve zenginletirmeye yönelik çalımaların ve etkinliklerin öretmenlerle
paylaılmasının hedeflendii ELGG sosyal a uygulamasının araçları, ilevi ve Türkçe’ye çeviri çalıması hakkında bilgi verilmitir. Elgg
ortamı; içerik, bireyler, topluluklar, iletiim ve dökümanlar arasındaki ilikilere dayalı sosyal bir a olarak tanımlanmakta, bir ibirlii aracı
olduu gibi doküman yönetim aracı ya da topluluk yönetim aracı gibi farklı ihtiyaçlara da cevap vermektedir (Richle, Schneider, Betrancourt
and Gavota, 2008). Elgg ortamında kullanıcı aynı ortamda farklı içeriklere farklı yollar kullanarak ulaabilmekte ve bilgileri dier
katılımcılarla paylaabilmektedir. Dolayısıyla hem kullanıcı merkezli hem de topluluk amaçlı bir yapı sergilediinden eitim amaçlı
kullanılmasında, öretmenler arasındaki bilgi ve deneyimlerin paylaılmasında, tartıma, ibirlii ve uygulamaya dönük materyalleri
hazırlama süreçlerinde, ibirliine dayalı çalımaların sürdürülmesinde Elgg ortamını kullanmanın yararlı olacaı düünülmektedir.
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PARTICIPANT CENTERED PHYSICAL ACTIVITY COUNSELING PROGRAM
FOLLOWED BY PHONE AND E-MAIL
Özkan Altun, Middle East Technical University Northern Cyprus Campus, ozkana@metu.edu.tr
Assoc.Prof. Dr. M. Settar Koçak, Middle East Technical University, settar@metu.edu.tr
Abstract
The purposes of this study were to test the effect of four-week PACE© program in increasing participants’ physical activity level and
stages of change and examine the relationship between physical activity level and stages of change. A controlled trial, experimental design
was applied. Participants were 182 women Middle East Technical University personnel from different units. Study participants were
randomized into intervention and control groups. 87 women received the PACE© program were compared 95 women in the control group
who did not receive PACE© program. The intervention group received PACE© program with respect to their stages and a booster phone call
or e-mail two weeks later after counseling. The intervention group’ physical activity level (p < .05) and stages of change
ch
(p < .10) increased
elated w
but the control group decreased. Besides, changes in physical activity level were moderately and positively correlated
with stages of change.

10

e, physical activity level, booster eKeywords: Physical activity counseling, sedentary women, PACE, physical activity stages of change,
mail and booster phone call.

INTRODUCTION

20

Physical Activity and Health
The 1996 Surgeon General’s Report on Physical Activity and Health reported that
had been
at participating
atin in physical
physic activity regularly
re
shown to reduce morbidity and mortality from many chronic diseases such as cardiovascular
hypertension, some
diovascular disease, type 2 diabetes,
di
type of cancer and obesity.
Other important benefits of physical activity are to help to reduce stress
depression
self confidence (Gauvin &
ss and de
pression
ion and to increase se
Spence, 1996). Another benefit of physical activity is the protection of the bones through supporting the health of musco-skeletal system. A
study in 1989 investigated effects of exercise intervention on the bone loss
ss of middle-aged women for
fo 4 years
ye and found out that exercise
reduced bone loss significantly for premenopausal and postmenopausal
all women (Smith et al.,
al 1989).
In the light of the research studies, it is not wrong to claim
for providing substantial health
m that physical activity works
work positively
posit
positiv
benefits of people at any age. However, in spite of well-known positive
itive health benefits of physic
physical
al aactivity participation, people are inactive
to achieve optimum benefits from physical activity. Therefore, physical
ysical
cal inactivity is still considered
considered to be one of the causes of poor health.
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Women Physical Activity Participation
Physical inactivity is common especially in the
developed countries and is a serio
serious problem for both men and women. In the USA,
hee develop
National Health Survey in 1990 showed that women
omen engage in physical activity
vity
ty less than men across all age groups (Piani & Schoenborn,
1993). It is obvious that women is less active than m
participating daily activity
and leisure time physical activity and also the age has
men in participa
i
iv
an adverse effect for women on their physical ac
activity participation level (Barnes & Schoenborn, 2003).
act
A higher rate of women (43.2%) than
moderate level of physical activity in European countries (European
han me
men
n (38.1%) reported no m
Commission Directorate General Health
alth
lth and Consu
Consumer Protection, 200
2003). Eurobarometer study in 2006 found that women are less physically
active than men across EU countries
physical activity than women by the way of sport, recreational or leisure
tries
ries and men perform more physica
physi
activities (European Commission
General
Protection, 2006). WHO applied World Health Survey in both
on Directorate
Dire
General Health and Consumer
Co
C
rural and urban areas of Turkey
active than men and women participation in such activities decreases with the
key that showed women are less acti
age (WHO, 2003). Unfortunately,
participate in regular physical activities and they generally prefer to have sedentary
tunately,
unately, most wo
women do not particip
lifestyle.
Transtheoretical
Change
all Model
Mod and Exercise Stages of C
Ch
The Transtheoretical
anstheoretical
nstheoretical model is a stage-based
stage-base behavior change model and concentrates on the individual’s opinion of choice by
promoting health
& DiClemente,
1983; Prochaska & Velicer, 1997). The Transtheoretical model tries to understand
ealth behaviors (Prochaska
(Pr
DiC
how people
behavior (Sherwood & Jeffery, 2000).
ople improve and maintain health b
beh
TTM
TM and its application to physical activity have received substantial attention (Prochaska et al., 1994).TTM consists of the following
constructs:
self-efficacy,
decisional balance, and processes of change however stages of change has become more popular
ts: stages of change, self-effica
self-effic
recently andd applied in the exercise studies
(Reed et.al, 1997). It is found that behavior change takes place in a series of six stages, which are
s
briefly discussed
sed as follows:
1. Pre-contemplation
templation is the
t stage when an individual does not intend to change
behavior inn the fo
foreseeable future usually within the next 6 months.
fore
2. Contemplationn is
i the stage in which an individual seriously intends to change his/her existing behavioral pattern within the next 6
months.
3. Preparation is the stage in which an individual intends to make changes
within the month and is ready to take small steps.
4. Action is the stage in which an individual has made the behavioral change
for less than 6 months.
5. Maintenance is the stage in which an individual has reached the behavioral
change for six months or more.
6. The final stage is the termination stage in which an individual has total
confidence about not returning to old behavior (Prochaska & DiClemente, 1983;
Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992; Dishman, 1994).
However,
the
last
stage,
termination
stage,
is
not
taken
into
account
in
the
studies
using exercise stage of change as their source assuming that at least 6 months is a period long enough to change a behavioral pattern to a
habitual action (Fallon & Hausenblas, 2004).
In order to understand health behavior change, the stages should be carefully understood because “Stages may provide helpful
framework for understanding chronic behavioral risk factors like sedentary lifestyle, smoking, and high fat diets” (Marcus & Simkin, 1994,
p.1400). People intending to achieve a change in their behavior progress these stages at varying rates. This stage progression follows a
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cyclical pattern which means an individual may recycle back or forward through the various stages (Marshall & Biddle, 2001). Prochaska
and his colleagues’ review study (1993) confirmed that in order to adapt a successful intervention program, stage of participant’s readiness
for change must be assessed.

IE
T

C

20

10

Participant Centered Physical Activity Interventions

As the benefits of participating in moderate level of physical activity regularly have mostly supported by the literature, the need for brief
and stage based interventions in order to promote physical activity behavior has increased. Researchers are concentrated on the theory-based
physical activity intervention methods to identify which intervention method is effective for behavior change. Physical activity intervention
can be applied face to face or delivered through different delivery channels such as internet, mobile technology, mail, print materials or
television and among different samples such as the elderly, mothers and patients (Marcus et al., 2006). These interventions can be organized
in different settings such as health clinics, worksites, schools, fitness centers or home. The most important thing to reach more people and
help them to do necessary healthy behavior change about physical activity that they can move from sedentary lifestyle to active lifestyle. It is
apparent that physical activity intervention successfully influences physical activity behavior (Sparling, Owen, Lambert, & Haskell, 2000).
As examples, The Physically Active for Life (PAL) project targeted older adults, 50 years and more, and applied activity counseling in
which 12 physicians were randomized into intervention group and 12 physicians to standard care group. Patients reported satisfaction with
exercise counseling and follow up questionnaire showed patients in the intervention group increased activity levels
(Goldstein et al., 1999).
els (Go
Lewis and Lynch (1993) conducted the study that physician provided 2-3 minutes physical activity counseling
ounseling to 396 healthy adults.
They also distributed educational handout and followed up by telephone one month later. They found significant
nificant
ificant difference between groups
that member who received counseling were more active (89.1%) than other (80.2%) who did not received
Family physician
eceived
ved counseling. Fam
provided counseling to 763 sedentary adults. There were three groups, one group was taken including
exercise and the
ing verbal
bal advice about exerc
exer
standard pamphlet on exercise were sent to their home address, second was taken counseling but tailored
were posted
tail red pamphlets
tailo
mphlets on exercise wer
w
to them, third group is a control group which did not received any counseling and pamphlets. There
ere was a significant difference in physical
activity level of participants between counseling groups and control group after 1 and 6 month.
reported
th. Participants
rticipants in the counseling groups
gro
grou
more physical activity (40%) compared to control group (30%) (Bull, Jamrozik, & Dphill,, 1998).
Another physical activity counseling program applied patients in the primary care. The Activity Counseling
Counseli
Coun ng (ACT)
(AC program was
clinical trial and participants were followed for 24 months. ACT program weree significantly
fitness
significantly affected women cardiorespiratory
card
(JAMA, 2001).
Another intervention program was applied from exercise developmentt officer
ficer who offered
offered personalized 10 week physical activity
cente and did not taken any counseling or
program to inactive people aged 45-74. The control group was sent information
mation on local leisure centers
program. The intervention group reported an increase in the level of physical
with the control group (Stevens,
ysical
sical activity per week, as compared
comp
Hillsdon, Thorogood, & McArdle, 1998).
Petrella and his colleagues (2003) compared the exercise prescription
instrument
Exercise Prescription (STEP) with usual care
cription
iptio inst
rument Step Test Exerci
Exercis
counseling given by primary care doctors. Aerobic capacity of participants
significantly
increased in the STEP intervention group (11%)
articipants
cipants was sign
significa
ntly
y increas
increase
compared to the control group (4%) over 6 months.
Green prescription applied a counseling program based on patient
ient readiness
ness level an
and the program seemed effective for increasing
patient’s physical activity level over a 6-week study period
al., 2000).
eriod in New Zealand
nd (Swinburn
winburn et al
al.
Recently, brief and stage specific interventionn methods,
methods more preferably
ably participant
participa centered assessment and counseling for exercise
(PACE©) program; have been used for the sedentary
entary
ntary people to increase theirr physical
physic activity level. PACE© was developed by a team of
physicians, behavioral scientists and technical supports
State University
participant and other experts from medicine, public
suppo at the San Diego
D
niv
i
health and exercise science with the support
rt from
rom Centers for Disease
ease Control and Prevention. PACE© program that is based on the stages of
change of TTM model is planned to enhance
hance selfself-efficacy, ddecrease
ecrease
se perc
pperceived barriers to activity, and increase consciousness of the benefits
of physical activity. It applies participant
pant centered
ccentered
ered and brief counseling
counselin based
ba
on individual’ PACE© assessment score (Patrick et al., 1994).
Long and her colleagues (1996) tested
ested P
PACE© program in four geog
geographical
geogr
sites in the USA. Their multisite study showed that PACE©
program was effective and materials
erials
rials were
w successful
successful
ful for both providers
provide and patients.
PACE© program has been
een
en applied in different countries. For
Fo example, physical activity counseling at the workplace based on PACE©
program positively influenced
nced
ced physical act
activity levels of emp
employees in Netherlands (Proper et al., 2003). PACE© program was applied to
overweight and obese people in Italy and individuals
in
in tthe experimental group decreased in BMI and decreased their abdominal girth
(Bolognesi, Nigg, Massarini,
Computerized PACE© (PACE+) program was applied in patients with essential hypertension
assarini, & Lippke, 2006). Computer
C
and found to be effective
ffective to reduce blood pressure
pressure in Japan (Miura et al., 2004). PACE© program was evaluated in the general practice and
o be acceptable and feasible (van Slu
Sl
was proven to
Sluijs, van Poppel, Stalman, & van Mechelen, 2004). PACE© program was tested on the
overweight and obese patients aand PACE© inte
intervention group BMI and abdominal circumference were reduced (Bertozzi et al., 2004).
Canad and the results confirmed the effectiveness of PACE© and energy expenditure of participants
C
CE© program was used in Canada
Modified PACE
significantly
cantly increased from baseline to 1 month (Spink et al., 2008). However, some studies in the literature indicate different results for
PACE© program. One of these is Norris and his team’s study (2000) in which PACE© intervention program was applied to 812, and 30-year
or older patients
months. It is claimed in the study that PACE© program was not effective in increasing patients’ self-reported
atients followed for 6 mont
month
vity levels, but it wa
physical activity
was effective in increasing stage of change for people who were in the contemplation stage (Norris et al.,
2000).
Technology and physical
sica activity intervention programs
sical
Physical activity interventions are needed to be developed to increase regular moderate intensity physical activity participation. Also,
technology can be adapted for those interventions to reach more people. Different types of interventions methods using different delivery
channels such as print, web and face-to-face are necessary to be developed and assessed. “Several investigations have demonstrated that
print-based interventions are effective for the adoption of physical activity” (Marcus, B. H. et. all. 1998). On the other hand, the Internet is
more advantageous than face-to-face treatment for weight loss; it may be a more cost-effective treatment compared to face-to-face
interventions, and many more people can be reached by Internet interventions whereas face-to-face clinical interventions are limited to
physical conditions such as the number of personnel (Klem, M. L., Viteri, J. E., & Wing, R. R; Sherwood et al. 1998).
METHOD
Participants
The participants were women working at METU, Ankara. It was a convenience sample of subjects aged 21 to 57. Participants
completed the Physical Activity Measurement Questionnaire which is including demographic questions measuring at baseline. Questions
were asked pertaining to age, marital status, the level of education and tobacco usage. The measures for eligibility were completed with three
more questionnaires: one is “Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q)”. At that stage individuals were excluded from the study if
they answered yes to any of the questions in PAR-Q. Depending upon the results of this questionnaire, some participants were excluded if
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they had any other serious chronic medical conditions such as cardiovascular heart disease, hypertension, diabetic and cancer. Second is
Physical Activity Questionnaire’ demographic part and if they said pregnant, they were excluded. Last one is “What is your PACE Score?”
to identify participants’ current level of physical activity and readiness to change. If the participants in the pre-contemplation stage or
contemplation stage with respect to “What is Your PACE Score” questionnaire, they were assumed to meet the study criteria. Participants in
the action stage were excluded because they were already participating in 30 minutes moderate exercise 5 or more days, or participating in
vigorous exercise 3 or more days in a week.
Procedures
182 participants were randomly assigned to one of two groups: PACE© intervention or control group as indicated previously. The study
lasted 4 weeks and started on March 16 and concluded on April 26, 2009. Participants in intervention and control group underwent a baseline
measurement (pre-test) and a measurement at the conclusion of the study (post-test). Women in the intervention group received brief and
participant assessment centered counseling (PACE©). The group completed PACE© program which includes relevant issues for each stage of
change. Different protocols are applied for different stages so that the provider can easily tailor recommendations to meet the needs of each
participant in order to increase the level of effectiveness of counseling. After two weeks from counseling, intervention group took booster
phone call or electronic mail from provider. FADA which is called 7-day Physical Activity Assessment Questionnaire and it was
administered at baseline and at the end of four week follow-up period. Women in the control group did not receive
eceiv any counseling, they
completed only the questionnaire at the beginning of the study, and 4 weeks later they completed the questionnaires
again.
naires agai
again
RESULTS

20

10

Sampling & Participants
METU could provide convenient sampling as there is many women staff in academic and administrative
it was
dministrative departments.
departme
departm nts. However,
Howev
How
impossible to study with every working woman due to financial limitations and application
on difficulties.
fficulties. Since all the women working at
METU could not be selected for this study, it was announced to everybody for their voluntary
were
untary participation.
articipation. Therefore, the participants
pa
not selected randomly. However, the variety of departments and units of participants and
nd of theirr age level would
wou enable us to obtain at least
a predictive value about working woman at the university.
university and the web site
univ
Participants were recruited by posting flyers, circulating e-mail notices about
bout
out the PACE© program at the uni
which is www.sporhocam.com between March 1 and March 16, 2009. Two hundred
dred nineteen women
wome scheduled to
t complete forms. Twenty
nine (13.24%) of these potential participants were declined to participate. One hundred
undre ninety women agreed to
t participate in the study and
signed consent forms. Seven were excluded because they reported moderate
on 5 or more days per week or
erate physical activity
activity for 300 minutes
act
m
vigorous activity for 20 minutes on 3 or more days in a week with respect
Score” Questionnaire. One is excluded
espect to “What is Your PACE S
Scor
due to physical problems, indicated by responses on the PAR-Q que
questionnaire.
was used to divide the participants into
uestionnaire.
stionnaire. Random sampling w
wa
control and intervention groups. 87 in the intervention group and 95 in the control group completed tthe study protocol.
Description of Sample
The mean age of the sample was 31.26 (SD = 7.22).
One hundred two
participants (46.7%) were under 30 years of age and 53.2%
22). On
o of the
he participa
were over thirty. The majority of the group (75.8%)
undergraduate level.. The
%)) was unde
underg
he half oof the group (51.1%) was married. The majority of the
group (72.0%) did not have smoking habit.
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Baseline Physical Activity Measures
The mean of PACE Stage Score was 2.34, which means that averag
averagee participant’s current physical activity status is in the contemplation
aver
stage with respect to PACE. In other
are seriously
to change his/her existing physical activity status within the
er words, participants
particip
ously planning
p
next
6
months.
Participants’ reported baseline
aseline
seline physical activity level mean was
w 567.87 MET-minutes per week. US Department of Health and Human
Service announced (2008) the common guideline is that total weekly
physical activity including moderate and vigorous physical activities in
we
the range of 500 to 1.0000 MET-minutes per week
produces substantial
health benefits for adults.
w
su
Mean body masss index (BMI) for the total group
g
was 22.37.
Research Question
stion
tion 1
Do participants
group increase
their physical activity levels over four-week intervention program when compared to
ticipants
icipants in the intervention
interve
inc
the physical
cal activity levels
levels
els in control gro
group?
group was significantly higher immediately after the PACE© program (M = 537.80,
Mean
ean of the physical activity level of
o intervention
i
program (M = 527.07, SD = 390.65). However, the mean of physical activity level of control group was
SD = 291.55) than before the PACE© pro
decreased
d during four weeks from (M
(M = 605.24, SD = 453.07) to (M = 492.27, SD = 492.27).
Table 1
Description of Control
ntrol an
and IIntervention Group’s Physical Activity Measures at Baseline and 4-weeks
Baseline Control
4-Weeks Control
Baseline
Variables
Mean (SD)
Mean (SD)
Intervention
Mean (SD)
PACE – Stages
2.53
2.43
2.14
Scores (182)
(1.06)
(1.06)
(.99)
FADA
Questionnaire
605.24 (453.07)
492.27 (369.10)
527.07 (390.65)
METminutes/week

4-Weeks
Intervention
Mean (SD)
2.47
(.97)
537.80 (291.55)

A one way repeated measures ANOVA was conducted to examine the effect of PACE program on physical activity level of sedentary
working women between intervention group and control group before and after intervention. The results for the ANOVA indicated
significant differences in measurement between first week and fourth week, Wilks’  = .98, F (1,180) = 3.74, p = .06, multivariate 2 = .02.
There was a significant difference in measurement between intervention group and control group before and after intervention, Wilks’
= .97, F (1,180) = 5.48 p = .02, multivariate 2 = .03.
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Follow-up polynomial contrasts indicated a significant linear effect with the means of physical activity level for intervention and control
p < .05. This means that after four week intervention, mean physical activity
group over time, F (1,180) = 5.48, p = .02, partial 2 = .03,
frequency changes in a way that is linear.
The figure 1 illustrates that physical activity level of intervention group increased after the counseling but physical activity level of
control group decreased.
Met
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Figure 1. Estimated Marginal Means for Physical Activity

Time

A Pair-wise comparison was conducted between the groups and pair-wise comparisons were found to be significant, p = .06, p < .10.
As a result of repeated measures ANOVA for physical activity level, our statistical analysis
nalysis proved
proved the research
h question 11. Then,
“participants in intervention group increased their physical activity levels over four-week
compared to the
ek intervention
ntion program when compa
physical activity levels in control group”.
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Research Question 2
Do intervention group advance further in stages of change following a four-week
when compared to the stages of
week intervention program
pr
wh
change in the control group?
As can be seen in Table 1 PACE Stage score of control group was decreased their mean from
(M = 2.52, SD = 1.06) to (M =
2.43, SD = 1.06) but PACE Stage score of intervention group mean
an was increased from (M
(M = 2.14, SD = 0.99) to (M = 2.47, SD = 0.98). At
baseline, the control group had twenty (21.05%) of its participants
nts at PACE Stage 1 and seventy fi
ffive (78.95%) of its participants at PACE
Stage 2, 3 and 4 but twenty five (28.73%) of the intervention group
oup
up were at PACE Stage 1 and
an sixty two (71.26%) of its participants at
PACE Stage 2, 3 and 4. After four weeks, the intervention group had only thirteen
(14.94%)
een (14.
94%) oof its participants in PACE Stage 1 and seventy
four (85.06%) of its participants in PACE Stage 2, 3 and 4 but the control
trol group
up had twenty
twe
twen two (23.16%) of its participants in the PACE
Stage1 and seventy three (76.84%) of its participants
tss at PACE Stage 2, 3 and
d 4.
A one way repeated measures ANOVA was conducte
conducted to examine the effect of PACE program on stages of change of sedentary
working women between intervention group
p and control group bbefore and after
ft intervention. The results for the ANOVA indicated a
fte
significant time effect, Wilks’  = .95,
F (1,180) = 9.80 p = .002, multivariate 2 = .05. There was a significant difference in
p and control group, before an
and aafter intervention, Wilks’  = .85,
measurement between intervention group
F (1,180) = 31.55, p =
.00, multivariate 2 = .15.
Follow-up polynomial contrasts
asts
sts indicated
indicated a significant linear effect
ef
effe with the means of stages of change for intervention and control
group over time, F (1,180) = 9.80,
.80,
80, p = .002, p < .01, partial 2 = .05.
.0 This means that after four week intervention, mean physical activity
frequency changes in a way that is linear.
Thee figuree 2 illustrates that stages of change of intervention group increased after the counseling
linea Th
but stages of change of control
ontrol
ntrol group decreased.
decrea
A pair-wise comparison
groups. Pair-wise comparisons were found to be significant, p = .005, p < .01.
arison was conducted be
between the gro
Moreover, the figures 3 and figure 4 below sshow the stages of change baseline and after the intervention for the intervention group with
respect to the control
ntrol
trol gro
group.
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Figure 3 and 4. PACE Stages Comparisons at Baseline and after 4 weeks for Intervention and Control Groups
As a result of repeated measures ANOVA for stages of change, our statistical analysis proved the research question 2. Then,
“intervention group advance further in stages of change following a four-week intervention program when compared to the stages of change
in the control group”.
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Research Question 3
What is the relationship between physical activity level and stages of change? A simple linear correlation analysis showed that there was
a positive and significant correlation between physical activity difference and stages of change. The correlation between physical activity
change and stages of change is positive and significant (r = .23, p < .01). If stages of change increase, physical activity increases. Second, the
correlation between physical activity change and advance further in stages of change is positive and significant (r = .18, p < .05). If advance
further in stages of change increases, physical activity change increases, as well. Lastly, the correlation between physical activity increase
and advance further in stages of change is positive and significant (r = .29, p < .01). If advance further in stages of change increases, physical
activity increases. As a result, statistical analysis shows that the relationship between physical activity level and stages of change is positive
and significant.
DISCUSSION

IE
T

C

20

10

One of the basic findings of this study is that PACE© program matched to the participant’s stage of physical activity produced
meaningful increase in physical activity level and stages of change. Besides, this study provides an understanding of the relationship between
a brief physical activity intervention program and physical activity level and stages of change. The use of experimental design increases the
level of confidence in explaining the relationship between physical activity intervention program and physicall activity
activi level and stages of
change.
Sedentary working women who received PACE© counseling program at worksite were more likely too increase
increase physical
physic activity level
©
P
program
rogram is providing
and stages of change, which supports to use of the PACE© program with sedentary women. The use of PACE
background for other intervention studies in Turkey. The study provides encouraging results in relating
elating to physical activity in
intervention
programs for sedentary working women. Physical activity intervention studies designed to target
et to increase physical activity level
lev of the
population and especially sedentary population are very valuable because physical activityy has seve
several
se
ral health
ealth benefits and decreases
morbidity and mortality (USDHHS, 1998).
Besides, in order to advertise physical activity intervention program, web site was used
e-mail were used
sed effectively,
ctively, and telephone and eto get feedback from the participants and support them to continue their physical activity
ty programs
ms during the study
stu period.
Physical activity level should be improved in order to gain health benefits and
therefore, it is not wrong to
d support the quality of life; th
therefor
claim that an increase in the level of physical activity can be considered as an important
According to the results
portant
ortant contribution to human’s life.
life A
of many studies in the literature, physical activity level of sedentary working women
men increases by the
th help of PACE
PAC © program. In this study,
physical activity level, parallel to the findings of many existing studies, increased
creasedd in the intervention group as they took PACE© counseling
program with respect to their stages of change. Sedentary working women
values
increased after the PACE©
men
en weekly MET minutes per week
w
va
program as they started to either participating in activities or increasing
ing
ng their daily activities,
activities, both of which
whic are necessary to leave sedentary
w
g, mostly daily walking
w
walking
ng was recommended
recomm
lifestyle and choosing more active lifestyle. During the counseling,
for participants as it is easy to
continue and suitable for the sedentary people, and the health benefits
enefits
fits of participating in moderate level of physical activities explained. Email or phone call follow up motivated them to continue to their activities
ctivities or encouraged
encourag
enc
edd them to ask their questions about their exercise
program which was recommended during the counseling. Although duration
uration period
riod of the study
stu (four weeks) might not be considered as long
enough to arrive at some conclusions, it was observedd that
tha it helped participants
rticipants
nts to move forward in physical activity level after the study
completed. However, a follow up study is needed
their participation
d to see th
on inn physical
physica
physic activities following the duration period. In other
words, whether they will continue applying the requirements
equirements of a healthy life style
tyle
yle orr nnot should be checked in another study.
Calfas and her colloquies applied the PACE
physicians officee and
physicians provided brief counseling to 255 healthy,
ACE
CE co
counseling in phy
a
sedentary and adult patients that the intervention
than control group but control group slightly decreased their
rvention
ntion group increased
increased walking
w
activity counts per hour measured by accelerometer
celerometer
meter during 6 weeks (Calfas
(Calf et al., 1996). Similarly, one of the findings of our study was that
(C
the control group decreased their physical
hysical
ysical activity
activity level with respect
respec to MET values. As Orleans (2000) indicated many people can be
sedentary or active at different time’s
e’s period in their lives.
li
Keeping this claim in the background,
there
for such a finding. A highly possible one of these can be the
backgro
there might be some explanations
exp
period that the study has been
en carried out. As explained earlier,
earlier this study was applied between the second half of March and mid April.
Actually, this period is a hectic one due to the fact that it is almost
the beginning of the spring semester when there is a huge amount of
a
academic and administrative
trative
rative errands to be done.
don In such a pperiod, it might be probable for already physically active people to replace their
physical activity with
h the daily work temporarily.
Considering the fact that level of physical acti
aactivity fluctuates with various reasons, such as season, work load either at home or
workplace, it can be suggested that such a fluctua
fluctuation in the level of physical activity level of the control group might be related to the
increasing level
evel
vel of workload in th
their work place. Moreover, before the study period, there was the semester break in which people have more
free timee to allocate
and recreational
activities. Since the members of the control group are already physically active people, it
llocate for their sport
s
re
recreat
might be assumed that they had a more physically
active period, which increases their recorded activity level for the study. Newman et all’s
phy
ph
study (2009)
activity levels can fluctuate throughout the year. Given the fact that before summer people are physically
2009) confirms that physical acti
activ
more active
ve to be ready for the coming
comin season, it is not wrong to assume that during the semester holiday, subjects in the control group had
comi
more exercisee than they do in th
their normal routine. This phenomenon might be another explanation for the fluctuation in their level of
the
physical activity.
words, it might be assumed that their initial reports about their level of physical activity would be affected their
y. In other word
having more free time
ime to spend
spe for themselves, which affect the level of physical activity positively. As a result, they might indicate a higher
level of physical activity
vity at the beginning of the study. In addition to that, having no counseling during the study might be a discouraging
factor for them to maintain the same level of physical activity. According to a study done by Kirk, Mutrie, MacIntyre, and Fisher (2004)
indicated that the experimental group who had counseling increased their level of physical activity, whereas accelerometer counts per week
for the control group having no counseling significantly decreased.
Therefore it might not be wrong that the decrease in their level of activity can be a function of lack of counseling for the control group.
A last but not least factor affecting the results of control group might be related to the duration of the study itself. As it is mention in previous
parts of the study, it was a four week period in which performance of both groups have been assessed. However, in the literature, as
mentioned earlier, there are many studies indicating no negative change in the mean performance of control groups. Yet, all these studies
consist of longer periods of duration or a longer follow up period. Therefore, the findings related to the control group in the existing study
might have been different if it had had a longer follow up period, or we had had more time to perform the study.
All in all, it can be suggested that counseling has a positive effect on people’s level of physical activity. It encourages sedentary women
to participate in suggested type of physical activity more and more helping them to be more conscious about the importance of physical
activity on their health. As it was indicated, a lack of sufficient reinforcement or counseling may lead to drop in physical activity level of
women, which once more underlines the importance of it.
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PACE Stages of Change
The results pointed out that intervention group showed an increase in stages of change at 4 weeks. The hypothesis that participants’
stage of change would increase was confirmed for the intervention group. This supported by other research studies which have been done in
other countries. Previous research supports stages of change as a valid measure of exercisebehavior(Cardinal,1995; Schumann et. al., 2002)
it is also important that PACE stages of change questionnaire is well-designed that participants can respond more accurately. Besides, the
improvement in stages of change may be related with some factors such as; the involvement in the physical activity study could motivate
them to do activity, they can understand their lack of activity while completing the questionnaire so they could force themselves to do
activity, which was observed at least within the scope of this study. Counseling may well affect their behavior to understand the health
benefits of physical activity participation. Besides, this study yielded similar results to Calfas work (1996). The control group stages of
change dropped so their physical activity level dropped. PACE program was designed with respect to the US culture and meanly 6 weeks
could be enough to see the effects, but in Turkish population, more counseling time may be more effective because of cultural differences.
If the stages of change is increased, the physical activity level increases so intervention material helped people to advance further in the
stage of change and it resulted in boosting physical activity level and spending calories during the week. If participant started to change
behavior about physical activity, their physical activity level started to increase. This result supports the idea that in order to be successful to
increase the physical activity level of people, first we should try to understand and modify their behavior pattern. Stage of change is very
important to understand the participant’s attitude about the physical activities, then applying intervention program
gram with respect to his/her
stage resulted in improving weekly physical activities and MET minutes per week values as well. Participantt in the pre
precontemplation stage
advanced further to the contemplation stage. In the first stage they had no intention to participate but they
counseling and started to
eyy took counseli
increase their daily activities so that their MET minutes per week values increased.
Recommendations
als and PACE speciali
speci
specialist on the
This study supports the efficacy of brief, tailored intervention program performed by PACE
E© materials
participants. PACE©
physical activity level of sedentary working women. PACE© material is simple and easy to usee both by specialist and participan
material can be used by exercise specialist, physical educators and fitness instructors if adequate
equatee education is given because those
t
th
people
have more chance to meet people in the sports center and fitness centers. The intervention
ntion program
rogram applied for working women in the
worksite is valuable solution for working women that need to increase physical activity
change. We need
ty level and
nd stages of ch
ne these kinds of
physical activity intervention programs that generate a participants’ exercise behaviorr and promotes
level.
promotes physical activ
activity leve
The study suggest that giving brief intervention and tailor them with phonee and listen to them
about their
in their activities
th
heir problems
prob
pro
help them to motivate and continue to their activities.
Physical activity intervention studies can be applied to housewives, children
kinds
hildrenn at schools and in different
d
kin of worksite settings. The
physical activity intervention materials can be developed and distributed to health centers, schools, spo
centers and fitness centers, as well.
sport cent
Also, technological advances are increasing to serve options for delivering physical activity
interventions
and for measuring physical
ac
intervent
terv
activity. The physical activity interventions methods can be reached
hed
ed to more people fast and easily with
w the help of technology such as
internet, mail, or computerized telephone systems. For example, internet
day and technological developments such
rnet usage iss increasing day by da
as new kinds of cellular phones enable people to use internet everywhere.
ywhere.
here
Moreover, in order to avoid some misleading results, the same study
tudy might be repeatedd in different seasons and with longer periods of
duration. Such an effort might help us to understand thee nature
of participants’
physical exercise and counseling, which, in
n
cipants’ attitudes towards
tow
turn, will help them to improve their life quality.
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Abstract:
Sociocultural constructivism assumes that learners’ capacity for intellectual growth increase with scaffolding present in social
interaction. Moreover, from participating in interaction, there is appropriation of the knowledge shared and jointly created which could
transform individual understandings. Hence, interactions are opportunities for scaffolding and appropriation that affect intellectual
development. This paper presents a study of an online constructivist-based course and evaluates the extent to which an instructional activity,
supported by synchronous communication technology in a virtual environment, fosters collaborative learning.
Survey findings on two
g. S
student groups’ experiences of collaborative learning during online tutorials are presented. Scaffolding was availabl
available as peers’ efforts in
availab
clarification and provision of different ideas during tutorial discussions. Also, appropriation of shared knowledge
as perception
wledge was present
pre
of individual attainment of learning from peer contributions in discussions. The conclusion discusses thee effectiveness of the instructional
activity in facilitating collaborative learning and the enhancement student experiences of collaborative learning.
ing.
Keywords: collaborative learning, computer-mediated communication, educational technology, virtual
irtual classroom
1. INTRODUCTION

20

Sociocultural constructivism views learning as an active process involving individual
experiences, the sharing of
ndividual interpretations o
of experien
multiple perspectives, negotiation of meaning, and joint knowledge construction
tion through dialogic interaction
interactio in
i authentic contexts
(Vygotsky, 1962; Cobb, 1994). From participating in such interactions, the learner
that could transform
rner
ner appropriates the
th shared knowledge
knowled
owle
own understandings. Moreover, constructivism assumes that a learner’s capacity
intellectual
ity for in
tellectual
ectual growth is eenhanced with guidance or
scaffolding present in the interaction. Hence, constructivist-based learning
environments
reflect the conversational paradigm
g environmen
nments are settings
ngs that
th reflec
(Laurillard, 2002) and emphasize collaborative knowledge developmentt processes.
processe
This paper presents a case study of an online undergraduate
and evaluates the extent to
ate
te course framed by constructivist
construc
con
tivist
vist principles
pr
which an instructional tutorial activity, supported by synchronous
us communication technology in a virtual classroom environment, fosters
constructivist-collaborative learning. A web survey was conducted
ed on two student groups on th
their
i oonline tutorial learning experiences which
gathered results on the availability of peer scaffolding and presence
from the virtual tutorial discussions. The
cee of knowledge appropriation
appropriatio
appropr
conclusion discusses the effectiveness of the instructional activity in facilitating
ng collaborative
collaborativ
collaborativ learning and implications of the findings for
enhancing student experiences of online collaborative group learning processes.
cesses.
1.1 Soc
Sociocultural
Constructivism
Sociocu
uctivi
ctivi

IE
T

C

Within the constructivist paradigm,
on learning held by two schools of thought: radical and
igm,, there are divergent perspectives
per
p
sociocultural constructivism. Both approaches
interaction and individual cognitive activity but they differ
oaches acknowledge that learning
learni involves
i
in the emphasis placed on the primacy
to the learning process. Essentially, radical constructivism (von
macy of each element’s contribution
contribut
Glasersfeld, 1997) regards cognitive
individual
ive ind
individu
al self-organization as the
th
t primary process in learning. However, sociocultural constructivism
(Vygotsky, 1962) emphasizes the
building, during which guided participation in shared knowledge construction,
he social process in knowledge build
mediated by technical and/orr psychological
learners with scaffolding that enables higher potentiality of cognitive growth.
psychologic tools, provides
vides learne
In particular, the
hee construct of the zone of proximal
proxima development (ZPD) is used to explain the learner’s potential capacity for
intellectual growth when
support through interaction. The sociocultural constructivist position also
hen
en given scaffolding in the
th form of tutor/peer
tu
assumes that from participation in interaction, there
is individual appropriation of the shared knowledge, which could transform learner
th
understandings (Rogoff,
that facilitate social interactions are vital as they provide opportunities for
Rogoff, 1990). Therefore, learning
learning environments
en
dialogue and appropriation that affect intellectual growth.
g
1.2 Constructivist-based Online Learning Interaction

In online educational contexts,
context sociocultural constructivist based courses should reflect designs that integrate learning theory and
technologyy choice. Therefore, decisions
on computer-mediated communication (CMC) technologies should be based on their capabilities to
decis
decisi
facilitate dialogic
between distant learning parties. CMC technologies support asynchronous and synchronous interactions
ogic interaction bet
be
(Ngwenya et al.,, 2004). For example,
the asynchronous CMC mode enables delayed, anytime-anywhere interactions (usually text-based
e
contributions) through
such as e-mail, discussion forums and bulletin boards. However, the synchronous CMC mode enables
ugh applications
appli
ap
real-time interaction, with
wit participants “present” at the same time, through services such as Voice over IP (VOIP) and Internet Relay Chat
(IRC). Synchronous CMC (chat) interactions are mainly text-based messages, composed and sent by participants simultaneously logged in
chat rooms. Chat messages appear on-screen as exchange threads and at a speed matching the conversational pace (Werry, 1996).
Even as communication technologies can facilitate interaction between distant students, Bonk and Cunningham (1998) cautioned
against the ad hoc use of computer supported collaborative learning (CSCL) tools without a sound theoretical framework or an
understanding of the capabilities of such tools in enhancing the learning process. Edwards (2002) added that the available technology
presents only a precondition for knowledge construction and does not represent it. To further current understanding of the integration of
constructivist learning theory and technology choice, the next section describes an online undergraduate course and the influence of
constructivist principles on its tutorial activity design.
2. DESIGN OF ONLINE COURSE AND CHAT TUTORIAL ACTIVITY
Organisational Informatics (OI) is a course for undergraduates at Murdoch University (Perth, Australia). A more detailed
description of the course is available in Lim (2006), and Lim and Sudweeks (2008). The course focuses on the area of computer-mediated
work processes. It aims to develop skills associated with the management of knowledge building organizations and the organizational aspects
of information systems development. The OI course has a blended delivery design, offering face-to-face lectures and online tutorials to
internal and external students who, respectively, undergo the course on-campus or via distant learning. To reduce transactional distance
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(Moore & Kearsley, 1996), there is significant use of Web Course Tools (WebCT) as a virtual learning environment (VLE) where students
could access synchronous and asynchronous CMC technologies, including electronic course content resources for their educational needs.
Since the external students lack face-to-face interactional opportunities with tutors and peers, a major learning activity in the course
is the online synchronous (chat) tutorial discussions. The online synchronous tutorials are held in WebCT chat rooms and the maximum size
of each tutorial group is set at 16 students with a tutor for each group. The tutorial activity aims to introduce students to the theory and
application of computer-mediated work processes, and to develop collaborative group knowledge building through active participation and
reflection on learning.
The weekly one-hour chat tutorials are virtual seminars, with a tutor-facilitator and two student presenters moderating the
discussion. The presenter role is rotated among all students in each tutorial group. In more detail, presenters moderate a ½ hour discussion
slot each in the one-hour tutorial session based on their critiques of the week’s readings. The presenter starts the discussion by highlighting
main issues in the readings, moderates and extends the discussion with questions, and encourages participation by all. The other students are
expected to read the presenters’ critiques posted in the group’s bulletin board before the tutorial, participate actively in discussions, and
reflectively evaluate the presenter with the aid of the archived discussion logs. The tutor-facilitator assesses the presenter’s performance,
quality of contribution and extent of collaborative effort displayed by all. Consistent with the course’s constructivist orientation, the tutorial
activity design involves guided interaction, peer/tutor scaffolding of learning, dialogic exchange of different perspectives, and student
reflection on learning.
3. THE METHOD: WEB SURVEY

IE
TC

01

0

The instrument was a non-anonymous web survey (Figure 1) created with Remark Web Survey®
At the
vey®
® (Principia Products, 2000).
2
end of the teaching semester, the survey was administered to 23 students from two chat tutorial groups (Table 1) with return rates
rrate of 93%
(Group 1 = 13 returns) and 89% (Group 4 = 8 returns). Both G1 and G4 had different tutors
rss but were involved in equivale
equivalent learning
activities covering the same topics.
The questionnaire included open-ended and closed questions on various aspects
ts of thee chatt tutorial experience and participants’
demographic profile. Responses to closed questions were pre-coded by the survey software
analysis was applied.
tware and descriptive statistical
st
analy
Issues of content and construct validity were addressed at the pre-test and refinement
process, with
ement stages of the survey development
develop
modifications made that improved question clarity, sequence and layout.

Fig 1: Web survey instrument
nt

Table 1: Chat tutorial groups 1 and 4
Characteristics
Cha

Group
roup 1

Group 4

Group size
ize

- 15 stu
students, 1 tutor

- 9 students, 1 tutor

Enrolment status

-1
13 Internal, 2 External students

- 4 Internal, 5 External students

Nation
Nationality

- Majority international students,

- Majority Australian students,

minority Australian students

Gender
er

- 3 females and 12 males

minority international students
- 1 female and 8 males

4. THE RESULTS

The constructivist framework of the course assumes that effective learning activity design provides opportunities for scaffolding that enables
the appropriation of constructed knowledge. Hence, it is essential to evaluate the extent to which the chat tutorial activity fosters
collaborative learning processes.
A subset of results from Lim (2006) are presented here on student experiences of peer scaffolding defined as the extent of learning
support perceived to be available from other students on clarifying content issues during tutorial discussions; and appropriation of shared
knowledge defined as the attainment of learning from contributions to discussions.
4.1 Demographics of Participants
Demographic data from the survey (Table 2) showed that G1 and G4 participants were from various cultural backgrounds, with
different English language (EL) proficiency levels and experience in using the synchronous CMC medium. G4 participants were all native
EL speakers while G1 included both native and English as a Foreign/Second Language (ESL/EFL) speakers.
There were also group level differences in experience with chat media prior to attending the online tutorials. All G4 participants
had used chat at least monthly compared to 77% of G1 participants. Moreover, 23% of G1 participants had hardly ever/never used the chat
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media. These differences provide valuable insight into the group learning processes but do not preclude comparative group analysis since
both groups were involved in equivalent learning activities covering the same topics,
Table 2: Demographic data from survey
Characteristics

Group 1 Participants

Group 4 Participants

English language
proficiency

- 5 ESL/EFL speakers
- 8 native English language speakers

- 8 native English language
speakers

Cultural background - a mix of African, Asian and Caucasian - a mix of Asian and Caucasian
students
students
Prior chat
experience

- 10 students used chat media at least
monthly
- 3 student hardly ever/never used the
chat media

- 8 students used chat media at
least monthly

4.2 Peer Scaffolding

Table 3: Extent of peer scaffolding

20
10

Peer scaffolding was measured by two questions on the availability of clarification and different
in the
rentt ideas from other students
s
group during chat tutorial discussions. The respondents indicated their extent of agreement on a scale
le from Strongly Agree (SA) to
t Strongly
Disagree (SD), with an Unable to Judge (UJ) option for one question (Table 3).
A between group comparison found greater agreement (SA&A) among G4 respondents
clarification
entss (100
(100%) on the
he availability of cla
and different ideas from peers compared to G1 (84.6%).

Questions
Group
Q.3b. The other students clarified issues on content G1
that were raised during the discussion
G4
Q.5g. The other students contributed different ideas G1
to the discussion
G4

SA*
15.4%
15.4

A*
69.2%
%

D*
15.4%

SD*
0.0%
0.

UJ*
-**

50.0%
0.0%
15.4%

50.0%
69.2%
6

0.0%
0
15.4%
1
15.4

0.0%
0.0%

-**
0.0
%

37.5%
37

62.5%
5%

0.0%

0.0%

0.0
%

*SA=strongly agree; A=agree; D=disagree; SD=strongly ddisagree; UJ=unable
unable to judge.
**The UJ option was not available for the first question.
ion.

4.3 Approp
Appropriatio
Appropriation of Shared Knowledge
Kno

IE
TC

The appropriation of shared knowledge
owledge
edge was measured by two
tw questions on participants’ perception of attainment of learning from
peer/own contributions to tutorial discussions.
ussions.
ssions. The respondents indica
indicated their extent of agreement on the same scale described earlier (subsection 4.2). Table 4 shows
x
all G4 respondents reported
contributions compared to 92.3% in G1.
orted that
th they learnt
earntt from peers’ con
cont
x
a small difference in the percentage of respondents ffrom both groups who reported that other students learnt from their
contributions to tutorial
utorial discussions
discussions (G4=50%; G1=53.9%).
G1=53
G1=5
x
approximatelyy half the respondents
responden in both groups
grou disagreed and were unable to judge that peers had learnt from their
contributions
nss to tutorial discussions.
Table 4: Appropriation
opriation
priation of shared knowledge

Questions
Questio
Q.5h.
h. I learned from other stu
students’ contributions
stud
during the discussion

Group
G1

SA*
30.8%

A*
61.5%

G4

37.5%

62.5%

Q.5i. I helped othe
other students learn through my G1
7.7%
46.2%
ntributions durin
during the discussion
contributions
G4
12.5%
37.5%
*SA=strongly agree; A=agree;
A=agre
=ag
D=disagree; SD=strongly disagree; UJ=unable to judge.
5. DISCUSSION AND CONCLUSION

D*
7.7%

SD*
0.0%

UJ*
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

23.1%

0.0%

23.1%

25.0%

0.0%

25.0%

From the sociocultural constructivist perspective, virtual learning environments that integrate constructivist theory and technology
tools should facilitate interactions that enable scaffolding and lead to knowledge appropriation. This paper described an online undergraduate
course framed by constructivist principles and evaluated the extent to which the course tutorial activity, held in a virtual classroom
environment and supported by chat technology, fosters the collaborative learning process.
A web survey was conducted covering the online learning experiences of two student groups that gathered results on the
availability of peer scaffolding and presence of knowledge appropriation from the chat tutorial discussions. Results from comparative group
analysis showed that peer scaffolding was available, but at varying extent, as efforts by other students in the clarification and provision of
different ideas during tutorial discussions. In other words, even as there was peer support in both tutorial groups, a greater degree of
collaborative peer learning was perceived to be present in G4 compared to G1.
This result may be explained by the factors of tutorial group size and participant characteristics. Since the tutorial groups differed
in sizes, with G1 (15 students) larger than G4 (9 students), it may have enabled more G1 participants to ‘lurk’, reduce their online ‘visibility’
and hence be ‘free-riders’ in the group (Jones, 1984). Moreover, the mainly text-based synchronous CMC medium may require additional
skills from learners to fully participate in the discussions. In order to keep up with the rapid speed of chat discussions, participants may need
to have prior experience in chat communication (Pfister & Miihlpfordt, 2002), good typing skills (Dykes & Schwier, 2003) and be proficient
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etc.) can lead to errors of central tendency which is the consistent selection of mid points in rating scales by respondents due to the
establishment of a comfortable pattern reinforced by an unvarying response format (Herzog & Bachman, 1981). Since, the Unable to Judge
option was offered in only one set of questions (Q.5a-5i), the results are not likely to be due to instrument design. Hence, the results indicate
respondent difficulties in accurately judging others’ attainment of learning that offer certain possibilities for modifying the tutorial activity.
Currently, the reflective peer assessments of presenters (on their management and contribution to discussion) are submitted to the tutor at the
end of the semester. It is recommended that such peer evaluations be disseminated more widely, to other tutorial group members. The
availability of peer feedback, in a timelier manner, may raise individual student’s awareness of the impact of one’s own contributions on
scaffolding the learning processes of others.
Although the knowledge gained from this single study cannot be generalized to broader populations,
lations, the
th findings and their
implications for the design of constructivist-based instructional activities may be relevant to higher education
ation
tion faculty and researchers, and
other professionals involved in distance learning programmes.

Bonk, C. J., & Cunningham, D. J. (1998). Searching for learner-centered, constructivist, and sociocultural components of collaborative
co
c
educational learning tools. In C. J. Bonk & K. S. King (Eds.), Electronic collaborators:
rators: Learner-centered
Learner-cen
Learner-c tered technologies
technologie
echnologie for literacy,
apprenticeship, and discourse (pp. 25-50). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
ociates.
Cobb, P. (1994). Where is the mind? Constructivist and sociocultural perspectives
Educational Researcher,
es on mathematical development. Ed
23(7), 13-20.

20

Dykes, M., & Schwier, R. (2003). Content and community redux: Instructor
of online communication in a
structor
ructor and student
stu t Interpretations
rpret
graduate seminar. Canadian Journal of Learning and Technology,
ogy, 29(2).
29(2).
Edwards, C. (2002). Discourse on collaborative networked learning.
Learning Conference 2002,
rning.
ning. Paper
per presented at the Networked
Netw
Ne
University of Sheffield.
Herzog, A., & Bachman, J. (1981). Effects of questionnaire length onn response quality.
Public Opinion Quarterly, 45(4), 549-559.
qual
The P
Pub
Jones, G. (1984). Task visibility, free riding, and shirking:
Explaining the effectt off structu
structure and technology on employee behavior. Academy
rking:
g Ex
of Management Review, 9(4), 684-695.

C

Laurillard, D. (2002). Rethinking universityy teaching:
A conversational
framework for the effective use of learning technologies (2nd ed.).
each
conversatio
tio
London: RoutledgeFalmer.
Lim, H. L. (2006). Constructing learning
and learner experiences of online synchronous discussions.
arning
rning conversations: A study of the discourse
d
Unpublished PhD Thesis,, Murdoch
University,
Murd
University,
ersity, Perth, Australia.
Australi
Austral

IE
T

Lim, H. L., & Sudweeks, F. (2008). Chatting to learn: A case st
study on student experiences of online moderated synchronous discussions in
virtual tutorials. In S. Negash, M. Whitman,
A. Woszcynski,
K. Hoganson & H. Mattord (Eds.), Handbook of distance learning for
Wh
Wos
real-time andd asynchronous
information
async
information
mation technology
technolog education (pp. 170-191): Informing Science Reference, IGI Group.
Moore, M., & Kearsley, G. (1996
A systems view. California: Wadsworth Publishing Company.
(1996). Distance education:
educatio
ducat
Ngwenya,, J.,, Annand, D., & Wang, E. (2004).
(2004) Supporting asynchronous discussions among online learners. In T. Anderson & F. Elloumi
(E
(Eds.),
Theory and practice of onli
online learning (pp. 319-347). Canada: Athabasca University.
Pfister, H.-R., & Miihlpfordt, M. (20
(2002). Supporting discourse in a synchronous learning environment: The learning protocol approach.
Paper
er presented at the CSC
CSCL 2002, Boulder, Colorado.
Principia Products.
Remark Web Survey® (Version 2), [Computer software], Gravis, Inc.
s. (2005
(2005). Re
von Glasersfeld, E. (1997).
9 Piaget's legacy: Cognition as adaptive activity. Paper presented at the Presented at International Congress "Does
Representation need Reality?" Vienna.

Vygotsky, L. (1962). Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press. Revised and edited by A. Kozulin, 1986.
Warschauer, M. (1996). Comparing face-to-face and electronic discussion in the second language classroom. CALICO Journal, 13(2-3), 726.
Werry, C. (1996). Linguistic and interactional features of Internet Relay Chat. In S. Herring (Ed.), Computer-mediated communication (pp.
47-64). Philadelphia, USA: John Benjamins Publishing Company.

Copyright © IETC

1175

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

PERFORMANCE ANALYSIS OF SORTING ALGORITHMS THROUGH TIME
COMPLEXITY

Blerta Prevalla, FON University; blerta.prevalla@fon.edu.mk
Agni Dika, SEE University; a.dika@seeu.edu.mk

10

Abstract:
Performance analysis through time complexity means analysing the time needed for execution of a program. It is very useful
because it provides information of how to distribute efforts and resources in order to ensure greater efficiency and to keep developers
focused on the essential goals of the program.
In this paper will be analysed the performance of five sorting algorithms via analytical methods andd experimental ones. Sorting
algorithms are chosen to analyse because many scientist consider sorting as one of the most crucial
the study of
rucial
ial problems in th
algorithms and programs.
Sorting algorithms will be implemented in C++ and tested in 3 machines with different configurations
onfigurations
ons and with differe
different input
values to see the changes of running time depending on many circumstances.
Keywords: Time Complexity, Sorting Algorithms, Performance Analysis
1. INTRODUCTION

20

By analysing the performance of a program we mean analysing the amount
To determine
ntt of computer time
time needed to run a program.
p
the performance of a program we use two approaches. One is analytical and thee other experimental.
performance analysis we use
experimental. During the per
perf
analytical methods and for performance measurement we conduct experiments.
nts.
Performance measurement indicates what a program is accomplishing
achieved. It helps programers by
hing and whether results are bbeing ac
providing them information on how resources and efforts should be allocated
measurement must often
located to ensure effectiveness. Performance
Perfo
P
be coupled with evaluation data to increase our understanding of why
adds.
hy
y results occur and what value a program
pro
prog
The problem of sorting is one of the most widely studied
meaning using computer to put
ed practical
practic
prac al problems
oblems in computer science,
sc
files in certain order. Many computer programs use sorting as an mediator
diator step and that’s why there are many sorting programs. is faced with
the problem of determining which of the many available algorithms iss best suited for his purp
purpose.
purpose
This task is becoming less difficult than it once was
w for two reasons.
easons. First, sorting is
i an area in which the mathematical analysis of
algorithms has been particularly successful: we can
predict the performance
n predi
mance of many sorting methods and compare them intelligently.
Second, we have a great deal of experience usingg sorting algofrom that experience to separate good algorithms
algo rithms, and wee can learn
alg
lea
le
from bad ones.

IE
T
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2. PERFORMANCE ANALYSIS

To analyze the performance off an algorithm we must first identify
identif the
t resourses of primary interest so that the detailed analysis may be
properly focused. We describe the
he pro
process in terms
erms of studying the runing time since it is the resourse most relevant here. A complete
analysis of the running time off an algorithm
algorithm invloves the following steps:
x
Implement the algorithm
gorithm comple
completely.
x
Determine thee time required for each
eac basic operation.
operatio
x
Identify unknown
known quantities that can b
be used to ddescribe the frequency of execution of the basic operations.
x
Develop
p a realistic model for the input to the program.
x
Analyze
assuming
yze the unknown quantities,
q
min the modelled input.
x
Calculate
time by multiplying
the time by the frequency for each operation, then adding all the products.
alculate
lculate the total running
runn
mul
2.1
.1
1 Steps in analysing an algorithm

The first step in analysis is to carefully
implement the algorithm on a particular computer. This implementation not only provides a
c
concrete object
ect to study, but also ccan give useful empirical data to aid in or to check the analysis. Presumably the implementation is designed
to make efficient
nt use of resources,
resource but it is a mistake to overemphasize efficiency too early in the process.
resourc
The next stepp is to model
the input to the program, to form a basis for the mathematical analysis of the instruction frequencies. The
mo
values fo the unknown
are dependent on the input to the algorithm: the input size is normally the primary parameter used to
wn frequencies
fr
express our results, but the order or value of input data items also ordinarly affect the running time, as well. For these sorting algorithms it is
normally convenient to assume that the inputs are randomly ordered and distinct. Another possibility for sorting algorithm is to assume that
the inputs are random numbers taken from a relatively large range.
Several different models can be used for the same algorithm: one model might be chosen to make the analysis as simple as possible;
another model might better reflect the actual situation in which the program is to be used.
The average case results can be compared with empirical data to verify the implementation, the model, and the analysis. The end goal
is to gain enough confidence in these that they can be used to predict how the algorithm will perform under whatever circumstances present
themselves in particular applications. For example, we may wish to evaluate the possible impact of a new machine architecture on the
performance of an important algorithm. [6]
Often it is possible to do so through analysis, perhaps before the new architecture comes into existence. Another important example is
when an algorithm itself has a paramenter that can be adjusted: analysis can show what value is best.
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3. TIME COMPLEXITY OF SORTING ALGORITHMS
3.1 Time complexity
The time complexity of a program is the amount of computer time it needs to run to completion. [7]
We are mainly interested in that how long does the sorting programs run. It possibly takes a very long time on large inputs until the program
has completed its work and gives a sign of life again. Sometimes it makes sense to be able to estimate the running time before starting a
program. Nobody wants to wait for a sorted phone book for years! Obviously, the running time depends on the number n of the strings to be
sorted.
We are interested in the time complexity of a program because some computer systems require the user to provide an upper limit on the
amount of time the program will run. Once this upper limit is reached the program is aborted. An easy way out is to simply specify a time
limit of a few thousand years. However, this solution could result in serious fiscal problems if the program runs into an infinite loop caused
by some discrepancy in the data and you acgtually get billed for the computer time used. We would like to provide a time limit that is just
slightly above the expected run time. Also, the program we are developing might need to provide a satisfactory real-time response. For
example, all interactive programs must provide such a response.

During the experimental study we:
x
Write a program to implement the current algorithm.
x
Run the program for different input values.
x
Get exact measurements from the actual execution time.
x
Compare results.

10

3.2 Conducted experiments for sorting algorithms

20

The analysis of the average-case performance depends on the input being randomly
domly ordered. This assumption is not
no likely to be strictly
valid in many practical situations. In general, this reflects one of the mos serious
the need to
rious
ous challenges in the analysis of algorithms:
a
properly formulate models of inputs that might appear in practice. Fortunately
this difficulty: “randomize”
y there
ere is often a way to circumvent tth
the inputs before using the algorithm. This simply amounts to randomly permuting
rmuting
g the iinput
nput file before sort. If tthis is done, then probabilistic
statements about performance such as those made above are completelyy valid and will accurately predict
performance in practise, no matter
pred pe
what the input.
Limitations of experiments:
x
x
x

It is necessary to implement the algorithm, which may be difficult
fficult
Results may not be indicative of the running time on other inputs
uts not included
ncluded in tthe experiment.
In order to compare two algorithms, the same
must be used
ame hardware
hard
hardw
dw and software
are environments
envir
environm
onm

C


In this paper will be shown the experiments done
one with
w most famous programs for sorting: Merge Sort, Insertion Sort, Selection Sort, Quick
Sort and Bubble Sort.

IE
T

We will see the following case:
¾ When we have as input random
50000, 65000, 75000, 90000, 100000 numbers. With these entries
m 1000
10000, 15000,
00, 25000, 30000, 45000,
4500
450
we will see the running time
mee of algorithms when we execut
executee them in machines with different performances like:
x
Computers with normal
ormal performance (Toshiba Satellite
Satellit with processor: Intel Core 2 Duo, 1:50 GHz, 500 MHz and 1GB of RAM
memory)
x
Faster Computer
puter (T555 Dell Studio, the processor:
process Intel Core 2 Duo P7450 1033 MHz, 2.13 GHz, 1033 MHz and 4GB RAM
memory)
x
Slowerr one (Dell Latitude
D800, Intel
(R) M processor 1.70 GHz, 209 MHz and 512 RAM memory).
Latit
el (R) Pentium
P
Table 1. Result
the program Merge
esult
ult for executing th
Merg Sort in three different machines :

Merge Sort

N

Dell
studio
dio
1555

Toshiba
oshiba
Satellite
Satelli
ll
A200
A
A20

Dell
Latitude
D800

10 000

0.3750

0.6050

1.7520

15 000
25 000

0.5620
0.9220

0.7810
1.2930

2.6340
4.3860

30 000

1.0940

1.6250

5.2480

45 000

1.6560

2.6310

7.9210

50 000

1.8590

2.7630

8.7430

65 000

2.3600

3.6440

11.3460

75 000
90 000

2.7820
3.2810

3.8930
4.6780

13.1190
15.7330

100 000

3.6720

5.1820

17.5350

Figure 1. The comparison of running time for MergeSort



Copyright © IETC

1177

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

Table 2. Result for executing the program Insertion Sort in three different machines :
Insertion Sort

10 000
15 000
25 000
30 000
45 000
50 000
65 000
75 000
90 000
100 000

Dell
studio
1555
0.1410
0.3280
0.9060
1.3130
2.9370
3.6560
6.0940
8.2810
11.7500
14.6250

Toshiba
Satellite
A 200
0.2440
0.4610
1.2810
1.8420
4.6250
5.1280
8.6220
12.5440
17.5940
20.4590

Dell
Latitude
D800
0.5110
1.1810
3.8560
5.0770
10.8760
13.4690
24.1850
30.7340
43.8930
55.1300

Table 3. Result for executing the program Quick Sort in three different machines :

10 000

Dell
studio
1555
0

Toshiba
Satellite
A 200
0.014

01

Figure 3. The comparison of running time for QuickSort

Quick Sort
N

0

N

Figure 2. The comparison of running time for InsertionSort

Dell
Latitude
D800
0.030

0

0.019

0.120

25 000

0.016

0.029

0.120

30 000

0.015

0.039

0.160

45 000

0.032

0.054

0.251

50 000

0.031

0.062

0.320

65 000

0.047

0.080

0.381

75 000

0.047

0.091

0.421

90 000

0.046

0.113

41
0.541

100 000

0.047

0.128

0.671
0

IE
TC

15 000

Table 4. Result for executing the
he program Selection Sort in three di
different machines :
Selection
tion
n Sort
So

Figure 4.The
4.T comparison of running time for SelectionSort

10 000

Dell
studio
udio
dio
1555
0.5320
0.532

T
Toshiba
Satellite
t
A 200
0.847
0.8470

Delll
Latitude
D800
2.0720

15 000
00

720
1.1720

1.6680
1

4.61
4.6160

25 000

3
3.2190

4.7890

1
12.6180

30 000

4.6410
4.641

6.6740

18.0960

45 000

10.5150
5150

16.6840
16.68
8

39.5670

50 000

12.5940

18.2250
1

48.1900

65 000

20.3590

28.8850

78.3920

75 000

26.4380

36.6340

101.5860

N

90 000

39.8900

50.7140

140.2720

100 000

45.2340

62.0270

168.1320
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Table 5. Result for executing the program Bubble Sort in three different machines :
Figure 5. The comparison of running time for BubbleSort

Bubble Sort
Toshiba
Satellite
A 200
0.8410

Dell
Latitude
D800
2.1630

15 000

1.2040

1.6780

4.8170

25 000

3.3430

4.8870

13.4490

30 000

4.8280

7.7300

19.2380

45 000

10.9850

16.0330

43.3820

50 000

13.3440

19.8430

53.5470

65 000

22.7030

32.6130

90.2900

75 000

30.1560

50.1970

126.4020

90 000

43.4690

67.4900

173.6290

100 000

53.8750

85.1890

216.6920

10

10 000

Dell
studio
1555
0.5310

N

4.

CONCLUSION

C

20

From the results presented in the tables and the graphs above, we can see that the performance
ormance and
d the running ti
time of a program
pro
depends
directly from the machine we are running it.
If we see the Merge Sort program for sorting 100000 random numbers we see that on the faster computer iit took 3.672 sekonds to
sort them, and in the slower computer it took 17.535 almost 14 seconds more.
e. The faster computer
comp
computer for sorting
sorti 100000 elements with
Insertion sort program needs 14.625 seconds and the slower computer needs
ds 55.13
3 seconds to sort thos
those numbers.
numbe
We can see that the difference here is bigger than in the Merge Sort, its almostt 41 seconds. In co
contrary, the difference in running time
contrar
of sorting 100000 numbers with Quick Sort is much smaller, it takes
es only 0.047 seconds for sorting
sorting the elements with the computer with
better performances and 0.671 seconds for the slower computer, 0.624
624
24 seconds more.
mor
Bubble Sort and Selection Sort in principal are programs
and they are not so propriate to use
ms that needd more
ore time to do sorting,
sorti
because they need much more time. Selection Sort running on the faster
seconds to sort 100000 numbers and almost
ster computer needs 45.234
45
123 seconds more for sorting them with the slower computer.
Even though Bubble Sort its famous for sorting
it is easier to program it, still it takes more time to sort than any other
ting because
b
sorting algorithms. It takes 53.875 to sort 100000 elements
and 216.692 seconds for sorting with the
lements
ements on the computer withh high performances
pe
slower computer.
We can conclude that the slower a program
ogram is, the bigger iis the difference
ce when we execute it on different machines.

IE
T

A full performance analysis
of effort that should be reserved only for our most important
sis like that above requires a fair amount
a
algorithms. Fortunately, theree are many fundametal
ffundametal methods that do
d share the basic ingredients that make analysis worthwhile:
x
Realistic input
nput
put models can be specified.
x
Mathematical
can be derived.
matical descriptions
descrip
d
tions
ns of performance
pe
ca
x
Concise,
developed.
cise, accurate solutions can be develop
x
Results
variants and compare with other algorithms, and help adjust values of algorithms parameters.
esults can be used to compare variant
varia
We conclude performance analys
important
because we can predict the time needed by a program to solve a problem and also we’ll
analysis is very importa
t
know how too distribute efforts and
a resources in oorder to ensure greater efficiency.
These are
intellectual challenge, and deserve the attention that they get.
re the areas involving the most significant
signifi
sign
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INTRODUCTION
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Abstract:
The application of various Learning Content Management Systems (LCMS) comes more and more into the forefront at different levels and
different areas of education. Among LCMS-s – beyond the diverseness of the service – there are free of charge and business versions. The
education sector favors free-ware software because of financial problems. The other aspect that the directors of educational institutions deem
important is the stability of the functioning of the chosen system. In the case of the present study, the chosen function is a wiki application
found in the German-developed ILIAS and the New Zealand-developed MOODLE. In the article, the same function
on in the two most popular
LCMS-s in Hungary is explored, as well as the creation of wiki, and the possibility to include it in education.
on. The
Th authors present their
conclusions after having tested wiki applications in undergraduate programs, and show the pitfalls as well. Two independent
independe majors and two
independent subjects were included in the experiment.
Keywords: wiki, eLearning, LCMS, ILIAS, MOODLE, education
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The strange starting position was that the teachers and the students learned web 2.0 at the same time.
grope in the dark,
me. Teachers themselves grop
trying to find the right directions, and at the same time, they are forced to pass on the little
are often
ttle they acquired. Also, the undergraduates
undergra
under
equal partners in the testing of different mutual knowledge-constructive applications, and in the preparation for iintroducin
introducing it into education.
This experience will be presented in the following paragraphs. The methodology off the work will be introduced firs
then concrete examples
first, th
from subjects, finally the conclusions.
The aim was to establish an open structure, free encyclopedia similar to Wikipedia
various professional, community
edia for the fulf
fulfillment
fillm
of variou
tasks. Involving the largest possible proportion of students in this dialogue-based,
collective
work is an important
ogue-based,
sed, community building
buil
co
aspect, and with this we hope that the various tasks attached to the encyclopedia (later
encyclopedias) can aid in the organization of
(later on encyclop
encyclopedias
information, can inspire the review of academic material, and can place
ace the creative process in the forefront.
forefro Through the use of these Wikis,
fore
students can become acquainted with the advantages and disadvantages
advantages
vantages of cooperative learning,
learning, and they can become enriched with
preparedness and experience that belong to the important sphere of e-competence. The observations,
observatio
observation meaning continuous feedback, develop
the critical sense of editors and readers, and the continuous reworking
ing
ng of wiki pages
pages modul
modulate and deepen the acquired knowledge through
rethinking the material and the introduction of new aspects.
TYPES
OF WIKI
T
IKII

Content-Based Wiki Types

Thematic or Specialty Wiki
ki
The thematic or specialty
discipline, an undergraduate major, or a sector. Through it, undergraduates can
alty wiki can be in connection to a di
dis
compile exam requirements,
publications in connection with the subject as current events in a systematized form, and
uirements,
ements, exam questions,
que
publicatio
they can make compilations
professional
ompilations and research pr
ofessiona literature. It can be assigned to only one course or subject for the processing of
its material. However, according to some colleagues,
it would be expressively harmful to use wiki for the working out of concrete
colleag
c
exam questions.
useful,
stions.
tions. It would bbe by all meanss usef
useful nevertheless, to share the materials of class reports, presentations in this form.
Collection
ion
on Wiki
Wik
In a collection
llection wiki, students
stude can share their
th class notes, supplementary, not mandatory, but recommended materials, case-studies with
one
ne another – the professionally checked
check materials have to be marked – and they can post examples, or they can click on their own
che
reports about their internships. The accounts of their experiences at factory visits, conferences, workshops can be posted as well and
alsoo useful experiences. If the st
students do group work, documentation of that can be posted together with summaries reminders, and
stu
schedules.
dules. Naturally, the teacher
teach of the subject has to encourage students to do these.

IE
T

x

C

Creation of thematic or specialty wikis,, oorr those
collection wikis can come into question. For what can one or the other be
ose with no themes: collecti
coll
suitable?

x

Wiki Types Based
ed on Editing
E
x

x

Wikis Edited by Students
S
St
The need for students to be productive is an obvious goal, they should produce creative content, they should compile texts (in the broad
sense), which are consciously built up and logically structured, they should develop their ability to see the significance of something
and develop their writing abilities. This preparedness is definitely needed for students to be able to write their thesis and defend it.
When creating wikis, if the teacher supervises it, citation and writing footnotes can be practiced, and it can become routine work. Since
cross-linking among certain wiki pages can be created, the practical importance of intertextuality, systematic approach, and networking
can be brought closer by the use of the wiki, and also to the significance of the integrative approach. The limit to this action is the
capacity of teachers, and the time and energy they put into instruction.
Wikis Edited by Teachers
Systematized wikis are needed, so that students, starting out from these structures, learn to put their knowledge, collected material in a
logical order in the course of doing their own tasks. It is beneficial if the teacher shows a model: how should a page be arranged, how
should links look like, when should they use footnotes, how should they highlight the main points, how should cross-links be created,
etc.
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Non-Subject Specific Wiki
The following will be a general example of students (all of them) creating a wiki from the “thesis” topic.
Main page: Recommendations of professional literature for those writing their thesis, pages starting from here:
o a) page: computer engineers
o b) page: engineering management students
o c) page: economic management studies students
Under these will be the relevant, current, non-evadable literature, for example, multimedia, e-learning, system development, programming,
etc. sorted according to the topics.
Researching literature can be connected to several reviews, and it can be given as a task to check one another's work, which also requires
practice in research and a sense of criticism.
QUESTIONS OF AUTHORIZATION
In relation to authorization, the following questions arise during the editing of a wiki:
x

10

Who should see the wiki? Only the members of a course? Only those who had a concrete task in creating
All the students of a
eating it? A
specialization?
x
Who should receive writing or deleting rights?
x
Is it worthwhile to shut down a wiki at the end of a group project, or the main point would again be lost in doing this? (We would
receive static material, which is appropriate for increasing our knowledge, and serving as background
ackground material, and with tthis it would
be the end? When and until what time should a wiki or its entries be available for commenting?)
nting?)
ng?)
x
The teacher should be the owner of the wiki (it is equal to having full administrative
ve rights
hts in ILIAS and Moodle). If it is not the
teacher, then who?
x
Is it necessary to assign roles to students in order to differentiate rights? What can
n be the didactic
dactic reasons for this?
To answer these questions, one has to be familiar with the hierarchy of an institution
on and also with the number of students
stude attending it. One
has to know how much courses overlap, how different programs are in a given institution.
stitution.
titution.

20

THE MEASURABILITY OF ACTIVITY
ACTI

The use of wiki at the institutional level is an opportunity, which can
every teacher and subject
an be used in a multifaceted way.
way However,
H
leader has to decide individually and freely to include it in a course.
e. If a teacher chooses to do so, he or she has to define the exact manner of
participation. He or she has to decide how it counts towards evaluation
semester, can one receive a grade after having
valuation
uation at the end of the semeste
completed the task (recommended grade). How can he or she motivate
work,
how can he or she check individual
motivat
tivate students
nts to do group
g
w
performance. (In ILIAS, on the Page History tab, the modifications can
content, new content, etc. In Moodle, the History tab
an be seen: deleted conten
conte
informs the teacher about the author, changes, last modifications,
and links).
difica
ks).

IE
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Unfortunately, as experience shows, if we do not
mandatory to write wiki
(or do other kinds of exercises, tasks), the students will
ott make it ma
mand
wikiss ((o
not participate voluntarily (especially full-time
It should
mee students).
stud
shou be an integral
gr part of a course to provide a function in the learning
gra
process, aid in the preparation for exams, and also grant success and/
and/or community experience for students. The wiki is successful if it aids
and/o
cooperative learning, improves cooperation,
self-reflexive ability as well. In order for this to happen, it is necessary not to
tion, and critical and self-reflexiv
self-refle
have strict rules, we should let students
ts provide us with their own ideas
ideas, or those of the group.
After the work is done (or during the working process), the teachers
can evaluate the students, since the tracking functions show who took
teachers ca
part and to what extent in the editing
diting of the encyclopedia. The creator
crea of the page can be seen, also who visited and/or modified the pages
creat
and how many times, and what
The critical student need not modify the entry, since he or she can also post
hatt he or she added or deleted, etc. T
public comments, or he orr she can
herself.
ca post
ost notes
note for himself
himself or hers
A PRACTICAL EXAMPLE

Those participating
ating in the experiment were full-time,
full-time engineering management freshmen in their second semester of the academic year 2008full-tim
2009, Business
framework.
ess Communication course
c
framewor There are many topics, where group level development is considered reasonable, since in
the framework
ework
k of Business Communication,
Communication, the
Communicati
th primary goal is for students to acquire all kinds of communication knowledge, and to get to
know those rules of conduct and phenomena,
phenomen which are necessary for being successful in business life.
phenomen
x
A wiki can be created to present document
types of written business communication:
do
d
Mainn page: Business documents,
pages opening from here: minutes, orders, calls for offers, memos, employment contracts,
docume
docum
agreements,
ents, etc.
et
x
The inter-cultural
topic offers itself, where the systematization of important rules of conduct and manners can bring
cultural communication
commu
comm
good outer- or overv
overview upon the meeting of diverse cultures (unfortunately, only a fraction can be built into the tight curriculum: the
overvie
use of colors off th
the Arab culture, certain gestures, a few typical characteristics of the business practice of the largest European
countries). A task can be to collect rules, cultural/national peculiarities pertaining to a culture or country. Another task can be to discuss
the material in the division of certain elements of business life:

Business communication, pages opening from here: meetings (in Arab culture: in Germany, in the USA, in Great Britain, in Japan,
etc.), clothing (according to the above-mentioned), hospitality, gestures, etc.

Tools of business communication, pages opening from here: business cards (general and local peculiarities, exceptions, etc.),
seating, business gifts, etc.

Building an Image
Students can use the topic to subsequently plan or analyze a campaign, and then the pages will be done according to certain work
processes, from briefing through scheduling and the wording of creative messages, all the way to compiling a media-mix and to the
possible methodology of the evaluation of the campaign, or in the case of an opposite topic, from it appearing in the media through
the unraveling of messages to the achieved effect:
Main page: XY campaign, pages opening from here: organizer, target audience, scheduling, mix of tools (public square, local
selling, event, etc.), etc.
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Figure 1, The main page of the Business Communication test encyclopedia for the signaling of editing possib
possibilities

20
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In the case of such a wiki, a connection can be searched for with other courses. If we worked with the procedure
rocedure in the above-mentioned
abov
abo
example, the connection with the Human Resources subject is obvious: what kind of personality is needed
tasks,
eeded for
or certain types of tasks
ta
s what can
be the angle of selection of Human Resources. For example, wording creative messages – requirements
the
equirements for creative professionals,
profession
profes
project-coordinator, customer service manager, graphic artist, etc.

C

Figure 2, The work
k of an engineering manageme
management sstudent in the Business Communication subject

IE
T

The other group in the experiment
engineering students in the first semester of the academic year
ntt were third-year, full-time, BSc computer
co
com
2009-2010, in the Multimedia course
ourse fframework.
Within the framework of this
his
is course, the teacher was able to rrely on experience from the previous semester, and an e-Learning course
material was ready for wiki
ki use. In the be
beginning, there was some resistance, some restraint to the novelty. The students did not take it
seriously at first, so they
topics to the middle of the semester. The list containing the optional areas covered
ey left tthe cchoosing
hoosing
ng from the given to
the whole subject material
material, which made it possible
possib for sstudents to research areas of interest to them, and thus students were able to receive
thorough knowledge
edge
dge of one part of the subject. Every
Eve topic had to be done by two students. There was an important reason for this. It was
also their task – since this was the first class, to wh
which the possibility of the creation of a wiki entry was available – to comment on the work
of those who
hoo chose the same topic.
top At first, this caused the greatest opposition. Everyone waited for their partners to check their work first.
Then, depending
positive or negative, they either took revenge, or over-praised the other. In order to eliminate this, the
epending
ng on the comment being po
positi
teacherr commented on the entries first, tw
two weeks before the end of the semester. Thus, the students had time to revise their wiki entries
based onn teacher evaluation, before their
thei final evaluation. These marginal conditions were announced at the beginning of the semester.
Figure 3-4 shows the work of the students,
which they have done from topics in the area of multimedia.
stud
stu

Figure 3, A detail of a student wiki entry on animations
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Figure 4, The presentation and comparison of not free of charge image-editors, student entry
ntry

10

After having resolved their initial opposition, the students started their work. Naturally, they made many mistakes.
misinterpreting the
istakes.
stakes. Some, m
task, relied on Hungarian Wikipedia entries, or copied whole texts from there, pertaining to their topic,, andd tried to solve their
th
thee tasks in this
way (they thought that the goal was to be able to make a wiki entry). Others, at first, had an indisposition
ition towards
owards the task, and they
th inserted
pictures, videos into their work with that attitude, but the characteristic of the subject demanded it from them. The tteacher ccalled
alled
led the
t attention
of the students to these common mistakes, shortcomings with a comment in the subject forum.
revised
their
m. The students, reacting to this, rrev
i
wiki entries. The teacher posted suggestions on specific problems in the given entry.

20

On the whole, the semester can be deemed effective. All active students made their wiki entriess in the chosen topic. There
Ther were drop-outs
this semester as well, but those students did not even begin the semester, or they stopped
first few weeks.
pped attending the course after the firs
Those students, who were opposing it, became open to it at the end of the semester.
err. There were many cases when the sstudents complemented
their work with their own animations. Their creativity was seen in the arrangement,
ment,
nt, in the use of color, or font types.
type Their sense of criticism
progressed a lot during the semester. The 63 students who participated in this
semester.
is experiment
eriment had a successful
succes
semest
In the next semester, there are many plans; one of them is to have students
dents evaluate the wiki
wi entries
entries of the previous year, setting up a system
of criteria. Thus, their sense of criticism will progress, and also theyy will practice
publicly on-line, and they will see
practice
ice expressing their opinion
opini
opin
its power. After having evaluated the work of other students, they
own
entries, of course, based on the system of
hey have to make their
t
wn wiki en
criteria set up by them. Their work will be evaluated according to thee same criteria.
CONCLUSION
USION

IE
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The following queries and suggestions will be enumerated
connection with thee appli
application of a wiki:
umerated in con
1)
Upon introducing wiki, participants havee to understand
mode of participation, and conditions of wiki education. This
understan the cconcrete aim, mod
will promote a positive attitude, and thus
huss there will not be as much
mu opposition.
2)
Students, supposedly, do not have much experience in editing a wiki,
wi and so, in some way, they have to understand the wiki approach,
editing options, and modes. (Even
knowledge
of the subject, these are not organized.)
enn if they pos
possess previous knowledg
now
3)
They have to understand the concrete functions of editing a wiki.
on the experiments, students can, basically, rely on their word
wik Based
B
processing experience received
education. (Observations showed that students missed the formatting options of
eived in the course
course of their education
justifying and underlining
ng in ILIAS
ILIA that they
they were used to in word processors.)
4)
It is recommended to create a wiki “sandbox” in order for the students to learn and practice editing functions. This significantly aids in
promoting wiki (at
att an institutional level)
level by means of free
fr accessibility.
5)
One cannot turn
of its arrangement. Users use links to become acquainted with the material.
rn
n the pages of a wiki like a book, because
be
Reaching different
fferent pages can thus be done through
throug hyperlinks. The structure has to be ready at the beginning of the course if we would
thr
like to cover
ver all of the selected subject-matter, and would not like students to be forced to wait for one another’s work (and the creation
of new
not determine the structure beforehand, students can take the liberty to find entirely unique
w – lower level – pag
pages). If we do no
solutions,
on their work. There will be students working on one page, and there will be others who
utions,
ns, and it will be hard to do a follow-up
follo
edit
dit their topic from pages opening fro
ffrom one another. This latter one is not necessarily a problem.
6)
wiki? Should it be bequeathed, or should it become public after being checked, even for students in
What should happen to a finished w
other
er courses? Should we delete
delet it and the students of another semester should start over? (This would be an old, hardened teaching
approach,
ach, secondary school level). Or should students of later courses receive the finished pages, and the checked content should
function as a curricular aid?
ai One possible means of use is if it serves as edification to forthcoming classes, hereby, developing their
sense of criticism
icism and
a its
it effect.
7)
Their knowledge
it possible for students to find their way in such a non-linear curriculum. How can we depend on the so
ge makes
ma
m
released subject content to be accessible and learnable for every student in the course? Will he or she be able to find every page? The
supposedly ready material is always in need of more improvement. One possible way to do this is to continuously check in the log
files, which pages come out from the studying circle of users. The material should be revised according to these results.
8)
For the time being, it is not possible to export wiki, it cannot be copied, multiplied, only cross-linked, and content cannot be extracted
from it in order to be able to copy it somewhere else, and it is not available in offline mode.
9)
If a student received administrative rights, we have to give up evaluation through the system, because students can grade one another
and themselves as well. This can be a mode of evaluation; students can learn self-evaluation and the evaluation of others.
10) To what extent should a teacher determine which student should work out which topic? During the experiment, students had a chance
to choose from a list covering the whole subject, and thus everyone was occupied with an area of interest to him or her.
11) What should be the order of reading? Who should do it? How often should the teacher scan the contents, at which point should he or
she intervene and to what extent? The work of how many students can be controlled by one teacher? Above a certain number,
checking, tracking, motivation can lay a disproportionately large burden on the teacher, it multiplies tasks. Moreover, the aim is to
form content in interaction with the participation of many, in every subject and area.
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Bilgi çaında yeni teknolojilerin getirdii yenilik ve gelimeler, eitim alanındaa da etkili olmu
olmu,
eitim
olm
, geleneksel
eneksel ee
itim yöntemleri
deimi ve geleneksel eitim kurumlarının yanı sıra sanal üniversite veya okul gibi ortamlar
balamıtır. Bilgi
mlar da eeitim
itim hizmetleri vermeye ba
ve iletiim teknolojileri alanındaki yenilik ve gelimeler eitim ve öretim süreçlerindee köklü de
deiikliklere
bilgisayar ve internet
iikliklere yol açarken
a
bilg
eitimin vazgeçilmez unsurları olarak ön plana çıkmı ve “e-örenme” eitim teknolojilerinin
knolojilerinin içinde önemli
knolojilerin
emli bir
bi yer tutmaya balamıtır.
Powerpoint birçok kii tarafından sunumlarda kullanılan bir programdır. Son yıllarda
larda
arda ise bilgisay
bilgisayar temelli öörenme
renme
renm amacıyla kullanılan bir
sunu programı olarak E-örenme ile ilgilenenler için PowerPoint Microsoft sunu
unu programı
program
pro
ı yeni
ni bir alan
a oluturmaya
oluturma balamıtır. E-örenme
ile uraan eitimciler, yüksek maliyetli eitim araçları ile yapabilecekleri birçokk eitim
yoluyla gerçekletirebilirler.
ee
it
itim etkinliini
etkinliini Powerpoint
Po
Powerpoint tasarımı hazırlanmadan önce eitimci baarmak istediini
nii en iyi ve en eetkin ekilde
lde nasıl
nasıl baaracaını, tasarımının temel
ilkelerini ve çerçevesini, hedef kitlesinin özelliklerini, bu özelliklere en uygun eitim
multimedya özelliklerini ne
eitim
e
m metotlarını
metotlar
meto ını vee etkileimli
eetkil
ekilde kullanacaını iyi bilmek durumundadır.
Anahtar Sözcükler:E-örenme, Web Tabanlı Eitim, Powerpoint,
Eitim
werp
Eitim
itim Technolojisi
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Abstract
In the age of information, the innovations and
introduced
nd developments
de
ntroduced
ed with new technologies have been influential in the field of
education as well. Hence, traditional education methods have changed
addition to traditional education institutions, virtual
d and
nd in add
ad
environments such as e-university and school have also started
to offer educatio
educational
services. The innovations and developments in
star
ducati
information and communication technologies ha
and education processes and have taken stage as
have
ve introduced rooted
root changes inn training
t
compulsory parts of computer and internet
et education thus started tto occupy a critical position in “e-learning” education technologies.
PowerPoint is a widely preferred program
ram for
or presentations by many
man ppeople. However, PowerPoint Microsoft presentation program has
recently started to form a new field for a presentation program that
that can be used to serve computer-based learning for the followers of elearning. The instructors engaged with e-learning can perform various
educational tools via PowerPoint. Prior to preparing PowerPoint
various costly
c
design, the instructor is supposed
osed
sed to know well how to achieve his/her objective in the most effective way, the main principles and
framework of design, the characteristics
aracteristics
racteristics of target group, the most applicable education methods fitting to these characteristics and how to use
interactive multimedia qualities.
alities.
lities.
Key Words:E-learning,
Education Technology
E-learning, Web Based Education, Powerpoint,
Po

GR


Günümüzde
giderek artmakta, bilgi teknolojisi alanında hızlı gelimeler yaanmaktadır. Bilgi ve iletiim
nümüzde bilginin önemi g
gidere
teknolojileri
alanındaki
gelimeler
ojileri alanı
alan
ındaki yenilik ve geli
geli
mel
me eitim ve öretim süreçlerinde köklü deiikliklere yol açarken bilgisayar ve internet eitimin
vazgeçilmez
ilmez unsurları
unsurları olarak ön plana ççıkmakta, bir dier yandan “e-örenme”, “web tabanlı eitim”, “e-eitim” gibi farklı kavramlar eitim
süreçlerinde
Hızla gelien ve karmaıklaan teknolojik olanakların paralelinde teknolojinin eitim alanındaki
de etkili olmaya balamaktadır.
ba lamakt
balamakt
kullanımına etki eden birçok faktörden
de söz etmek mümkün hale gelmektedir.
faktör
faktö
Bilgi toplumu için ffarklı
tanımlar yapılmakla birlikte bu tanımlarda ortaya çıkan ortak öe, bilgi teknolojisi kavramının bilgi
fa
toplumunun en belirleyici
göstergelerinden birisi olduudur. Özellikle son 20-30 yıl içerisinde hızla gelien bilgi teknolojilerinin toplumsal
lirleyici gö
ve ekonomik süreçlerdeki
rdek etkileri göz önüne alındıında, Toffler’in “Üçüncü Dalga” olarak tanımladıı döneme “Bilgi Çaı”, bu dönemin
rdeki
ortaya çıkardıı topluma da “Bilgi Toplumu” denildii görülmektedir(Özden, 2002:14-15). Bilgi çaında, öretme ve örenme süreçlerinde
iletiim teknolojilerinin kullanılması balamında “e-örenme” kavramı da yaygın olarak kullanılmaktadır. En temel olarak “e-örenme”,
uzaktan eitimin elektronik ortamlar (internet, intranet vb) yoluyla gerçekletirilen sesli, görüntülü, interaktif ve “e zamanlı” veya “e
zamanlı olmayan” eitim-öretim etkinliklerinin genel adıdır. Bazı kaynaklarda, e-örenme yerine sanal örenme, online örenme, web
tabanlı örenme, teknoloji tabanlı örenme terimleri geçmektedir. Temel olarak hepsi bilgi ve iletiim teknolojilerini kullanma süreçlerini
ifade etmek için kullanılsa da aralarında bazı farklılıklar olduu göz önünde bulundurulmalıdır. E-örenme; sanal sınıflar ve sayısal
teknolojilerin ibirliini de kapsayan geni bir uygulama ve süreç olarak ele alınmakta, bilginin üretilmesinde, daıtılmasında, eitim
materyallerinin hazırlanmasında ve iletilmesinde e-örenme sürecinde elektronik araçlar kullanılmaktadır (Karaaslan, 2008:22). E zamanlı
örenme; eitmen ve örencinin sanal ortamda aynı anda karılıklı olarak etkileim kurarak salanan örenmedir. Bu yöntemle, bireyler
internet ve intranet aracılıı ile e zamanlı içerik ekleyebilmekte veya veri tabanlarına, örenme kaynaklarına eriebilmektedirler. E zamanlı
olmayan örenme ise, örenci, internet ve intranet sistemi olmasa da CD, DVD veya eitim paket programları ile örenme sürecine
katılabilirler.
nternet, birbiriyle tüm dünya üzerinde yayılmı bilgisayar alarının birleiminden oluan bir teknoloji olarak bilginin yayılmasında
en önemli araçlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Bilginin sunum çeitlilii, sunum hızı, sunum kapasitesi ve benzeri olanakları açısından
(ucuz, çabuk ve kolay eriilir olanaklar vb) internet bugün rakipsiz bir teknoloji olarak görülmektedir. Veri toplama, dinamik pencereler
aracılıı ile düüncelerin paylaılması, web tabanlı veri kaynaklarından ve elektronik dergilerden literatür tarama, internetin eitim amaçlı
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kullanım alanlarından sadece bazılarıdır. Sınıf ortamında verilen derslerin canlı olarak internet üzerinden aktarılması ya da ders notlarının
internet a sistemi üstünde tutulup sürekli olarak kullanıma sunulması en sık rastlanılan internet ile ilgili eitim
uygulamalarıdır(Karaaslan,2008:7). Günümüzde yaam boyu örenme kavramı da gittikçe yerlemektedir. Yaam boyu örenme kavramı
eitim kurumlarını zorlamakta; böyle bir baskı, uzaktan eitim anlayıının yerlemesinde etkili olmaktadır. Uzaktan eitimde u an gelinen
son nokta, internet yoluyla eitim uygulamalarıdır. Bu uygulamalar, gelien web teknolojileri ve bilgisayarlı konferans sistemleri sayesinde
zaman, mekan ve uzaklıktan baımsız bir ekilde örencilerin birlikte çalımalarına olanak vermektedir(Kaya&Önder, 2002). nternet
yoluyla video konferans, web konferans, e-örenme ortamları oluturulmakta; teknolojik olanaklar, yaygın veya örgün öretim imkanlarını
gelitirmekte, bir dier yandan da etkin kullanılan teknolojiler eitimde kalite ve verimi artırmaktadır.
Baka bir açıdan ele alındıında; yeni teknolojilerin eitim alanında kullanımının giderek daha zorunlu hale geldii görülmektedir.
Yeni teknolojilerin eitimde kullanımını zorunlu hale getiren çeitli nedenler arasında örenci sayısının hızla artması, öretmen/örenci
oranlarında ortaya çıkan öretmen yetersizlii, bireylere öretilmesi gereken bilgi miktarının çoalması, bu sürecin doal sonucu olarak
içeriin daha karmaık bir duruma gelmesi, eitime yönelik talep artıı ve bireylerin eitim olanaklarından daha fazla yararlanma istekleri
(Alkan, 1984: 9-14) sayılabilir. Bilgisayar teknolojileri, örencilerin eitim süreçlerini desteklemekte, örencileri motive etmekte ve günün
artlarına göre deiebilen eitim gereksinimlerine yanıt veren daha esnek ders içerik planlarının hazırlanmasına da olanak vermektedir.
E-Örenme Amaçlı PowerPoint Tasarımı ve Sunumu

20

10

Microsoft PowerPoint programı, bilgisayar aracılıı ile belirli bir konunun hedef kitleye, sınıff ortamları
ortamlarında
ortamlar
ında veya konferanstoplantı salonlarında aktarılması amacıyla yaygın olarak kullanılan, bilgisayar destekli öretim ortamlarında
mlarrında çok amaçlı
amaçlı ders sunumları
tasarlamaya olanak veren sunu yazılımlardan biridir. Son yıllarda bilgisayar temelli örenme amacıyla
programı olarak
la kullanılan
kullan
anıılan bir sunum pro
prog
e-örenme ile ilgilenenler için de yeni bir alan oluturmaya balamıtır Microsoft Office programı içinde yer alan PowerPoint, metin,
met tablo,
m
resim, fotoraf, ses, video v.b öeleri bir arada sunabilen bir tasarım zenginliine sahiptir. ( Gelili,
Eitimciler
lili, 2009:157) E
E
itimciler veya profesyonel
pro
eitim planlamacıları yüksek maliyetli eitim araçları ile yapabilecekleri birçok eitim etkinliini
gerçekletirebilirler.
nliini
ni Powerpoint yoluyla gerçekle
Kullanım ve tasarım potansiyeli oldukça yüksek bir program olan PowerPoint’ in e-örenme
kullanılması
renme programlarında
programlar
kullan
lanıılmas
lmasıı yeni bir alan
olmakla birlikte giderek gelimektedir. Yapılan çalımalarda web tabanlı eitimin
gelitirildii
min yaklaık
yaklaık %12’sinin Powerpoint’le
Powerpoint
görülmektedir. Ancak eitim sunumlarının çounlukla sıkıcı, monoton, madde
belirtilmektedir
adde imli
im sıralı
sıralı listelerden
lerden olutuu
olutu
(www.elearningguild.com).
Geni kullanıcı kitlesine sahip PowerPoint görsel ve iitsel kanallara aynı
ynı anda hitap edebilen, ekonomik ve zaman kazandıran bir
sunum aracı olduu halde çou kullanıcı, Powerpoint olanaklarını tam olarak
sunumlarını madde imli metinler
ak kullanmamakta,
kullanmamak
llanm
ta, Power
Powerpoint sunum
halinde hazırlamakta ve aırı bilgi yüklü slayt tasarımlarına dönütürmektedirler.
mektedirler.
ektedirler. Oysa ki zihnin algılama
al
algılama özellii, belli bir sürede belli
miktar bilgiyi depolamakta ve analiz edebilmektedir(Mills, 2007:2). Özellikle PowerPoint slaytları
slaytları web
w tabanlı ortamlara uygulanmadan
önce dikkatle gözden geçirilmeli, çok fazla metin veya okunması zor
or yazı
yaz
ya ı karakterleri,
arakterleri, karmaık
karma k grafik
graf tasarımları veya arka planlar ya da
etkili olmayan animasyonlar kullanmaktan kaçınılmalıdır( Piskurich,
kurich,
ch, 2002:196). Özellikle e
eeitim
itim ortamlarında doru hazırlanmayan ve
sunulmayan tasarımlar oldukça yetersiz ve etkisiz kalmaktadır. Web
ortamında
eb ortam
or
ındaa e-ö
ee-örenme
renme amaçlı
amaç olarak hazırlanan ve genellikle dikkat
daıtıcı animasyonlar veya anlamlı olmaktan ziyade dekoratif grafikler
afikler
fikler içeren, aırı
aırı ya da tekdüze renk kullanılan yetersiz düzeyde
hazırlanmı PowerPoint sunuları kullanıldıı görülmektedir.
Birçok
e-örenme
programı, tasarım hatalarından olumsuz yönde
me
rçok e-ö
örenme pr
pro
etkilenmektedir. Powerpoint slaytlarına slayt geçileri,
leri, doru
do ve etkili clipartlar
lipartlar
tlar veya aanimasyonlu metinler ekleyerek daha dikkat çekici
sunumlar ve e-örenme içerikleri oluturmak mümkündür.
mümkündü Multimedya; belirli bbir içeriin sunumu için düz metin, grafik, yüksek
çözünürlüklü grafik, animasyon, fotoraf, üç boyutlu resim
video ve seslerin
birlikte kullanılması olarak genel anlamda tanımlanabilir.
resim, vid
n bir
bi
(Alda&Sezgin,2002:31) PowerPoint tasarımları,
içeriin
ımlar
mlarıı, hazırlanan içeri
ri
 aktarıldıı ortamın multimedya aracı olması göz önüne alınarak
hazırlanırsa etkin olabilir. Mayer’in “Multimedia
PowerPoint tasarımları açısından da yol gösterici olarak kabul edilmektedir
ultimedia
edia Prensipleri” PowerPo
Power
(Bozart,2007: 24) :
x
x
x

x
x

Multimedia lkesi: Örenme,
kullanılmasından
ziyade, sözcüklerin ve resimlerin birlikte kullanılması ile
Ö
renme, kelimelerin fazla kullanı
kullan
ılm
l
zenginleir.
Tutarlılık lkesi:: Örenme
ve sunulan materyaller tutarlı olduunda zenginleir.
Örenme ilgisiz
ilgisi materyaller çıkarıldıında
çıkarıld
Dikkati Bölmeme
e-örenme
derslerinde ortak bir problem vardır. Tasarımcılar ekranda görülen metnin, aynısını
meme
eme lkesi:
lkesi: Sözel
özel ee-ö
renme dersle
seslendirmee e
farklı
eeilimindedirler.
ilimindedirler. Ama beynin
bey
farkl bölümleri görsel, iitsel enformasyonu farklı hızlarda algılar. Bu süreçte; fazlalık
ve adalı
Örencinin algılama kapasitesi için fazla yük oluabilir ve örencinin örenme
lıı ifade
ifadeler, örencinin
örencinin dikkatini
katini daıtır.
da
yeteneini
neeini olumsuz yönde
yön etkiler.
Fazlalık
fazla ve karmaık ifadeler çıkarılmalıdır. Seslendirilmi animasyonlarsa kullanılırsa
Metinde
etinde Fazlal
ık lkesi:
lkesi:
lk
Yazılı metinde
meti
yazılı
olmaktadır.
yazıl
lı metne göre daha dikkat çekici
ç
Birleiklik
B
Birle
iklik
klik ilkesi:
ilkesi
ilkes : Örenciler
ciler ggörselleri(grafikler, ekiller, haritalar) ve ilikili metni bir arada gördükleri zaman daha iyi
ilikili
öörenirler.
renirler. Görseller ve ili
ili
kili
kil metin birbirinden ayrı ise örenme azalır.

En genel
el anlamıyla
anlam
verilen bilgilerin
b
görsel resimlendirilmeleri olarak ifade edilen görsel öretim malzemeleri (grafikler, fotoraflar
haritalar, emalar,
ar, animasyonla
animasyonlar vb.), eitim alan bireylerin yönlendirilmesinde, dikkatini toplamasında, analiz ve sentez yapabilmesinde
yardımcı olmaktadır.
bir ematik gösterim, sözcüklerin tek baına salayamayacaı ekilde örenmeye katkı salamakta,
dır. yi
yi tasarlanmı
tas
hatırlamayı kolaylatırmakta,
görsel öretim materyallerinin, sesli video ile görüntülenmesiyle daha kalıcı bir örenme meydana gelmektedir.
rma
rmak
Bir sunum etkinliinde, yalnızca söze dayalı bir sunumun üç saat sonra yaklaık yüzde 70’i hatırlanmakta, üç gün sonra ise sunumun %10’u
akılda kalmaktadır. Yalnızca görsel kanallara hitap eden bir sunumun ise üç saat sonra %75’i, üç gün sonra ise %20’si hatırlanmaktadır. Her
iki kanala hitap eden bir sunumun ise üç saat sonra %85 civarında bir bölümü, üç gün sonraysa %66’sı hatırlanabilmektedir (Bradburry,
2006:88). Görme ve iitmenin, örenme üzerindeki etkisi görsel materyallerin tasarımını son derece önemli kılmakta; e-örenme programı
hazırlanırken, dı içeriklere balantılar, soyut düünceleri, somut ekil, grafik vb. ile örneklendirmek, ses ve görsel kanalları bir arada
kullanmak, etkileimin olması ve içeriin animasyon kullanılarak aktarılması çok önemlidir. Çünkü; örenci açısından eitimin sıkıcı
olmaması gerekmekte, eitim içerii ne kadar örenciyi aktif kılacak ekilde hazırlanırsa örencinin baarısını olumlu yönde
etkilemektedir. Eitimciler ve multimedya kullanan eitim planlamacıları,
Powerpoint tekniklerini, sınıflar ve toplantılarda
kullanmaktadırlar. Eitimciler eitim içeriklerini halihazırda Powerpoint sunumlarında korumaktadırlar. Bu içerik e-örenme sunumlarını
gelitirmek için bir balangıç noktası oluturur. Bundan sonraki aama tasarımın nasıl gerçekletirilecei üzerine odaklanmalıdır. Tasarım
aamasında üzerinde durulması gereken temel noktalar ise u balıklar etrafında özetlenebilir :
Arayüz Tasarımı ve konların Seçimi: Genelde menüler e-örenme tasarımı yaparken slaytın sol bölgesine yerletirilir. Çünkü, sol
taraf okumaya balanılan ilk yerdir. Göz bir Z hareketi çizerek slaytı okur. Alttaki satıra inilirken soldan saa hareket edilir. E-örenmenin
baarısını etkileyecek faktör örencinin eitim içeriini net olarak görebilmesidir. Slayt hazırlanırken temiz, açık bir arayüz tasarlanmalıdır.
Slayt üzerinde e-örenme programının ilgili olduu balantılar, ikonlar, eylem dümeleri ve dier dolaım öeleri bulunmalıdır (ekil 1) .
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ekil 1: Eylem Dümeleri
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Bunlar belirli bir düzen içinde yerletirilmelidir. Slayt tasarımında daha az içerik, daha fazla anlam
m demektir.
ektir Tasarımın
Tasarımın
n her yerinde
y
aynı

ikonlar seçilmeli ve bu ikonlar özellikle çok anlaılır olmalıdır. Örnein saa ok bir sonraki sayfa, sola ok bir önceki sayfa, bir ev iiareti
ana
sayfa, bir soru iareti yardım için kullanılabilir(Bray, 2006:242). Kullanılacak ikonlar e-örenme
renme
nme program
programının
ının her yerinde aynı
aayn anlamı
verecek ekilde eklenmelidir. Dikkatli olarak tasarlanmı bir grafik arayüzü örenciyi desteklerken
eklerken
ken iyi tasarlanmamı
tasarlanmamı
tasarlanmamı bir arayüz
arayü karııklık
yaratacaktır. Özellikle karıık arka planlar dikkat daıtmaktadır.
Renkler: Slaytlar hazırlanırken renklerle ilgili olarak unlar bilinmelidir. E-örenme
örenme programı
programı oluturulurken
oluturulurken kkullanılan tasarım
olu
renkleri konu ile ilikili arayüz hazırlamada dikkatle seçilmelidir. Bilgiyi açık ve net
et ekilde
ekilde ileten dersin içerii
içeri ile bbadaan örtüen bir
arayüz tasarımına önem verilmelidir. Renk konusunda zıtlık önemli bir noktadır.
renk kontrastı ile
dır. Örnein,
Örnein, koyu zemin üzerine açık
Örne
a
oluturulan düzenleme; siyahın beyaz zemin üzerine açık renk kontrastı ile oluturulan
olu
uturulan düzenleme
düzenlem gibi tasarımlar
tasarıml
m kullanılmalıdır. Ekran
tasarımında renk kullanımı üzerine gerçekletirilen bir aratırmada okunabilirlii
beyaz artalan üzerine
bilirli
i en fazla olan renk
ren kombinasyonu
kombina
siyah metindir; okunabilirlii en az olan iki kombinasyon ise; yeil üzerine
ine kırmızı
kırmızzı ve mavi üzerine pembedir.
pembed Mavi artalan üzerine beyaz
p
metin ve sarı artalan üzerine kırmızı metin de yüksek oranda okunabilir
Aratırmada
lir olduu
olduu ortaya çı
oldu
ççıkmıtır.
ıkm
kmıtır. Ara
ratırma dikkat çeken sonuçlardan biri,
her renk kombinasyonunda açık artalan üzerine koyu metnin daha çok
beyaz artalan üzerine
ok okunabilir olarak bulunmas
bulunmasıı olmutur.Örnein,
olm
mavi
metin,
mavi
artalan
üzerine
beyaz
metinden
daha
kolay
okunabilmektedir
(Color
Test
Result
tinden
den
daha
okunabi
http://webdesign.about.com/gi/dynamic/offsite, Karata (akt), 2003:145).
farklı renkten fazla renk kullanılması dikkat
003:145).
3:145). Bir ek
ekranda dört fark
daınıklıına sebep olmaktadır.
Görseller: Eitim mesajını destekleyen görselleri
elle seçerken örencilerin
rencilerin
rin etkili bir ekilde örenim süreçlerine dahil olabilecekleri
uygulamalar eklenmelidir. Örnein ,Cliparttan veya Office.com
adresindenn birçok
Office.c
çok küçük resim ve ekil indirmek mümkündür.Birçok bilgiyi
içeren grafikler, eer mümkünse basit parçalara ayrıtırılmalıdır.
yrııtırılmal
yr
lmalııdı Bu konuda yararlı
yararl
arlıı bir teknik, grafiin bir parçasını sunmak, örencinin önce
bunu incelemesini salamak ve daha sonra yenii parça
parçayıı ya da
ayrıntıları
eklemek
kademeli olarak, geni ya da karmaık bir sunumu
parçay
d ayr
ı
k eklinde
ek
gerçekletirmektir. Basit çizimler, ana fikri,
ri, gerçekçi resimlerden daha açık gösterebilirler. Grafiksel bilgi, dier öretimsel mesajlarla
uyumlu ve onlarla bütünletirilmi olmalıdır(Bülbül:
dır(Bülbül:
Bülb 1999 ).
Yazı stili Ekran tasarımı sürecinde
recinde
ecinde paragraflarda geçen kelimeler
kel
kelimel anlamlı ve kısa olmalı dikkati daıtmayacak ekilde genellikle
yedi kelimeyi geçmeyen sade cümleler
noktalar için italik, alt çizgi, farklı renk kullanılabilir. Öretim
eler kullanılmalıdır.
kullanılmal
kul
lmalııdır. Vurgulanması
Vurgulanmas
masıı istenen
ist
amacı ile hazırlanan yazıların çok
deil
fontlardan seçilmesi önemlidir. Yazı fontlarından eitim amaçlı
okk süslü fontlardan de
de
il de uygun nitelikte
ni
n
kullanmak için "Arial" veya Times
okunması açısından uygun olduu bilinmektedir  veya akademik
Times New Roman" türü fontların
fontların kolay
fontları
k
sunumlarda en sık tercih edilen yazı
gibi ‘Sans Serif’ karakterleridir. Slaytlarda biri balıkta dieri alt
yazı kar
karakterleri ‘‘Arial’
Arial’
l’’ ve ‘Verdana’
‘V
yazılarda olmak üzere enn fazla
okunma kolaylıı açısından önem taımaktadır(Hankins, 2005:196). Times
azla iki farklı
farklı yazı
yazı karakteri kullanmak
kullan
New Roman en çok tercih
yazıı karakteri
bilinmektedir. Ancak bir Serif yazı karakteri olan Times yazı karakterlerinin bilgisayar
ercih edilen
e
yaz
akteri olarak bilin
ekranından özellikle
kolay deildir
(Petterson ,2002:171). Tasarım açısından daha sade, açık ve net
lee belli bir mesafeden okunması
okunması kola
olan Sans Serif yazı
yazı karakterleri daha kolay okunmakta
okunmak ve metnin ekranda görülmesini kolaylatırmaktadır.
okunma
Ekran
görülmesi gereken ifadeler göze çarpmalıdır. Kullanıcı ekranda ilk görebilecei herhangi bir
ran Dü
Düzeni: Ekranda
Ekrand öncelikle görü
uyaran bulamazsa
Bu da zihnin algılamasının ve görsel hareketin yavalamasına neden olmaktadır. Yazılımın
ulamazsa
mazsa aramaya devam etm
etmekte, B
kullanım
belirtilmi olan
programın kullanımı ile ilgili bazı yerletirme özellikleri vardır. Bunlar kullanıcı tarafından her zaman
m yönergesinde belirt
belirtilmi
an pro
progr
aynı yerde
yönergesinde bir sonraki sayfaya gitmeyi salayan bir buton sa alt köede belirtilmise
erde aranır.
ar
aranır. Örnek olarak eer
ee
er kullanım
ku
kullanıcı her seferinde sa
çalıır veya gözü her zaman sa alt köedeki butonu arar. Her ekran, çeitli görsel öelerin
sa alt köeyi
köeyi kullanmaya
kö
k
bir araya gelmesi
bunların
düzenlenmesi ile oluur. Görsel unsurlar, grafik elemanlar (grafikler, çizgiler, resimler) animasyonlar ve
elmesi ve bunları
bunlar
ın düz
ikonlardır (ekil
Programın
kil 2). Programı
Program
ın ilerleme, geri gitme, yardım, çıkı vb. kullanımla ilgili buton iaretleri kullanıcının kolayca görebilecei
yerde ve nitelikte olmas
kullanılılıını artıran bir özelliktir (Bülbül,1999) (ekil 3). Örencilere kendi kendilerine örenmede
olması programın
pro
bireysellik tanıma açısından
ısında
nd ekran örenci onayı ile ilerler nitelikte tasarlanmalı baka bir ifade ile yeni bir sayfaya ancak örencinin onayı
ile geçilebilmelidir. Örencilerin,

belli bir bölümde materyalin hepsine ulamalarındansa program dahilinde alt balıklar çerçevesinde,
geçiler yapmaları daha uygundur. Ayrıca örenmede basamaklı veya aamalı model daha verimli olup, parça parça bilgilerin sunulmasına
olanak verdii için daha çok tercih edilmektedir.

Copyright © IETC

1187

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

ekil 3: Powerpoint’te Butonların Yerleimi
imi

10

ekil 2: Powerpoint’te Görsellerle Balantı

Hazırlanan sunum farklı ekillerde kaydetme özellikleri kullanılarak elektronik
ektronik
k ortamda kolayca saklanabilmekte
saklan
ve
daıtılabilmektedir. Farklı kaydet menüsündeki web sayfası olarak kaydet butonu kullanılarak
veya *.htm olarak
llanılarak haz
hazırlanan
nan sun
sunum *.mht ve
kaydedilebilir. Ayrıca sunum e zamanlı olmayan eitim için hazırlanacaksa yine farkl
seçeneindeki
özelliinden
farklıı kaydet se
seçene
indeki
ndeki cd
c için paketle
p
yararlanılır.





PowerPoint slaytlarına dolaım menüleri, ileri-geri dümeleri,
eri, özel sayfalara ve bbölümlere balantılar, farklı içerikleri gösteren
dümeler ve indeks slaytları eklemek mümkündür.
ündü
Anlık etkileimli iletiler, simule edilmi etkileimli
etkileimli
etkile
im soru teknikleri,(D/Y,
eri,(D/Y,
D/Y, çoklu
ço
çok seçenekler, senaryolar (video ve sesli senaryolar
v.b.), alt sayfalara resimli balantılar, dı
veya dı Powerpoint
dı web sitelerine
sitele
werpoin
erpoin sunumlarına balantılar yoluyla sunum interaktiviteye
olanak vermektedir.
Powerpoint slaytlarına grafikler,, animasyonlar,
fotoraflar,
ima
foto
raflar,
flar, sses, video, klipler gibi geni bir dizi teknik destekleyici eklenebilmekte
ve multimedya özelliklerinin hepsi birarada
kullanılabilmektedir.
birar
kullanılabilmekted
mek
Powerpointle ortaya çıkan son tasarlanmı
tasarlanmı
içeriinin
tasarlanm
ı e-örenme içeri
çeri
inin Flash gibi ekonomik açıdan uygun programlar kullanılarak veya
farklı yazılımlarla (iSpring
Converter 4.3, iSpring Ultra 3.5 vb.) tasarlanmasına izin vermektedir.
ing
ng Pro PowerPoint
PowerPoint to Flash Convert
Converte

C
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SONUÇ
Sınıf ortamında eitim süreçlerinde güçlü yeteneklere sahip olan eitimciler
ciler bile online ortam
ort
için tasarım süreçlerinde önemli
mücadeleler vermek durumundadırlar. Özellikle bir e-örenme amaçlı Powerpoint tasarı
tasarımı
tasar
ımı hazırlamadan
mad öönce eitimci baarmak istediini
en iyi ve en etkin ekilde nasıl baaracaı, tasarımının temel ilkelerini
bu özelliklere en uygun
ini
ni ve çerçevesini, hedef kitlesinin
kitlesinin
inin özelliklerini,
öz
eitim metotlarını ve etkileimli multimedya özelliklerini ne ekilde
durumundadır. Powerpoint üzerine çalıılırken
dee kullanacaını
kullanaca
ku
ını iyi bilmek durumun
geleneksel e-örenme yöntemlerinden yola çıkarak u yöntemler geli
gelitirilebilir.
itirilebilir.
tir

IE
T

E-örenme için hazırlanan
anan ders yazılımlarının
yazılımlarının ekran tasarımı
yazı
tasar
t
ı giderek daha fazla önem kazanmakta; bir dier yandan ise örenciler ve
onların eitimsel ihtiyaçları
verimli eitim senaryoları ortaya koymak, hikaye temelli anlatımlar
açlar
çlarıı tam olarak anlaılmadan,
aanlaılmadan, yaratıcı,
yar
gerçekletirmek ve simülasyonlar
oluturmak
Dinamik, verimli, etkileimli Powerpoint tabanlı e-örenme
simül
oluturmak
turmak kolay gerçeklememektedir.
ger
hazırlamanın anahtarı
tasarımdır.
Powerpoint birçok farklı yol ve yöntemle hikayeletirmeye olanak verirken kendisi de
arıı dikkatli planlama ve tasarı
ar
tasar
ımd
m ır. P
büyük bir anlatım
aracıdır.
e-örenme
ım
m ara
arac
ıdır. Powerpoint
ow
e-ö
renme
enme programını hazırlayanlar, dier kullanıcılardan da destek alabilirler. Örnein, grafik
tasarımcılar, grafik konusunda p
hazırlamaya
yardımcı olabilirler. Düünceleri ifade etmek için ekonomik bir yöntem olan
powerpointi haz
ı
Powerpoint’te
yapılan
bütün eitim etkinliini bir bakıta görme imkanı tanımaktadır. Böylece çok fazla metin
nt’te
te slayt düzenleyici
düzenleyi yap
ılan bü
kullanmadan
uygulayarak slaytlar daha etkileyici hale getirilebilir. PowerPoint ile anlamlı eitimi
madan ses, grafik, resim gibi yöntemler
yönt
yö
gelitirirken
odaklanmak
ve PowerPoint tasarımını bu yönde gelitirmek hayati rol oynamaktadır. Çünkü artık önemli
rirken arzu edilen sonuçlara odakla
oda
kla
olan sayıca
ca giderek artan ve kullanım
kullanım açısından çeitlilik sunan yazılım programlarına eitsel özellikler, anlaılır, akılda kalan eitim içerii
kullanı
ve örenciyi
kazandırmaktır. Özellikle animasyonlar, farklı renkler, grafikler, senaryolatırılmı veya hikayeletirilmi
yi güdüleyici unsurlar kka
içerikler ve eitici
örenciyi etkin bir örenmeye tevik etmesi açısından önemli olup PowerPoint tüm bu özelliklerin
itici oyunlar gibi faktörler
f
bir arada kullanılabilmesi
oldukça uygun bir bilgisayar programıdır.
abilmesi açısından
abilmes
açıs
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Abstract:
In terms of both contemporary and historical point of view, speaking more than
an one language
anguage is not an exceptional
exceptiona
exception circumstance.
With the rapid advances in technology in the first quarter of the 21st century, there have been changes in the culture of learning a foreign
language (Richards and Rodgers, 2001). In other words, the world of education has
as been changing hastily and it has also been scrutinized
that Information and Communications Technology (ICT) have become an important
ortant
rtant partt of learning strategies (Ryan,
(R
(Ry
Scott, Freeman and
Patel, 2000). Bearing in mind this fact, being aware of the learners’ material
preferences
preparing materials according to
al prefer
eferences in learning
learnin and prepar
different learners with different learning styles is thought to be importantt for a long-term
learning. The results of the study
ong-term and permanent
perman
learn
indicated that the materials should be prepared keeping individual differences
rences
ences in mind.
Key Words: Foreign Language, Media Richness Theory, Multiple Intelligences,
and Communications Technology
Intelligences, Information an
1. INTRODUCTION
TRODUCTION
ODUCTION

IE
T

C

Regarding the fact that the Internet has been widely used since
nce the 1990s,
990s, most of the
t university students at present can be said to
be qualified and effective enough to use ICT. According
ing to Dudeney and
d Hockley
kley (2007), the children who were born in the first quarter of
st
the 21 century and have knowledge and self-esteem
m can be iidentified as Digital
igital
al Natives
Native whereas those who were born in the last quarter of
the 20th century and have less or no knowledge and self-confidence
self-confid
self-con
can be called
alled
lled as
a Digital Immigrants. In brief, it can be stated that the
h
been using
i or at least have the potential to use the information
th 21st century have
learners who were born in the first quarterr of the
technologies in their daily life.
The use of technology in classroom
sroom
room has been rapidly increas
increasing recently (Dooley, 1999; Sherry, Billig, Tavalin and Gibson, 2000).
It’s known that computers have been used in language
anguage teaching since tthe 11960s; however, with the emergence of the Internet, their usage has
changed (Grauss, 1999; Windeatt, et. al, 2000). In class use of computers
computer has a tendency from representing repetitive and mechanical drills to
comput
multi-media tools (Warschauer and Healey,
1998).
He
1998).. It is also known that
t throughout the world, English course facilitators have been using the
Internet gradually. Moreover,
technology, it can be said that both learners and course facilitators are actively
r,, with the recent advancements in tec
involved in the process off learning
earning in the int
interactive environments.
environme
When we have
educational
vee a look at the studies in educ
ationa technologies, we can see many benefits of using the Internet as a learning tool.
While Carrier (1997)
focus on the motivation aspect of the Internet on both learners and course facilitators,
7) and Warschauer (1996) ma
make focu
Ortega (1997), Singhal
(1996) emphasize that the Internet encourages the participation of both learners and course
inghal (1997), and Warschauer (19
(1996
facilitators in the learning process. Felix (1998) and (1999), Singhal (1997) and Szendeffy (1998) state that the Internet increases the
interaction while Carrier (1997),
(1995), Osuna and Meskill (1998) assert in their studies that especially learners are
(1997) Leloup and Ponterio
Po
exposed to thee culture of the target language
through the Internet. Furthermore, Peterson (1997) made a strong emphasize on the fact that
langu
modern
rn
n language teaching terminologies hhave changed and learner autonomy and communicative task based learning models have become
clearer.
learning will probably show an alteration from traditional methodologies to technology-supported
The culture of foreign language
lang
traditional methods;
ethods; and in the near
ne future completely to the communication technology based ones. Therefore, the study is thought to have
importance for 3 parties:
learners and educational institutions. Parallel with technological advancements, a shift from conventional
parties educators,
educa
uca
learning environments
ones seems inevitable for individuals. Considering the fact that each learner has his/her learning
ents to contemporary
co
style, this study will help
elp educators to draw some basic outlines in determining the technological preferences of the learners in their learning.
For learners, being aware of the technological facilities they use for improving language learning skills will certainly enhance their learning.
Last but not least, the educational institutions will revise their teaching strategies according to the learners’ learning preferences.
2. PURPOSE
It’s a well-known fact that there are individual differences in education and we realize that people learn in different ways.
According to the researches, each learner has his/her own method to process information, and that method means individual's "learning style"
(Rosen, 1997). From that point of view, while preparing materials, educators had better take into account this fact. As earlier stated, the
developments in information and communications technology have made inevitable changes in learning culture. If learning conditions force
the learners to other learning environments which is different from the ones the learner is accustomed to, some new attempts requiring the
new arrangement of the information might be needed (Pillay, 1998).
Concerning the above mentioned issues, the purpose of this study is to determine the media preferences of the preparatory school
students in improving their language learning skills.
3. THEORETICAL BACKGROUND
The Media Richness (MRT) and Multiple Intelligences Theories (MIT) are taken as theoretical backgrounds of the study. At the
end of the 1970s when the Internet just began to emerge, in the field of communication a new development was appearing both
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technologically and theoretically. This new development was MRT which has its roots in the Contingency Theory and Information
Processing Theory (Galbraith, 1977). According to MRT, various communication environments have different capacities to overcome the
ambiguity and make the meaning clear. The two main assumptions of the theory are as follows (Daft and Lengel, 1986):
1. In organizations, people want to make the uncertainty and ambiguity understandable,
2. Some common various communication devices used in organizations yield to better results for specific tasks.
The reason of choosing the MRT is its emphasis on the fact that various communication media have different features to make the
meaning clear and to lessen the ambiguity in communication. Bearing in mind that the main reason for learning a foreign language is to
communicate, the MRT is taken as one of the theory for this study.
Gardner’s (2000) MIT, on the other hand, arose from the idea that definition of the term intelligence should not be limited to one
type of intelligence; instead, there are some types of intelligences that people posses. This perfectly fits the learner differences in education,
which means every learner has different learning preferences and intelligences.
As Davis (1991) states “computers can be a valuable and vital tool when combined with Gardner's seven multiple intelligences to
enable educators to reach students with a variety of learning styles".
Because of the aforementioned topics, the MIT, which accentuates the individual differences in learning and acquisition, is taken as
the second theory so that it can provide a good model in determining the learners’ choices of ICT in learning or improving their language
skills.

20
10

4. METHODOLOGY
A semi structured quantitative questionnaire was submitted to 409 participants in the 2009-2010
through the virtual
10 academic year thro
learning environment of the Eskiehir Osmangazi University (ESOGU) Preparatory School after getting the necessary
The
necessaryy permissions.
permi
perm
questionnaire was formed according to the principles of MRT and MIT. These principles were determined
of
termined by cross-tabling the principles
prin
p
both theories (see Table 1).

The use of the natural
language

Personal focus
us of the
media

The existence of the
immediate feedback

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Intrapersonal

X

Verbal / Linguistic
ic
Logical / Mathematic
hematic
ema
Visual / Spatial
atial

X
X
X

Bodily
ly
y / Kinesthetic
Kinesthe

X

Musical / Rhythmic

X

The message transfer
capacity
acity
ty of the media

How
provide
w the media
m
thee interaction (face to
face,
e, telephone,
telephone email)

X

Interpersonal

IE
TC

MULTIPLE INTELLIGENCES
THEORY (GARDNER, 1983)

PRINCIPLES

Variety of the
communication media

Table 1: The Principles of Media Richness Theory and Multiple
ple Intelligence
ligence Th
Theory
MEDIA RICHNESS THEORY (Daft and Lengel,1986)
el,1986)

Subjects
bjects
The participants of this study are 409
4 learners among the 641 active users of the virtual learning environment of Preparatory School
of ESOGU
OGU in Turkey. These learners are the university students whose ages range between 18 and 23 and who are expected to study in the
various departments of the different fa
faculties in which the language of instruction is English.
fac
The Instrument
Instru
A survey
ey was given through the virtual learning environment of ESOGU Preparatory School. The survey consists of a Likert-type
scale with 14 questions
ons (See
(Se Table 2) aiming to find out the learners’ media preferences on learning and developing their foreign language
(S
skills. Thanks to the open source nature of the system, with some little modifications, the survey was arranged to appear when the learners
login to the virtual learning environment. Once a student filled out the survey, in the next login time, he or she did not see the survey. The
survey was given in Turkish in order to prevent the language barrier which might have hindered them understand clearly.
Data Analysis
To analyze the data obtained from the learners Microsoft Excel ® was used. The raw data taken from the virtual learning
environment was transferred to Excel. For each of the 14 questions, the points given by the students were counted with the Excel formula
COUNTIF, after which the percentage for each reply was calculated.
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5. FINDINGS
Table 2.The Survey and the Results

F

%

F

%
40,8
3
40,1
0

53

%
12,9
6
19,3
2

Strongly
Disagree

Disagree

Undecided
F

F

%

F

%

12

2,93

7

1,71

14

3,42

6

1,47

170

41,56 167

146

35,70 164

74

18,09 125

30,5
6

13
0

31,7
8

60

14,67
67

20

4,89
4,8

82

20,05 152

37,1
6

11
6

28,3
6

43

10,51
51

16

3,911

20
10

79

70

17,11 146

35,7
0

11
5

28,1
8,1
2

65
6
5

15,89

13

3,18

90

22,00 130

31,7
8

94
9
4

22,9
8

74

18,09
,09

21

5,13
5

35

8,56

12
6

30,81

138

33,74

114

27,87 1
142
42

14,9
4,9
1
20,2
9

48
4
8

11,74
11,

22

5,38

49

11,98
,98

25,9
2

10
1
0
7

26,16

58

14,18

105

25,67 129

69

16,87

21

5,13

76

18,58

10
0

24,45

81

19,80

90

22,00 120

76

18,58

46

11,25

36

8,80

10

2,44

52

12,71

30

7,33

IE
TC

1- I learn better when the teacher
teaches in the class.
2- I watch movies and series in
English.
3- I improve my English through
reading English newspapers, books
and magazines on the Internet.
4- I use at least one of the course
management systems to learn English.
5- To improve my English, I listen to
various audio materials on the
Internet.
6- I write in English on the Internet
(email, forum, msn, yahoo, Skype,
facebook and etc.).
7- I have my own web page or blog
in English.
8- I use one or more online English
dictionaries.
9- I use the CD/DVD materials
accompanied by the coursebook in
my learning English.
10- I use the dictionary software
installed on my computer.
11- I use the dictionary software
installed on my mobile.
12- I install and listen to the audio
materials in English such
h as audio
aud
books and podcasts on
n my mp3
player, iPod and etc.
c..
13- To improve my English, I listen to
English songss with or without lyrics.
14- I play computer games including
instructions
ions
ons and messages in English.

Agree

Strongly
Agree

PART 1. PLEASE CHOOSE THE APPROPRIATE OPTION

49

89

75

146

35,70
35,7 150

127
1
27

31,05 117

11,9
,9
8
34,77
2
21,7
6

31,5
4
18,3
4
29,3
4
36,6
7
28,6
1

61
83
8
3
10
6
85
8
5
77

77

67
83

20
20,7
2
8
18,8
3
18,8
3
16,3
8
20,2
9

As it can be seen from
rom
om Table 2, most of the participants
partic
(82,39%) stated that they learn better in the class when the teachers lecture. For the
second question, again a majority of the participants
participants
cipants (75,80%)
(7
expresses that they watch English films/series to improve their language skills.
When it comes
ess to reading newspapers, books and m
magazines online in English, nearly half of the participants (48,65%) admitted that they use
them. The 4thh question regarding the use of at least
le one of the course management systems, 57,21% of the participants agreed to use. For the
questions
nss 5 and 6, half of the participants
participant ((52,81% and 53,78 respectively) also stated that they use online audio materials and write in
English
h to develop their foreign language skills. Only 20,54% of the participants stated that they have a web page or blog site in English.
More than
(62,59%) indicated that they use one or more online English dictionary page. Less than half of the
han half of the participants (62
participantss (33,74%) agreed that th
they are using the cd/dvd material accompanied by the coursebook. Moreover, 57,21% of the participants
the
reported that they use the dictio
dictionary software installed on their computer whereas 36,92% of them use the dictionary installed on their
diction
mobile phones. The percentag
percentage of the participants who listen to audio resources in English by installing to their mp3 players, iPod etc. is
51,34%. A majorityy of the
(72,37%) reported that they listen to English songs with or without lyrics to improve their English.
th participants
p
Regarding the result of the last item, more than half of the participants (59,66%) admitted that they play computer games including
instructions and messages in English.

6. DISCUSSION OF THE RESULTS AND CONCLUSION
Considering the findings, we can conclude that although the participants can be referred as digital natives, they still want to be lectured in
classrooms by their teachers which may indicate a lack of learner autonomy. In other words, this might show that participants are not
autonomous enough and see the teacher as the source of information. However, the findings of the present study also reveal that students are
eager to watch English movies, listen to English songs, use online dictionaries, play computer games in English, use course management
systems, listen to audio materials and write in English as learning media preferences. When we look at the common characteristics of these
materials, we can conclude that they are quite authentic and used in real-life. While preparing materials, course facilitators might take this
reality into account. On the contrary, participants of the study are not favor of reading online sources, using mobile dictionaries, preparing
web or blog pages and using the CD/DVD materials of the coursebook. Participants’ unwillingness to read English online may be related
with their insufficient reading skills in even their mother tongue. It’s well-known that reading in both mother tongue and target language are
related to each other and both should be encouraged (Carrel, 1991 and Bosser, 1992).
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All in all, individual difference in teaching and learning process is one of the most crucial issues that should be addressed in education.
Dillon and Greene (2003) agree upon the fact that as educators our most important task is to be able to keep different individual learner needs
in mind. In other words, while designing online materials, course facilitators should use a variety of teaching materials which will aim at
addressing different learning styles and individual differences. This will help learners be ready for the real-life outside the class which is full
of various circumstances of communication.

REFERENCES
Bossers (1992). Reading in two languages: A study of reading comprehension in Dutch as a second language and in Turkish as a first
language. Rotterdam, The Netherlands: Drukkerij Van Driel.
Carrell, P. L. (1991). Second language reading: Reading ability or language proficiency? Applied Linguistics, 12(2), 159-179.
Carrier, M. (1997). ELT online: The rise of the Internet, ELT Journal, 51/3. URL: http://eltj.oxfordjournals.org/cgi/reprint/51/3/279.pdf Last
accessed: 14.02.2010
Daft, R.L. ve Lengel, R.H. (1986). “Organizational information requirements, media richness and structural
Management Science
ral
al design”. Man
32(5), 554-571.

10

Davis, Russel. (1991). Learning How To Learn: Technology, the Seven Multiple Intelligences and Learning. California: ERIC Cl
Clearinghouse
Clear
(ERIC Document Reproduction Service No. ED 338214).
Dillon, C. and Greene, B. (2003) “Learner Differences in Distance Learning: Finding Differences
Handbook of Distance
ces that Matter”. in Handboo
Education edited by Michael Grahame Moore, William Anderson. Lawrence Erlbaum Associates, Inc
Inc., 235-243
Dooley, K. (1999). Towards a holistic model for the diffusion of educational technologies:
hnologies: An integrative
iintegrative review
view of
o eeducational innovation
studies. http://www.ifets.info/journals/2_4/kim_dooley.html, Last accessed:
cessed:
sed: 30.01.2010

20

Dudeney, G. and Hockly, N. (2007). How to Teach English with Technology.
Limited,
Malaysia.
ogy
gy. Pearson
son Education
E
imite Mal
Felix, U. (1998). “Virtual language learning: potential and practice”.
”. ReCALL Journal, 10(1), 53–58.
http://www.eurocall-languages.org/recall/pdf/rvol10no1.pdf,
1.pdf,
df, Last accessed: 03.02.2010

Felix, U. (1999). “Exploiting the web for language teaching: selected approaches”. ReCALL Journal,
11(1), 30–37.
J
Jou
http://www.eurocall-languages.org/recall/pdf/rvol11no1.pdf,
Last accessed:
rvo
essed: 03.02.2010
03.02.2
03.02.
Galbraith, J. (1977). Organization Design. Reading,
Addison-Wesley.
ng, MA: Add
Addis

Gardner, Howard. Frames of Mind: The Theory
New York: Basic,1983
eory
y of Multiple Intelligences.
Intelligen

C

Gardner, Howard. Intelligence Reframed:
med:
ed: Multiple Intelligences for the
th 21st
21 Century. New York: Basic, 2000
Grauss, J. (1999). An evaluation
on of the usefulness of the Internet
Interne in the EFL classroom. Unpublished master’s thesis. University of
Nijmegen, The Netherlands.
herlands.
erlands. ((via email)

IE
T

LeLoup, J. W. and Ponterio,
the Need
nterio,
terio, R. (1995). Addressing
Ad
Ne for Electronic Communication in Foreign Language Teaching. In Richard
Steinfeldt, Ed., _Educational Technologies_,
of the New York State Council of Educational Associations; 39-54
Technologies_, monograph
Technolo
mo

Ortega, L. (1997).
networked classroom interaction: defining the research agenda for L2 computer-assisted
97).
7). Processes and outcomes in net
netw
classroom
Learning and Technology, 1(1), 82–93.
ssroom discussion.
discussion. L
Language Learnin
Osuna, M., and Meskill, C. (1998). “U
“Using the world wide web to integrate Spanish language and culture: a pilot study”.
http://llt.msu.edu/vol1num2/pdf/article4.pdf, Last accessed: 21.02.2010
http://llt.msu.edu/vol1num2/pd
http://llt.msu.edu/vol1num2/pdf
Peterson, M.. (1997). “Language
and Networking”. Elsevier Science Ltd. Vol. 25, No. 1, pp. 29-37
“Language Teaching
Te
Pillay, H. (1998).. An In
Investigation of the Effect of Individual Cognitive Preferences on Learning through Computer-based Instruction.
Investi
Educational
Psychology, 18 (2), 171-182.
al Psy
Psyc
Richards, J., & Rodgers, T. (2001). Approaches and methods in language Teaching (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
Rosen,

D.
(1997).
Do
Technology
Based
Lessons
Meet
the
Needs
of
http://edweb.sdsu.edu/courses/edtec596r/students/Rosen/Rosen.html, Last accessed: 10.02.2010.

Student

Learning

Styles?

Ryan, S.; Scott, B.; Freeman, H. and Patel, D. (2000). A changing context- education and the internet. In: The virtual university. The internet
and resource based learning. London: Kogan Page, pp. 7-28.
Sherry, L., Billig, S., Tavalin, F., and Gibson, D. (2000).” New insights on technology adoption in schools”. THE Journal, 27(7), 43–46.
http://thejournal.com/articles/2000/02/01/new-insights-on-technology-adoption-in-schools.aspx, Last accessed: 07.03.2010
Singhal, M. (1997). The Internet and foreign language education: benefits and challenges. The Internet TESL Journal, III (6).
http://iteslj.org/Articles/Singhal-Internet.html, Last accessed: 14.01.2010
Szendeffy, J. (1998). “Is the web ready for TESL (and vice versa?)” MTSOL Currents.

Copyright © IETC

1193

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

http://www.bu.edu/celop/mll/call/web-tesl.html, Last accessed: 14.03.2010
Windeatt, S., Hardisty, D., and Eastment, D. (2000). The Internet. Oxford: Oxford University Press.
Warschauer, M., and Healey, D. (1998). Computers and language learning: An overview. Language Teaching, 31, 57-71.
Warschauer,
M.
(1996).
Motivational
aspects
of
using
computers
http://nflrc.hawaii.edu/NetWorks/NW01.pdf, Last accessed: 11.03.2010

for

writing

and

communication.

20

10

Warschauer, M. (1996). Comparing face-to-face and electronic discussion in the second language classroom. CALICO Journal 13(2), 7-26.

Copyright © IETC

1194

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

PRE-SERVICE STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS USING COMPUTERS IN
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
Yigal Pinchas1, PhD, Tsily Raz-Liebermann2, PhD and Larry Katz3, PhD
1

Kibbutzim College of Education Technology and the Arts, Israel

2

Zinman College of Physical Education and Sport Sciences, Israel
3

University of Calgary, Canada

Dr. Tsily Raz-Liebermann - Zinman College of Physical Education and Sport Sciences at the Wingate Institute,
ute, Israel, tsily@wincol.ac.il
tsily

10

Prof. Larry Katz - University of Calgary, Calgary, Canada, katz@ucalgary.ca
Dr. Yigal Pinchas - Seminar Ha'Kibbutzim College, Tel-Aviv, Israel, Yigal_Pin@smkb.ac.il

Abstract

20

The aim of this article is to present the process of developing a questionnaire
in Physical Education
naire on “attitudes towards using
usin computers
com
and sport” and the initial results from its use in two Physical Education
calculate internal reliability, the
on (PE) teachers’ colleges. To calcu
calcula
questionnaire was distributed to 107 Physical Education students. Through
were constructed that examine different
hrough their answers, six factors w
we
aspects of students’ attitudes towards integrating computers, such
h as:: use of computer applications aas a college student, extent of integration
of the computer in teaching PE, use of the computer to understand and
material.
nd illustrate learning material
ma
Initial results from the questionnaire indicate that students’
in both
dents’ attitudes
a
th colleges
eges were only moderately positive and that the distribution
of students in the two colleges towards the six factors
Significantt difference
differences
ors was similar.
simi
sim
ifferenc were found between the various factors.

C

INTRODUCTION

IE
T

The computer and its uses affect almost
technology also impacts on several areas of sports such as
ost
st all areas of life today.
today. Computer
mput based
b
measuring results, monitoring statistics,
websites. In the 1990s, with the advent of hypertext and multimedia, hopes
istics,
stics, video clips and related websites
websit
rose that digital environments would b
Physical Education (PE) as well (Katz, 1992). However, it would appear that
become a leading
ding tool for Phys
Physi
unique technologies for teaching
hing PE, especially in Israel, are still
still in
i their infant stages in terms of use by teachers. Disappointment is great
because adopting digital technologies
several unique advantages and benefits.
chnologies for PE and sport
sport has seve
Several explanations
relatively
meager use of computer based technology in PE in comparison to other school subjects.
ns can be
b given for the re
latively mea
In addition to reasons
type
material presented in the different subjects, it is possible to cite a lack of hardware and
easons
asons pertaining to the ty
pe of mater
materi
software uniquely
among PE teachers, which are not sufficiently positive. The present study focused
quely targeting PE and
an sport, and the attitudes
a
on the latter
er point and examined the attitudes
attitudes of students in PE colleges towards the use of computers in general and more specifically, their
attitudes
ess towards the use of computers dur
during their college studies. To this end, a questionnaire was developed to examine attitudes towards
the integration
egration of computers in PE and sport.
spo
sp
The questionnaire
process
nnaire building proc
proce

The first stage of building
uilding the
th questionnaire involved the establishment of a development team that included teachers who teach computer
uses and PE computer applications
in PE colleges, people who know the practical aspects of teaching PE, and statisticians and researchers.
ap
app
As a preliminary stage to composing the questionnaire, semi-structured telephone interviews were conducted with eight college students who
had completed their first year of studies. The aim of the interviews was to learn about the students’ interactions and experience in working
with computers, both as part of their college studies and in general. The results of the interviews indicated that other than the Internet, which
incidentally was used only infrequently, the students had almost no experience in using computers and minimal if any experience with
applications specifically targeting PE and sport. At the same time, most of the them noted that they had enough confidence in using computer
applications in general, and that they were interested in integrating multimedia materials as part of their teaching in the college. Based on
their responses, a questionnaire was composed with 39 closed questions (statements) and two open questions. The first 38 closed questions
used a Likert scale from 1 (disagree very much) to 5 (agree very much). In question 39, the participants were asked to choose between “Yes,”
“Maybe” and “No”. This article focused on the closed questions only.
RESULTS
Building and checking the attitude questionnaire
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To check the questionnaire and build factors that would represent the attitude variables, the questionnaire was given to 107 undergraduate
students in their first year of studies at the Wingate College. The responses to statements 1-38 underwent factor analysis with varimax
rotation with Kaiser normalization and maximum likelihood extraction. The results of this processing indicated six clear factors, as can be
seen in Table 1.
Table 1: Results of factor analysis of the questionnaire about attitudes towards the use of computers in PE and sport (questions 1-29)
and their division into six factors
Factor
1

2

3

4

5

6

Question 19
Question 22
Question 18
Question 14
Question 13
Question 20
Question 9
Question 21
Question 23

.783
.727
.716
.712
.710
.703
.633
.617
.552

.238
.242
.361
.172

.107
.256

.187

.148
.168

.117

.295
.208
.320
.369

.165
.331
.136
.131
.208
.232

Question 27
Question 28
Question 29
Question 25
Question 24
Question 26

.288
.402
.221
.299
.297
.370

.784
.763
.592
.576
.564
.493

.227
.203
.132
.127
.125
.131
1

.171
.170
0
.122
122
.213
213
.416
416
.400

Question 12
Question 11
Question 8
Question 10
Question 15
Question 16
Question 3(reversed)

.272
.297
.129
.148

.352
.247
.111

.14
.140
.134
.1

.2533

.171

.704
04
.681
81
.638
.596
.575
.412
.385
.38

Question 2
Question 1
Question 5

.1755

.127
.272

.730
.665
.644

.167

.388

.271
.130
.284

Questionn 7
Question
stio 4
Question 6
Questio

.376
.362
.36
.384

.193
.137
.327

.185

.188
.390
.174

.602
.585
.428

Question 17 (reversed)
(r
.193

.118

-.177

.115

.351
.300
.135
.421

.255

IE
TC

20
10

.360
.112

.126
.154

.237

.1200
.104
04

.30
.304
.176
.2600
.101

.202
02

.169

.280
.272

.338
3
.281

-.234
.338
.158

.303
.133
-.174
.902

To calculate
culate
ulate factor reliability, the internal
internal consistency
co
of each factor was computed separately. The results of the test are presented in Table
2.
Table 2. Internal
ernal reliability of the
th six factors in the questionnaire about attitudes towards computer use in PE and sports (questions
1-29)
Factor No.
No

Question numbers

Mean

Variance

1
2
3
4
5
6

23, 21, 9, 20, 13, 14, 18, 22, 19
26, 25, 24, 29, 28, 27
16, 15, 10, 8, 11, 12
5, 2, 1
6, 7, 4
17

33.12
22.22
18.96
10.69
10.85
-

76.90
38.61
30.73
11.34
9.80
-

Chronbach
Alpha
0.942
0.905
0.822
0.819
0.773
-

From the results in Table 2 it can be seen that all of the factors have relatively high internal consistency (above 0.773) and only in one case
(Factor 3), omitting one statement (Question 3) caused a rise in the internal consistency of the factor. As this question also contributed
similarly to another factor, as can be seen in Table 1, it was decided to omit it in further statistical analysis.
From analysis of the statements connected to each factor, it is possible to apply the various factors as follows:
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x
x
x
x
x
x

Factor 1 – the importance of designated computer applications in teaching PE in the future (statements such as: If I had
designated computer applications in my possession I would use them; I would recommend that my colleagues use designated
computer applications; when I teach PE I will gladly integrate designated computer applications).
Factor 2 – uses of designated computer applications (statements such as: The use of computers in PE is effective for planning and
developing exercises for instruction and teaching; the use of computers in PE is effective for giving evaluations).
Factor 3 – the use of computer applications as a college student (statements such as: I use designated computer applications to
enrich my knowledge; I use designated computer applications for performing my tasks as a college student; my level of knowledge
in the use and operation computers is sufficient for using designated computer applications).
Factor 4 – the extent of computer integration in teaching PE (statements such as: I use computers in instructing or teaching PE; my
computer is a tool that can save time in planning lessons; employing computers for PE can be very useful).
Factor 5 – the importance of learning how to use the computer as a PE teacher (statements: It is important that I learn how to use
the computer for learning and teaching; when I am a PE teacher, I am interested in integrating computer applications; I expect the
college to expose me to options for integrating computers in PE and sports).
Factor 6 – the use of the computer for understanding and illustrating the learning material (statement: The use of designated
computer applications cannot help in understanding and illustrating professional material).

Survey of attitudes

20

10

The attitude questionnaire was distributed to 107 students at the Wingate College and to 34 students att a parallel
allel college which
which also
aal teaches
PE (The Kibbutzim College). To test whether significant differences were found between the two colleges,
olleges, a two-way ANOVA with
w
repeated measures (college x factors) was conducted. The test results indicated a significant difference
thee students
erence
ence in the attitudes of th
ude in the
two colleges, with the students in the Kibbutzim College revealing higher (more positive) attitudes
itudess towards computer use than thei
ttheir
he Wingate
College counterparts. The “factor” factor was also found to be significant but the interaction
on between
een the variables “colleges” and
an
a “factors”
was not found to be significant, indicating a similar trend in both colleges in terms of the
thee various factors.
he distribution
tion of attitudes
attitude among th
To learn where the differences between the two colleges lay, the results were compared
independent (two-tailed) tred by means of a series of ind
independe
tests. The test results indicated that in four of the six factors (importance of designated
teaching PE in the future,
nated
ated com
computer
mputer applications in teach
teachin
uses of designated computer applications, use of computer applications as a college
how to use the
llege
ge student, and the importance of learning
l
computer as a PE teacher), the mean attitudes of the students in the Kibbutz College
positive than those of the
ge were significantly more posi
Wingate College students.
To learn where the differences between the various factors lie, a series
performed. The results show that factors 1,
eries
es of LSD post-hoc tests was perfo
perfor
2, 5 and 6 are significantly different from factors 3 and 4, while factors
different from all the other factors. These
ors 3 and 4 are significantly diff
diffe
results indicate that the attitudes of the students in both colleges towards
wards
ards factors 1 (importance
(importan of designated computer applications in PE in
the future), 2 (uses of designated computer applications), 5 (importancee of learning
ing the use of the
t computer as a PE teacher), and 6 (use of
the computer for understanding and illustrating learning
material) are similar
They are followed by the attitudes towards
ng ma
milar andd highly positive.
po
pos
factor 4 (extent of integration of the computer in teaching
positive attitudes of all were obtained towards factor 3
aching
ching PE
PE),
) and finally, the
he least
east posit
(use of computer applications as a college student).
nt).

C

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

IE
T

From the survey results it can be seen
een
en that the students’
student attitudes
attitudes towards
owar integrating computers and PE and sport are moderately positive.
Looking at the entire sample as one unit (n=141), it can be seen that tth
the means for the six factors range from 3.29 to 3.85, that is, the students
expressed positive attitudes (above
above
bove 3) that are not especially high (5
( being the highest). These results parallel those obtained by RazLiebermann (2005), however,
were used, no numerical comparison can be made between the results.
ver, because diffe
different questionnaires w
In the comparison off the different factors, it was found
that
f
th students agree less, to a significant degree, with statements that pertained to their
use of computers during their college studies. In contrast,
con
contra the attitudes towards factor 1 (importance of designated computer applications in
teaching PE in
computer applications), 5 (importance of learning how to use the computer as a PE teacher)
n the future), 2 (uses of designated com
co
and 6 (use off the computer for understanding
and illustrating learning material) were significantly higher and more positive, without
un
significant
ant differences
ferences between them. In the
th gap
g between factor 3 and factors 1, 2, 5 and 6 was factor 4, which addressed students’ attitudes
towards
ds the extent of computer
comp r integration
gration in teaching PE.
In other words,
rds, it can be seen from tthe results that the least positive attitudes among the students are towards the use of the computer as a
student. Their attitudes towards tth
the extent of computer integration in teaching PE are higher, and finally, students presented the highest
attitudes (although
were only moderate) towards specific uses of the computer for teaching PE. A similar phenomenon was observed
h they too we
by Liebermann, Katzz & M
Morey-Sorrentino (2005) with experienced coaches that reported on having positive attitudes towards the use of
Mo
sport technology, which
h was not translated into actual use in their competitive sports activities.

The researchers hypothesize that this gap between what students believe computers can contribute to teaching PE and their actual use of
computers as students or teachers of PE, can be connected to the relatively low level of computer use in the pre-service training processes.
Lack of guidance and experience in integrating the computer in their college studies makes it difficult for students to be familiar with
possible computer applications in the specific domains of PE and sport. This assumption is based on the correlation that was found in the past
between positive attitudes and experience in working with computers (Loyd & Gressard, 1986). This is the conclusion that Khine (2001)
arrived at when he examined 184 pre-service teachers and found a direct correlation between their attitudes towards computers and their use
of computers in the teacher education institute. The results also correspond to those of Kumer and Kumer (2003) who reported that most
teachers believe that learning and experience with the computer has a positive influence on their attitudes toward the integration of
computers in teaching. Thus, one of the ways to engender a more positive attitude among teachers is to increase the use and integration of
computers in the pre-service teacher education college program. This integration can create a generation of teachers who feel more
comfortable with the computer and have higher awareness of its potential uses.
Further support for the connection between learning content and the integration of computers in colleges, and students’ attitudes on this
issue, was obtained by comparing the two PE teacher education colleges in this study. The results of the study indicated that students in the
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Kibbutzim College were significantly more positive in their attitudes than the students in the Wingate College. Examination of compulsory
computer courses offered showed that the number of hours given was identical (30 hours) in both colleges but content matter was different.
While students in the Wingate College were taught computer applications, mainly Excel, computer teaching hours in the Kibbutzim College
were devoted mainly to integrating computers in education and teaching. The researchers noted that there may be a connection between
computer course content and the attitudes of the students, the future teachers, towards the integration of computers in PE and sport, and they
propose that another study be conducted to examine this connection.
The researchers wish to propose that one of the aims of teacher education colleges, including those for PE, should be to prepare a generation
of teachers with high computer literacy and the confidence and expertise to work with computers. How well pupils in school learn with
computers depends in great part on their teachers’ attitudes towards the employment of computers and their readiness to adopt digital
technologies (Teo, 2006). Therefore, integrating computers for work purposes should be part of the aims of teacher education colleges. It is
important to identify the factors that encourage or hinder teachers in the process of integrating computers in teaching. Such identification will
make it possible to formulate and propose operative actions for college decision makers to examine as they try to integrate the use of
computers for the teachers of the future.
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Abstract
This paper presents and evaluates the development of a educational technology curriculum aimed at pre-service, primary education
undergraduates; the focus is on the incorporation of ICT competences for inclusive education. The framework
rk was the introduction of
SEVERI e-learning environment in Slovenian schools. Students were able to monitor the development and implementation
of SEVERI tools
plementa
lement
for special needs pupils in Slovenian schools, and plan teaching and learning in SEVERI within their course project work. Within an
educational technology curriculum, a competence framework was developed for fostering the use of ICT inn the teaching of, aand learning by,
special needs pupils. This was achieved against the backcloth of the baseline learning objectives of autonomy,
utonomy, inquiry, ccreativity and
innovation. In pre-service teacher education in educational technology, the focus is on inquiry
y based learning, and on plan
pplanning and
incorporating the innovative use of ICT into teaching; the emphasis is also on enhancing the student
own
udent
dent teacher’s competences for his/her
his/
professional development. In focussing more specifically on the use of ICT for special needs
eds pupils, the aim is to carry int
into effect the
principles of equality, diversity and inclusive education. The research was designed to evaluate
valuate the students’ learning and to consider the
alignment of learning objectives and activities with learning outcomes in the new curriculum.
within the
culum. The
he research questions considered
con
consid
paper are: (1) How the new curriculum assists mutual development of ICT didacticall and technical competences?
competences (2) How the project work
based on SEVERI foster the learning objectives of autonomy, inquiry, creativity,
implementation in inclusive
vity,
ity, an
and
d innovation in ICT imp
implem
classroom? (3) How are the project ideas based on needs assessment in pedagogical
dagogical
gogical practice? (4) How were the
th
t procedures of lesson
planning conducted and how were lesson plans used in lesson performance?
Key words: ICT competences, educational technology curriculum, pre-service
-service teacher education, inclusive
inclus eeducation, special educational
needs
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INTRODUCTION
Inclusion or integration is an important part of equality opportunity
nity
ty in education. Deman
Demands for inclusive education have increased and
fostered major changes to schooling and education. ‘The inclusion movement
in rights discourse on disability, gave rise
vement in education, routed
ro
to an inclusive approach to education wherein students
along side their peers, within the local community. In
nts with
wit disabilities are educated
ducated alon
alo
this social model of disability, mainstream schools
to adapt to accommodate
a diverse group of students with a variety of
ls are required
requi
requ
accomm
needs” (O’Gorman, 2005, p. 377). Approaches
of childrenn and young people into mainstream classrooms, and the
es to the inclusion
inclusi
in
identification and recognition of special educational
part of daily school work. The well being and actualisation of
ucational
ation needs, is an integral
i
developmental and learning potential within
population is challenging the organisation of learning settings. In the European
in a diverse student populat
populatio
context, educational policies have tended
ded to be proactive with regard
regar to the challenges and demands. ‘The Joint Interim Report by the
Education Council and the European
ann Commissi
Commission
on on Progress towar
towards Education and Training 2010 laid the foundation for the origin of
these standards and competenciess of all teachers”
teachers” (O’Gorman, 2005,
2005 p. 377). Teacher education programmes, specifically, have responded
to the needs and challenges of inclusive education within the Bologna
Study Programme Reform. Within the new teacher education
B
curriculum, the Tuning Report
ort (González & Wagenaar, 2003, p. 83) refers to key generic competences which provide the basis for inclusive
education. These include:
e: a) the appreciation
appreciatio of diversity and multiculturalism in the process of identifying learner disadvantages; b) team
work and skills whichh enable the teacher to collaborate
with
c
w professionals, parents and fellow teachers in dealing with special education
needs; c) sensitivityy about ethical issues andd ethical
and d) inter-personal and communication skills.
ethica commitment
comm
Against the background
ackground of these competences, it is my argument that educational technology and information communication technology
play an important
mportant
ortant role in creatin
creating an effective aand adaptable learning environment, especially when teaching pupils with educational needs
and inclusive
lusive
usive classrooms. However, the use of ICT in addressing special educational needs has, to date, been inadequate so far. Most
hardware
are and software is designed for the
th mainstream population and dose not pay sufficient attention to a wide range of capabilities and to
people with disabilities (Wong et al., 22009, p.109). “The current emphases on inclusion and ever-advancing technologies have stimulated
much interest
for both individualised learning and for integrating students or pupils with disabilities into
est in using various ICT applications
a
the mainstream
m school environment
environme ” (Williams et al., 2006, p. 330).

“The review of existing
indicates a lack of attention to the application of ICT for people with special educational needs (ibid.)”.
sting literature
lite
li
ICT for special educational
needs assists the different types of disabilities with assistive technology (Turner-Smith & Devlin, 2005). The
tio
main gap is within development of learning environments and systems which facilitate inclusion of persons with different types of
disabilities. Research findings show that the use of online communication by young people has become a most common activity, and that the
internet and virtual environments have been highly integrated in the young people’s lives, where young people with special needs are
vulnerable and marginalised (Söderström, 2009; Livingstone & Helsper, 2007). Learning environments and systems which prepare young
people with special needs for participation in information society foster implementation of the developing ICT competences based on equal
opportunities within the concrete educational and training objectives (“Concrete future ...”, 2001).
Training teachers for the new roles and tasks in society, including the use of ICT in teaching and learning and in developing teachers’ own
professional competences, is a priority within the EU and national policies (Buchberger et al., 2000, p. 30). Competences in using ICT
(González & Wagenaar, 2003, p. 83) in a teacher’s professional work and learning constitute one of the main drivers of change when
creating powerful learning environments and applying new approaches to teaching. (Buchberger et al., 2000, p. 39). Certain studies have
shown that integration of new technologies into classes has been slow in progress, and they warned of a discrepancy between the innovation
objectives and the current level of ICT integration (Hermans et al., 2008, p. 1500). Two respective studies conducted among teachers in
Australian and Dutch primary schools showed that integration of ICT, were performed using the traditional approaches, failed to bring about
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changes in approaches to teaching, which would have been required in order to set up powerful ICT-assisted learning environments (Hayes,
2007; Smeets, 2005). Teachers’ professional decisions and actions as also their technology related attitudes are influencing self-efficiency
(man, 2009) in technology acceptance process, and ICT experiences (Cavas et al., 2009) are preconditions for decisions regarding
professional learning, teaching improvements and change.
In teacher training, the need for a shift from technical competences to competences in directing one’s own professional development is
becoming more and more evident. (Istenic Starcic & Brodnik, 2005, p. 165). A teacher shall be able and willing to respond to changes, thus
bringing innovation into his or her methods of teaching (Buchberger et al., 2000). “Professional development in ICT has tended to reflect a
model of “re-tooling” teachers with skills, rather than addressing their deep professional needs and cultures (Triggs & John, 2004; Watson
2001 cited in Loveless et al., 2006, p. 5)”. Research conducted in Flanders found that training in ICT use in lessons was still primarily
focused on fostering technical competences. Teachers interviewed expressed the need for training in technical competences and stated
technical competences only as the important training objectives (Valcke et al., 2007, p. 802). “Innovative ICT use related to electronic
assessment, online learning, computer-based collaborative learning, etc., have not been mentioned at all” (Valcke et al., 2007, p. 803).
Approaches applied by teachers in teaching are based on their own experiences gained during their own pre-service education. Models and
methods of ICT use in pre-service teacher education by teachers-educators across the curriculum impact on the uuse of ICT in teaching
(Potter, 2006; Istenic Starcic, 2007; Drent & Meelisson, 2008, p. 188; Baslanti, 2006; Gülbahar, 2008). Teachers-educators
in pre-service
achers-edu
teacher education, with their understanding of technology potentials and impacts in primary education and
of their own
nd their
their adjustment
adjustm
teaching approaches and methods, provide a model for students – future teachers (Baslanti, 2006).
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Educational technology curriculum
The reformed Educational Technology curriculum, within the reformed Bologna study programme
was
ramme
amme of primary classroom teaching,
teachi
tea
developed in the period 2008 – 2009 and accredited in 2009 as the compulsory course for all the
he first year students of the First
Fir
Fi Bologna
Cycle (Istenic Starcic, 2009). The course consists of three ECTS credit points, and comprises
in the
ses lectures
ures (totalling 15 hours) andd tutorials
t
IT laboratory (totalling 30 hours). Since 2005, its implementation has been embedded
thus facilitating the
d in the e-learning env
environment, thu
linking of lectures and laboratory exercises with the remote activities done by students
Technology
dents (Kljun et al., 2006). Th
The Educational
Educ
curriculum analysis identified the need for incorporating topics into ICT use within
education.
curriculum renewal took
n inclusive edu
educ
ation. To thiss end, cu
place within the Equal e-Learning project in the same academic year of 2008/09
09 whe
when Bologna
gna Reform took place.
place The curriculum included
the SEVERI e-learning environment. The discussion of topics took place within the development and
of the SEVERI system
an incorporation
incorpora
into the Slovenian schools, which facilitated learning in the context of pedagogic
experience
dagogic
agogic practice
practice and field experi
expe
ence (Baslanti, 2006).
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The renewal of the curriculum aims at acquiring experiences, stimulating
inquisitiveness
inquiry-based learning, autonomous selection,
ulating
lating inquisitiv
inquisiti
eness
ess and inquiry-b
accommodation and testing, planning and incorporating the creative
and increasing the awareness of
ativee and innovative ICT use into teaching,
te
the importance and role of a teacher’s activity in his or her own professional
development.
course contributes transferable competences,
rofessional
fessional develo
developm
ent. The co
as learning to learn, cooperation in distributed-teams on the Internet,, and includes the organisa
organisation
of work and time management (González
rgani
& Wagenaar, 2003). The main objective of the course is to assist the process of teachers’ professional
dimensions. Teachers’ autonomy in
p
applying the specific skills in different situations, adopting
optingg ddecisions, and contemplating
mplating ttheir own practice constitute the important teachers’
professionalism dimensions (Darling-Hamond, 1985).
inquiry in conjunction with reflection enables the teachers’
985). Resear
Research orientation andd inquir
inqui
creative and innovative pedagogical work (Fullan,
Stimulating teachers’’ cr
creativity by using ICT is the subject of pre-service teacher
ullan,
llan, 1992). S
Stimul
cre
education studies (Loveless et al., 2006; Potter,
tter,
r, 2006; Istenic Starcic,
Starcic 2007). “Creativity goes beyond the current boundaries, whether these
boundaries are technology, knowledge, social
or beliefs (Ettlie
(Ettlie, 2006, p. 55).” Creative and innovative ICT use in teaching and
al norms
n
(Ett
learning is preliminarily about changing
to teaching
(Drent & Meelissen, 2008, p. 188). Creative practices of
ging
ing approaches
approac
teaching and learning
le
teaching, using ICT, include three interlinked
nterlinked
terlinked factors
factors: “The framework
work for
fo creativity and ICT attempted to describe interaction between three
elements of creative practices with
using imagination, fashioning, pursuing purpose, and evaluating
ith ICT: creative processes (for example,
exam
exa
originality and value), the features
featur
eatures
es of ICT (for example, provis
provisionality, interactivity, capacity, range, speed, automatic functions and
multimodality) and ICT capability
of higher order thinking-finding things out, developing ideas and making
apability
pability as an expression of elements
element
eleme
things happen, exchanging
modifying and evaluating work in progress, through a breadth of study
ing
ng and sharing information,
information, and reviewing,
infor
rev
(Loveless et al., 2006,
6,, p. 5)
5).

Prior to the Bologna
used to be part of the Didactics and Educational Technology course that was
ologna reform, Educational Technology
Technol
Techno
compulsory for all the students within
the
wi
the primary classroom teaching study programme. The programme was accredited in 1995. In terms of
teaching andd learning time, the
according to the old programme is comparable with the course within the new
th Educational Technology
T
programme
mme (15 hours of lectures, and 30 hhours of tutorials). There are three Pedagogic Faculties in Slovenia, which are all educating and
training
primary
classroom teaching. The Bologna reform was gradually instituted within all the three faculties,
ngg teachers in the preschool and pri
prim
followingg the prearranged common gu
guidelines (Zgaga, 2005), based on the Community documents (“Common ...”, 2005), and on the Tuning
project with
h the cooperation of one
on of the Slovenian faculties (González & Wagenaar, 2003). The comparison of the renewed curriculum
from 2009 with
1995 is presented in Table 1.
h the curriculum from
ffr
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Table 1: Comparing the Educational Technology curriculum of 1995 and 2009
Didactics and Educational Technology - 1995
Focus on study of literature with observation in
practice, and theoretical seminar work on the
computer use in education.
Study methods do not facilitate empirical
cognizance of technologies by one’s own learning
Fragmentation of study contents
Summative evaluation and assessment
Direction to technical competences in using
technologies

Special educational needs are excluded

Educational Technology - 2009
“Living practice” with focus on planning, development
and testing, with project work, and studying cases of
ICT use in education.
Study methods facilitate gaining experiences to
students so as to integrate them into their own
pedagogical work.
Process- and product-oriented integral approach to
dealing with study contents.
Process evaluation; project work is a composite part of
final evaluation and assessment in a subject.
Technical competences in ICT use are obtained
indirectly by students through developing the
pedagogically didactic generic and subject-specific
t-speci
professional teaching competences.
Incorporation of special educational needs.
needs
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T

C
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SEVERI e-learning environment for special educational needs
dev
The “Equal eLearning– Students with Learning Difficulties Using ICT and Learning on the Web” project was aiming at further developing,
localising and implementing the SEVERI e-learning environment. Originally, the SEVERI system
ystem
m was developed for students with
wit special
w
learning needs in vocational education. The Equal eLearning project facilitated its further development,
in
opment, localisation and implementation
imple
implem
the various learning and training environments of Finland, Slovenia, Hungary, Lithuania,
challenges
ania, Portugal
rtugal and Romania. The main
m
include a more extensive implementation in special schools, its integration into regular
for the improved
lar school and training environments
en
integration of students with special educational needs. In Slovenia, the introduction
on of SEVERI e-learning environment
environme and methods was
envir
focused on teacher pre-service educational curriculum and its testing on part-time
-time
ime students at the University of Primorska’s Faculty of
Education. The SEVERI e-learning environment (Figure 1) caters for students
special
ents with
wi sp
eciall educational
educ
needs which include a range of
physical, communicational, emotional and cognitive disabilities, causing learning
writing and perceiving. SEVERI
g dif
difficulties inn reading,
read
writ
provides the working environment, where tools are designed according
abilities,
ng to students’ aab
ilities, and
nd tools
t
iintended for designing tasks by
teachers are tailored to every individual student’s needs, skills and abilities;
ilities; clearly structured activities are focused on attracting learners and
enhancing the students’ motivation and autonomy by facilitating the
hee trac
tracing andd monitoring of one’s oown progress. Graphic interface design
is provided in large and clear fonts, colours, symbols, pictures andd speech so as to assist a variet
variety of disabilities and special educational
needs. The student interface is presented in Figure 1. Audio-instructions
In 2008, the Equal e-Learning project was
uctions
ctions are included as well.
w
awarded within the Handinnov competition for innovations which positively
itively affect
fect the lives oof young disabled people and help them adapt to
education, working life and society. The competition is organised
by ONISEP
Office for Information on Education and
o
P (French National
N
Professions), European Disability Forum (EDF) andd Droit au savoir (Right To Learning).
Learning
Learning) In 2009, the Equal eLearning project was awarded
the ACCESS-IT 2009 Good Practice Label in the field of e-Acce
e-Accessibility and inclusive
e-A
nclusive
clusiv ICT.

Figure 1: SEVERI e-learning environment – student interface
ICT for Inclusive classroom Project work structure
The project work is incorporated within the new curriculum. The basic scope of the curriculum is to develop an autonomous teacher, who
shall autonomously choose between options and tools, and adopt decisions on introducing creative and innovative solutions during lessons,
taking into account the needs of individuals as well as groups. The structure of the project work is shown in Table 2. During tutorials, the
students work on projects. At the beginning of the Project work, authentic cases from pedagogical practice are presented. Tutorial structure
consists of the familiarisation with learning objectives, introductory motivation, discussing a topic or issue, working in groups, and
completing the reflection journal at the end of every tutorial. The tutorial work is followed with practical work which is conducted by full
time students during their teaching practice in schools. The part-time student teachers have a good opportunity to apply the project work
during their normal professional work. For final assessment of the course, students write an essay on ICT use for special needs pupils and
ICT in teacher’s professional development and learning.
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7
6
5

4

3
2
1

Table 2: Project work structure: Creative & Innovative ICT integration for inclusive classroom
Project exchange
Lesson plans and learning materials were opened in SEVERI system for
teacher exchange.
Lesson performance
Lesson performance took place during the regular lessons in classes
taught by part-time students – teachers.
Learning material
Students designed the learning materials required for dealing with the
design
topic and incorporated them into the SEVERI learning environment.
They involved their pupils into the preparation of materials.
Lesson planning
Students designed lesson plan including learning objectives, teaching and
learning methods, cross-curriculum application, participatory production
of learning materials with pupils.
Idea communication
Students presented and discussed the idea with the other students in the
group and with colleagues in their school environment.
Idea development
The students developed an idea for ICT use for inclusive classroom,
aiming at autonomy, inquiry, creativity, and innovation.
Authentic cases
Integral treatment of processes was based on the authentic cases fr
from
resenting ca
cas
practice. Teacher-educator included and treated topics, presenting
cases
from practice. Students linked the topics to their own experiences
xperiences during
presentation and discussion.

10

The research was designed to evaluate the students’ learning and to consider the alignment of learning
rning objectives and activities
activities with
w learning
outcomes in the new curriculum. The research questions considered within the paper are:
(1) How the new curriculum assists mutual development of ICT didactical and technical
echnical
cal competences?
nomy, inquiry,
inquiry
inquir , creativity,
vity and
an innovation in
(2) How the project work based on SEVERI foster the learning objectives of autonomy,
ICT implementation in inclusive classroom?
(3) How is the project idea based on needs assessment in pedagogical practice?
ractice?
(4) How were the procedures of lesson planning conducted and how were lesson plans used in lesson performance?
perf
per

20

METHOD
Research method
According to Lincoln and Guba, evaluation was undertaken to determine
ermine
rmine the value off the curriculum,
curriculum so as to improve it and assess its
impacts (Lincoln & Guba, 1986, p. 550). Evaluation was process-oriented,
and summative evaluation. The purpose
-orriented, consisting of formative an
was to capture the process and collect information on teaching and learning activities and characteristics
(teaching and learning approaches
character
characte
and learning objectives related to learning outcomes). Qualitative research
was
esearch methodology
method
w used
us to investigate educational process. “/.../
qualitative research study things in their natural settings, attempting
ng to makee sense of or iinterpret the phenomena in terms of meaning
people bring to them (Denzin & Lincoln, 1994, p. 2)”.
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The information was gathered from:
students’ reflection journals (electronic,
nic,
ic, pa
paper based),
focus groups,
students’ project work products
material),
ts (lesson
son plans, learning mater
material)
students’ essays for assessment.
ment.
Focus groups were used to address
which
considered by students prior to the evaluation study, and had turned up in
sss topics,
topic wh
ich had not been consi
consid
project work. The aims were too identify new topics and deep understanding
and interpretation of individual actions and attitudes within the
unders
given context. Focus groupss are most effective where a large volume
of information is to be gathered in a short period of time (Morgan,
vo
1998, p. 45-54). Focus groups
during lecture
lectures and tutorials.
oups
ups were implemented
implem
With regard to the preset learning objectives o
autonomy, inquiry, creativity and innovation, there is in the forefront in teaching and
of autono
learning, according
2006), the interplay of creative process and the use of features of ICT. Students explore their
ng to Lo
Loveless (Loveless et al., 200
2006)
own process off creative work with ICT at the sta
stage of planning and preparing materials for pupils, and at the stage of implementation.
Reflection is crucial for the process
proce of llearning
earning aand development (students keep a reflection journal throughout the process) as is cooperation
in a group,
interaction,
of experiences and positions (students cooperate with other students; students cooperate in
up, which
hich facilitates inte
in
raction,
n, exchange
excha
e
the school
hool working environment, student
students cooperate with the teacher-educator). The extent of compatibility between the preset learning
objectives,
ves, learning activities and learning
learni outcomes (Biggs, 1999) was monitored by analysing the students’ reflection journals, students’
learn
project work,
ork, and students’ essays for
fo assessment.
The participants
ts
The participants selected
elected for testing were all part-time primary classroom teaching students in the second semester of the academic year of
2008/09 according to the old study programme. Part-time students involved in testing were teachers with a completed educational level VI,
being educated for educational level VII. The group of 43 persons consisted of 41 female and 2 male students. The students’ age profile was
as follows: 48-53 rage - 8 students, 46-48 range - 9 students, 43-45 range - 14 students, 40-42 range - 9 students, 36-38 range - 5 students.
All the students had experiences in pedagogical practice. Analysis showed that they all had experiences in teaching of special needs pupils,
either through involvement in regular classes or within departments intended for special needs pupils.
The data
During the course, students were writing electronic and paper based reflection journals based on open questions: Are the learning objectives
clear and to which extent you are able to fulfil them? How is the group work helpful in your learning process? How do you connect your
normal professional work and the project work within the course? How would you describe the competences you developed in a project
work? Are you facing any problems in doing project work, (if so please describe them)? At the beginning of the course all students were
asked to write one reflection journal focused on their ICT use for teaching and their own professional development. They were given open
questions: What experiences with ICT you have in your lesson planning and teaching? How do you use ICT in your professional learning?
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Students were asked to work in small focus groups (3-5 members) to discuss the ICT use for special educational needs. The focus groups’
interaction was analysed. The project work products were lesson plans and learning material which were included in final assessment of the
course.
For the assessment essays, students were asked to write about the ICT use for special educational needs and for inclusive classroom and
about the role of ICT in teacher’s professional development. The data was processed according to the research questions. Coding sheets were
used for reviewing the data for specific research questions. The coding framework is presented in Table 3. The codes for the research
questions listed and the source from which data has been collected is mixed.

FINDINGS AND DISCUSSION
tions.
The findings are discussed within research questions.

20
10

Table 3: Coding framework
Source/
Journal Lesson Learning Focus Essay
Research question with codes
plan
material groups
How the new curricula assist mutual development of ICT didactical and technical competences?
Technical skills
X
X
X
Shift in teaching
X
X
X
Shift in professional learning
X
X
X
How the project work based on SEVERI foster learning objectives?
Autonomy
X
X
X
Inquiry
X
X
X
Creativity: Multimodal presentation and communication
X
X
X
X
X
Creativity: imagination, originality
X
X
X
X
X
Creativity: high order thinking-finding
X
X
X
X
X
Innovation
X
X
X
X
X
How are project ideas based on the needs assessment in pedagogical practice?
tice?
Based on own teaching practice
X
Shared experiences with other students
X
Based on literature
X
Teacher educator’s advice
X
How were the procedures of lesson planning conducted and
d how
w were lesson plans used in lesson
less
performance?
Changes in teaching and learning methods
X
X
X
Changes in learning contents
X
X
X
Cross-curricular connections
X
X
X
Co-creation of learning material with students
X
X
X
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essment in pedagogical practice?
ppr
How are the project ideas based on needs assessment
A qualitative study by Williams explored
to identify what needs are to be addressed when developing
red
ed the working
working environment of teachers
tea
an ICT learning environment for special
considered the main issues in everyday work, the information needs of
pecial educational needs. It cons
conside
teachers, new experiences with ICT
the special educational needs learning environment, facilities and
CT and knowledge
knowledge
edge of ICT impact upon
up
u
tools within environment (Williams,
illiams,
lliams, 2005, p. 540). During their daily work, teachers need most: familiarisation with the administrative
procedures and policies, lesson
ideas,
evidence work undertaken, and current level of areas in the curriculum that every
sson
son plans and id
eas, how to evidenc
eviden
individual student still needs
2005, p. 546).
eeds
ds to cover (Williams,
(Willia
546 Project work was focusing on lesson plans and ideas, which form an integral
part of teacher’s daily work. Project topics were selected ex
exclusively by students, which is a prerequisite for quality learning that is based on
the motivation and
d interest of every individual student
sstudent. Students prepared projects which included the deliberation on and proposals of
creative ICT usee in resolving different problems and dealing with different topics in inclusive classroom. How students created their project
idea was observed
erved from journals. Student teachers
teacher mostly decided to work on specific topics needed in their classrooms. Altogether 32
teache
students made
based on their own teaching practice with analysis of their classrooms. Almost 7 students had
de needs assessment
assessmen exclusively ba
selectedd the topics based on sharing experiences
in a collaboration and discussion with fellow students. Some (4 students) had used
exper
exp
information
of idea development. Only in extreme circumstances would the teacher educator advise them
mation from the literature in the process
proc
pro
about an
n idea development process.

How the project
foster the learning objectives of autonomy, inquiry, creativity, and innovation in ICT implementation
ect work based on SEVERI
SE
S
in inclusive classroom?
room?
Educational technology
course aims at assisting the development of teachers’ professional dimensions, which was captured within four
logy ccou
learning objectives. The
of the learning objectives of autonomy, research, creativity and innovation were reflected in journals. The
he realisation
r
creativity and innovation was analysed from lesson plans and learning material. In focus groups students discussed the dimensions of
professionalism. Focus groups were intent in particular, on exploring the unknown and on addressing the potential experiences which a
teacher may expect in the future, using ICT for pupils with special learning needs. In their essays, the four learning objectives were analysed,
regarding ICT use in inclusive classroom and teachers’ professional development for ICT. In the Project work students were asked to look
for and to expose the issues of discussion in their own pedagogical practice, and to include their pupils in the preparatory operations. At idea
creation stage, they created the idea, using the different methods. Ideas were focused on the learning contents and on the learning method
aimed at integrating children with special learning needs into the instructional environment of the regular classroom. At the subsequent stage,
they evaluated their ideas in consultation with their student colleague and fellow teachers in school environment. At this stage, they further
developed the idea, modifying it, where applicable. On having fully created the idea, they designed the lesson plan. Within the lesson plan,
they planned the learning objectives, methods of teaching and learning, teaching sources, and methods of knowledge assessment. All the
students incorporated into the process of preparing learning materials their own pupils who, within the scope of the different subjects,
prepared products to be subsequently incorporated into the learning materials and into the SEVERI system. There was a multidirectional
cooperation between the teacher and his/her pupils in a single class, as well as cooperation between the different classes. Topics discussed,
and for which the pupils prepared products, were in compliance with the topic of the Project task. Performance of lessons took place during
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their normal professional work. At certain schools, it coincided with other projects, which the teachers applied as the context within which
they implemented their respective projects. The last stage, Project exchange, enabled the students to mutually exchange lesson plans and
learning materials. The last stage had involved a consensus of all the persons involved, who agreed with the publication of products and with
the mutual exchange and incorporation into teaching of all participating teachers (part-time students) within the SEVERI system.

10

The analysis shows that course work fostered students’ development and understanding of the importance of autonomy. Student teachers are
well aware that the field of ICT and inclusive education is the area where they feel weak and need the constant support of their professional
colleagues and experts. They find the collaboration within the school environment as precondition for teaching an inclusive classroom. They
agreed that course work empowered them in acquiring a research orientation and inquiry. Although the inquiry strongly influences the
professional lives of teachers, in Slovenian school arena hasn’t been very popular (Cencic, 2006). Some students expressed the concern that
they have to work more in order to apply the research orientation and inquiry in their every day work. Regarding creativity students showed
good results as far as multimodal presentation and communication were conceived and also in terms of imagination and originality.
Creativity with regard to high order thinking-finding was not well expressed. Innovation in teaching and learning was enhanced with
Memorandum of lifelong learning (Cencic et al., 2008). The innovation component was identified in 20 students’ lesson plans and learning
materials and documented in journals. In journals and essays the innovation was augmented and supported with descriptions of teaching
before Project work. The innovative approach within a Project work was dealing with inclusive classroom organisation,
lesson ideas, and
ani
learning material. Students pointed out the conditions for innovative approaches in teaching at the system level,
level and as
el,, organisational
organ
g
individual himself/herself. Among them they find most important individual’s capacity for innovation,
depends strongly on
n, which dep
competences teachers develop in their initial preparation and further professional training. In students’
innovation is strongly
nts’’ opinion innova
connected with creativity. Fewer students stated that innovation is connected with inquiry and autonomy.
work the
tonomy.
my. Within the project
proj
innovation capacity was identified by almost half participants (20 from 43 students).

20

How were the procedures of lesson planning conducted and how were lesson
n plans used in lesson performance?
perfo
pe
The link between lesson planning and lesson performance was crucial (Gülbahar, 2008). As earlyy as in pre-service education, teachers
need
te
to be trained in planning and organising pedagogical activities which hold an important place in a teacher’s daily routine. A m
major part of a
teacher’s decisions are adopted by him/her already in the procedures of lesson planning,
commences
(Berliner,
ing, beforee the actual teaching
te
comm
1986). In lesson planning and performance, the teacher takes as basis the integral insight
sight into a wider context, within
with which
wh the teaching and
learning of an individual with special educational needs takes place. The data was gathered from journals, lesson plans,
and essays. With
p
regard to the conduct of lesson plans, they were observed according to changes
changes in learning
ges in teaching and learning methods,
meth
contents, and cross-curricular connections. Special focus was on co-creation
and how teachers planed
tion off learning material with
w students
stude
participation of students in the process. During the process, the studentss kept thei
wherein they reflected on
theirr respective reflection
reflectio journals,
jour
the set learning objectives and their realisation. Specific attention was aimed at linking
linking the learning
learnin substance with the students’ own
pedagogical practice, and at seeking authentic ideas about incorporating
orating
ating ICT into instruction.
ruction. In the li
llight of ample experiences gained, the
students were able to effectively identify problems within the context
taking into account the systemic incentives
ntext
xt of
of the school
hool and class, by tak
and hindrances requiring ICT solutions. Among the five areas which
teachers had most difficulties when applying
ch
h were investiga
investigated, student te
co-creation of learning material with students. Almost 35 students needed
eeded assista
assistance off teacher
tea
teach educator. Cross-curricular lesson planning
was well applied by all students. Changes in learning contents
were applied
con
plied byy 37 students.
students
student Analysis of lesson plans and learning material
showed that students which show capacity for changes
contents
nges
ges in learning
le
nts were able to
t identify the gaps in study contents and learning
materials for pupils. Changes in teaching and learning
arning metho
methods were applied
d by all sstudents. They defined teaching and learning methods
which foster the ICT use in classrooms and plan
objectives and outcomes.
an
n them in alignment with learning obj
ob
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How the new curriculum assists mutual development
and technical competences?
opment of ICT didactic
didactical
al an
The data for this research question was gathered from journals,
and essays. The coding sheet included the identification of
journals, focus
focu groups
gr
activities in which students only developed
ICT was used for planning and conducting changes in teaching
eveloped
veloped on a technical skills level.
level When
W
leading to transformation of teaching
ching
hing w
which was registered as shift in teaching. If student teachers made a shift in their professional learning
with ICT, a shift in professional
was registered.
Technical skills level was strongly present at the beginning when students were
onal learning
learn
istered. Techn
having difficulties in adapting
ting
ing to the approach
appro
of project work. Gradually they were introduced to the comprehension of issues of creativity
inte
and innovation in usingg ICT. This approach stimulated integral
treatment and solutions, aimed at overcoming technical hindrances. Some
students (6) encountered
tered
ered technical difficulties,
difficulties, which
w
were
we resolved by harnessing a range of experts, as, for instance, computer science
teachers at schools,
ls,
s, pup
pupils at schools or their
eir own ch
children in their home environment. Additional tutorials were made available so that
ble to get help in preparing
ppreparing the computer-supported
comp
teachers were able
materials. Study findings showed that this particular approach to teaching
and using ICT
CT
T in lessons – aimed at using ICT in inclusive education – was productive and facilitated a high level of transferring knowledge
attained to the
he teacher’s work. The shift
shi in teaching was influencing lesson planning and teaching. From the students’ journals some
illustrations
tions are extracted: “introduction
ction oof ICT had changed my approach to lesson planning and conduction”, “ICT help me to fell
empowered
“thee start was very demanding for me since I haven’t got a computer for a long time ... after acquiring basic
wered in daily routine”,
routin
skills my feelings are good and I can clearly
see the advantages ICT could bring into my daily work”.
c
The shift in professional development
and learning was described by student teachers as “positive channel for a change”. Conditions for a
developm
change included:
d: application of newly attained knowledge to the teacher’s own teaching, taking as basis the teacher’s own experiences, and
stimulating motivation
and creative work (teachers themselves seek for study contents and develop creative solutions for their
ation for
fo inquiry
in
actual environment). This resulted in self-efficiency in technology acceptance process (man, 2009). In the essay prepared during the final
knowledge assessment, the students demonstrated the thoroughness of approach to dealing with the issue of using ICT for special learning
needs.

CONCLUSION
In knowledge society, the key competences incorporate the ICT competences, in conjunction with competences of cooperation, management,
organization, and of other generic and subject-specific competences. Digital literacy is considered as one of main enablers for the
participation in knowledge society (Istenic Starcic & Turk, 2010). ICT competences are important in the process of the formation of
teachers’ professionalism which is based on autonomy, inquiry, creativity and innovation. ICT competences are developed as inter-subject
result, as interface of generic and subject-specific knowledge (Istenic Starcic, 2007). The pre-service educational technology course has to
link the theory and practice. The work in an IT laboratory has to be connected with teaching practice in schools. The group of part-time
students who participated in this evaluation had a unique opportunity to transfer new knowledge to their day to day teaching practice of their
normal professional work. Evaluation was accomplished through the process of the project work and at final course assessment. The focus
was on the lesson planning and lesson performance and on the learning material design and usefulness of the material in lesson performance.
In the process of evaluation, students’ learning was considered as was the alignment of learning objectives, activities and outcomes. Those
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student teachers who develop expertise in using ICT for their pedagogical work, both planning and teaching, were provided with the
opportunity to contribute to increased equality, heterogeneity and inclusive education. Inquiry-based learning within the work of the Project
facilitated the use of ICT tools, with a follow on effect within the pedagogical context.
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PRE-SERVICE TEACHERS CONCEPTIONS OF CONSTRUCTIVIST AND
CLASSICAL TEACHING
Harun YILMAZ
Sami AHN
Abstract:
Use of technology both in educational settings and in our daily lives has become indispensible. In order to have teachers and students take
advantage of technology, schools have been equipped with computers and the Internet connection. However, technology integration in class
has not been reached the desired level yet. To motivate teachers and to increase their knowledge regarding how technology to be integrated
into class, in service teacher trainings have been developed. These trainings have increased the level of teachers’ knowledge, but their
attitude toward technology integration has not been changed. It is believed that there is a relationship between attitude and personal belief,
and change of belief or attitude requires time.

10

In this study, it is aimed to explore pre-service teachers’ conceptions of constructivist teaching versus classical
sical
ical teaching and its’ relationship
with their beliefs on knowledge, intelligence and learning. 490 pre-service teachers participated in the study.
analysis consisted
udy.. The statistical ana
of descriptive statistics, group differences, confirmatory factor analysis and correlations. The analysis
which
is resulted
lted in significant
significant findings
find
fin
will be discussed in the presentation.

20

Keywords: Pre-Service Teachers Conceptions, Constructivist Teaching, Classical Teaching, Beliefs
Beliefs
fs
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INTRODUCTION

10

Abstract:
This study analyzed the characteristics of blogging that might make it an effective tool for supporting classroom
lassroom
room environment. Sample of the
study consisted of 53 voluntary participants who attended in two ICT courses 2009-2010 fall semester.
of
er. An online questionnaire (Benefits
(
Instructional Blogging Scale) was used to gather relevant data. The results indicated that preservicee teachers agreed on severa
severall advantages
for
advant
adv
using blogs in educational environments in the ICT courses.

20

The computer and communication technologies are affecting all kinds of people’s
pointed out the fast
ple’ss life
lif in various
ous ways. As Khine (2001)
(
and continuous developments in the areas of computer and communication
on technology
hnology in last two decades ffuel further development and
changing the nature and practices in any kind of education. A new wave of Internet technologies,
Web 2.0, has
techn
ha emerged with the potential to
further enhance the teaching and learning environment in higher education
educators are excited by the
ucation
cation (Ajjan & Hartshorne,
Hartshorne, 2008).
2008 Many
M
potential for new Web 2.0 technologies, such as blogs, wikis, and RSS
SS to improve stude
student
nt engagement and learning. These new technologies
can help strengthening students’ critical thinking, writing, reflection,
ction,
n, and engage students in a new information sharing and social learning
environment (Zhang, Olfman & Ractham, 2007).

METHOD
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Several researchers emphasize that the development and
of Internet
nd growth
g
rnett technologies
hnologies has
hha been a major factor of educational change and
offers new perspectives to education at all levels (Steeples
use of Web 2.0, student access and create collective
Steeples
teeples & Jones, 2002).
2). With the
the u
us
knowledge through social interaction and they no longer access
acces the web only
ac
nlyy for co
ccourse information (Ajjan & Hartshorne, 2008). These
technologies are well suited to active and meaningful
eaningful
aning learning and
an collaborative
ve knowledge building. In other words, Web 2.0 supports
constructivist approaches in learning environments
students
onments
ment in which st
udents
dent can develop their thinking, writing, communication, social skills and
transfer these kinds of skills to the real world. Blogging
emerged
among a variety of web 2.0 technologies as a leader, in that, there is a
Blo
has em
erged
rged am
highest levels of agreement that focuss on th
application, and engagement, all of which are key elements to successful
the concepts
oncepts of reflection, ap
applic
teaching (Brescia & Miller, 2006). The cu
describe the elements or characteristics of blogging that might make it
current study was designed to de
an effective tool for supporting classroom environment.

This study was a descriptive
look at and describe preservice teachers’ perceived benefits of instructional blogs in
scriptive
criptive case study and desig
designed to lo
the ICT courses.
Description
n of the ICT Courses

Internet
Design courses are two similar ICT courses given for 3rd class preservice teachers (N=28) and 4th
et Based Programming
Programmin and Web D
De
class preservice teachers (N=25) respe
respectively in Computer Instruction and Education Technology Department and Abant Izzet Baysal
University,
y, Turkey. The goals of th
the
these courses are to help preservice teachers become knowledge in the concepts of fundamentals and
functions of the Internet and principles
princi
princ
of using Internet applications in education. The courses consisted of four and five hours respectively
our hours covering
coverin course contents and two hours of practice in the computer laboratory) peer week.
(two or three hour
Subject of the study

The subject of the study were 53 preservice teachers who enrolled these two undergradute ICT courses in the Computer Instruction and
Education Technology Department. Table 1 shows the characteristics of the preservice teachers in the ICT courses.
Table 1. The characteristics of the preservice teachers
N
Gender
Female
23
Male
30
Personal Home Page
Yes
9
No
44
Having Blog Page
Yes
36
No
17

%
43
64
17
83

Followed other blogs
Yes
No
Computer Knowledge Level (over 10)
1-3
4-7
8-10

N

%

6
47

11
89

5
34
14

9
64
27

68
32
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Procedure
The data were gathered throughout the fall semester of the 2009-2010 academic years. At the beginning of the semester, the course instructor
introduced the scope and requirements of the class project which included student blogging. As part of course requirements, each group was
required to complete an instructional project with five major phases. Students were asked to choose project groups. A total of 18 project
groups consisting of 2 to 4 students were formed. Each group created their own blog space and posted a few messages for testing purposes.
In the weeks that followed, students completed their course project while posting their plans and documents from each phase of the project.
After each project phase, experts (course instructor and instructional designer) gave feedback to the students. Each week students were
instructed to individually write at least one post in their group blog about each project phase. They were also expected to write posts weekly
to the blog space of other groups.
Data Collection

RESULTS
The preservice teachers’ perceived benefits of blogs in the ICT courses

10

Data were collected using an online survey which was administrated through Lime Survey (www.limesurvey.org) and set up to be
completely anonymous. Data collection occurred during a two-week period prior to the end of classes. The follow
following online instrument
helped collecting relevant data:
x
Benefits of Instructional Blogging Scale: This scale is adapted from the questionnaire developedd by Brescia and Miller (2006) to
measure preservice teachers` perceptions about benefits of instructional blogs. It consists of 16 items
tems in the type of
o 5 point-likert
scale. Few items were revised to ensure the applicability to ICT course students. Two experts
course instructors
perts inn the field and cours
reviewed to adapted questionnaire to evaluate clarity and relevance of items. The Cronbach
ach Alpha internal
intern consistency
ency coefficient
co
was computed as 0.78.

20

The aim of the study was to examine the preservice teachers’ perceived benefits
In the Table 2, the
ts of instructional blogs in the ICT courses.
co
c
findings were ranked from most to least benefits of blogs on the 5-point Likert
kert scale.
cale. Preservice teachers
teach rated the
t most benefits of blogs on
three items: interactivity: students can comment, ask questions (mean = 4.4);
(mean = 4.4); having potential
4); ability to link
li to otherr documents
doc
to support a number of goals for writing classes as well as content classes
ratings
observed on two items: being
asses (mean = 4.2). Lowest
L
ting were
w
used to track individual behaviors to learn about how people use a site
“blow off steam” (2.6).
te (mean = 3.0),
3.0) and
d students can “b
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Table 2. The preservice teachers’ perceived benefits of blogs
Benefits of blogs
Interactivity: students can comment, ask questions
stion
Ability to link to other documents
Blogging has the potential to support a number of goals
goal
g
for writing
classes as well as content classes
Joint, de-centered, authorship: students
dents
nts can be tasked to provide
pro
prov
content
Ease of use
Leverages teaching to outside
side class hours
Weblogging is perhapss the easiest
way
ea
waay to get students writing
writin
writi online
in an electronic space
ce thatt is outside of courseware
They have reasonable
curricular
nable potential to support “extra curri
composition”
It provides oppor
opportunities to take what is
i learned in the classroom
and express
ress it to those in the public eye – just as they will have to do
in the real world
w
Students’
a clearing the mind to do more formal
udents’ free writing allows
a
Writing
iting
Overcoming the fear of expressin
expressing yourself outside of the ‘safe’
environment of the classroom
Weblogging has its greatest instructional potential for those who
maintain
throughout their college careers, using it as a
aintain a weblog throug
knowledge
personal content management system
wledge log and pe
per
Web logs
gs can be
b used
us to demonstrate the complexity inherent on the
Internet/website
ebsite
Web-logs can be used to evaluate the effectiveness of a site – how
long people spend on each page, what proportion complete their
“transaction,” etc.
Weblogs can be used to track individual behaviors to learn about
how people use a site
Students can “blow off steam”

N
50
50

Mean
4,4
4,4

SD
0,70
0,64

50

4,2

0,68

50

4,1

0,76

50
50

4,1
4,1

0,99
0,85

50

4,1

0,68

50

4,0

0,75

50

3,7

1,01

50

3,7

0,78

50

3,7

1,11

50

3,7

1,02

50

3,3

1,00

50

3,2

0,92

50

3,0

1,02

50

2,6

1,23

DISCUSSION
There has been movement in recent years towards the use of information and communication technology in educational environments. These
technologies, especially web technologies, support the teaching and learning environment and offer new opportunities for students and
instructors. Especially, web 2.0 technologies, such as blogs, have found as a beneficial tool for education as well as social interactive
environment (Ajjan & Hartshorne, 2008; Brescia & Miller, 2006; Zhang, Olfman & Ractham, 2007). There is a growing need to integrate
blog technology into the classroom. Therefore, this study was designed to examine preservice teachers’ perceived benefits of instructional
blogs, sense of classroom community, satisfaction and learning in the ICT courses.
Copyright © IETC

1209

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

Blogs are modern social networking tool that has risen out of web environments in the recent years. The main popular properties of blogs
include rich content type, archival features, easy exchange of ideas, enabling the sharing of opinions, and limited technical knowledge
(Brescia & Miller, 2006; Ellison & Wu, 2008; Todoroki et. al, 2006). Similar to these advantages, preservice teachers rated the most benefits
of blogs on five items in the questionnaire: blogs’ interactivity, ability to link to other documents, having potential to support a number of
goals for writing classes as well as content classes, ease of use, and supporting teaching to outside class hours.

CONCLUSION
The rapid pace at web 2.0 technologies has affected educators to create new technology supported teaching methods to improve the quality
of education. Although blog technologies are normally not customized for educational purposes in terms of user interface and, functional
features, there are many studies that state several advantages for using blogs in educational environments (Brescia & Miller, 2006; Kim,
2008; Ellison & Wu, 2008). Similarly, this study investigated the characteristics of instructional blogging that might make it an effective tool
for supporting ICT courses. According to the results of the study, similar to previous ones, preservice teachers approved that blogs has many
advantages while adapting them to educational settings. Further research is needed to verify the effectiveness of bblogging in educational
environments and additionally, to improve generalizability of the study, sample size can be increased.
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Abstract
This study aims to investigate views of 21 (11 male, 10 female) pre-service teachers about blended learning
rning
ng in the context of a science and
mathematics teaching methods course. In the context of the course blended learning was described ass integrating
Virtual Learning
grating Moodle, a V
Vi
Environment software, into the face to face meetings. A qualitative approach was adopted to understand
of the
and the participants’ views. Responses
Re
Respo
participants to open-ended questions were analyzed using constant comparative method. The results
ts revealed that the participants
participant
par
s had
ha a functional
level of competence in using Information and Communication Technologies (ICT), were generally
instruction, and
nerallyy interested in using ICT in in
expressed positive views towards blended learning. Almost all of the participants stated that theyy would choose to utilize a blended learning
environment in the courses that they would teach in future. Based on the findings, contributions
limitations
learning in pre-service
butions and limitati
li
ons of blended le
teacher training are discussed.

20

Keywords: Blended learning, teacher training, teacher education, technology
gy integration,
egration, pre-service
pre-servic teachers, virtual learning environment,
Moodle
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INTRODUCTIONANDBACKGROUND
Rapid developments in technology introduce vast changes on society.
workplace demand skilled workforce that can use
ty. The current industry and workpl
workp
Information and Communication Technologies (ICT) effectively. The
recognized in Turkey concurrently with the rest of
hee importance of
o ICT iss recog
the world. According to Gerek (2010), starting with the Eight Development
continuing with the Ninth Development Plan, Turkey has
ment Plann and continuin
continui
been explicitly emphasizing ICT in terms of problem, purpose,
purpos and application
ation policies. In fact, the Ninth Development plan which covers the
period between the years 2007 and 2013 states an application policy
that “workforce
to technology production and research and
po
rkforce
force inclined
iin
development through education programs will
(cited in Gerek,2010
ll be trained
trained” (cite
010 p. 116.) In order to meet the challenge of preparing such
skilled workforce and informed citizens, integrating
grating
ting ICT into instruction
instructio is recognized as an important issue. Ministry of National Education of
Turkey has implemented several projects that established
infrastructure
tabl
infrast
ructure
ure aand provided training in order to ensure ICT literacy among students and
teachers (e.g. MoNE 2010). Despite the
ICT integration in teaching and learning continues to be a major
he investments
inv
investments
ments of the governments,
governme
problem both in Turkey (Mumcu and
nd Usluel, 2010) and throughout the
th world (Martin and Vallance, 2008; Dawson, Forster, and Reid, 2006).
Apparently, purchasing state off the art computers and providing ne
networked classrooms alone do not solve the problem of ICT integration.
According to Akbaba-Altun (2006),
2006), integration of ICT is not only
on an issue of investment in infrastructure, but also an issue of developing and
managing human capital. In this sense, teachers
teachers have a key role in integrating ICT into instruction. Teachers need to be equipped with necessary
knowledge and skills for effective ICT integratio
integration into in
instruction. However, it appears that only a minority of teachers are able to make
meaningful use of ICT
CT in schools (e.g. Usluel, Mumcu
Mumcu, aand Demiraslan, 2007; Mumcu and Usluel, 2010). Consequently, teacher training for ICT
integration needss to be reconsidered.
reconsidered

Teacher training
raining
aining begins at pre-service teacher
teach training institutions. Current efforts to help pre-service teachers learn and teach with ICT are
primarily
Typically, through these courses pre-service teachers are expected to develop a variety of
y through educational technology courses.
c
technology related skills and then apply these skills to teach in their content area (Flick and Bell, 2000). However, the stand-alone educational
technology courses
urses approach appears
appear to fall short of supporting pre-service teachers to integrate technology into instruction (Hew and Brush,
2007). In response,
e, some researchers
research recommend that pre-service teachers’ engagement with ICT integration should be prolonged and pre-service
teachers should be provided
with models of teachers teaching with ICT effectively in various learning environments (e.g. Ross and Wissman,
rovided w
2001; Koc and Bakir, 2010).
201 One way to provide pre-service teachers with a model for teaching with ICT is incorporating ICT in teaching
2010
methods courses (Hughes, 2003; Ertmer, 2005). If pre-service teachers experience ICT integration in the methods courses they take, then it is
hoped that their experiences as students might be transferred to their own teaching when they become in-service teachers. The major assumption
underlying integrating ICT into a teaching methods course is that “we tend to teach the way we were taught.”
One way to integrate technology into instruction is to use a Virtual Learning Environment (VLE). A VLE is a software system designed to
support teaching and learning in an educational setting. Typically, a VLE works over the Internet and provides a collection of tools for planning,
administration, and documentation of a course and communication among the students and instructors. Although VLEs were originally designed
for distance education, they are commonly used to supplement face to face classroom activities. Such a mode of instruction is often called
blended learning.
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Blended learning has many definitions and is a contested concept. According to Oliver and Trigwell (2005), blended learning may refer to mixing
e-learning with traditional learning, mixing online learning with face to face learning, mixing instructional media, mixing contexts within which
learning takes place, mixing theories of learning, mixing learning objectives, and mixing pedagogic approaches. Oliver and Trigwell (2005)
conclude blended learning is an ill-defined and inconsistently used expression that has became popular but not clear. In this study, the researcher
adopted a symbolic interactionist position in which concepts such as blended learning are treated as sensitizing concepts rather than definitive
concepts. Blumer (1954) explained the distinction as,
A definitive concept refers precisely to what is common to a class of objects, by the aid of a clear definition in terms of attributes or
fixed benchmarks. . . . A sensitizing concept lacks such specification of attributes or benchmarks and consequently it does not enable
the user to move directly to the instance and its relevant content. Instead, it gives the user a general sense of reference and guidance in
approaching empirical instances. Whereas definitive concepts provide prescriptions of what to see, sensitizing concepts merely suggest
directions along which to look. (p. 7)

10

Blended learning is a widely used concept (e.g. Masalela, 2009; Balci and Soran, 2009; Korkmaz and Karakus,
s,, 2009), which ccan be interpreted as
evidence that educational technology audience considers it important. Moreover, Charmaz (2003) points
provide
ints out, sensitizing concepts
c
researchers a starting point for building analysis which informs researchers where to look, for what to
o look, and they may expect
expec to see. In the
context of the current study, blended learning provided the departure point from which to study the data.
data

1.
2.
3.

20

METHODOLOGY
Having stated the importance of providing pre-service teachers a model of ICT integration
n in instruction,
ruction, the qu
questions how such
su a model looks
like and how pre-service teachers understand it remains to be answered. The purpose off this stu
learning environment in
study is to explore a blended
ble
lea
which a VLE was integrated into the face to face classroom activities by providing a detailed description of the accounts
account of the students and the
accou
instructor of a science and mathematics teaching methods course for pre-servicee teachers.
achers. This approach is aimed at documenting the process of
using a VLE as a way of teaching with ICT. Instead of saying simply “itt worked”
what
was that “it” that worked.
ed” the goal is to describe
d
w
Specifically, the following research questions were investigated:
What are the ICT backgrounds of the pre-service teachers?
chers?
ers?
What are the views and experiences of the pre-servicee teachers
learning environment in the study?
eachers related to the blended le
What are the perspectives of the pre-service teachers about
environment in their own teaching in their
bou using
using a blended learning
learn
lea
future careers?

IE
T

C

Choosing a VLE
There are three options in choosing a VLE. The first o
software such as Blackboard or Giunti. However, the pricing,
option is to pay for propriety so
company mergers (e.g. Blackboard’s acquisition
withdrawing the support for WebCT), and protected source code appear to be
ition
n of WebCT and withdr
withdra
major problems associated with using propriety
oprie
p ty VLEs. The second option
optio is to develop a custom VLE that is designed to match the needs of an
institution or a course. However, the development
VLE
major undertaking and once a research project is over, it is also likely that
evelopment of a custom VL
E iss a maj
m
the development and even maintenance
ance of the custom
om VLE will come to a halt. The final option is to choose and install an open source VLE such
as Moodle or Sakai. The selectedd VLE should
be widely
actively developed and maintained, and also should have adequate documentation.
sh
ely used, active
Moreover, the VLE should bee customizable and
way so that an instructor can adapt it to fit her needs. Moodle met these
a designed in a modular
mo
criteria and hence was chosen
in this study.
Also Moodle is used in many secondary schools in Turkey and throughout the
osen as the VLE
E to be used
u
stu
world. Hence it is reasonable
expect
more likely to encounter Moodle than other VLEs.
sonable
onable to exp
ect that teachers
eachers are mo
The Course and
d the Participants
The study was
of a science
as conducted in the context
co
scien and mathematics teaching methods course that was mandatory for all pre-service teachers in
order to graduate
consisted of 21 pre-service teachers (11 male, 10 female) attending to a state university in
raduate from the program. The participants
parti
par
Turkey. Eight participants were attending to
t physics teaching and 13 participants were attending to mathematics teaching programs.
The course was
promote pre-service science and mathematics teachers’ pedagogical content knowledge and reflective practice.
as designed to promo
promot
Throughout the course
following questions were discussed: (a) Why do we teach science and mathematics? (b) What do we teach in science
ourse the follow
and mathematics? (c) How do people learn? (d) How should we teach science and mathematics? (e) How can we know the extent that students
learned what they have been
be taught? These questions were discussed in face to face meetings and were based on readings from science and
mathematics education literature and personal ideas and experiences of the course participants. The course participants were required to write
their reflections on these questions. In addition, the course participants were required to discuss planning instruction, evaluate lesson plans, and
design a lesson plan and present it in class. The reading materials and assessment rubrics for the assignments were posted on the course page on
the VLE. Table 1 shows the topics and associated activities.
There were three types of assignments in the course: forums, wikis, and online paper assignments. Forums were used for three purposes: (1) The
general discussion forum provided a channel through which news and announcements about the course were delivered as well as general
questions from the course participants were answered. (2) Forums #1 through #7 were used as the medium through which the course participants
reflected on the discussions of the major topics. (3) In Forum #8 the course participants evaluated and provided feedback the lessons delivered by
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their classmates. The course participants collaboratively authored two wikis. In Wiki #1 learning theories were presented and in Wiki #2 the
entire topics of the course were summarized. The course participants wrote two papers and one lesson plan and uploaded these products to the
respective assignment sections on the course page on the VLE. The instructor read, reviewed, and graded these papers using the ‘comments’ and
‘track changes’ features of Microsoft Word. Then the reviewed student papers were uploaded on a public directory on the course page of the
VLE. Hence, the course participants had access not only to their own but also to their classmates’ papers as well. The course participants were
told that in the final exam they were responsible for all the content that they have produced through the course through the forums, wikis, and
papers. Finally, the course participants could view the grade items and their own grades through the grade book feature of the VLE.
Table 1. The topics and associated activities in the science and mathematics teaching methods course.

0

Activities
Forum #1
Forum #2
Wiki #1
Forum #33
Forum
um #44
Forum
orum #55
Forum #6
Fo
Forum #7
Paper #1 (Online assignment)
Paper #2 (Online assignment)
assignme
assignm
Paper #3 (Online
(Onl assignment)
assign
In class performance
erforma
Forum #8
Wiki #2
W
In class
exam
c

20
1

Topics
Why do we teach science and mathematics? Scientific literacy
What do we teach in science and mathematics? Curriculum.
Learning Theories
Inquiry Activity: Magnets and Magnetic field lines
Inquiry Activity: Lenses and Images
The art of questioning
Lesson plan critiques
Planning instruction
Inquiry based teaching in science and mathematics
Assessment
Lesson Plans
Lesson Presentation
Lesson Presentation Evaluations
What have we learned about teaching and learning science and mathematics?
matics?
cs?
Final exam

Data Collection and Analysis
A qualitative approach was adopted in this study in order to attain a deeper understanding of the partic
participants’ views about the blended learning
environment. Responses of the participants to an online feedback
ck instrument with
w
open-ended questions, follow up interviews, and the
researcher’s field notes were used as data sources. The open-ended questions
stions
tions were:

3.
4.
5.
6.

IE
T

7.

How long have you been using computers?
ers?
rs? When
Wh did you first learnn to use a computer?
How long have you been using the Internet? When
Whe did you first
W
st learn to use the internet? When did you get your first e-mail
account?
How often do you use computers
more general sense Information and Communication Technologies? To
uterss and internet and in a m
what ends do you use ICT??
Through your schooling
g when and how have you used ICT
ICT?
How interested are you in ICT in general?
What did you like
ke about using Moodle in the
the course?
course What stands out for you in terms of using Moodle in the course? In what
ways Moodlee worked for you?
What did you not like about using Moodle in the
t course? What were the difficulties you faced while using Moodle in the course?
What could
ould have been better? What do
d you
you think can be done about these problems?
Would
ould
uld you prefer to enroll in a course iin the university that integrates Moodle? Why or why not?
Would you prefer to use Moodle in yyour own teaching when you become a teacher? Why or why not?

C

1.
2.

8.
9.

The dataa analyses involved ccyclic processes
ocesse of data reduction, data display, and conclusion drawing/verification, which are characteristics of
qualitativee analysis (Miles and
a Huberman,
Huberman
berman 1994). The participants’ answers to the open-ended questions, transcripts of the interviews, and the
researcher’s field notes were imported to the qualitative analysis software ATLAS.ti to manage and organize the data as well as to keep track of
the analytic progress.
gress. Once the data was imported to ATLAS.ti the data reduction continued with coding. Coffey and Atkinson (1996) describe
coding as “condensing
sing the bulk oof our data sets into analyzable units by creating categories with and from our data” (p. 26). In this part, constant
comparative method (Glasser
Glasse and Strauss, 1967) was employed to identify categories, themes, and patterns in the data through iterative readings
Glasser
of the data. The coding process started with open coding in which the transcripts were read and coded line-by-line. Open coding was meant to be
descriptive with minimal inference on the researcher’s part. The second step of the coding process was axial coding. In axial coding the goal was
conceptualizing the open codes. The final step of coding was selectively coding the data with the concepts emerged from the analysis for
verification purposes. In order to enhance the trustworthiness of the analyses member checking strategy was deployed through the follow up
interviews with the participants to ensure that the researcher’s interpretations of their statements are what the participants actually meant.
Moreover, as part of member checks ten participants evaluated the results of the analyses and reported that the results captured their views and
experiences.
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FINDINGS
ICT Backgrounds of the Participants
The first section of the results is related to ICT competency backgrounds of the pre-service teachers who participated in the study. Table 2 shows
the frequency distribution of the participants’ duration of using computers, the internet, and computers and the internet competently. All of the
participants have been using the computers for more than nine years. Twelve participants (57%) stated that they have first learned to use
computers in technology lessons in elementary and secondary schools that they have taken between grades 6 and 9. The majority of the
participants (76%) stated that they have been using the internet for five to eight years. Almost a quarter (24%) of the participants stated that they
have been using the internet for more than nine years. Almost all participants (95%) stated that the final years of the secondary school or the early
years of the university marked their competent use of computers and the internet. According to these participants, before this period they were
using the computers and the internet for games and chat and only after this period they learned to use computers and the internet for real purposes
such as preparing assignments and presentations required in the courses they took. For example, STUDENT5 said:

10

I touched a computer for the very first time in middle school. I began to use it halfway even for playing
ying
ing games in high
hi school. I had the
opportunity to learn to use it fully with the help of some of the courses I took at the university. But
ut then
hen being able to ac
aaccess a computer
on campus surely affected my learning.
This situation is further explained by the participants’ statements about their experiences off ICT
CT use through their schoolin
schooling. Only three
participants (14%) stated that they have used ICT in their lessons during their secondary education.
participants
ucation.
n. The remaining 18 participa
participan
n (86%) stated
that they had to become competent in using computers and the internet in order to complete
lete the requirements
equirements oof some of the courses they have
taken in the university.
Table 2. The participants’ experience with computers
mputers and the int
internet

1 – 4 years
5 – 8 years
9 – 12 years
Over 12 years

Frequency
0
0
19
2

IE
TC

1 – 4 years
5 – 8 years
9 – 12 years
Over 12 years

Duration
tion
ion of using computers
com
Percent
Percen
Cumulative
Cumulativ
mul
Percent
0
0
0
0
90.55
90.5
9.55
100
Duration
internet
tion of using the int
Frequency
equency
Percent
ent
Cumulative Percent
0
0
0
16
76.2
76.2
5
23.8
100
0
0
100
Duration of using
and the internet competently
sing computers
com
Frequ
Frequency
Percent
Cumulative Percent
1
4.8
4.8
199
90.4
95.2
1
4.8
100
0
0
100

20

Years

1 – 4 years
5 – 8 years
ars
rs
9 – 122 years
Over
ver
er 12 years
y

Table 3 shows the
he participants’ regularity of and purposes
pur
pu
for using computers and the internet. The majority (81%) of the participants reported
omputers and the internet
in
o
that they usee computers
at least once
every day. The remaining 19% of the participants stated that they used computers and the
parti
partici
internet att least once a week and these participants
also stated that the reason for not using computers and the internet everyday was that they
either did
d not own a computer or they did nnot have internet access. These participants had to go to the computer laboratories on campus in order
to access computers
mputers and the internet.
The participants stated
used computers and the internet for various purposes. The most commonly stated purpose was web search
tated that they have
h
with 81%. The participants
ipants said
sa that they used google while doing research for assignments as well as to reach an answer for any question they
might wonder. Following
ng courses online was also another common purpose (76%) that the participants expressed. According to these
participants, some of their courses incorporated ICT at different levels; hence they used computers and the internet for various purposes from
submitting online assignments to monitoring their grades. Even though some of the courses the participants took were not blended courses, in
these courses the participants were still required to write papers and prepare presentations. Accordingly, computers and the internet were used by
71% of the participants for preparing written assignments and by 67% of the participants for preparing presentations. More than half of the
participants stated that they used computers and the internet for communicating with their friends and family. Similarly, half of the participants
reported that they watched movies and listened to music with computers and the internet.
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Table 3. The participants’ regularity and purposes of using computers and the internet
Regularity of using computers and the internet
Frequency
Percent
17
80.9
4
19.1
Purpose of using computers and the internet*
Purpose
Frequency
Percent
Web search
17
80.9
Following courses
16
76.2
Preparing written assignments
15
71.4
Preparing presentations
14
66.7
Communicating with friends and family
11
52.4
Entertainment
11
52.4
2.4
Following the news
8
38.1
* The percentages add up to over 100% because some participants expressed more than
han one purpose.
Regularity
Everyday
At least once a week

10

The final part of the results related to the participants’ ICT background is about their self-reported interest
displayed in Table
terest levels in IICT tthat
hat is display
disp
4. About 10% of the participants characterized themselves as reluctant end users when it comes to ICT.
participants,
they were
CT. According to these
the parti
cipa
cipants
neither interested in nor enjoyed using ICT but it was mandatory. They had to use ICT to register
online,
ster for
or courses, follow some of tthe
he courses
c
and communicate to classmates and instructors via e-mail. They were indifferent to using ICT, butt the requirements pushed th
them. For example,
STUDENT11 said:

20

I am not a person who is crazy about technology. I think that such technologies
is a good thing but
nologie
logi s as 3G are unnecessary. Technology
Tech
when it is exaggerated and not used properly it makes people addicted
ted and
nd wastes their time.
time I must use computers to register for the
courses and for the assignments otherwise I fail. So this is not likee an option.
Table 4. The participants’ self-reported
f-repor
reported
r interest
nterest levels towards ICT
Interest level
Reluctant end user
ICT literate adopter
Very interested enthusiast
iast
ast

Frequency
Freq
2
13
6

Percent
P
9.5
61.9
28.6

IE
TC

More than 60% of the participants thought of themselves
hem
as ttechnologically
echnologi
olog
literate technology adopters. According to these participants, they
were not necessarily interested in how computers
ers or the internet worked
work and they were not interested in developing sophisticated computer
programs or designing websites. They
competent
y were co
mpetent in using ICT as a means towards other ends such as completing the requirements of a
course. These participants expressed
ed that they would seek for tools
tools such
su as simulations or activities to use in their teaching, but not work on
creating these tools by themselves.
ves.
es. For example, STUDENT19 stated:
stated
I am not extremely
mely
ely interested. Itt is en
enough for me to know about ICT to get things done. But as I learn more ways that I can use it I
enjoy it moree and become curious. For instance,
with
in
w the help of my friends I have discovered very comprehensive simulation sites on
the internet.
and I realized that there are a lot of great materials out there that I can use in future.
net.
et. I used some of these in my own lesson
le

Finally, about
ut 29% of the participants
particip
stated that they were very interested in ICT and they followed it closely. Most of these participants had
been developing
eloping
loping web sites, coding programs
programs, aand learning about new technologies. These participants not only wanted to use existing materials
availablee on the web, but also to create authentic tools. According to these participants, learning about ICT was crucial. For example,
STUDENT15
15 said
said:
I find using computers very entertaining and beneficial and I am very interested in it. I am trying to learn various programming
languages such as C and
a C++. Moreover, I solve problems that I face with my computer by coding programs that I learn from forums. I
really like using
web design and authoring software. I would like to improve myself on programming computers.
ng w

Views on Blended Learning
The second section of the results is about the participants experiences of blended learning in the course that incorporated Moodle and face to face
meetings. As a result of the inductive analysis six themes emerged from the data: (1) following the course asynchronously, (2) community of
learners, (3) permanence of products, (4) transparency of assessment, (5) software issues, and (6) digital divide. The frequency distribution of
these views are shown in Table 5.
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Table 5. Frequency distribution of the views about the Blended Learning Environment
View
Frequency
Percent
Following the course asynchronously
15
71.4
Community of learners
14
66.7
Permanence of products
13
61.9
Transparency of assessment
15
71.4
Software issues
11
52.4
Digital divide
5
23.8
Note: The percentages add up to over 100% because the participants expressed more than one view.

10

Following the Course Asynchronously. The first theme that emerged from the data was following the course asynchronously. Moodle allowed the
participants to follow the course flow outside the constraints of time and place. For instance, related to the ease of following the course
STUDENT8 said “it is a great method to follow the course outside the classroom. If you miss a class you can
follow it with Moodle.” In
n still follo
addition to enhance following the course, using Moodle brought structure to the course, all activities and assignments
signments
ignments were well
w organized with
detailed explanations and due dates that were available online. For example, STUDENT18 said “it wass good
entire content of the
od to have the entir
course, the resources, and the assignments at one place. In Moodle everything is so neat and clear.” Moreover,
r, being able to submit
suubm assignments
online made following the course more convenient. For example, STUDENT2 stated “You don’t have
instructor’s
ave
ve to physically go to the instruct
instruc
or office to
turn in an assignment, you just upload it. More importantly, in case of a problem you have the
classmates or the
he opportunity
pportunity to reach to your class
cla
instructor.”

20

Community of Learners. The second theme that emerged from the data was community
According
participants, using Moodle
ty of learn
learners. Accord
ing
ng to the
th parti
had both helped and hindered the formation of a community of learners. Moodlee contributed to the formation of a ccommunity of learners by
enabling cooperative production of documents especially in the wiki assignments,
ts, allowing
llowing access to oothers’ work, and
a permitting to share ideas.
With respect to working collaboratively on wikis, for instance, STUDENT211 stated that “Producingg wikis
wik together
togeth was fun and was also serious
business. We worked in coordination and understood each others’ ideas.” Related to be able to access others’
work STUDENT12 said “We were
oth
working collaboratively and we were following and editing what others’
dynamic
system. ” Similarly, STUDENT19
ers’
rs’ had written. It was a very dynam
dyn
stated “It was particularly good for sharing. Everyone can be aware
are of others’ ideas.
idea Usingg the forums
forum we can talk about points that we have
missed or were not able to say in the class. This provides very efficient
icient
ent feedback.”
feedback.” About sharing knowledge and ideas STUDENT13 said “it
(Moodle) was a very good medium for sharing knowledge and ideas inn this course.”
to communicating with classmates and the
rse.” In connection
connec
conn
instructor STUDENT14 said “not all of us can take turnss at every
discussion
e
on in the
he class
class and say what we have to say because of time limitation.
But with Moodle we were able to share our various ideas.”
eas.”

C

However, some participants stated that the forums
were not genuine
places; rather they were used merely as a substitute medium for
ums
ms w
genuine discussion
d
reflection papers. For example, STUDENT17
17 said:
aid: “… when replying iin the forum some of us were posting without reading what others’ have
written before them. I think if this was like
ke a real forum
foru that yyou
ou discuss
uss the ttopic it would have been better.” Similarly, STUDENT16 said:

IE
T

Having to write the issues
sometimes problematic for me. Because those who have written before me
ues
es we discussed inn the class was so
som
would have covered most of the important points
became difficult to add to them. Writing the same things again was boring. In
oints and it bbe
fact I tried to writee early in the forums.
think we can find a solution to this. If the forums were not mandatory not all of us
foru
But I don’t thin
would write.

Permanence of Products.
from the data was permanence of products. According to the participants, all the work that
oducts. The third
ird theme emerged fr
fro
they had done was preserved and became perman
permanent as a result of using Moodle. All the discussions posted in the forums and all other
assignmentss were
were
as resources for all the participants. As STUDENT11 put it “Everything that we did the
ere recorded in Moodle and we
re available
a
entire semester
More importantly, because the content of the course was produced by the students via the
mester is within our reach like a portfolio.”
port
po
forums, wikis, and other online assignments,
assignmen the participants had the opportunity to review what they had learned and study for the final exam.
Because Moodle
odle logged every forum ppost and online assignment, it was also possible for a participant to see what she and others have produced
so far. For example,
mple, STUDENT14 said:
s
Because of the topics
topic the in-class discussions were like conversations. But because of this it was easy to forget what we have talked
top
about. But using the forums we have converted what we have talked into writing and they became more permanent. Actually, I realized
just before the final, that Moodle was very helpful to prepare for the final. I skimmed the forum posts and remembered what it was
about easily.

Transparency of Assessment. The fourth theme that emerged from the data was transparency of assessment. According to the participants, using
Moodle brought clarity to assessment scheme that allowed them to monitor their own progress and receive feedback for their work and ideas from
the instructor and the other participants. For example, STUDENT18 stated:
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What I liked most about Moodle was that it made me feel how transparent the course was. There was no veil between the instructor and
the students. Everything was out there, sharing our ideas, contributing to each other’s work, and giving feedback to each other were
actions that we performed because we used Moodle.
Because all actions were recorded, commented, and graded the course participants expressed that assessment was fair. In STUDENT10’s words
Moodle “is a very fair grading platform. Everyone can see whatever she has done clearly.” Similarly, STUDENT15 stated “It is great that a
student can see the grading grid, the grading points for each assessment are clear, it helps a student’s self-control.”
Software Issues. The fifth theme that emerged from the data was software issues. The participants only referred to software issues as technical
problems that they had experienced with the blended learning environment. It has to be noted though, at the beginning of the semester there have
been several power and network outages that rendered Moodle inaccessible. Especially when these outages occurred on a weekend the course
participants faced problems in submitting assignments and following the course. However, after the first few weeks
ek no hardware issues were
experienced. The majority of the technical problems were related to software issues related to Moodle. One such
chh issue was that when a course
participant was working on a wiki, that wiki would be locked to all other course participants. Some participants
their distress about not
nts
ts expressed the
being able to make their contributions to the wiki by the deadline. For example, STUDENT12 said:

10

The major problem with Moodle was that everyone else had to wait for one person who was editing a wiki which was an assignment
a
that all of us were required to contribute. This was really a difficult situation; I had to wait
ait for hours for my classmates be
bbefore I could
write.
Another software issue was related to the content authoring tools in Moodle. Some course
to work
ourse
se participants stated that
tha it was cumbersome
c
with the HTML editor when editing the wikis and posting to the forums. For example,
e, STUDENT5 stated:

20

There were some problems with HTML formatting while writing thee weekly
was hard to ddo the font formatting. Besides
kly forum posts. It w
it would have been better if the HTML editor had more buttons. Having
limited what we could do.
aving to use that editor limite
Finally, some course participants raised issues about the user interface
were not adequately visible and
face
ace and especially criticized that forums
ffo
suggested that the most recent activities could be displayed on the mainn page. For example, STUDENT9
STUDENT said,
The component that we have contributed, the wikis and the forums,
rums, are not adequately
adequatel visible. I suggest we have a wall page. I think it
would increase the participation. We could talk
a wiki before
lk about
ab
fore wee change it here, and we could share extra information that we
find through this wall page.

C

Digital Divide. The final theme that emerged from
of the course participants related to differential access to computers
m the data was the concerns
con
and the internet, namely the digital divide. According
thesee participant
participants,
the gap between people who have effective access to ICT and those
ordi to thes
icipa
who have limited access is a major problem
lem
em for movin
moving to a blended lear
learning environment. For example, STUDENT21 said:

IE
T

The only criticism aboutt Moodle would be there
issues of inequality for the students who do not have access to a convenient
there might be is
iss
internet connection. Iff I have internet
access
inte
access at home and I can follow the course I then have an advantage over someone who does not.
But this is an issuee for all the areas
areas that
t the internet is used.
u
Similarly, when talking
choosee to use Moodle in her own teaching STUDENT20 said:
ng about whether she would cho
choos
When I become a teacher if the students in
i my class have the adequate resources then I would prefer to use Moodle. I think I would
only
nly consider monetary issues fo
for not tto prefer it. But we don’t know what the future will bring. Computers and the internet are widely
used but they have not entered eeve
every home yet. There are still a lot of inadequacies about this. I can only make such a decision
considering the economic status of
o the students in the school that I will work.

PERSPECTIVESABOUTIMPLEMENTINGABLENDEDENVIRONMENTINTEACHING
S ABOUT
ABO
IMPLEME
MPLEM
The participants were asked whether
they would choose to use such a blended learning environment in classes they would teach when they
whe
wh
become teachers. There
categories of responses to this question, shown in Table 6, which ranged from I would not use it, I would use it,
re were
wer four
f
and I would definitely use it. Only one participant expressed that she would not use a blended environment and her reason for not to use it was the
digital divide. More than 95% of the students stated that they would prefer to use such a blended learning environment in their own teaching.
Most of these students (52%) stated the reasons for their positive responses with the themes identified in the previous section. These participants
said using a blended learning environment would help students follow the course outside of the classroom, make assessment transparent, make
the products of the students permanent, and help form a community of learners. However, some of the participants also expressed their concerns
about the digital divide that not all students might have access to the Internet. Similarly, three participants expressed that although they would
prefer to use a blended learning environment, it might not be suitable for mathematics and physics subject at secondary level.
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Table 6. The participants’ perspectives on using a blended learning environment in their own teaching
Intention
I would not use
I would use
I would definitely use

Frequency
1
9
11

Percent
4.8
42.8
52.4

20

10

DISCUSSION
The purpose of this study was to probe the ICT backgrounds of pre-service teachers, investigate their experiences and views about a blended
learning environment in the context of a science and mathematics teaching methods course, and explore their intentions of using such a blended
learning environment in their own teaching in their future careers. As evidenced with the results of the survey of ICT backgrounds of the
participants, the pre-service teachers seem to have achieved a functional level of competence in using ICT. These findings
finding substantiate the claims
that pre-service teachers are generally competent in using ICT. (e.g. Brush, Glazewski, and Hew, 2008; Gao,
Wong, and Wu, 2009). In
o,, Choy, Won
this respect, also evidenced with the participants’ testimonies, courses that they take during their university
Educational
sityy years and especially
espec
Technology courses serve an important purpose that is helping pre-service teachers achieve competencee in using
results support the
sing ICT. These resu
findings of previous studies (e.g. Hew and Brush, 2007; Gulbahar, 2008) about the relevance and added
Technology
courses
ded value of Educational Technolo
Tech
n
for ICT literacy. However, knowing about ICT does not guarantee teaching with ICT. Apparently
tly additional steps
steps must be taken to go beyond
Educational Technology courses. This study was such an attempt through which pre-servicee teachers
blended learning
chers were introduced to a ble
environment as learners. The results of this study show that the pre-service teachers generally
towards the blended
nerally expressed
xpressed positive views tow
learning environment. Most of the participants enjoyed the conveniences and structure that
added to the course
hat the blended learning environment
environmen
en
and all participants were competent in completing the requirements of the course. The
he major themes emerged from th
the ddata following the course
asynchronously, transparency of assessment, and community of learners directly mapp on to the claims made by VLE vvendors (e.g. Moodle, 2010),
hence strengthening their case for integrating VLEs into instruction. Similarly,
y, the results of this study strengthen the claims for the added value
of blending learning environments (e.g. Balci and Soran, 2009; Altun, Gulbahar,
Madran,
issues that the participants faced
lbahar,
bahar, and Mad
Madr
an, 2008).. Software
So
indicate that learners and teachers need to become more experienced with
ith using a VLE. Usually what is done
don in a single course is only the tip of
d
the iceberg, showing only a limited amount of features available for integrating
seems to be a matter of getting used
ntegrating into instruction. Some issues
iss
is
to the VLE, such as using the content authoring tools and following
Other issues, such as those with wikis, should
g thee layout of the user interface. O
be submitted to the development team of the VLE vendor or a similar module might be developed
develop and integrated into the VLE.
In this study more than 95% of the pre-service teachers stated that
t they wouldd choose
ose to utilize
utili
util a blended learning environment in the courses that
they would teach in future. But will they do so? Several
may hinder pre-servic
pre-service
veral issues that
t
e-servic teachers’ utilization of a blended learning environment
in their own teaching should be considered. First,
in this study
st,, the pre-service
ppre-service teachers
tea
tu experienced a blended learning environment as students.
tud
However, designing and delivering instruction
environment is not the same as learning in one. There are many studies (e.g.
n in
n a blended learning env
Akdemir, 2008; Fish and Gill, 2009) whichh document that even teacher trainers
and university faculty experience many difficulties when teaching
train
t
in a blended learning environment. Second,
in using ICT only after entering the university. Whether this
cond, pre-service teachers become competent
co
functional level of competency can be achieved by secondary level students
stude in the Turkish context is an open question. Based on the results of the
stud
study, it seems that secondary school
chool
hool students’ ICT literacy need to bbe emphasized more. Third, it seems that pre-service teachers are abundantly
aware of the digital divide. But the gap is closing
According
cl
fast. Accord
in to Turkstat (2010), in 2007 19.7% of the households in Turkey had internet
access, in 2008 the ratio was 25.4%, and in 2009 the ratio increased
to 30%. Teachers need to monitor digital divide and even help close the gap.
incre
Because the gap is nott only about hardware or physical
access to technology, but also with the skills to effectively use ICT. Teachers should lead
phys
acc
their students to develop
evelop
velop these skills. Digital divide sho
sshould be seen as a challenge to be overcome not as an excuse for not teaching with ICT.
Finally, some pre-service
that a blended
learning environment is suitable for teaching social studies which is a fertile ground for
re-service teachers believe
b
blen
discussions andd forming a community
learners
commu
of learne
rs and it is not suitable for using in math and science subjects at secondary level. In this respect, in
order to convince teachers they might need tto see exemplary practice of teaching with ICT in a variety of subjects. Such exemplary cases might
serve as models of integration of ICT inn secondary
schools. Finding or training these model teachers appears to be an important task.
se
sec
In order to judge
attempts during initial teacher training indeed influence teachers to teach with ICT, it is necessary to follow teachers
ge whether the attemp
attempt
longitudinally through
teaching careers. However, only following teachers and not providing continued support for their professional
ough their teac
development would bee an incomplete
effort. Many researchers (e.g. Ross and Wissman, 2001; Duran, Brunvand, and Fossum, 2009) converge on
inco
in
recommendations such as teaching with ICT requires more comprehensive and prolonged professional development support. Anyone who has
taught in a school can attest to the observation that currently “the teaching profession is often an isolated job, where teachers are kings or queens
in their classrooms, with very little exchange of ideas with colleagues” (Wubbles, 2007, p. 227). Perhaps, what should be considered is greater
than teaching with ICT and it requires taking into account the entirety of teacher training and continued professional development.
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Abstract
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INTRODUCTION
N

10

In this study, a qualitative design was employed to explore primary mathematics teachers’ perspectives toward technology use in their
classrooms. In order to have in-dept data, six primary mathematics teachers from three different primary schools in Is
Istanbul, were interviewed.
Prior to the interview, the current curriculum including unit and lesson plans of 6th, 7th and 8th grade mathematics
hematics w
was examined and the
echnology especially
espe
technology usage at these levels was revealed. Results have indicated that mathematics teachers are using technology
prior to their
were stated as dense
lessons. Majority of teachers believe in that using technology has benefits in mathematics education. Thee boundaries wer
curriculum, technical problems, insufficient in-service trainings, and SBS (Seviye Belirleme Sinavi - an achievement
hievement test for 6th
6 to 8th grade
logy usage particularly in new topics
to
primary students) exam. Their solutions were, having more training or academic support on technology
of the
matics courses. Discussion of th
the rresults and
curriculum, maintaining more technical support, and having computer labs available for mathematics
implications for future research on technology usage as a cognitive tool are presented.

IE
T

C

20

The aim of this study is to investigate primary mathematics teachers’
use in their classrooms. Since
achers’
ac
hers’ perspectives toward technology
technol
tec
there is a widespread use of technology use in social life, the use of educational technologies in classroom
settings is inevitable. Mathematics
classro
teachers in schools are also integrating technology into their teaching.
purpose is to examine mathematics teachers’
ng.
g. In this research, the ma
main
in purpo
ideas on technology use in mathematics education. For this purpose,
ose,, 6 primary mathematics
ma
mathematics
cs teachers
teache from three different primary schools in
Istanbul, were interviewed. Prior to the interview, the current curriculum
rriculum
iculu including
including
luding unit plans and lesson plans of 6th, 7th and 8th grade
mathematics was examined and the technology usage at these levels was revealed by th
tthee help
elp of a checklist. Findings were analyzed to answer the
four research questions of this study:
1. How are the information technologies used inn mathematics
classrooms?
mathem
mathe
ms?
2. How should be the best use of information
use in mathematics
education?
n technology us
tics
cs edu
educ
3. How much do primary mathematics teachers
information technologies
achers
chers utilize informa
gie
i in their teaching?
4. What are the boundaries of technology
that mathematics teacher face?
ogy use in mathematics
mathematics classrooms
clas
cla
Results have indicated that mathematics
(e.g.power point presentations, geometry and algebra softwares,
atics teachers
eachers are using technology
technolo
techn
smartboard, projector, Internet as a searching
tools such as camptasia as video capturing tool). They think the best
ching tool for resources,
resources, visualization
aliza
use of technology can be obtained with
ith a well
we
w ll technologically
chnologically equipped cclassroom and use of computer lab if needed. Also if technology serves
opportunity for students to make abstract
abstra concepts
conceptss concrete then it is
i the ideal way of using it. Academic support and technical support are
needed. Among the boundariess the most important ones are dense curriculum, technical problems, insufficient in-service trainings, and SBS
exam. Their solutions were having more training
on technology usage especially in new topics of the curriculum from the academic faculty,
trai
maintaining more technical
labs available
for mathematics courses.
al support, having computer
com
mp
avai
LITERATURE REVIEW

Technology
educators various opportunities for designing effective teaching – learning environments. Unlike many of
chnology
nology has been offering
off
the other disciplines
abstract concepts. If the teacher can create appropriate constructivist learning environments,
ines mathematics education includes
incl
then technological
learning. In past ten years there is widespread technology integration in schools. However there are still
hnological tools can mediate learnin
teachers who do not want to integrate technology
into their teaching. According to the findings of a recent study (Cakiroglu et al., 2008); a great
tech
tec
number of mathematics
athematics teachers do no
not have positive beliefs about computer usage in mathematics education and some of them are indecisive. As
a result of this study;
teaching level and computer literacy level were determined to be factors shaping the teachers’ beliefs (Cakiroglu
tudy; experience, tea
et al., 2008). Along
trend, mathematics curriculum in our country has revolved and included many activities where
ng with the constructivist
co
technology usage is suggested
uggest to the teachers. According to the most recent report of Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlıı of Turkish Education
uggested
Ministry, one of the skills
ills that should be gained by students during the mathematics courses is using the information technology effectively
(MEB, 2009). This emphasis aligns with the principles and standards for school mathematics (National Council of Teachers of Mathematics
[NCTM], 2000 as citied in Ozel etal., 2008) and the National Educational Technology Standards (International Society of Technology in
Education [ISTE], 2005, as citied in Ozel etal., 2008) when they emphasize the importance of technology in teaching and learning for K-12.
The most commonly used educational technology in classroom settings is computers. Except computers other technologies used in
mathematics education are calculators, immediate response devices, interactive whiteboard, and web-based applications (Ozel et. al., 2008).
Calculators, particularly the graphing calculators are used in United States to enhance student understanding. The New York State Education
Department (NYSED, 2002) suggests that graphing calculators should be used in the middle and high school levels to support students’
conceptual understanding of mathematics and to enhance graphical and algebraic representations. In our new mathematics curriculum there is
also use of calculators (MEB, 2009) however it is not indicated whether they are graphic calculators or not. The positive effects of technology
usage in primary mathematics classrooms are proven by empirical studies (e.g. Isıkal and Askar, 2005)
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Teachers have a critical role in implementing the educational technologies in classroom settings. Therefore having their ideas and
perceptions on technology usage is crucial. Here in this study by technology it is implied that use of computer technologies, using computers as
critical thinking tools, presentation tools such as power points, web, e-mail, interaction tools such as msn, software, animations, and simulations.
There are boundaries that mathematics teachers face in their use of technology. For instance, according to one of the studies (Umay, 2004)
conducted on mathematics teachers and prospective mathematics teacher, teachers indicated that they are not competent at using computers. Most
of the prospective teachers stated that there are problems in access to educational technologies. Also 36% of the prospective teachers declared that
they do not need to use technology in courses such mathematics. None of the lesson plans included the application of educational technology.
These results indicated that technology integration in Turkey is still at the beginning stage. In a recent study conducted by Offer and Bos (2009)
over high school mathematics teachers and students, important issues were identified. Technology-based courses (TBC) theoretical design was
heavily influenced by PBL (Problem Based Learning) models. Group work wasn’t part of the TBC design. Its dominant characteristic was the
flexible design. The interview results indicated that students and teachers perceived TBC design as helpful on solving real-world problems, group
work, safe environment, and assessment (Offer and Bos, 2009).
In Learning and Technology World Forum 2010, Turkish Education Minister, Nimet Cubukcu had a presentation on Informational
Technology use in Turkish Education system. She indicated that they plan to complete all infrastructure for IT use in education by the end of
2010. In Turkey 100% of the secondary schools and 95% of the elementary schools have internet access. There
been various projects to
here had bee
integrate technology in education. One of the most recent one was conducted in 2005, laptop for every teacher
every school had free
cher
er campaign, eve
web site hosting area, e-mail addresses were provided for all administrators, teachers and students of every
presented the ‘e-okul’
very school. She presen
project which will provide an electronic environment which all school administrators, district heads,, teachers,
ers, and students can
can use.
u Also she
stated that education in the light of the emerging technologies lead to learner-centered and constructivist
from
ctivist learning
cti
learning
ning environments
environmen
en
ts (retrieved
(retri
(r
www.meb.gov.tr).
Jonassen (2000) discusses that students learn with computers when constructivist
vist perspectives
erspectives are applied such as supporting
knowledge construction, exploring, learning by doing, collaborating, being intellectual partners
Therefore
artners that support learning by reflecting.
refl
ref
technology usage should be implemented with relevant constructivist approaches. In a doctoral dissertation
ssertation study conducted by Ross (2006) on
the effects of constructivist teaching approaches on middle school students’ algebraic
that constructivist
gebraic understanding, it was revealed
revea
approaches along with technology use were effective on students’ conceptual and procedural
procedural
p
edural understanding. Also
Al technologies should be
designed in line with constructivist principles. Underwood and his collegues (2005)
design approach and identified
2005)
5) followed a learne
learner-centered de
motivation, presentation, and support for problem solving principles on use of educational
fostering students’ problem solving
cational applets th
that
at w
were fost
skills.
METHOD
ETH
Participants
Purposive sampling was employed by choosing schools which the researcher
previous years by observations and interviews on
ear
archer
cher had experience in prev
information technology courses and hence she knows that these schools are successful
sful at creating
creatin technologically equipped learning
environments. Participants consist of 6 (2 Males, 4 Females)
from three different primary schools in Istanbul. First
ales) pprimary mathematics
matics teachers fr
fro
schools is a prestigious public school which has many
example from the the Educational Ministry and which is in a
y awards an
and shown as a good
d examp
exampl
high socio-economic district named Yesilköy in Bakirkoy
akirkoy ; the second
seco school is a public
publi school in Bahcelievler district; and the third school is a
well-known and successful private school in Umraniye
mraniye
raniye district.

IE
T

C

Data Collection Procedures
nd 8th grades
des on Turkish Educatio
Education M
Ministry web site and interviews with primary mathematics teachers
Curriculum of mathematics for 6th, 7th and
were used as data resources. Curriculum
Terbiye Kurulu Bakanlıı’ of Turkish Education Ministry. Data were
ulum
lum w
was created
ed by the ‘Talim ve T
Te
analyzed by the content analysis on curriculum of mathematics for 6th, 7th and 8th grades and interviews with teachers. Prior to the interviews
curriculum of mathematics for 6th, 7thh and 8th grades including
ding their unit and lesson plans for each topic and sub topics were reviewed and
analyzed. During the analysis,
sis,, objectives, samp
sample lesson activitie
activities and explanations were reviewed whether there were any statements related with
the technology use (e.g. computers, educational software,
so
a hy
hypermedia environment, or a multimedia environment). A checklist was created to
categorize the usage off technology
techn
technology prior to thee class, during the class and after the class (See Table 1). Since the interviews were conducted by the
researcher, instead of a structured-interview, a semi-str
semi-stru
semi-structured interview was preferred. The questions of the interview were formed by several
revisions after getting
etting feedback from an expert. Two introduction questions were included to warm-up the teachers for the questions. About a
month beforee the
were established
through phone calls to the administrators of each school. Because of the high number
he interview, appointments
appoin
est
of flue vacations
teachers’ schedules were busy and it took a considerable time to find a common suitable
cations and being close
clos to the end oof semester,
s
time for the interviews. Interviews were cond
at schools and only audio was recorded by using a video camera. Before each interview,
cconducted
on
teachers were
and also they were provided a consent form to be signed so that they agreed to participate. Additionally,
ere informed about the study aan
there were also
with school administrators and information technology teachers however these interviews were not recorded
so informal interviews wi
wit
but considered by
y the researcher by note taking.
FINDINGS
6-7-8 Mathematics Curriculum
Analysis
i
Results of the analysis of current mathematics curriculum had shown that it follows constructivist approach as a theoretical basis. In content
analysis, terms such as technology, computer and software were sought by using ‘find’ menu of MS Office Word 2007. The whole introduction
part of the curriculum was read. The most recent mathematics curriculum (MEB, 2009) is consisted of an introduction part where the underlying
approach and the basic components of the curriculum were identified. Among the components, common skills with other courses that students
will gain through the mathematics education were listed as, (1) critical thinking, (2)creative thinking, (3)communication, (4)research/questioning,
(5)problem-solving, (6)using information technology, (7)leadership, (8)using Turkish language effectively (MEB, 2009). Moreover among the
psychomotor skills, some of the items are as, “draw graphics appropriately, create course materials and use effectively, use computer software
effectively (p. 22)”. The main points of the mathematics curriculum can be summarized as follows: (a) Teachers should previously plan lessons
which includes effective constructivist activities; (b) Students should be actively involved in the learning process; (c) Learning and teaching
should begin with concrete experiences; (d) The goal should be meaningful learning; (e) Students should communicate by using their
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mathematics knowledge (e.g. a report, a presentation to the class or solution of a mathematics problem - these helps teacher to evaluate student
learning process); (f) Transfer of mathematics knowledge is important; (g) Student motivation should be considered and fostered; (h) Technology
should be used effectively (e.g. computer technologies, using Internet for searching information, instructional software, dynamic geometry
software, resource websites such as http://www.meb.gov.tr , calculators); (i) Students should be engaged in collaborative learning.
According to the aforementioned main points of the curriculum, it’s inferred that the curriculum emphasizes using concrete materials
supported by technology. However, teachers are not informed sufficiently on which technology to use and what instructional strategy to use with
the corresponding technology. For instance, in lesson plans, especially in geometry, dynamic geometry software use was suggested but no
specific name of software was provided. The responsibility of searching and finding the most appropriate tool consistent with learners’ level is
left to the mathematics teachers. This issue is considered as one of the weaknesses of the curriculum.
The lesson plans for each unit were examined by analyzing objectives, suggested activities, and explanations. A checklist was created.
Because of the space limitation a portion of the original table is provided as in Table 1. The clues of using technology were used to focus on three
themes: (1) prior to the lesson such as preparing lesson by using computers, prepare course material by using a software; (2) during the lesson
such as presenting the subject by using software, using geometry board, using spreadsheets, or presentation of the subject by using projector or
smart board; and (3) after the lesson such as giving assignments to students to search in the Internet or to prepare
(e.g. a power point
re a product
pro
presentation, a spreadsheet, a word document including search results from the Internet, and etc.). In the checklist
ist ‘yes’ refers
refe to some technology
usage is included in the lesson plans whereas ‘-’ refers to no technology usage is included in the lesson plan.
version of the checklist
lan.
an. The fist versi
included key terms such as material, software, geometry software, report, presentation, research, and calculator
alculator
lator instead of ‘yes’s
‘yes
‘ye but to give a
more clear representation of checking curriculum, using the same term(yes) for each technology usage was preferred.
ferred

IE
TC

Table 1. The usage of technology in 6-7-8 mathematics lesson plans (prior to the lesson, during
g the
he lesson,
esson, and after the le
lesson)
SINIF
ÖRENME
Prior to
During the
After the
th
ALT ÖRENME ALANLARI
ALANLARI
the lesson
lesson
less
sson lesson
less
Ü
y
SAYILAR
Üslü Sayılar
8
Kareköklü Sayılar
y
y
yes
Gerçek Sayılar
ye
yes
GEOMETR
Üçgenler
çg
yes
ye
y
yes
y
yes
y
Geometrik Cisimler
yes
yes
yes
y
yes
y
Örüntü ve Süslemeler
Ö
yes
yes
yes
y
yes
y
Dönüüm

Geometrisi
yes
yes
yes
y
y s
y
z Düümü
yes
y
ÖLÇME
Üçgenlerde
çg
Ölçme
ç
yes
yes
yes
y
y
y
Geometrik Cisimlerin Hacimleri
Hac
yes
y
Geometrikk Cisimlerin
C
Yüzey
zey
yess
Alanlarıı
OLASILIK
Olasıı Durumları
Durumları Belirleme
B
VE
Olay
lay
yÇ
Çeitleri
Çe
i
yes
y
STATSTK
Olasılık Çeitleri
Olas
Ç 
Tablo ve Grafikler
Tab
Merkezî E
Merk
Eilim
ilim ve Yay
Yayılma
ayıılma
l
yes
Ölçüleri
lçüleri
CEBR
BR
Örüntüler
üntüler vve li
likiler
kiler
yes
y
yyes
Cebirsel
el fadeler
fadeler
yes
y
Denklemler
y
y
yes
yes
Eitsizlikler
yes
According to the checklist,
klist, the
th most use off technology
chnolo is at prior to the lesson when especially teachers prepare lesson activities. Even for hand
out materials they use
se com
computer programs, search
ch on the
th Internet, review the curriculum and lesson plans for the suggested activities. Therefore,
the curriculum suggests
uggests teachers to b
be well prepared
ed tto lesson by using technologies prior to the lesson. During the lesson, technology is
suggested to bee mostly used in geometry
geo
since the curriculum suggests use of geometric software during the lesson. After the lesson, especially in
geometry lessons
essonss technology usage is included
includ iin the curriculum. According to the curriculum analysis and checklist, some examples of
technology
as in the following:
gy usage for each grade level are provided
pro
For 6th grade
y unit, ‘E
likk ve be
x
In geometry
‘Elik
benzerlik’ lesson, geometry board, geometry lines, dotted sheets, isometric sheets are used to draw congruent
triangles. Dynamic
amic geometry
geometr software can be used. Students are given assignments on searching Pantograph, where and for what purposes it
is used. In transformation
formati geometry (dönüüm geometrisi), dynamic software tools can be used. In ‘örüntü ve süslemeler’ lesson, students
formation
are assigned to search
ch on the Internet about the ‘süslemeler’ that a Holland artist, M.C.Escher, created and present their search results to the
class.
For 7th grade
x
In ‘operations with integers’ (tam sayılarla ilemler), calculators are used for calculations, and the functions of the buttons of calculator and
the differences between them are stated to the students. One of the suggested assignment is as, “Kı mevsiminde üç farklı ehrin bir hafta
boyunca hava durumunu izleyerek sıcaklıkları not alınız. Önce ehirlerin sıcaklıklarını, sonra her ehrin kendi sıcaklıklarını karılatırınız.”
(For this assignment they may search on the Internet for weather forecast reports and develop a mini database for the assignment however,
there is no such an explanation in the curriculum)
x
In probability and statistics unit, tables and graphics topic, an explanation statement was as, “Elektronik tablolama yazılımları kullanılarak
da grafik çizdirilebilir”. What are those electronic tabling software? MS Office Excel 2007 probably. Therefore from this explanation

Copyright © IETC

1222

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

teachers are expected to search for the software themselves. Also spreadsheets can be one of the most convenient cognitive tools as dynamic
modeling tools to be used in this topic and particularly for this activity.
For 8th grade
x
In 8th grade lesson plans, it is suggested that calculators can be used by students during the lesson and after the lesson. However in one of the
explanations of a lesson of probability and statistics unit, it is stated that since there is no technology available, presented numbers should be
small enough for the ease of standard deviation calculations. This conflict may be because we still didn’t fully integrate calculators in our
mathematics classes. Or another explanation may be that the referred technology is SPSS or such other statistical packages which are too
complex for 8th grade students’ level.
x
In almost all geometry lessons, dynamic geometry software usage is suggested. Also geometry boards are indicated for student use during
the class activities.
x
In algebra unit, equations lesson, an example of activity suggests the use of electronic tabling software (here the same question rises as in
one of the previous examples) for analyzing/realizing the relationship between an equation of a line and it’s graphic. They observe the
changes in the graphics due to the changes on coefficients of the equation. An example visual representation of th
the activity is presented as in
Figure 1. (In this example, the cause and effect relationship is modeled; therefore the depicted electronicc tabling
software is a dynamic
ab
modeling tool.)

10

Interviews
atics teachers are qui
quite experienced
The interviewed teachers were teaching at 6th, 7th and 8th grade mathematics courses. These mathematics
ers reported that they
the are in their eight
ei
teachers: two of teachers reported that they are in their eleventh year in teaching; two of the teachers
year in
teaching; and only one of the teachers (she is in private school) reported that it’s her fourth year in teaching.
eaching. None of the teachers
t
ers sta
sstated that they
ssons; rather five of the teachers told
tol that they got
had collaborated with an information technology teacher for preparing activities in their lessons;
hers toldd that once she had problems
problem with office 2007
technical support or if they face any problems with software. For instance one of the teachers
and wanted help from the information technology teacher.

C

20

Technology term was elaborated by the researcher at the beginning by giving
iving examples such as computers,
computers web, e-mails, educational
software, and etc. All six interviewed teachers stated that they are using technology
strongly believe in that technology
ology in their teaching.
teaching. Th
They all stron
should be used in mathematics courses. For the second question of the interview
by the teachers according to
view various
ous types of answers were given
g
their schools. In first school, since there was a smart board (active board),
stated
), teachers st
ated that they are us
using ssmart board during their lessons and
students are more motivated when they are using it. One of the teachers
rss from the first school was also the vice
v principle of the school, so he gave
more details about the adapted technologies in their math classes. All
stated that technology is especially
ll three teachers
teacher from
m the first school
sc
helpful to visualize the abstract concepts in mathematics; make presentations
studentss learning by this way. They also record the
resentations
entations and enhance student
studen
lesson by the help of software, it record audio and the visual on the board.
oard.
ard. And in cases if a student
stu
studen needs, these records are provided to them by
the school’s website. A document sharing site is used for uploading thee files andd a link to it is given in school’s website. All the interviewed
mathematics teachers stated that they are using computers
their lessons
uters before
b
ssons and during their lessons. They share documents or ideas in a
googlegroup named as ‘ilkmatzum’ which mathematics
of. They also have their own ‘zümre’ meetings in
tics teachers
teacher from all Turkey
key are member
mem
me
their school. They make research on the web and provide students
stude the
th urls that they
eyy can
ca use during their performace assignments or research (e.g.
Atatürk’s book on geometry). One of the teachers
hers
ers was
w pregnant and she described her plans when she will be at home during her holiday; by
using Camtasia program developing lesson activities
ities and uploading it on sschool’s website. In the second school, one of the teachers reported that
before her lessons, she uses several web pages
the lesson she presents the materials by using projector, and after
paages such as matematiktutkusu,
matematiktutkusu during
dur
the lesson students use computers to prepar
prepare
reparee their homework by explori
exploring the web sites provided by the teacher and present it to the class. She
also added that blackboard should
presentations
by using projectors. Another teacher in the same school is more
d also be used instead of presentatio
pres
entat
technology oriented. Because, hee counted many examples of website
websit names (e.g. http://ssme.metu.edu.tr/etkinlikler where there are softwares
websit
available) and software tools (geometry
geometry and
and algebra software) that he
h is using especially for geometry (e.g. donusum geometrisi) and 8th graders.

IE
T

For ideal technology
classrooms, teachers had common sense on creating student-centered environments where
hnology
nolog usage in mathematics
athemat classro
students can transfer their mathematics knowledge in
real life settings. For instance, one of the teachers told that “if you ask a student how may
into rea
apples do you gett if you add five apples and two
apples, she can answer as seven apples. But if you ask the total of 5x2 and 7 x2, she can’t
wo app
ap
answer”. Therefore
efore
fore they are trying to help students make abstract concepts concrete by using games, simulations and animations. Two of the
teachers stated
ed that it would be ideal
id if every student
stud could have their own computer in mathematics classroom or if they could use computer labs
for some of their lessons.
In
n terms of the problems that teachers encounter in their technology use, most of the teachers didn’t want to state that they had poor
administration support. All the teachers
teache reported that they got full support from school administration. Although they have space limitations such
as in the first school,
that it would be better if they had a second class with Smartboard. Two of the teachers indicated that even though
ool, they stated th
they are provided in-service
trainings they were having some problems with the new technologies (e.g. change from Microsoft XP to Vista, from
-service trai
office 2003 to office 2007).
But they reported that they were sufficiently computer literate. One of the teachers stated that “if our school web site
007). B
encounters a technical problem, and if students can’t reach the files, than it would be better to have an alternative web site. If I had enough web
design skills then I would develop a web site specifically for mathematics course, but I think I should take web design courses.”
When teachers’ opinions were asked on the current mathematics curriculum, they stated that the previous curriculum was very dense
and time wasn’t enough to catch up the curriculum. Even though they reported that the intent of the new curriculum was eliminating the density
of the subjects, some of them stated that including too many activities was again problematic. One of the teachers gave an example for sets
(kümeler); she stated that two weeks were given in the curriculum for this topic and this amount of time was not enough for engaging
constructivist learning, and this would lead a teacher-centered learning in activities. She also added that for the newly added topics in probability
and statistics, it would be better to have seminars from academic people from relevant disciplines. Her concern was that not all the teachers may
be knowledgeable with the newly added subjects, and they can get help by the help of these seminars. One of the teachers stated that “Particularly
in 8th grade mathematics curriculum, standard deviation and histograms are at very high level for students. They are not taught about these topics
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in their high school education. I remember I learned these topics in my university education. I still feel myself skeptical while covering these
topics. There are different resources saying different things. I don’t know how and what to teach students…” Another teacher from the same
school emphasized the continuing changes being made in the curriculum and thereby in the books provided to them by MEB, for instance, in 8th
grade mathematics book there are many changes in the information technologies used. SBS was another important theme that teachers stated as a
barrier in giving more time on activities by using the technologies.

DISCUSSION

10

Data gathered from the interview with the teacher who is in the private primary school showed extremely different results. Therefore it
is preferred to present its analysis separately. Their physical conditions are very well compared to public schools. The teacher from this school
reported that they use an interactive computer program, Geometer’s Sketchpad, and also use presentations. Their school has a network system and
IT center that provides uploading assignments, sharing files, and grading. The teacher stated that she is using communicating with students
through e-mails, and msn and facebook if there is group project with those project groups. Therefore she both uses asynchronous and
synchronous communication tools for her teaching. She stated that they had no problems in terms of resources, training or technical but only SBS
has reduced their technology usage in their classes. In terms of ideal technology use, she stated that especially in ggeometry, visualization tool
should be used and also web based applications and games which will reinforce learning can also be integrated into
to lessons.
lesson She also stressed that
students should practice by themselves, visualize the concepts and have projects if needed. In terms of curriculum,
um, she stated that “the curriculum
is too dense and time is not enough to prepare activities by using technologies and at this point collaboration with information
teacher
information technology
t
may be a solution.” She also emphasized that there is one curriculum trying to be implemented to overall country
schools
try where the school
scho
o have different
conditions and they are not same from Van to Izmir. She suggested that before implementing suchh a curriculum,
conditions should be
culum, equal conditi
condition
achieved in every school. The point of teacher is found very important and meaningful. There are also socio cultural differenc
differencess among the
difference
schools even in the same city.

C

20

In mathematics education, curriculum (MEB, 2009) emphasizes effective use of technologies
in mathematics
however little
technolo
mathematics
matics classrooms
cl
information and resources are provided to the teachers. Also all the schools have diffe
different
ferent
rent context and it shouldn’t be aassumed that every teacher
will be able to implement all the suggested activities by using technologies. There
ere are
arre several factors that
tha should be considered before integration
of technology in mathematics education: (a)schools should be technologically
with
ly well equipped;
quipped; (b)collaboration
(b)collaabora
wi information technology
teachers should be maintained; (c) adequate training and seminar should be provided to teachers; (d) Tech
Technology support center or IT department
Technolo
should be within every school where teachers can get jus-in-time help and thus become
become more comfortable aat using technology in their teaching. It
was interesting that none of the teachers collaborated with Information
Information Technology teachers are
ion Technology teacher for the activities.
activi
most of the time regarded as IT people or technical support of the school.
Therefore teachers had collaborated only when
hool.
ol. They are no
not in fact. Theref
they needed help on using computer or a software. It would be better iff they had pr
activities together by using the technologies taught
prepared
epared the ac
activ
in Information technology course. Another way of collaboration
can also be like Information
Technology teacher uses the content from
ra
nformation Te
T
mathematics and engage students in using computers ass critical thinking toolss in her
er lessons. In the current mathematics curriculum, among the
disciplines which were found related with mathematics,
information technology
ics, informa
informati
y was
as not in
iincluded. However the curriculum of Information
presentation tools (e.g. MS Office PowerPoint), and
Technology course includes related subjects, for instance,
nstance, in 6thh grade lesson plans pres
developing spreadsheets and databases are included
be mathematics. In seventh grade, students even develop their own
uded
ded where the content might
m
web sites. The objectives and activities of Information
in 6th and 7th grades are related with the technology use of students
formation
matio technology especially
especial
speci
in their mathematics lessons.

IE
T

Mathematics teachers should be more technologically equipped an
and they should have more training in order to create constructivist learning
environments.In this case the constructivist
nstructivi t learning environments
nstructivis
nvironments are also technology-rich environments. Sturdivant (2009) suggests different
ways of practices at preparingg mathematics teachers for technology-rich
environments; workshops, informal discussions on curriculum, building
technology
technolo
‘peer-partner’ relationship between
betwee expert
rt teachers
teach and novice tteachers. Therefore mathematics teachers may be offered these practices and also
collaborations with the information technology teachers
since they are experts in technology use.
teac
CONCLUSION

teachers believe in technology usage in their classrooms, they put their efforts on preparing
This study
tudy has shown that mathematics
mathemati
mathe
materials,
s, presentations, and searching fro
from the resource web sites for educational software. Their concerns are time limitations, space
limitations,
s, SBS exam, dense curriculum which is changing continuously, technological problems, not enough collaboration with university
academic faculty
culty members and also the information technology teachers in their schools. They use dynamic software, particulary in geometry. 8th
grade level is found
ound to be the most convenient
cco
group for using technology in their learning process. In terms of communication tools, e-mails and
online groups weree used but more effectively between mathematics teachers than between students and teachers.
The interviewss in this study were continued with one more private school that is a prestigious primary school in Istanbul. Then the
overall transcribed interviews will be coded and interpreted again. It’s possible that the results will change. After revealing the themes and key
concepts then a survey related with those themes might be implemented. Thus the design of the research extends from qualitative to exploratory
mixed method research design. For future research, it is suggested that observations along with the interviews will give more information on
mathematics teachers’ technology use in their teaching.
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ABSTRACT

20

In this research, problematic internet usage of prospective teachers has been analyzed according
such as gender,
ding to a wide range of features su
department, daily internet usage etc. The research has been conducted among 686 prospective
ective teachers
eachers studying at Marmara University and
Boaziçi (Bosphorus) University. In data gathering, problematic internet usage scale has been employed. H
results of this
Here are the basic
b
research: (a) Prospective teachers have medium level of problematic internet usage;; (b) Male prospective teachers
teach
are, compared to female
prospective teachers, more oriented towards problematic internet usage; (c) Prospective
periods of daily internet usage
cttive teachers who have longer per
period
are more oriented to problematic internet usage; (d) Prospective teachers who feel
eel themselves more competent th
tthan the ones who feel less
competent in computer usage are more oriented to problematic internet use. When these
whole, the fact that prospective
hese results are evalu
evaluated as a w
teachers are, though in medium level, oriented to problematic internet usage
potential
agee may be an indicator of p
poten
tial negative consequences they are
likely to face in future. Based on these obtained results, it is considered that in Education Faculties wher
teachers are trained this matter should
where tea
be paid attention and necessary measurements should be taken.
Key words: Problematic internet usage, Internet addiction, Prospective
ctivee teachers
te
INTRODUCTION

IE
T

C

Computer and internet usage, as the outcome of rapid
development in technology,
been one of the basic necessities of life. Parallel to the
d develop
nology,
gy, has be
bee
whole world in Turkey as well thanks to the developing
technology,
internet usage
ping techno
technol
o
sage
ge has bbecome prevalent for different purposes in every step of
life. Since internet enables learning outside class borders and lesson hours, it is also
lso ccommonly practiced as a teaching aid. According to Deniz
and Cokun (2004), as a teaching aid, internet provides
ovides low-cost, global,
globa interactive and compact computer communication and gives a chance to
the student to improve his/her learning experience.
since internet is becoming rapidly widespread, the ratio of its accessibility
rience.
ce. On the other hand, ssin
from home, work, school internet housess etc.
conducted researches (Ceyhan, Ceyhan and Gürcan, 2007; Deniz, 2001,
etc is also getting bigger. The con
2007; Deniz and Cokun, 2004) also indicate
have easy access to computer and internet facilities.
ndicate that a majority of students hha
Although in the developing world, increasing the communication and
facilitating data share for the purpose of multiplying researchers’ resources
and fa
are amongst the main functions of the internet,
of internet brings with itself several problems as well. It has been
internet, unexpectedly
int
pectedly rapid pervasion
p
observed that while some people
ople limit their internet usage to an aactually needed length, others fail to establish this control thus they go through
several problems in their work/school and social
soc lives due to this excessive usage. We also come across some studies illustrating that these
problems can even reach
and Sunny, 2003; Davis, 2001; Körolu, Öztürk et al., 2006; Niemz, Griffiths and
ch to clinical levels (Chin
(Chin-Chung an
Banyard, 2005; Young
ng and Rodgers, 1998; Young, 1996a,
1996a 1996b). Many researches have been conducted concerning the lack of required control
1
on internet usage and the problems it creates. In these studies, several new concepts have also been presented. Goldberg (1999) is the name who
first used the term
erm
rm “internet addictio
addiction” and opened it to discussion and by making use of alcohol addiction diagnosis scale in DSM-IV (Diagnostic
and Statistical
Disorders),, he ddeveloped indicators specific to internet addiction (American Psychiatric Association, 1995). On
al Manual of Mental Disorders)
the other hand Young (1996b), in line with “Pathological
gambling” diagnosis standards in DSM-IV, has developed some criteria for internet
“
addiction
Following the cases reported by clinicians, discussions such as whether internet itself caused addiction or
n and negative internet usage. Foll
Follo
excessive internet
nternet usage uncovered already
alrea existing psychological problems in a behaviorist manner (Keser Özcan and Buzlu, 2005; King and
alre
Barak, 1999) emerged. Since behavior
behavio pattern causing trouble for individuals has been defined as “pathological” or “problematic” due to its
behavi
destructive nature,
usage too, different definitions have been presented. In the conducted studies, it is possible to come
e, for excessive internet
iin
across several concepts
epts suc
such as internet addiction, internet dependency, problematic internet usage, pathological internet usage, internet behavior
addiction and cyber addiction.
ddictio Healthy internet usage however is explained as use of internet in an appropriate time to reach a desired objective
ddiction
without going through any mental or behavioral discomfort (Davis, 2001). According to Caplan (2005), problematic internet usage is a multidimensional syndrome composed of cognitive and behavioral signs and bearing negative social and academic/professional results. Young (1996b)
however, preferred to employ internet addiction term and drew a parallel between internet addiction and drug/alcohol addiction since they all
caused academic, social and professional losses. Kandell (1998) explained internet addiction as a psychological addiction and viewed particularly
the young as a risky group and he emphasized that excessive usage of internet may cause problems related to health, communication and time
management. In DSM-IV as well, similar to the pathological use/misuse of any drug or stimulant, although there is no present “(addiction)”,
problematic internet usage has been attempted to illustrate by using two headlines. The first one is drug usage related disorders and the other one
is “pathological gambling” which takes place amongst compulsion control disorders that have not been classified elsewhere. In this particular
study however “problematic internet usage” term has been preferred.
While defining internet addiction, pathological or problematic internet usage, many researchers regarded the length people spend on internet as a
vital criterion (Young and Rogers, 1998; Young, 1996a, 1996b). However it has also been underlined that only the time spent on internet is not
adequate enough to give a definition of problematic internet usage, and that compulsive internet usage caused by excessive usage should also be
*

This study is a part of a master thesis titled as “Investigation of Problematic Internet Use by Prospective Teachers”.
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considered a significant criterion (Caplan, 2005; Davis, 2001; Young and Rogers, 1998). Compulsive internet usage expresses people’s lack of
control over internet usage and failure to sustain this control brings about serious problems in a person’s life. According to Caplan (2005) who
regarded problematic internet usage a multi-dimensional syndrome, these individuals prefer to exhibit their face-to-face communication skills on
internet environment and on internet they show a tendency for self-demonstration by establishing social interaction. It has been deduced that
social isolation and loneliness people undergo force them to favor social interaction on internet (Kraut, Kiesler et al. 2002). As stated by Young
(1996a), problematic internet users who share little time with real life people prefer to spend their times alone before computer.
Parallel to problematic internet usage, also a rapid transformation is viewed in the demographical structures of users. Particularly amongst
university students, internet is pervasively benefited for a variety of purposes. Easy and fast internet access at universities, connections with
assignments and lecturers, lesson follow-ups, research needs etc. enable even non-internet user university students to turn into internet users. On
the other hand, due to various factors comprising developmental problems, university students are more inclined to develop problems related to
excessive internet usage (Ceyhan, Ceyhan and Gürcan, 2007). Tendencies of university students to establish intimate relations with the opposite
sex make internet usage attractive for them. Furthermore psychological and environmental factors surrounding university students may drive
them to undergo internet addiction. It is inevitable that university students with low social skills end up being isolated from their environment.
Internet in a way functions as a platform for such students to prove themselves. According to Erikson (1998) the basic ddevelopmental mission of
university youngsters is achieving to establish close contact with the members of the same or opposite sex. It iss true that un
university youth failing
to develop social skills in natural social environment is likely to face potential problems in future, particularly
articularly
ticularly in their family and work
environments. The social and academic failures individual an individual undergo due to the problematicc internet
years may
ernet usage at university
unive
bring about negativities that can form the base for loneliness/social isolation and potential familyy and work problems in futu
future years. In
fu
professions such as teaching which indeed necessitates social interaction skills, it is inevitable that the individual is likely
likely to face
fa certain
problems. Undoubtedly any teacher who suffers from professional and social problems due to excessive
cessive internet usage cannot set
se a good role
model and fail to provide a healthy learning environment for students. That is why in training
educated,
g faculties
ties where teachers are educate
edu
cate problematic
internet usage of prospective teachers calls for detailed analysis. Thus, potential problems can
an be detected
tected and in-depth researches
reseaarch to prevent their
researche
emergence can be conducted.
The Purpose of the Study

IE
TC

20

The purpose of this study is to analyze problematic internet usage of prospective
teachers.
objective, differential models of
ctivee teac
te
hers. In
n line w
with this obje
problematic internet usage of prospective teachers are attempted to detect according
questions:
ording to below-stated research
resea
quest
1. What is the level of problematic internet usage of prospective teachers?
achers?
2. Does problematic internet usage of prospective teachers vary according to gender?
3. Does problematic internet usage of prospective teachers vary
ary according to their presence in the 1st (freshman student) or 4th (senior
student) class?
4. Does problematic internet usage of prospective teachers vary
y according to their depa
departments?
departmen
5. Does problematic internet usage of prospective teachers vary according to their universities?
univer
univers
6. Does problematic internet usage of prospectivee teachers
vary according
first started using internet?
teac
ording to the time they
t
7. Does problematic internet usage of prospective
internet usage lengths?
tive
ive teachers
teache
teacher vary according
ing to their daily
d
8. Does problematic internet usage of prospective
their computer usage self- competency perceptions?
ective teachers
teache vvary according
g to thei
the
METHODOLOGY
Research Model
In this research titled “Analysis of Problematic
Teachers” the attempt has been to detect whether or not problematic
lematic Internet
Interne Usage of Prospective
spec
internet usage varies according to certain
variables.
Parallel to that aim, the research has been conducted on the basis of general
ertain
rtain demographical
demographica variable
s. Parall
Para
survey method.
Participants
The sampling of present research
esearch
search consists oof 686 prospective teachers studying at Marmara University and Boaziçi University Education
(n=365 and 4th clas
class (n=321) prospective teachers who were selected according to simple random
Faculties. The sample contains
ontains 1st and (n=365)
selection technique. Off all the
th participants 59,6% (n=409) is female, 40,4% (n=277) is male. The distribution of prospective teachers having
participated in this research
esearch with respect to their universi
un
university,
ive
department and class is given in Table 1.
Table 1
The Distribution
Teachers Having
tion
on of Prospective T
Havin Participated in this Research with respect to their University, Department and Class
Marmara
Boaziçi
TOTAL
University
University
Branches
Departments
artment
n
%
n
%
n
%
104
15,1
CET
CET*
CET
C
64
13,8
40
17,8
Science
ce &
Mathematics
atic

Primary Mathematics Education

61

13,2

22

9,8

Secondary Mathematics Education

50

10,8

21

9,3

177

25,8

365

53,2

40

5,8

462
100
224
100
686
Total
*Computer Education and Educational Technology (CET)
Measurements
The data of research have been obtained by employing Personal Information Form and Problematic Internet Usage scale.

100

Science Education

Social Fields

-

-

23

10,2

Guidance and Psychological Counseling

94

20,3

49

21,8

English Language Education

79

17,0

40

17,8

Turkish Education

74

16,0

-

-

-

-

29

12,9

40

8,6

-

-

Pre-school Education
Fine Arts

Art Education
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Personal Information Form
Personal Information Form has been prepared by the researcher for the purpose of discovering certain demographical features of prospective
teachers. In this part, the data gathered from users are; the registered university, department, class, gender, the degree they feel self-competent on
computer applications, the time they first started using the internet, daily internet usage length.
Problematic Internet Usage Scale

20
10

Problematic Internet Usage Scale is a measurement tool aiming to detect problematic internet usage of university students and has been developed
by Ceyhan, Ceyhan and Gürcan (2007). This scale consists of 3 sub-scales namely “negative consequences of internet”, “social benefit/social
comfort” and “excessive usage”. In reliability analyses of scale, for the total of scale cronbach internal consistency coefficient has been found
as 0.95; for the negative consequences of internet as 0.94, for social benefit/social comfort as 0.85 and for excessive usage as 0.75. In present
research however, cronbach
internal consistency coefficient has been detected as 0.93 for the total of scale; as 0.91 for the negative
consequences of internet, 0.85 for social benefit/social comfort and 0.77 for excessive usage.
Problematic Internet Usage Scale is a 5 point Likert scale consisting of total 33 items. Those items are graded between
etween “Totally appropriate” (5
scores) and “Not appropriate at all” (1 point). Receiving high scores from scale is considered as a sign that
usage of individuals is
at internet us
becoming unhealthy, internet has affected their lives negatively and possible to give way to a pathological inclination
clination
ination such as dependency.
de
FINDINGS
First of all in this research the level of problematic internet usage of teachers has been examined. Arithmetic
standard
etic means and stand
standa deviations
derived from problematic internet usage scale and sub-scales are given in Table 2. As distributionss of these scores are analyzed,
that
analyzed, it reveals
r
problematic internet usage of prospective teachers is in medium level.
Table 2
Distributions of Scores Derived from Problematic Internet Usage Scale and Sub Scaless by Prospective
spective Teachers
Tea
n

x

sd

Negative consequences of the Internet

686
6

27.01

11.35

Social benefit/social comfort

68
686

17.944

6.76

686
686

17.25
62.21

5.71
20.22

PIU Scale and Sub-scales

Excessive usage
Problematic internet usage

An answer to the question “Does problematic internet usage of prospective
ective
ctive teachers vary acco
according
accordin to gender?” has been searched. Independent
Samples “t” test has been applied on the scores derived from problematicc internet usage scale an
and sub-scales and the results are shown in Table 3.
Table 3
Comparison Results of Gender Differentiation in Problematic
Teachers
Problemat Internet Usage
age of Prospective
Prosp
Pros
PIU Scale and Sub-scales

Female

Social benefit/social
al comfo
comfort
Excessivee usage
usag

Problematic
roblematic internet usage
u

n

x

sd

409
40

25.07

9.81

Male
F
Female

277
409

29.88
16.47

12.81
6.02

Male

277

20.10

7.21

IE
TC

Negative consequences of the
he Internet

Gender

Femal
Female

409

17.10

5.36

Male
M

277

17.48

4.98

Female

409

58.65

18.46

Male

277

67.46

21.56

df

t

p

684

5,55

,000

684

7,12

,000

684

,95

,341

684

5,72

,000

Table 3 reveals that compared to women, men
m obtained significantly higher scores (p<0,01) from problematic internet usage scale, sub-scales of
negative consequences
onsequences of internet and social
s
benefit/social comfort. Once the scores obtained from excessive usage sub-scale are analyzed, no
meaningful difference
fference is detected between
betw
bet
groups. As a result, it can be asserted that on gender dimension, male prospective teachers are more
inclined to problematic
ematic internet usage.
usa
An answer to the question
“Does problematic internet usage of prospective teachers vary according to their presence in the 1st or 4th class?” has
uestion “Doe
been looked for. Independent
penden Samples “t” test has been applied on the scores derived from problematic internet usage scale and sub-scales and
pendent
the results are shown in Table 4.
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Table 4
Comparison Results of Class Differentiation with respect to the Presence in the 1st or 4th class in Problematic Internet Usage of
Prospective Teachers
PIU Scale and Sub-scales
Negative consequences of the
Internet
Social benefit/social comfort
Excessive usage

n

x

sd

1st class

365

27.46

11.32

4th class
1st class

321
365

26.50
18.44

11.39
7.01

4th class

321

17.36

6.42

1st class

365

17.76

5.61

4th class

321

16.68

4.66

365

63.67

20.93

321

60.55

19.28

Class

1st class
Problematic internet usage

th

4 class

df

t

p

684

1,10

,271

684

2,08

,038

684

2,71

,007

684

2,01
2,

,044

PIU Scale & Sub-scales

Departments

Excessivee usage
usa

Problematic
oblematic internet usage

x

sd

1044

29.78

1
11.2
11.27

1777
3655
400

27.07
07
26.35
25.60
25.
25.6

11.73
11.19
10.63

TOTAL
AL

685
5

27.01

11.35

104
177
365
40
685
104
177
365
40
685
104
177
365
40
685

20.08
17.26
18.33
16.80
17.94
18.63
16.95
17.25
16.42
17.25
68.50
60.56
62.67
58.82
62.21

6.32
6.74
6.87
6.53
6.76
4.71
5.44
5.04
4.57
5.21
18.70
20.51
20.22
18.61
20.22

A. CET
B. Science
Scie
&Mathema
&Mathematics
tics
C. Social
Socia Fields
D. Fine
ine Ar
Arts
TOTAL
L
A. CET
B. Science &Mathe
B
&Mathematics
C. S
Social Fields
D. Fine Arts
TOTAL
TAL
A. CET
B.. S
B
Science &Mathematics
C. Social Fields
C
D. Fine Arts
TOTAL

IE
TC

Social benefit/social
comfort

n

B. Science &Mathematics
C. Social Fields
eld
D. Fine Arts
ts

A. CET
Negative consequences of
the Internet

20

10

Table 4 reveals that prospective teachers in the 1st class has obtained significantly higher scores (p<0,05)
,05) than 4thh class prospective te
teachers from
problematic internet usage scale, social benefit/social comfort and excessive usage sub-scales. However
owever
wever no differentiation between
betwee cclasses has
de, it is possible to claim that
th 1st class
cla prospective
been found in the scores obtained from negative consequences of internet sub-scale. To conclude,
teachers are more oriented to problematic internet usage than 4th class prospective teachers.
An answer to the question “Does problematic internet usage of prospective teachers vary according
has been sought out.
ng to their departments?”
dep
ha
One-Way Analysis of Variance has been applied to the scores derived from problematic
atic
tic internet usage scale and sub-scales
sub-scal and the results are
given in Table 5.
Table 5
One-Way Analysis of Variance Results of the Differences in terms of Problematic
Prospective Teachers with respect to
lematic
atic Internet Usage of Prospect
their Department
F

Difference

2.70*

A>C; A>D

5.38*

A>B; A>C;
A>D

3.19*

A>B; A>C;
A>D

4.639*

A>B; A>C;
A>D

Table 5 reveals that
hat the scores ob
obtained from the whole scale and negative consequences of internet, social benefit/social comfort and excessive
usage sub- scales differ
respect to departments. The LSD analysis reveals that prospective teachers in Computer Education and Educational
ffer with re
Technology (CET) department
artm received significantly higher scores (p<0,05) than the participants in other departments.
artme
These results put forward that prospective teachers in CET department are more oriented towards problematic internet usage. Once the remaining
departments are compared within themselves, no meaningful differentiation has been obtained.
An answer to the question “Does problematic internet usage of prospective teachers vary according to their universities?” has been searched.
Independent Samples “t” test has been applied on the scores derived from problematic internet usage scale and sub-scales and the results are
shown in Table 6.
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Table 6
Comparison Results of the Differences in terms of Problematic Internet Usage of Prospective Teachers with respect to their University
PIU Scale & Sub-scales
Negative consequences of the
Internet
Social benefit/social comfort

Excessive usage

Problematic internet usage

University

n

x

Marmara

462

26.53

11.54

Boaziçi
Marmara

224
462

28.01
17.99

10.93
6.79

Boaziçi

224

17.83

6.71

Marmara

462

16.87

5.10

Boaziçi

224

18.04

5.37

Marmara

462

61.40

20.40

Boaziçi

224

63.89

19.79

sd

df

t

p

684

1,60

,108

684

,29

,767

684

2,76

,006

684

1,51

,130

PIU Scale & Sub-scales

Negative consequences of the
Internet

Internet Usage Period
iod

Excessive usage
agee

Problematic internet
interne usage

n

x

sd

ar
A. Less than 1 year

211

22.144

5.47

B. 1-3 years
C. 4-5 years
D. More
re tha
than 5 years

135
35
251
51
279
79

26.05
25.97
.97
28.78

10.29
10
10.94
12.27

TOTAL
TAL

686
86

27.01
2
27

11.35

21
1
135
251
279
686
21
135
251
279
686
21
135
251
279
686

16.14
17.33
18.00
18.30
17.94
15.23
16.57
17.09
17.88
17.25
53.52
59.96
61.07
64.97
62.21

5.25
6.26
6.99
6.87
6.76
5.51
5.24
5.15
5.16
5.21
14.33
19.12
20.04
20.95
20.22

A. Le
Less than 1 year
B. 1-3 years
C. 4-5 years
D. More than 5 years
TOTA
TOTAL
A. Less than 1 year
B. 1-3 years
C. 4-5 years
D. More tha
than 5 years
TO
TOTAL
Le
A. L
Less than 1 year
B. 1-3 years
C. 4-5 years
D. More than 5 years
TOTAL

IE
TC

Social benefit/social comfort

20

10

Table 6 reveals that the scores derived from problematic internet usage scale, sub-scales of negative
gative consequences
nsequences of internet
intern and social
he other hand prospective teachers
teach
benefit/social comfort did not vary according to universities. In excessive usage sub-scale on the
attending
compari
Boaziçi University had significantly higher score averages (p<0,05) than prospective teachers at Marmara University. The compa
comparison
revealed
et usage.
e.
that prospective teachers attending Boaziçi University are more oriented to excessive internet
An answer to the question “Does problematic internet usage of prospective teachers vary according
g to the time they first started
starte using internet?”
has been searched for. One-Way Analysis of Variance has been applied to the scores derived
rived ffrom problematic
roblematic inter
internet usage scale and sub-scales
and the results are given in Table 7.
Table 7
One-Way Analysis of Variance Results of the Differences in terms of Problematic
Prospective Teachers with respect to
lematic
atic Internet Usage of Prospect
the time they first Started Using Internet
F

Difference

4.65*

D>A; D>B;
D>C

1.14

3.25*

D>A; D>B

3.89*

D>A; D>B;
D>C

Table 7 revealss that the scores deriv
derived from the whole scale and negative consequences of internet and excessive usage sub-scales significantly
differed (p<0,05) according to the
th total length from the time they first started using internet till present day. At the end of LSD analysis it has
been detected that according
ccording to negative consequences of internet and excessive internet usage sub-scales and problematic internet usage scale
ccordin
results, prospective teachers
chers who have been using internet for more than 5 years are more inclined to problematic internet usage than the ones
who have been using it for a shorter length of time. In social benefit /social comfort sub-scale however no differentiation according to total length
of internet usage has been attained.
An answer to the question “Does problematic internet usage of prospective teachers vary according to their daily internet usage lengths?” has
been looked for. One-Way Analysis of Variance has been applied to the scores derived from problematic internet usage scale and sub scales and
the results are given in Table 8.
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Table 8
One-Way Analysis of Variance Results of the Differences in terms of Problematic Internet Usage of Prospective Teachers with respect to
their Daily Internet Usage Lengths

Negative consequences of the
Internet

Social benefit/social comfort

Excessive usage

Problematic internet usage

Daily Internet Usage

n

x

sd

A. Less than 1 hour

196

23.69

9.54

B. 1-4 hours
C. 5-8 hours
D. More than 8 hours

396
81
13

27.15
32.02
41.53

10.93
12.55
17.84

TOTAL

686

27.01

11.35

A. Less than 1 hour
B. 1-4 hours
C. 5-8 hours
D. More than 8 hours
TOTAL
A. Less than 1 hour
B. 1-4 hours
C. 5-8 hours
D. More than 8 hours
TOTAL
A. Less than 1 hour
B. 1-4 hours
C. 5-8 hours
D. More than 8 hourss
TOTAL

196
396
81
13
686
196
396
81
13
686
196
6
3966
81
1
13
686

16.63
17.94
20.24
23.00
17.94
14.56
17.72
20.64
4
22.53
2.53
17.25
54.89
54
89
62.83
72.91
87
87.07
62.21

6.02
6.70
7.06
10.93
6.766
4.57
57
4.90
90
4.74
74
6.05
.05
5.21
17
17.30
19.30
21.12
1.12
30.333
20.222

F

Difference

19.36*

D>A; D>B;
D>C

8.23*
23*

D>A; D>B
D>

20
10

PIU Scale & Sub-scales

40.20*
40

D>A; D>B

25.18*

D>A; D>B;
D>C

IE
TC

Table 8 reveals that the scores derived from the whole scale and negative
gative
ve consequences of internet and
an social benefit/social comfort and excessive
usage sub-scales differ with respect to daily internet usage lengths. At the
he end of LSD analysis it has
ha been detected that according to sub-scales of
negative consequences of internet and excessive internet usage and problematic
blematic internet
inte
int rnet
et usag
usage scale results, the group who spent more than 8
hours on internet created a significantly meaningful difference
ifferenc (p<0,01) compared
ompared
ed to other
othe groups. When the remaining groups are compared
within each other, it has been viewed that the group spending 5-8
5- hours a day on internet
nternet ddiffered from other groups. To conclude, it can be stated
that prospective teachers with longer periods of daily
are more inclined
towards problematic internet usage.
aily
ily internet usage
u
ned tto
An answer to the question “Does problematic internet
prospective
teachers vary according to their computer usage self-competency
ntern usage of pr
ospp
perceptions?” has been searched. One-Way Analysis
lysis of Variance has
has been
bee applied to the scores derived from problematic internet usage scale and
sub scales and the results are given in Table
ble
le 9.
Table 9
One-Way Analysis of Variance Results
esults o
of the Differences
ifferences in terms of
o Problematic Internet Usage of Prospective Teachers with respect to
their Computer Usage Self-Competency
mpetency Perceptions
PIU Scale
alee & Sub-scales

Negative
gative consequenc
consequences of the
Internet
nternet

Social benefit/social com
comfort

Excessive usage
usa

Problematic internet usage

Computer Usage
SelfU
Competency
Competen
A Less
Le competent
A.
B Competent
B.
C. High competent
TOTAL
A. Less competent
B. Competent
C. High competent
TOTAL
A. Less competent
B. Competent
C. High competent
TOTAL
A. Less competent
B. Competent
C. High competent
TOTAL

n

x

sd

174
434
77
685
174
434
77
685
174
434
77
685
174
434
77
685

24.88
27.22
30.72
27.02
17.08
17.96
19.61
17.92
15.78
17.57
18.81
17.26
57.75
62.76
69.15
62.20

10.24
11.04
14.30
11.36
6.65
6.59
7.62
6.75
5.38
5.06
5.00
5.21
19.26
19.55
23.83
20.24

F

Difference

7.36*

C>A; C>B;
B>A

3.77*

C>A; C>B

11.49*

C>A; B>A

9.11*

C>A; C>B;
B>A

Table 8 reveals that the scores derived from the whole scale and sub- scale of negative consequences of internet and sub-scales of social
benefit/social comfort and excessive usage differ with respect to their computer usage self-competency perceptions. At the end of LSD analysis, it
has been detected that prospective teachers who felt thoroughly competent in computer environment created a significantly meaningful difference
(p<0,01) compared to the ones who felt less competent. As a result, it can be deduced that prospective teachers who felt thoroughly competent in
computer environment are more oriented towards problematic internet usage than the ones who felt less competent.
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20

10

CONCLUSION AND DISCUSSION
In present research, first of all, problematic internet usage level of prospective teachers has been detected in line with the scores obtained from
problematic internet usage scale and sub-scales and found as medium.
According to the research results related to gender differentiation in terms of problematic internet usage of prospective teachers: Once the average
scores derived from sub-scale of negative consequences of internet, with respect to gender, it has been detected that compared to female
prospective teachers, male prospective teachers are more exposed (p<0,01) to negative consequences of internet. This finding supports other
researches which put forward that as internet addiction is evaluated with respect to gender, men are more inclined to pathological internet usage
than women (Anderson, 2001; Kubey, Lavin and Barrows, 2001; Morahan-Martin and Schumacher, 2000).
As the scores derived from social benefit/social comfort sub-scale aiming to measure problematic usage of internet for the purpose of social
benefit/social comfort are analyzed, with respect to gender, once again a statistically significant difference (p<0,01) has been detected between
men and women. Accordingly, compared to female prospective teachers male prospective teachers spend time on the internet mostly for social
purposes and feel more comfortable on the internet. This deduction supports other researches (Caplan, 2005; Davis, 2001; Young, 1996b) which
assert that excessive usage of internet to obtain social benefit can bring about certain negative consequences. As stated by Caplan (2005),
individuals who lack skills to show themselves prefer online communication instead of face-to-face interaction and co
consequently online social
interaction drives these individuals to compulsive internet usage which brings with itself some negative consequences.
uences. This in turn pushes people
to face negativities in many fields due to their internet usage. Based on this point, Davis (2001) calls attention
onn to the fact that people are harmed
due to the negativities they go through in their work, school and personal relations and he advocates thatt problematic
oblematic internett us
uusage contains in
itself compulsive internet usage. As exhibited in present research as well, for the purpose of getting
comfort,
g social benefit/social comfort
co
mfo prospective
teachers perform problematic internet usage tendencies thus they get exposed to negative consequences
to gender,
uences of internet and with respect
resp
male prospective teachers are more oriented towards problematic internet usage than female prospective
pective
tive te
teachers.
According to the data derived from excessive usage sub-scale aiming to detect over-use of internet,
between
nternet,
et, there is no meaningful difference
difff
male prospective teachers and female prospective teachers. Although internet can be usedd excessively
(Young and
ively for a multitude of purposes
purp
Rodgers, 1998; Young, 1996a, 1996b) excessiveness on internet usage length alone can not be interpreted as a problematic
internet usage
problem
(Caplan, 2005; Davis, 2001; Griffiths, 2000a, b; Young and Rogers, 1998).
As total scores received from problematic internet usage scale are compared, it has
with respect to gender and
as been observed that scores vary w
compared to female prospective teachers, male prospective teachers are more
internet usage. Based on this
ore oriented towards pproblematic in
conclusion, although there is not a difference between male and female prospective
spectivee teachers in terms oof excessive
excessiv usage we can still claim that
female prospective teachers are less directed to problematic internet usage
ge than male prospective teach
teachers. A similar result has been obtained
from Morahan-Martin and Schumacher (2000)’s research as well. Here
with pathological internet user are
re the majority of patients diagnosed
diagno
diagnose
composed of men who use internet to meet new people, receive em
emotional
motional support, play interactive games and attain social comfort. This
deduction as well is totally concordant with the results obtained from
m our research.
Besides, some comparisons have been made whether or not first or fourth
prospective teachers caused a divergence in their
urth class attendance o
of pro
tendencies towards problematic internet usage, and the attempt has been
n to detectt if any change
chang occurred in terms of problematic internet usage
within the process students first started their university education
and the process
closer to graduation.
ducat
rocess they get clos
clo
Firstly average scores derived from negative consequences
been compared and it has been viewed that prospective
uences of internet sub-scale
cale have be
st
th
difference As average scores
ress were
wer examined, it reveals that prospective teachers attending
teachers’ attendance in the 1 or 4 year created no difference.
the 1st class had higher average scores.
On the other hand, a meaningful difference has
social benefit /social comfort, excessive usage sub-scales and the whole
as emerged between so
soc
problematic internet usage scale. Prospective
tive teachers
each
in the 1stt class
ass obtained
obta
o
significantly higher scores (p<0,05) from social benefit/social
ctive
tive teachers. Compared to 4thh cla
class pprospective teachers, first class prospective teachers use internet more
comfort sub-scale than 4th class prospective
commonly for social purposes and they fe
comfortable on internet. Accordingly we can assert that freshman prospective
feel themselves
mselves more comfor
comforta
teachers prefer internet environment
ent to form a social ambiance and sin
since they feel themselves more comfortable here they use internet to make
friends more freely and easily. As statedd by Erikson (1998), “the basic
ba developmental mission of university youngsters is achieving to establish
b
close contact with the members
bers
ers of the same or opposite sex”. Freshman
Fre
students as well make use of internet to form a social ambiance and when
they reach 4th class we assume
ssume
sume their attempts dim
diminish. Furthe
Furthermore, since universities shelter students from different cities or countries students
may have a tendency too prefer internet not only to establish
e
a social ambiance but also to contact with their family and friends in far away places.
Leon and Rotunda (2000)
2000) in their research an
analyzed
alyzed
yzed a 25
25-year old male international exchange student and discovered that due to few numbers of
friends and cultural
ural
ral differences, this sample student spent
sp
s
the whole day on internet and parallel to that he over-used internet to meet new people
and get informed
med
ed about his family and friends and even more he stated that he had felt uneasy when no news arrived and his homesickness and
depression settled
through internet. We can state that problematic usage caused by excessive internet usage is more
ed once he communicated thro
impressible
than other students.
ble for students from distant places tth
According
sub-scale of excessive internet usage, there is a meaningful difference (p<0,05) between average scores of
g to the scores derived from sub
sub1st class prospective
spective teachers and 4th cla
class prospective teachers. Based on this conclusion, we can assert that compared to fourth class prospective
cl
ear prospective teach
teache
teachers, first year
teachers in education faculties are more inclined to excessive internet usage.
ffr
According to total point derived from
problematic internet usage scale, compared to 4th class students, 1st class students are more oriented towards
problematic internet usage (p<0,05).
In a study conducted by Kubey, Lavin and Barrows (2001) amongst 576 students from Rutgers University,
((p<
first year students filled 37,7
37, % of the group defined as dependent. To conclude, it is evident that 1st year prospective teachers are more directed
towards pathological internet usage that may emerge in future. On the other hand, as an outcome of rapid developments in technology, young
generation get acquainted with computer and internet at an earlier age thus compared to elders, they are likely to have more internet usage
tendency. Wright (2001) underlines this fact by defining new generation as “Net Generation”. Once the reasons accounting for prevalent usage of
internet by such young people are searched, the fact that internet access means become increasingly prevalent every new year (Turkish Statistical
Institute, 2008) stands before us.
It has been found out that the scores obtained by prospective teachers from problematic internet usage scale and sub-scales differed (p<0,05) with
respect to their departments. When all the results are evaluated as a whole, it has been seen that compared to other departments (Science and
Mathematics, Social Fields, Fine Arts) prospective teachers educated in CET (Computer Education and Educational Technology) department are
more oriented towards problematic internet usage. Many researches point to the danger of problematic internet usage particularly for student
population. The causes for this danger can be given such: easy access to internet, its vitality as a course in their programs, its easy usage even by
people without interest for technology or in other words its easy usage for everyone. Accordingly if comparisons are made according to the
departments prospective teachers attend, the prevalence of problematic internet usage within groups shall be detected thus necessary precautions
may be taken more immediately.
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Another comparison has been conducted between universities (Boaziçi University and Marmara University). Accordingly, in problematic
internet usage scale, sub-scales of negative consequences of internet and social benefit/social comfort, no meaningful difference has been detected
between prospective teachers attending Boaziçi and Marmara Universities. The only meaningful difference (p<0,05) has been found in excessive
usage sub-scale. According to excessive usage sub-scale, prospective teachers at Boaziçi University are more inclined to excessive internet
usage than prospective teachers at Marmara University.
To summarize, the comparison between universities revealed that in the whole scale and sub-scales of negative consequences of internet and
social benefit/social comfort, no difference has been detected. We can put forward that the difference present in excessive usage sub-scale stems
not from social objective-oriented or negative consequence oriented usage of internet but rather its use for lesson/research purposes. However,
several factors such as densely or scarcely populated classrooms and in line with that, adequacy or inadequacy of universities’ internet access or
unlimited/unchecked internet access at universities may also be influential in the differences amongst universities. In Young’s (2006) research
where unlimited and unchecked internet access at universities is focused on, a set of risk factors likely to cause internet addiction on students is
listed and preventive suggestions have been made. In this research as well, since there is a difference between universities in terms of problematic
excessive internet usage, aforementioned risk factors should be handled and the situation should be interpreted accordingly.
At the end of statistical analysis related to the question based on the differentiation with respect to length dependency
ndency of problematic internet
usage of prospective teachers, first of all, the scores derived from negative consequences of internet sub-scale have been co
compared. Accordingly
we can assert that prospective teachers using internet longer than 5 years are more inclined to its negative consequences
onsequences
sequences than the
th ones using it for
a shorter period of time. In Odabaıolu, Öztürk et al. (2007) case study, prior to internet’s harmful usage
ge orr addiction, a period
perio of average 1,5
months varying between 6 months to 3 years has been found. As illustrated in this research, internet’s
actualized
t’s harmful
mful usage is actualize
actuali
z within this
process varying from 6 months to 3 years, individuals reporting several complaints are exposed to a multitude of neg
failures,
negativities (academic
(academ
acad
social problems and family troubles). In the same research again, within this average 1,5 years
ars of internet usage period, the rratio
at of users
considered under risk for internet addiction varies between 8.68% and 18,4%. According to
o this deduction, in our research, th
the tendency for
negative consequences of internet of the prospective teachers with more than 5 years of internet
problems,
particularly at
ernet usage
ge indicates potential prob
problem
le
work, prospective teachers can suffer from in future.
In social benefit/social comfort sub-scale no meaningful difference has been found
nd with
with respect to overall inte
internet usage length from the
beginning. It is possible to claim that individuals’ problem oriented social benefit/social
usage varies not according to
t/social
social comfort aiming internet usa
usag
overall internet usage length from the beginning but rather it depends on theirr daily
observed that this deduction is
ly internet us
usage
age le
length. It is ob
supported with the findings in our research concerning daily internet usage lengths.
ngths.
In excessive usage sub-scale a meaningful difference has been detected with respect to the length of tim
time internet
is used. Once the groups are
int
analyzed, a meaningful differentiation has been viewed between prospective
pective teachers engaged with internet
interne more than 5 years and prospective
inte
teachers engaged with internet 1-3 years or less than 1 year. Based onn this deduction we can assert
teachers engaged with internet
assert that prospective
pr
more than 5 years are more inclined towards excessive internet usage
engaged with internet for a shorter period of time.
ge than
han prospective teachers engage
According to the scores derived from problematic internet usage scale,
ale,
e, prospective teachers with more than 5 years of internet experience are
more oriented to problematic internet usage than other prospectivee teachers.. As
clinical studies (Leon and Rotunda, 2000;
A cconducted
onduc
onducte
Odabaıolu, Öztürk et al., 2007; Young, 1996a) exhibit,
since there exist psychological
and various negativities due to excessive and
t, sin
ological problems
prob
pro
unhealthy usage of internet and developing in an average
verage 1,5 years of internet
rnet usage, it
i is inevitable that prospective teachers may undergo
potential troubles in future.
For the purpose of analyzing differentiation within
internet usage of prospective
teachers with respect to their daily internet usage,
thin
hin problematic
pr
intern
pro
firstly, scores derived from negative consequences
uences
ces of internet sub-scal
sub-scale have been compared. Accordingly the highest average ( x =41,53) has
been obtained by prospective teachers spending
than
ending
nding more th
an 8 hours a day on iinternet and the smallest average( x =23,69) has been received by the
ected th
ones spending less than 1 hour on the net. In the end, it has beenn detected
that there is a difference between the ones spending more than 8 hours a
nding less than 1 hour,
hour 1-4 hours
hours and 5-8 hours. As other groups are compared within themselves, a difference
day on the internet and the ones spending
tive
ive teachers spending 5-8 hours a day on internet and the ones spending 1-4 hours a day or less than 1 hour. The
has been found between prospective
ive
ve teachers spending 1-4 hours a day
da on internet and less than 1 hour also put forward that as daily internet usage
comparison between prospective
wards negative consequences
cons
c equences of internet
i
length increased tendency towards
was also elevated. Based on this deduction we can assert that as daily
ncreases,
creases, tendency towards
toward negative conclusions of internet also heightens. This finding is parallel to other researches
internet usage length increases,
where negative conclusions
internet
length and excessive usage of internet are studied (Anderson, 2001; Caplan, 2005; Davis,
usions arising from in
ternet
rnet usa
usage len
2001; Rotunda, Kass
ass
ss et al., 2003; Young, 1999).
In comparisonss related to social benefit/social
comfort aspect, it reveals that as daily internet usage length increases the tendency towards
bbenefit/social com
problematic internet
benefit/social
ternet usage for social
so
benefit/soc comfort also grows. This finding can be explained with the fact that individuals who go
through social
ocial defencelessness in real life aand who lack competent social skills use internet excessively to establish a social environment. As
stated by
y Caplan (2005) individuals who lack
lla skills to show themselves prefer online communication instead of face-to-face interaction and
consequently
tly online social interaction ddrives these individuals to spend longer periods of time on internet. On the other hand the social
environment established on internet may
m drive people to use internet continuously and this situation can go so far as to cause some psychological
disorders. In Young
ung (1996a)’s case study, an internet user at first spent a few hours in a week for chatting and within 3 weeks, it has been detected
that the user spent an average of 50- 60 hours on internet since he claimed to feel a compulsion to enter internet. According to the research once
the user gets away from
social environment on internet he shows symptoms of withdrawal, s/he cancels appointment, gives up calling real life
om soc
socia
friends, puts an end to previously
enjoyed social activities, lessens family contact, gives up daily chores and during the times when there is no
re
rev
internet access he said that he felt under depression, tense and nervous. In literature as well, there are many clinical researches supporting this
deduction (Black, Belsare and Schlosser, 1999; Caplan, 2005; Griffiths, 2000b; Leon and Rotunda, 2000; Young, 1996a).
In comparisons concerning sub-scale of excessive usage, it has been determined that as daily internet usage length increases problem oriented
excessive internet usage tendency also grows. In Griffiths’ (2000b) research, it has been underlined that excessive internet users do so in order to
overcome or inactivate their insufficiencies (social defencelessness in real life, low self-esteem, physical incompetence). Accordingly these
particular individuals go through serious problems due to excessive usage of internet. In short, as daily internet usage length increases,
problematic internet usage tendency also grows.
As research results concerning the differentiation in problematic internet usage of prospective teachers with respect to their self-competency
perceptions in computer usage it has been found out that prospective teachers who feel totally competent in computer usage are more oriented
towards negative consequences of internet than prospective teachers who feel themselves little or satisfactorily competent in computer usage.
Based on the fact that the very same conclusion has been obtained in the comparison between prospective teachers who feel totally competent in
computer usage and prospective teachers who feel less competent, we conclude that as computer usage self-competency perceptions of
prospective teachers increase, there emerges an elevation in terms of orientation towards negative consequences of internet. Young and Rodgers
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(1998), in their research detected certain characteristics amongst internet addictive people, accordingly, in addition to excessive self-trust these
people also had several features such as (emotional sensitivity, reactivation, alertness, inability to self-demonstration and maladjustment) which
may bring about negativities. Similarly an individual feeling thoroughly competent in computer usage, since s/he will have a tendency towards
above mentioned characteristics, is more likely to be oriented towards problematic internet usage while using internet excessively for social
purposes. For an emotionally sensible, maladjusted person, one of the most favorable environments for self-demonstration is internet
environment. In that case the aforementioned people are likely to make more use of internet environment where they can achieve social comfort
and self demonstration thus internet is used more frequently each coming day. We can allege that self-trust of individuals who can demonstrate
themselves more easily on computer environment also increases.
As social benefit/social comfort sub-scale results concerning the differentiation in problematic internet usage of prospective teachers with respect
to their self-competency perceptions in computer usage are analyzed, a meaningful differentiation (p<0,05) has been found out. Compared to
prospective teachers who feel themselves little or satisfactorily competent in computer usage, prospective teachers who feel totally competent in
computer usage are more oriented towards problematic internet usage aiming social benefit/social comfort. Individuals who prefer applications
that allow for social interaction on internet environment are likely to use internet excessively for such purposes. There are certain researches
indicating that easily applicable, interactive internet programs that can be used even by the ones who lack any
computer literacy can be so
ny com
effective that they can even drive these people to addiction (Black, Belsare and Schlosser, 1999; Leon and Rotunda,
1996a). In that
unda, 2000; Young,
Y
case those people feel themselves competent on computer usage and since they feel adequate in such applications,
cations,
tions, compared to the ones feeling
less competent, they are more likely to orient towards problematic internet usage.
As research results concerning the differentiation in excessive internet usage dimension are examined,
ed, it has
as been found out that
th
tha prospective
teachers who feel totally competent in computer usage perform a meaningful difference (p<0,01) than
han prospective teachers who feel
fe themselves
t
less competent in computer usage. We can claim that prospective teachers who feel totally competent
more oriented to
mpetent
etent in computer usage are mo
excessive internet usage. Based on the fact that the very same result has been obtained from the scores
ores derived from problemati
problematicc internet usage
scale, we conclude that as computer usage self-competency perceptions of prospective teachers
in terms of
chers increase,
crease, there emerges an elevation
elev
ele
orientation towards problematic internet usage.
Internet addiction is a comprehensive term covering several behavioral disorders, compulsion-control
means internet usage is
mpulsion-control syndromes. That
T
m
likely to damage one’s mental health. As indicated by present research, problematic
prospective teachers is clearly a
ticc internet usage tendency of prosp
prospe
warning for the potential negativities they can go through in future. As a conclusion
clusion
on it is urgentt that in Education Faculties where prospective
teachers are trained, immediate precautions be taken. Driven by this deduction,
are stated.
n, in this
is res
research
h several
ral suggestions
su
SUGGESTIONS
In present research, by employing “negative consequences of internet”,
”,, “social benefit/social comfort” and
a “excessive usage” sub-scales in line
with certain demographical features of prospective teachers, their tendencies
ndencies
encies towards problematic
lematic interne
internet usage have been detected. Based on the
research findings, various suggestions have been developed concerning
of prospective teachers:
ningg problematic internet usage
usage tendency
tend
1. The level of problematic internet usage of prospective teachers
hers
rs in Education
Education Faculties
Facultie of Universities should be detected by conducting
regular researches and action should be taken for securing control.
internet usage of students from other
trol. On the
he other hand, problematic
p
faculties should also be analyzed.
2. As problematic internet usage is analyzed
respect to gender,
d with resp
res
r, it reveals that male prospective teachers are more oriented to
problematic internet usage than female prospective
In accordance
with this deduction, a comprehensive research for men can
rospective teachers.
teach
te
dance
nce w
be initiated to analyze the origin of this
At universities,
measurements
to provide equal internet-access opportunities for male
is problem.
prob
univers
em
and female students should be taken.
n.
3. It is necessary that certain precautions
utions be taken to prevent freshman
fresh
freshma prospective teachers from excessively using internet to compensate
for their insufficiency to adapt
ptt to the new social environments and establish new friendships. Within this context, lecturers can support
prospective teachers, freshmen
men in particular,
ular, by assigning them with group projects to create social environment and cooperative study
methods in class.
4. In order to detect if at different univers
universities,
ities, problematic internet usage of prospective teachers varies greater number of universities
should be includedd into the study to widen the scope of research.
5. In order to prevent
usage of prospective teachers, lecturers should organize regular conferences/activities to
vent lack of control in internet
i
inform prospective
pective
ective teachers about issues such
s
as pproblematic internet usage, managing time control and computer/internet ethics.
6. Prospective
ve teachers should be guided to plan
pl their daily internet usage length; the frequency and objective in their internet usage, to
achievee controlled internet usage the alloca
allocat
allocation of their activities with respect to certain times. To enable that, the families at home and
adviser
give support to prospective teachers.
ser
er lecturers at universities
unive
universities should giv
7. Self-competency
prospective
teachers on computer usage are prone to change as well. Internet which requires not further
ompetency perceptions of pr
prosp
teachers feel themselves totally efficient in computer usage. Accordingly before anything else
technical knowledge can help prospective
prosp
computer usage sufficiency of prospective teachers should be found out by computer lecturers. Within the scope of designated
competencies
applications through internet should be submitted to prospective teachers. Hence better controlled internet usage
mpetencies project applica
applicat
of prospective
ospective teachers can be ensured.
8. Measurements
ments should bbe taken to prevent transformation of dense computer usage of CET department prospective teachers into
excessive/problematic
internet usage. For that purpose, prospective teachers studying at this department should be informed to increase
problem
problemati
their awareness.
if necessary, receiving professional support should be supported.
ss. Furthermore,
F
9. In order to analyze the interaction of problematic internet usage with far different personal and psychological features, qualitative and
in-depth researches should be conducted.
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Abstract

10

Bu çalımanın amacı, ilköretim bölümü matematik öretmenlii üçüncü sınıf “statistik ve Olasılık
Dayalı
Olassılık I” dersinde Probleme
Pro
Pr
Örenme yönteminin uygulanabilirliini ve kalıcılıa etkisini incelemektir.
Çalıma, 2009-2010 eitim-öretim yılının ilk yarıyılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca
Fakültesi lkö
lköretim
Bu Eitim
Eitim
m Fak
öretim
ret Bölümü
Matematik Öretmenlii 3.Sınıf örencileri ile gerçekletirilmitir. Bu çalımada, deney grubunda
bunda
nda bulunan 50 örenciye
ö
örenciye dersler
ders senaryo
uygulaması ile ilenmitir. Kontrol gurubunda bulunan 49 örenciye ise klasik yöntem ile örenim
Dayalı Örenme
renim
m sunulmutur.
sunu
sunulmutur. Probleme Daya
sürecinde “Permütasyon-Kombinasyon” konusu ile ilgili olarak hazırlanan senaryo uygulanmıtır.
anmıtır.
r. Senaryo ile verilen eitimin
eitimin sonunda, her
e
iki gruba da “statistik ve Olasılık I- Ara sınav” soruları uygulanmıtır. Aynı sınavv yaklaık iki ay sonra tekrarlanm
tekrarlanmıtır.
Aratırmanın
ı
sonunda, senaryo kullanılarak verilen öretimin kalıcılıı olumlu yönde etkiledii ortaya
rtaya çı
ççıkmıtır.
ıkm
kmıtır.
Anahtar Kelimeler: Matematik Eitimi, Permütasyon, Probleme Dayalı Örenme,
me,
e, Senaryo.

The purpose of this study is to examine adaptability and retention
etention of Problem-Based Learning
Learnin method at third class “Statistics and
Probability-I” lesson in elementary mathematics education. The study
semester of the 2009-2010 academic year, third
dy was carried in the first semeste
class students in Dokuz Eylül University, Buca Education Faculty
were carried out. In this study, 50
y off Elementary Mathematics
M
Mathematics Education
Ed
students in the experimental group were given lessons with the application
lication
ication scenario. The 449 students in the control group were presented
with traditional methods. At the Problem-Based Learning
rnin process, the
he scenario
ario prepared
prepare which deals with “Permutation-Combination”
subject was applied. At the end of the education given
enn with scenario,
s
“Statistics
isticss and
and Probability-I
Prob
Quiz” questions was applied to both of the
groups. The same exam was repeated approximately
ately three m
months later. At tthe
he end of the study, the education given using the scenario
emerged as positively affecting to retention.

IE
TC

Key Words: Combination, mathematics
atics education, permut
permutation,
mutatio
at
problem-based learning, scenario.

GR

Eitim-öretim
m süreci içinde örencilere,
ören
ö
rencilere, gerekli zzaman ve uygun örenme olanakları salandıında her örencinin, hedeflenen
davranılara ulaması
kaçınılmazdır.
günümüz eitim sisteminde örencilere yeni örenme ortamlarının sunulması
sıı kaç
ka
ınılmazdır. Bu ned
nedenle gün
gerekmektedir. Eitim-öretim
merkezinde olmalıdır.
itim-ö
tim-ö
retim süreci içinde öörenci
renc
renci öörenmenin

Örenci
nci
ci merkezli
me
öörenmede
rrenmede öörenciler
renciler
nciler nasıl çalııp, öreneceklerini belirlerler. Örencilerin öncelikle örenme ihtiyaçları
belirlenmelidir.
dir.
ir. Sınıf
S
Sıınıf içindee yardımlamalara
yard
ve tartımalara yer verilmelidir. Etkili problem çözme ve kendi kendine örenme Probleme
Dayalı Örenmenin
temelidir(http://wwwctl.stanford.edu).
renmenin
nmenin temelidir(
temelidir(http://wwwctl.sta
http://www
E
Eitimdeki
itimdeki
mdeki deiim
de
deiim içerisindeki
içerisindek hiçbir unsur “Probleme Dayalı Örenme” kadar günümüz eitim etkinliklerine damgasını
vurmamıtır.
mıtır. Probleme Dayalı
D
Dayalı Örenme,
Örenm çaın küreselleme süreci ile dönütürülmeye çalıılan acımasız yanı ile buna bir ölçüde karı
koymaya çal
çalı
çalıan
ıan eeitim
itim
m biliminin bir çelime
ç
noktasıdır (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002). Bu amaçla deien eitim sistemine
uygun örenme
nme ortamları
ortamlar
ortamlarının
ının e
eeitimciler
iti
it
tarafından hazırlanması gerekmektedir. Probleme Dayalı Örenme sürecinde örencilerin yeni
uygulamalara yönlendirilmeleri salanmalıdır.
Probleme
Dayalıı Ö
Örenme, örenmeyi tevik eden gerçek yaam problemlerini çözmede kullanılan bir eitim yaklaımıdır.
me Day
Dayal
Probleme Dayalı Örenmede
örenciler küçük gruplar halinde çalıırlar. Örenciler kendi örenmeleri için birbirleri ile tartıır ve amaca
renm
renme
ulaırlar (Berkel, et al., 2000). Probleme Dayalı Örenmede örencilerin küçük gruplar halinde çalımaları yeni kazanımlar elde etmelerine
olanak salamaktadır.
Probleme Dayalı Örenme örencilerin örenmeleri üzerine olumlu etkiler salar. Örenme için örencilerin problemlerini
profesyonel ve akademik çevrelerde kullanması ve örencilerin bu problemler etrafında bilgiyi organize etmesini salayacak ortamların
salanması gerekmektedir. Örenme süreç içinde i birlii gerektirmektedir. Probleme Dayalı Örenme sürecinde örenciler birbirlerine
yardım ederler ve bunun için ödüllendirilirler (Berkel, et al., 2000). Örencilerin gruplar halinde problemlere çözüm yolları bulmaları ileriki
yaantılarında da iyi birer problem çözücü olmalarına imkan salamaktadır.
Probleme Dayalı Örenme sürecinde örenciler birbirleri ile sözlü iletiimde bulunarak sosyal becerileri ve iletiim becerilerini
kurmayı örenirler. Ayrıca, düzenli olarak toplanan gruplar arasında birbirlerini sosyal olarak etkileme ve bu sayede grup içi katılımlara artı
söz konusudur (Berkel, et al., 2000). Süreç boyunca örencilerin birbirleri ile iletiim halinde olmaları sonucu yeni örenmeler olumaktadır.
Yeni örenmelerin ııı altında örencilerin birbirleri ve eitim yönlendiricileri arasındaki iletiim derse olan ilgiyi artırmaktadır.
Probleme Dayalı Örenme uygulamalarının öretmen yetitiren kurumlardaki lisans örencilerine yönelik olması eitim için uygun
görülmektedir. Çünkü, Probleme Dayalı Örenmenin öretmen adaylarının öretme ve mantıksal akıl yürütme becerilerine yönelik
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senaryolar ile uygulaması kalıcı örenmelerde etkilidir (Peterson ve Treaguest, 1998). Senaryo uygulamaları sonucu öretmen adaylarının
örenme hedeflerine ulamaları kalıcı örenmeler için kaçınılmazdır.
Hung (2002), gerçek yaam problemlerini ve etkinliklerini içeren Probleme Dayalı Örenme sürecinin problemlere odaklanma ile
baladıını öne sürmektedir. Bu düünce, Probleme Dayalı Örenmenin bazı avantajlarını ortaya çıkarmıtır. Bunlar; deiimlere uyum ve
katılım, problemlere çözüm yolu bulma, eletirel ve yaratıcı akıl yürütme, grup çalıması ile i birliini salama, bireye ait özelliklerinin
zayıf ve güçlü yönlerini belirleme, kendi kendine örenen bireyler, açık fikirlilie, düünmeye, eletirmeye ve aktif örenmeye tevik etme,
öretmen ve örenci arasındaki bilgi alı veriini arttırma eklinde özetlenebilir. Tüm bu avantajlar bilginin ilenmesi ve kalıcılıında olumlu
rol oynayan faktörlerdir.
Uygulamalarda bazı özellikler gözlense de, Probleme Dayalı Örenme uygulamalarının ortak özelliklerinden biri, “örenme
sürecinin uyaranı ve örenme etkinliklerinin odak noktası” olarak gerçek ya da gerçee çok benzeyen problemlerin kullanılıyor olmasıdır
((Boud and Feletti’den aktaran; Açıkgöz, 2007). Örenciyi sürekli dinamik ve etkin kılan Probleme Dayalı Örenme uygulamalarında
örenciler kalıcı örenmeler edinmilerdir.
Probleme Dayalı Örenim uygulamalarında örenciler küçük gruplar halinde problemleri çözerken daha fazla örenme
sorumluluu alırlar. Bu sorumluluk örencileri mesleki ve gerçek yaama hazırlamada etkili olmaktadır. Örenciler
mesleki yaama
Öre
hazırlanırken, süreç boyunca örendiklerini ileriki yaantılarında kullanabilmektedirler. Bu amaçla uygulama aamasında
aamas
amasıınd
n kalıcılık düzeyinin
önemi ön plana çıkmaktadır.

10

Probleme Dayalı Örenme yöntemlerinin temel eitim gerecini, gerçek yaamla uyumlu sorunlar
sorunların
aldıı
kurgulanmı olgu
arıın yer ald
ıı kurgu
kurg
diye adlandırabileceimiz “senaryo”lar oluturur. Bir eitim aracı olarak senaryolar, örencinin merakını uyandırabilecek
çeitli
uyand
çe
çe
itli
it sorunların
bulunduu, bu sorunların neden kaynaklandıını düündürecek ve örencinin ulaması istenilen
doru
en
n he
hedefe do
ru
ru giderken, ona y
yeni ipuçları
sunan ve örenme dürtüsünü sürekli canlı tutan kurgulardır. Senaryoların temel amacı, örenciyi
edinmesi istenilen
enciyi
yi belirli süreçler içinde edinme
edinm
örenme hedeflerine ulatırmaktır (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002).

20

Senaryo uygulamalarında önemli olan örenciyi istenen hedefe doru yönlendirmektir.
uygulamalarında örencilerin
önlendirmektir Senaryo
ryo uy
uygulamal
konuya olan ilgilerinin artırılması için ısınma aamasının dikkatli bir ekilde yapılması
uygulamalarında örenciler
lmas
masıı gerekmektedir. Senaryo uy
uygul
çeitli problemlerle karı karıya kalırlar. Bu aamada örenciler hedefe ulamak
Probleme Dayalı Örenme
mak
ak için pek çok fikir üretirler. Pr
sürecinde eitim yönlendiricileri örencileri hedefe yönlendirecek roller üstlenmektedirler.
enmektedirler.
kted
Probleme Dayalı Örenme sürecinin sonunda örencilerden beklenen
ulamaları
süreç sonunda kalıcı örenmeler
eklenen hede
hedeflere ula
malar
malarıı ve sür
edinmeleridir. Bu amaçla, çalımada senaryoların uygulanması sonucunda
oluup olumadıı belirlenmeye
unda örenmede
örenmede kalıcılık
ö
kalıcılık düzeyinin
k
üzey
çalıılmıtır.
YÖNTEM

IE
T

C

Probleme Dayalı Örenme yönteminin kalıcılıa
etkisini belirlemek
ıl
elirlemekk için deney ve kontrol grubu oluturulmu ve bu gruplar
üzerinde çalıma sürdürülmütür.
Evren ve Örneklem
Çalımanın evrenini Dokuz Eylül Üniversitesi
Eitim
Fakültesi,
ise Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim
niversitesi Buca
B
E
esi,
si, örneklemini
ö
Fakültesi lköretim Bölümü Matematik Öretmenlii
örencileri oluturmaktadır.
etmenli
men i 3.Sınıf örenc
Uygulama
Çalıma, 2009-2010 eitim-öretim
ö
retim yılının
yılının ilk yarıyılında,
yı
nda, Dokuz
Dok Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi lköretim Bölümü
Matematik Öretmenlii 3.Sınıf örencileri
gerçekletirilmitir.
rencileri
rencileri ile gerç
gerçekle
tirilmitir.
ir. Bu
B çalımada, deney grubunda bulunan 50 örenciye dersler senaryo
uygulaması ile ilenmitir. Kontrol
ol gurubunda bulunan 49
4 örenciye
örenciye
nciye ise
iis klasik yöntem ile örenim sunulmutur.
Probleme Dayalı Örenme
“Permütasyon-Kombinasyon” konusu ile ilgili olarak hazırlanan senaryo uygulanmıtır.
renme sürecinde “Permütasyon-Ko
Senaryo yazım aamasında öörencilerin
rencilerin ilgisini
ilg
çekecek ekilde
ekilde öörneklere yer verilmitir. Dersler gerçee yakın örnekler ile ilenmitir.
Uygulamalardaa öörencilerin
kullanmalarına olanak salanmıtır. Senaryo uygulamasında eitim yönlendiricileri
rencilerin ön bi
bilgilerini kullanm
örencilere rehberlik ederek, yönlendirici rol üstlenmitir.
üstlenmi
üs
tir. Senaryo uygulamalarında örenciler merkezde olduu için örenme ihtiyaçlarını
kendileri belirlemilerdir.
eitim
yönlendiricisi örencilerin yeni örenmeler edinmelerine katkı salamıtır. Senaryo
ilerdir
lerdir. Bu aaamada
amada e
itim yönle
uygulamalarındaa örenciler
çalımanın
önemini daha iyi kavramılardır.
örenciler grup içi çal
ımanın
n önem
Probleme
Dayalıı Ö
Örenme
uygulanan senaryolar ile örenciler sorumluluk almılardır. Sürece ilgi ile katılan örenciler
obleme
bleme Dayal
ren
renme sürecinde uy
kendi örenmelerinin
yeni örenmeler edinmeye çalımılardır.
nmelerinin
melerinin sorumluluunu
sorumlulu
alarak yen
sonunda, her iki gruba da “statistik ve Olasılık I- Ara sınav” soruları uygulanmıtır. Probleme Dayalı
Senaryo ile verilen eeitimin
itimin
n son
sonun
Örenme
için aynı sorular yaklaık iki ay sonra tekrar örencilere uygulanmıtır. Probleme Dayalı
me yönteminin etkililiini
etk
etkililiini ortaya koymak
k
Örenmee sürecinde senaryo uygulama
uygulamalarından önce örencilere “Modül çi Deerlendirme Formu” daıtılmıtır. Örenciler formu senaryo
uygulamalarının
rının sonucunda teslim etmilerdir. “Modül çi Deerlendirme Formu” ile senaryo eliinde ilenen derslerde eitim
yönlendiricisini,
kendilerini,
grubu ve senaryoyu deerlendirmilerdir. Uygulamaların sonunda örenciler, dier derslerde de senaryoların
ni, kend
kendileri
ni, gru
grub
uygulanabilirliine
ne dair olumlu
oluml görülerini belirtmilerdir. Probleme Dayalı Örenme sürecinde uygulanan senaryo ile kalıcılıa olan etki
ortaya konulmaya çalıılmıtır.
alııılm
al
lmı
Verilerin Analizi
Verilerin analizi için belirli zaman aralıı ile uygulanan iki sınav deerlendirilmitir. Ayrıca modül içi deerlendirme de göz önüne
alınmıtır. Modül içi deerlendirme iki eitim yönlendiricisi tarafından yapılmıtır. Senaryo uygulamaları bittikten sonra “statistik ve
Olasılık I- Ara sınav” deerlendirmesine deney grubundan 49, kontrol grubundan 50 örenciye ulaılmıtır ve puanlar hesaplanmıtır.
Yaklaık iki ay sonra aynı sorular her iki gruba da uygulanmıtır. Gruplar kontrol grubunda 49, deney grubunda 50 örenciden olumaktadır.
Her iki grupta da iki ay sonraki puan durumları saptanmıtır. Deney ve kontrol grubunda bulunan örencilerin son test ve kalıcılık testi
puanlarının karılatırılması için t-testi kullanılmıtır.
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BULGULAR VE YORUM
Probleme Dayalı Örenme sürecinde senaryo ile verilen eitimin kalıcılıa etkisini belirlemek üzere yapılan analizlerden elde
edilen bulgular aaıda sunulmutur.
Deney Grubunda Bulunan Örencilerin Son Test ve Kalıcılık Testi Baarı Puanları Analizi
Deney grubunda bulunan örencilerin eitim süreci sonunda uygulanan son test ve kalıcılık testi arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir fark olup olmadıını belirlemek için t-testi yapılmıtır. Sonuçlar Tablo 1’de sunulmutur.
Tablo 1. Deney Grubunda Bulunan Örencilerin Son Test ve Kalıcılık Testi Baarı Puanlarının t-testine Göre Deerlendirilmesi
Gruplar
Ss
t
p
N
50

Son Test

81,44

10,81

1,69

0,093

49
85,10
10,76
1,69
Kalıcılık Testi
P<0,05
Tablo 1 incelendiinde deney grubu örencilerinin son test puanları ile kalıcılık puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
lık puan
pu ortalaması =85,10
farklılık ortaya çıkmamıtır. Deney grubunda bulunan örencilerinin son test puan ortalaması =81,44, kalıcılık
olarak hesaplanmıtır. t-testi sonucunda son test ve kalıcılık baarı testi arasında anlamlı farkın çıkmaması
amasıı verilen eitimin sonunda
amas
kalıcılıın oluması eklinde yorumlanabilir.

Son Test
Kalıcılık Testi

20
10

Kontrol Grubunda Bulunan Örencilerin Son Test ve Kalıcılık Testi Baarı Puanlarıı Analizi
Kontrol grubunda bulunan örencilerin eitim süreci sonunda uygulanan son test vee kal
kalıcılık testi
ti arasında
aras
istatistiksel
istatistikse
tisti
açıdan
anlamlı bir fark olup olmadıını belirlemek için t-testi yapılmıtır. Sonuçlar Tablo 2’de sunulmutur.
mutur.
ur.
Tablo 2. Kontrol Grubunda Bulunan Örencilerin Son Test ve Kalıcılık Testi Baarıı Puanlar
Puanlarının
Deerlendirilmesi
larıının t-testine Göre De
De
erl
Gruplar
Ss
t
p
N
49
49

57,38
52,75

20,32
17,10

1,22
1,22

0,225
0,

P<0,05
Tablo 2 incelendiinde kontrol grubu örencilerinin son test puanlar
puanları
uanları ilee kal
kalı
kalıcılık
ıcılık puanlar
puanları
arıı aras
aarasında
ınd istatistiksel olarak anlamlı bir
57,3 kalıcılık puan ortalaması =52,75
farklılık ortaya çıkmamıtır. Kontrol grubunda bulunan örencilerinin
n son test puan ortalaması
ortalama
ortalaması =57,38;
ubu örencilerinin
örencilerinin
lerinin kalıcılık
kalıcılık puanlarının
kalı
puanl
olarak hesaplanmıtır. Ortalamalar dikkate alındıında kontrol grubu
son test puanlarına göre düük
çıkması dikkat çekicidir.

ET
C

Deney ve Kontrol Grubunda Bulunan Örencilerin
Kalıcılık
Puanları Analizi
n
lık Testi Ba
Baarıı Puan
Çalımada senaryo kullanılarak verilen eitim
ile klasik yöntem
itim il
em ilee verilen eeitimin kalıcılıa etkisi aratırılmıtır. Deney ve
kontrol grubunda bulunan örencilerin eitim sürecinin
sonunda kalıcılıa olan
ecinin sonu
sonun
n etkisi bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olup
olmadıını belirlemek için t-testi yapılmıtır. Sonuçlar
onuçlar
nuçlar Tablo 3’de sunulmutur.
Tablo 3. Deney ve Kontrol Grubunda Bulunan
Örencilerin
Testi Baarı Puanlarının t-testine Göre Deerlendirilmesi
luna Ö
rencilerin Kalıcılık
K
Gruplar
Ss
t
p
N
Deney Grubu
ubu

50

8
85,10

10,76

11,28

Kontroll Grubu
Grub

49

52,75

17,10

11,23

0,000

P<0,05
Tablo 3 incelendiinde
diiinde senaryo ile eitim
eitim alan deney
dene grubu örencileri ile klasik eitim ile ders ileyen kontrol grubu örencileri
arasında kalıcılık puanları
açısından
farklılık ortaya çıkmıtır. Deney grubunda bulunan örencilerinin kalıcılık
nlarıı aç
nlar
ısından istatistiksel
atistiks olarak anlamlı
anl
bulunan örencilerin kalıcılık puan ortalaması =52,75 olarak hesaplanmıtır. Bu
puan ortalaması =85,10 iken kontrol grubun da bu
durumda senaryo
yo ile verilen
v
eitimin
eitimin sonucunda, de
den
deney grubu örencilerinin kalıcı örenmeler edindii sonucuna varılmıtır.
SONUÇLAR VE ÖNERLER

elde edilen bulguların sonuçlarına yer verilmitir. Elde edilen sonuçlar dorultusunda öneriler
Bu bölümde, çalımadan
ççalımadan
dan eld
sunulmutur.
tur.
Sonuçlar
çlar
Bu çalıma
ma sen
senaryo kullanılarak verilen eitimin kalıcı örenmeler salayıp salayamayacaını aratırmak düüncesinden yola
çıkılarak gerçekletirilmitir.
ilmi
ilmi
Çalımada, deney grubu örencilerinin son test puanları ile kalıcılık puanları arasında bir fark çıkmamıtır. Bu sonuç Probleme
Dayalı Örenme yöntemi ile verilen eitimin örencide kalıcı örenmeler oluturduu eklinde yorumlanabilir. ki eitim yönlendiricisinin
modül içi deerlendirme formlarından elde edilen sonuçlara dayalı olarak yaptıkları yorumlarda olumludur. Bu da ulaılan sonucu
desteklemektedir.
Klasik eitim alan kontrol grubu örencilerinin son test puanları ile kalıcılık puanları arasında bir fark olumamıtır. Klasik eitim
ile örenim gören örencilerin bu modele alımı olmaları bu sonucu oluturmaktadır.
Çalımada senaryo ile ders ileyen deney grubu örencileri ile klasik eitim ile ders ileyen kontrol grubu örencileri arasında
kalıcılık düzeyleri açısından deney grubu lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıtır. Bu durumda senaryo ile verilen eitimin sonucunda,
örencilerinin kalıcı örenmeler edindii sonucuna varılmıtır. Ocak (2005), yaptıı çalımasında, deney grubu ve kontrol gurubu arasında
akademik baarı ve kalıcılık düzeyi bakımından deney grubu lehine anlamlı olduu sonucuna ulamıtır. Ayrıca, Uslu (2006), yaptıı
çalımasının sonucunda matematik öretiminde Probleme Dayalı Örenme yönteminin örencinin tutumunu, baarısını ve kalıcılık düzeyini
geleneksel yönteme göre anlamlı derecede olumlu yönde etkilediini belirtmitir. Bu çalımaların sonuçları çalımamız ile paralellik
göstermektedir.
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Yapılan uygulamalarda örencilerin birbirleri ile i birlii içinde olduu ve birbirlerini organize etmede sıkıntı çekmedikleri
gözlenmitir. Probleme Dayalı Örenme yönteminde örenciler kendilerini gelitirerek bilgiye ulamaktadırlar. Probleme Dayalı Örenme
metodunda çalıan örencilerin çok hassas ve yüksek sorumluluk duygusuna sahip oldukları gözlenmektedir (Sluijmans, Moerke,
Merrienboer ve Dochy,2001). Örencinin kendi katılımı ile ilenen derslerde kalıcı örenmelerin olması kaçınılmazdır. Probleme Dayalı
Örenme sürecinde örenciler çok boyutlu düünmeye balarlar. Süreç içinde düünen örenciler yeni örenmeler edinirken kalıcı örenme
ile de yeni bilgiye ulamaktadırlar.
Aksu (2005), çalımasında aktif örenme yönteminin örenci baarısını artırmada, kalıcılık düzeyinin daha yüksek olmasında,
matematie yönelik olumlu tutum gelitirmede ve geometrik düünme düzeylerini artırmada daha etkili olduunu bulmutur. Bu sonuç,
Probleme Dayalı Örenme sürecinin kalıcı örenmeyi artırmada etkili olduunu desteklemektedir.
Süreç boyunca yapılan tüm deerlendirmelerin sonucunda, örenciler arasında iletiim becerilerinde artılar olduu gözlenmitir.
Beraber çalıarak hedeflere ulamanın kalıcı örenmeler edinmelerinde çok büyük rolü olduunu ortaya çıkmıtır. Aratırma, örencilerin
bilgilerinin kalıcılık düzeyleri bakımından Probleme Dayalı Örenme yönteminin, klasik eitime göre daha etkili olduunu ortaya
koymutur. Probleme Dayalı Örenme yönteminde uygulanan senaryo uygulamalarına katılan lisans örencilerinin sürece ilgi ile katıldıkları
gözlenmitir.

10

Öneriler
Çalımanın bulguları dikkate alınarak bundan sonraki çalımalara ait öneriler aaıda sunulmutur.
x Bu çalıma, örencilerin grup halinde çalımasına imkan verdii için derslerde örencilerin
halinde etkin katılımı
cilerin
ilerin grup halin
salanmalıdır.
x Derslerde öretmen ve örencilere gereken materyaller salanarak senaryo
düzeyi
yo uygulamaları
uygulamalar
gulam ı ile kalıcılık
kal
kalııc
belirlenebilir.
x Bu yöntem ve teknikler eitimciler tarafından uygulanmalı ve örencilerin
hazırlanmalıdır.
rin ilgisini
ilgis çekici
ci senaryolar haz
hazı
ırlan
Uygulamaların sonucunda kalıcı örenmelere ulaılması kaçınılmazdır.
x Probleme Dayalı Örenmeye yönelik öretmenlere hizmet içi eitim verilmelidir.
erilmelidir.
dir.
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Özet:
Son yıllardaki ilgili aratırmalar, yeni bir psikolojik problem olan nternet baımlılıının, yalnızlık, utangaçlık, kaygı, depresyon, kiilik tipi
ve öz-bili gibi pek çok bireysel özellik ile ilikili olduunu ortaya koymaktadır. Buna karın nternet baımlılıının bu deikenlerden nasıl
etkilendiine ilikin bir görü birlii olumu deildir. Bu noktadan hareketle çalımanın amacı, nternet baımlılıını
çeitli bireysel
aım
özellikler açısından incelemektir. Aratırma, Kafkas Üniversitesi Eitim Fakültesi Psikolojik Danımanlık ve Rehberlik,
Rehberlik Türkçe, Fen Bilgisi,
Sınıf, Okul Öncesi ve Sosyal Bilgiler öretmenlii bölümlerinde örenim gören toplam 453 örenci üzerinde
yürütülmütür. Bu çalıma
rinde yürütülm
kapsamında örencilere, Problemli nternet Kullanım Ölçei (Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan, 2007), Karanc
Karancı,
(2007)
ancı, Dirik ve Yorulmaz
Yo
tarafından Türkçe’ye uyarlanan Eysenck’in Kiilik Tipi Ölçei ve Utangaçlık Ölçei (Güngör, 2001)
uygulanmıtır.
Ayrıca
uygulanan bir
1) uygulanm
ulan ıtır. Ayr
yrııca u
uy
bilgi formu yardımıyla, cinsiyet, bölüm, sınıf, nternet eriimi ve nternet kullanım süresine ilikin bilgi edinilmi
edinilmitir.
ilmitir. Veriler, t-testi,
t-tes tek yönlü
ANOVA ve korelasyon analizi ile deerlendirilmitir.
Anahtar sözcükler: Problemli nternet kullanımı, kiilik tipi, utangaçlık, cinsiyet.
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Abstract:
Researches proved that a new psychological problem of nternet addiction was associated with individual characteristics
as loneliness,
characte
ch
shyness, anxiety, depression, personality type and self-congnition. But there appears
addiction disorder.
ears
ars to be little consensus about nternet
nte
nt
Consequently the aim of study was to investigate corraletion between nternet
characteristics.
The research was
et addiction and individuall
indiv
ch
aract
carried out in Kafkas University, department of Turkish Education, Elementary
Classroom Teaching, Psychological
ementary
ry Sience Education,
Education Classro
Counseling and Guidance and Early Childhood Education with 453 students.
nternet
tudents. Problematic
Proble
ernet Usage
Usag Scale (Ceyhan, Ceyhan and
Gürcan, 2007), adapted to Turkish by Karancı, Dirik and Yorulmaz
az (2007), The Eysenck
Eysenc Personality
Personality
onal Questionnaire and Shyness Scale
(Güngör, 2001) were administered this study. Additionaly developed
demographic questions (gender, grade,
peed by reaserchers which a set of dde
department, nternet access, using nternet (hours/week) etc.) was
as administered
dministered as data coll
collection
ection in this study. In the data analysis phase, t
test, one way ANOVA and correlation analysis were applied.
Keywords: Problematic nternet usage, personality type, shyness,
ness, gender.
der
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Günlük yaantımızdaki kullanımı hızla
ızla yaygınlaan
yay
yaygınlaan nternetin,
netin eitim, iletiim, mesleki geliim ve yaratıcılık gibi pek çok alanda
saladıı olumlu etkilerinin yanısıra (Brenner,
1998; Kubey, Lavin ve Barrows, 2001; Kuhlemeier ve Hemker,
Brenner, 1997; Kraut ve dierleri,
dierleri,
di
erl
2007; Parks ve Roberts, 1998), aırı bilgisayar kulla
kullanımı,
içeriklere kolay eriim, gizliliin istilası, oyunlardaki iddet ve nternet
kullan
ımı, pornografik
afik içer
baımlılıı gibi olumsuz etkileri de aratırmacıların
aratırmacılar
ara
arıın dikkatini çekmeye
çekmey balamıtır (Green ve dierleri 2005; Gross ve dierleri, 2002; Peris
ve dierleri, 2002, akt. Rice ve Markey,
vurgulayan aratırmacılar, aırı nternet kullanımının baımlılıa
Markey 2009). nternetin
ernetin olumsuz etkilerini
e
dönüebildiini ve bu durumun
ilikilere
verdiini;
mun sosyal ili
ili
kilere zarar verdi
verdi
ini; aaırı nternet kullanan kiilerin, aile ve arkada çevresi ile olan iletiimlerini
azaltarak sanal ortamlardaki
aki
ki ilikileri
ili
ilikileri ve arkadalıkları
arkada
ark lıkları daha çok
ço önemsedikleri, dolayısıyla ev ve i yaantılarında baarısızlık ve mutsuzlua
doru sürüklendiklerini
ni saptamılardır
saptamılardır (Brenner,
sap
Brenne 1997; Parks
Par ve Robert, 1998; Young, 2004). Ayrıca nterneti daha sık kullanan üniversite
örencilerinin, akademik
baarılarının
dütüü
nterneti daha az kullanan örencilere göre nternet baımlılıklarının daha yüksek olduu
demik b
ba
arılarının dütü
üü ve ntern
da ortaya konmutur
dierleri,
tur (Kubey ve di
erleri, 2001).
1).
Alanyazında
kullanımı
zıında nternetin
nternetin
n köt
kötüye kullan
ımı ya da aırı kullanımı, nternet baımlılıı (nternet addiction) veya nternetin problemli
kullanımı (problematic
karın henüz bir kavram üzerinde görü birlii salanamamıtır. Bu nedenle
roblematic Internet usage) olarak adlandırılmasına
a
aynı yapı,
kullanımı,
nternet kullanımı, aırı nternet kullanımı olarak da adlandırılmaktadır (Widyanto ve
appı, patolojik
olojik nternet
nternet kullan
ım
mı, takıntılı
ttak
Griffiths,
ths,
hs, 2006). Bununla birlikte nternet
nterne baımlılıını kapsayan sanal gerçeklik baımlılıı ( cyberspace addiction), çevrimiçi baımlılık
(online addiction),
addictio a
a baımlılıı
ba
ba
ımlılı
ı (net addiction) gibi bazı kavramlar da alanyazında sıkça kullanılmaktadır (Davis, Flett ve Besser, 2002;
Hur, 2006).
nternet baımlılıı
nternet kullanımı, genel olarak kiinin nternet kullanımını kontrol edememesi sonucunda kendini
baıml
ba
m ılıı ya da problemli
ppr
sıkıntılı ve huzursuz
rsuz hissetmesi
hissetmes ve günlük ilerini yapamaması olarak tanımlanmaktadır (Douglas ve dierleri, 2008). lk olarak Goldberg
hissetme
(1995) tarafından nternetin
nternet takıntılı ve aırı kullanımı, yokluunda yaanan sinirli ve huzursuz olma durumu biçiminde tanımlanan nternet
nternetin
baımlılıı, Young’ın (19
(1996) çıır açan aratırması ile ünlenmitir. Beard (2005) problemli nternet kullanımını, bireyin eitim, i ve sosyal
(1
etkileimlerine ilikin zihinsel ve duygusal durumlarının bu ortamdan zarar görmesi olarak açıklamaktadır. Rice (2005) ise, nternet
baımlılıını, kiinin normal yaantısını sürmesini engelleyen takıntılı nternet kullanma eilimi olarak tanımlamaktadır. Öte yandan
problemli nternet kullanımı, bireyin nternet baımlılıını kontrol etmedeki yetersizlii, günlük yaantısının bozulması ve sıkıntı yaamasına
neden olan özelliklerle de nitelendirilmektedir (Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla ve McElroy, 2000).
Problemli nternet kullanımı, nternet kullanmadan önce gerilim veya uyarılmanın artması ve nternete girdikten sonra bir rahatlama
veya zevk duygusundaki artı olarak tanımlanan dürtü kontrol bozukluu ile kavramsallatırılmaktadır (Shapira ve dierleri, 2003). Bu
aratırmacılar, problemli nternet kullanımının, DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) tarafından takıntılı satın alma
bozukluunun ölçütleri ile incelenebileceini savunmaktadırlar. Bu ölçütlerden yola çıkarak Shapira ve dierleri (2003), nternet
baımlılıının varlıını saptayabilmek için kiilerin iki özellii taıması gerektiini belirtmektedirler. Bu özellikler, (1)zamanın farkına
varmadan aırı düzeyde nternet kullanma ya da karı konulmaz bir dürtü ile nternetle urama, (2)nternetle fazla ura sonucunda arkada,
i ve aile ilikilerinde sorun yaamaya balaması biçiminde tanımlanmaktadır. Bunun yanı sıra nternet baımlılıı, bir davranı bozukluu
olarak da kabul görmektedir. Tomer’e (2001) göre bu bozuklukta be önemli özellik ba göstermektedir. Bunlar (1)bir dizi seçenekler sonucu
oluan alıkanlık, (2)bazı ilevlere olan baımlılık, (3)yıkıcı davranıa ilikin dürtü (4)yokluunun gerilemeye neden olması (5)yıkıcı
olumsuz etki (psikolojik, sosyal ya da fiziksel olarak) olarak ifade edilebilir. Belki de bu özelliklerden çıkarılabilecek en temel sorun,
baımlılık davranılarının, günlük yaantının normal akıına zarar vermesi yönündeki vurgudur. Bu da gerek aile gerek i gerekse de sosyal
ilikileri güçletirmektedir.
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Aratırma sonuçları, nternet kullanımına ilikin, bazen olumlu deneyimleri ve sonuçları vurgularken (Brenner, 1997), bazen olumsuz
sonuçları ortaya koymaktadır (Green ve dierleri, 2005). Amichai-Hamburger ve Ben-Artzi (2000), bu çelikili sonuçların çıkmasının kiilik
tiplerinin problemli nternet kullanımına olan etkisinin gözardı edilmesi ile ilikili olabileceini savunarak dıadönük ve içedönük bir kiilie
sahip olmanın, nternet kullanımı üzerinde etkili olup olmadıını inceledikleri bir çalıma yapmılardır. Çalıma sonucunda kiilik tiplerinin,
nternet baımlılıı üzerinde farklılıklar oluturduunu ortaya koymulardır. Bunlara ek olarak Beard (2005), utangaçlık, baımlılık,
depresyon ve düük özgüven gibi psikolojik özelliklerin de nternet baımlılıını tetikleyebileceini ileri sürmütür. Bu nedenle içedönüklük
ve dıadönüklük ile ilikili yapılar olan utangaçlık ve sosyal kaygı ile nternet kullanımı arasındaki iliki de merak edilmektedir (Curtis,
1997; McKenna, 1998; Ward ve Tracey, 2004).
Son yıllarda baımlı nternet kullanımının kestirici deikenleri hakkındaki aratırmalar çoalmakta cinsiyet, ya, sınıf düzeyi, nternet
eriimi, bilgisayar ve nternetle tanıma yaı vb. gibi demografik deikenler ve kiilik tipi, yalnızlık, özgüven, özyeterlik, metabili gibi
bireysel farklılıkların da nternet baımlılıı ile ilikisi incelenmektedir. (Shapira ve dierleri, 2003).
Üniversite örencilerinin nternete eriim olanaklarının dier bireylere göre daha yüksek olmasının, bu grup için problemli nternet
kullanım riskini de arttırdıını düünen aratırmacılar, çalıma grubu olarak daha çok üniversite örencilerini tercih etmektedirler (MorahanMartin ve Schumacher, 2000). Bu nedenle çalıma, üniversite örencileri üzerinde yürütülmütür. nternet baımlılıı ile demografik
özellikler, kiilik tipleri ve utangaçlık arasındaki ilikiyi ortaya koymayı amaçlayan çalımada aaıdaki alt problemlerin yanıtı aranmaktadır.
1. Problemli nternet kullanımı, demografik özelliklere (cinsiyet, sınıf düzeyi, bölüm, nternet eriimi)) gö
göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?
2. Problemli nternet kullanımı ile nternet kullanım süresi arasında anlamlı bir iliki var mıdır?
3. Problemli nternet kullanımı ile kiilik tipleri (dıadönük ve nörotik) arasındaki anlamlı bir iliki
ki var
ar m
mıdır?
4. Utangaçlık ile problemli nternet kullanımı arasında anlamlı bir iliki var mıdır?
YÖNTEM
Model ve Çalıma Grubu

Verilerin Toplanması ve Analizi
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Aratırma ilikisel tarama modelinde yürütülmütür. Bu modelde iki ya da daha çok deiken
arasındaki
deiiminin
derecesi
ken arası
aras
ındak
ndaki birlikte de

belirlenmeye çalıılmaktadır (Karasar, 2005). Aratırmaya Kafkas Üniversitesi Eitim
itim Fakültesi Türkçe Öretmenlii
Öretmenli
Ö
re
i (n=68), Psikolojik
Danımanlık ve Rehberlik (n=64), Fen Bilgisi Öretmenlii (n=47), Sınıf Öretmenlii
Öretmenlii
(n=93) ve Sosyal
enli
nli
i (n=105), Okul Öncesi Ö
Ö
retme
retm
Bilgiler Öretmenlii (n=76) bölümlerinden toplam 453 örenci katılmıtır.
%53.5’i erkektir (n=243).
r. Grubun %46.5’i kkız
ız (n=210), %
Örencilerin %39’u (n=176) birinci sınıfta, %24.7’si (n=112) ikinci sınıfta,, %17.8’i
%18.5’i (n=84) ise dördüncü
.8’i (n=81) üçüncü ssınıfta
ınıfta ve %
sınıfta okumaktadır. Grubun ya ortalaması yaklaık 21’dir (en düük=19,, en yüksek=29).
yüksek=29
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Verilerin toplanması sürecinde örencilere cinsiyet, ya, bölüm
ölüm
üm ve
v sınıf
sınıf gibi
gib demografik özellikleri ile bilgisayar ve nternete olan
eriimlerine ilikin bilgileri belirlemeye yönelik hazırlanan kisisel bir
Örencilerin problemli nternet kullanım
ir bilgi formu uygulanmıtır.
uygulanm
uygulanmı
düzeylerini belirlemek amacı ile Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan,
(2007) tarafından
Gü
tarafı
f ndan
dan gelitirilen
geli
gelitirile Problemli nternet Kullanım Ölçei (PKO);
örencilerin kiilik tiplerini belirlemek amacıyla Karancı,
Türkçe’ye uyarlanan Eysenck’in Kiilik Tipi
rancı, Dirik
Di ve Yorulmaz
maz (2007)
2007) tarafından
tara
taraf
Ölçei ve örencilerin utangaçlık düzeyini belirlemek
gelitirilen Utangaçlık Ölçei uygulanmıtır.
mek için Güngör
Güng (2001) tarafından
Gü
afı
f ndan ge
Ceyhan ve dierleri (2007) tarafından gelitirilen
nternetin olumsuzz sonuçları,
sosyal fayda/sosyal rahatlık ve aırı kullanım adlı
tirilen PKO,
PKO,
KO nter
so
son
üç boyut ve 33 maddeden olumaktadır. Ölçek,
nternet
çek, problemli nterne
ne kullanım davranıını ölçerek bireylere nternet baımlılıı” tehisi
koymayı amaçlayan bir ölçek deildir.
yüksek puanlar, bireylerin nternet kullanımlarının
ir. Bu
u çerçevede, ölçekten alınabilecek
a
salıksızlatıının, nternetin yaamlarını
etkilediinin
rıını olumsuz
msuz bir ekilde etkiledi
edi
iinin ve baımlılık gibi bir patolojiye eilim oluturabileceinin iareti
olarak deerlendirilmektedir (Ceyhan
dierleri,
han
an ve di
d erleri,
leri, 20
2007).
Eysenck, Eysenck ve Barrett
tarafından
Geçirilmi Eysenck Kiilik Anketi-Kısaltılmı Formu (EKA-GGK)
ett (198
(1985) taraf
fından gelitirilen,
geli
n, Gözden
Gözd
Göz
(akt. Karancı ve dierleri, 2007),
007), Karancı
Karancı ve dierleri
Kara
erleri tarafından
taraffından Türkçe’ye uyarlanmıtır. Ölçek, dıadönüklük, nörötisizm, psikotisizm
tarafı
yalan olmak üzere dört alt boyut ve 24 maddeden olumaktadır.
Ancak bu çalıma, dıadönüklük ve nörötisizm alt boyutları ile
olu
oluma
sınırlandırılmıtır.
Aratırma verilerinin
erinin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel istatistikler hesaplanmıtır. Bununla birlikte cinsiyet,
sınıf, bölüm, bilgisayara
eriim
sayara
ayara eri
eeriim
im durumu, nternete
ernete eri
im durumu ve göre oluan alt grupların problemli nternet kullanım puanları arasındaki
farkların anlamlı
olmadıı
incelemeleri yapılıp, kullanılabilir olduu belirlendikten sonra, t-testi ve tek yönlü varyans
lıı olup olmad
ı
ı ise homojenlik inc
ince
analizi (ANOVA)
incelenmitir.
Ayrıca,
nternet kullanım süresi, utangaçlık ve kiilik tipleri ile problemli nternet kullanımı arasındaki
OVA) ile incelenmi
incelenmi
ttir. Ayr
ıca, ntern
ilikinin anlamlı
olmadıı
nlaml
mlıı olup olmadı
olmad
ıı da korela
korelasyon aanalizi ile incelenmitir. Verilerin analizi, SPSS 16.0 paket programı ile gerçekletirilmitir.
BULGULAR ve YORUM

Bu
u aratırmada,
aratırmada,
ara
a, üniversite
üniversi
üniversit örencilerinin problemli nternet kullanımları ile demografik özellikleri, kiilik tipleri ve utangaçlık
düzeyleri arasındaki
ndaki iliki
iiliki incelenmitir.
incelen
ncele
Demografik
likin Bulgular ve Yorum
fik Özelliklere
Öze
Öz

Çalımada cinsiyet, bölüm, sınıf, bilgisayar eriimi, nternete balanılan yer ve haftalık nternet kullanım sürelerine göre üniversite
örencilerinin problemli nternet kullanımlarının, farklılık gösterip göstermedii aratırılmıtır.
Cinsiyete likin Bulgular: Tablo 1’de belirtildii gibi üniversite örencilerinin problemli nternet kullanımları cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık göstermektedir (t(451) =5.03, p<.01). Sonuçlar incelendiinde, erkeklerin gerek toplamda ( X =61.95) gerekse PKO’nun
alt boyutlarında kızlardan daha yüksek puan aldıkları görülmütür. Bu bulgu, erkek örencilerin kız örencilere göre, nternet baımlılıına
daha eilimli oldukları biçiminde yorumlanabilir. Ancak alan yazında nternet baımlılıı ya da problemli nternet kullanımı için hangi
cinsiyetin risk grubunda yer alabileceine ilikin bir görü birlii olumu deildir (Chang ve Law, 2008). Çünkü kimi aratırmacılar,
kadınların daha fazla problemli nternet kullanımına eilimli olduunu saptamıken (Leung, 2004; Soule, Shell ve Kleen, 2003; Young,
1998), kimileri, erkeklerin nternet baımlılıına daha yatkın olduunu ortaya koymulardır (Chou ve Hsiao, 2000; Scherer, 1997).

Copyright © IETC

1241

IETC - April 26-28, 2010 Istanbul, TURKEY

Tablo 1. Problemli nternet kullanımı ve alt ölçeklerinin cinsiyete göre t testi sonuçları
Cinsiyet
nternetin olumsuz
sonuçları
Sosyal fayda/rahatlık
Aırı kullanım
PKO Toplam

N

Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

X
210
243
210
243
210
243
210
243

23,48
27,37
15,38
19,19
13.90
15,37
52,80
61,95

SS
8,90
11,11
5,96
7,06
5,65
5,45
18,18
20,19

sd
451

t testi
t
-4,081

p
.000

451

-6,172

.000

451

-2,816

.005

451

5,029

.000

20
10

Sınıf Düzeyine likin Bulgular: Sınıf düzeyi, gerek PKO’nun alt ölçekleri olan nternetin olumsuz
uz sonuçları (F(3, 449)=.269,
p>.05), sosyal fayda ve rahatlık (F(3, 449)=.93, p>.05) ve aırı kullanım (F(3, 449)=1.08, p>.05), gerekse problemli
mli nternet
nter
n
kullanımı toplam
zer olarak sınıf
sın düzeyine ilikin
sı
puanı (F(3, 449)=1.50, p>.05) için anlamlı bir farklılık oluturmamıtır. Brenner’in (1997) çalıması ile benzer
yapılan analiz sonucunda sınıflar arasında problemli nternet kullanımı açısından anlamlı bir farklılık bulunamamıtır.
Buna karın alan
bulunamam
ulun
ıtır. B
yazında üniversitenin birinci sınıfındaki örencilerin nternet baımlılıına daha yatkın olduunu gösteren
aratırmalar
österen
en aara
tırmalarr da bulunmaktadır
b
(Kubey ve dierleri, 2001; Morahan-Martin ve Schumacher, 2000; Scherer, 1997).
Bölümlere likin Bulgular: Tablo 2’de belirtildii gibi problemli nternet kullanımı,
mı, bölümlere göre incelendiinde
incelendi
incele inde fen
f bilgisi
öretmenlii örencilerinin, PKO’nun nternetin olumsuz etkileri alt boyutunda hem Türkçe
kçe öretmenlii
öretmenli
etmenli
i (
öncesi öretmenliindeki (

X

X

=24.01,
1 S=1
S=1.12)
S=1.12
12 hem de okul

=23.61, S=.95) örencilerden anlamlı olarak daha yüksek
ek puan
p
aldıkları
aldıklar
kl ı görülmütür
görülmü
ülmüttür (F(5, 44
448)=2.78, p<..05).

Tablo 2. Problemli nternet kullanımı ve alt ölçeklerinin
nin
n bölümlere göre ANOVA sonuçları
sonuçl
sonuçla

nternetin
olumsuz
sonuçları
Sosyal
fayda/rahatlık

Kareler
toplamı

sd

Kareler
reler
ortalaması
ortalamas
rtalam ı

F

p

Anlamlı fark
Anl

Gruplararası

1450.69

Gruplariçi

46774.95

5

924.294

2.779

.017*
017

448
48

385.944

Okul Öncesi-Fen
Türkçe-Fen

toplam

48225.65

453

61.274
6

Gruplararası

348.65

5

46.447

1.501
1.50

.188

-

Gruplariçi

20761.66
61.66
1.66

447

290.139
.139
9

1.986

.080

1.986

2.395

.037*

Okul Öncesi-Fen

toplam

21110.31

452
45

104.4088

Gruplararası

30
306.37

5

61.274

Gruplariçii

13792.74
13

4477

30.856
30

toplam
m

14099.11
1409

4522

69.731
6

Gruplararas
Gruplararası
ruplara ı

4621.47
621.47

5

30.856

IE
TC

Aırı kullanım

Varyansın
kaynaı

PKO toplam

Gruplariçi

172131.22

446
4
44

69.731

toplam

176752.7

451

46.447

Ayrıca fen bilgisi ööretmenlii
retmenlii (F(5, 448)
=1.0 p>.05) örencilerinin problemli nternet kullanım toplam puanlarının, okul öncesi
48)=1.08,
öretmenlii örencilerinden
anlamlıı derecede yük
yüksek olduu bulunmutur. Bu bulgu, Fen bilgisi öretmenliindeki örencilerin problemli
rencilerinden anlaml
anl
nternet kullanımına,
örencilerden daha yatkın oldukları biçiminde yorumlanabilir. Elde edilen
lan
anıımına, okul önces
öncesi ve Türkçe ööretmenliindeki

bulgular, fen bilgisi öretmenlii
okul öncesi öretmenlii örencilerine göre problemli nternet kullanımına daha eilimli
öretmenli
retmen i örencilerinin,
örencilerin
nc
olduunu
unu göstermektedir.
nternet
nternet Kullanım
Kullanım Süresine
Kullanı
Süresin likin Bulgular: Betimsel analiz sonucunda kızların haftalık nternete balanma süresi,
Süresi

X

= 4,5 saat

iken erkeklerin nternete
nterne
nternete balanma
balan
süresi X = 7,5 saat olarak bulunmutur. Yapılan korelasyon analizi, problemli nternet kullanımı ve alt
ölçekleri ile nternetin
etin haftalık
haftal kullanım süresi arasındaki ilikinin (r=.38, p<.01), anlamlı ve pozitif yönde olduunu göstermitir. (nternetin
ha
olumsuz etkileri ile kullanım
ullan süresi arasında, r=.40, p<.01; sosyal fayda ve rahatlık alt boyutu ile kullanım süresi arasında, r=.28, p<.01; aırı
kullanım ile nternet kullanım süresi arasında, r=.27, p<.01). Bu durum, nternet kullanım süresinin arttıkça nternet baımlılıına olan
eilimin de artacaı biçiminde yorumlanabilir.
Kiilik Tiplerine likin Bulgular ve Yorum
Bu çalımada dıadönük ve nörötik kiilik tipleri ile problemli nternet kullanımı arasındaki iliki deerlendirilmitir. PKO’nun
birinci alt faktörü olan nternetin olumsuz etkileri alt boyutu ile dıadönüklük (r=.06, p>.01) arasında anlamlı bir iliki yokken, nörotisizm ile
arasında (r=.18, p<.01) pozitif yönde anlamlı bir iliki olduu görülmütür. Bu durum gergin, kaygılı, depresif, çekingen ve düük özgüvenli
olarak tanımlanan nörotik kiilerin (Karancı ve dierleri, 2007), nternetten olumsuz etkilenmeleri sonucu, günlük yaantılarındaki ilerini
aksatmaları ve onlar için önemli olan kiilerle sorun yaamalarına neden olduu biçiminde yorumlanabilir.
PKO’nun ikinci alt faktörü olan sosyal fayda ve rahatlık alt boyutu ile dıadönüklük (r=.19, p<.01) arasında negatif ve anlamlı bir
iliki varken, nörotisizm arasında (r=.25, p<.01) pozitif yönde anlamlı bir iliki olduu görülmütür. Bu bulgu aratırma için oldukça
anlamlıdır. Çünkü çeitli gruplara ve elence partilerine katılmayı seven, çok sayıda arkadaı olan ve yalnız baına kalmaktan holanmayan
dıadönüklerin (Pikin, 2004), nternette vakit geçirmeyi ilgi çekici bulmadıkları için yüz yüze iletiimi tercih ettiklerini dorulayan bir
sonuç olarak yorumlanabilir. Öte yandan aynı bulgu, kendi balarına kalmayı tercih eden, oldukça çekingen, utangaç, sessiz, içekapanık bir
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baka deyile nörotik kiilerin yalnızlıklarını nternetle paylatıkları, sorunlarından kaçmak istediklerinde nternete girme gerei duydukları,
yüz yüze iletiim yerine çevrimiçi iletiimi tercih ettikleri anlamına da gelmektedir.
Analiz sonuçları, problemli nternet kullanımının alt ölçeklerinden olan aırı nternet kullanımı ile dıadönüklük arasında anlamlı
bir iliki olmadıını buna karın nörotisisizm ile aırı nternet kullanımı (r=.17, p<.01) arasında pozitif ve anlamlı bir iliki olduunu
göstermitir. Bu bulgu, bir konuyu derinlemesine inceleme becerileri güçlü olan nörotik kiilerin, nterneti oldukça zengin bir ortam olarak
algılamalarından kaynaklanıyor olabilecei gibi, nörotiklerin yüzyüze iletiim yerine yazılı iletiimde kendilerini daha rahat hissetmelerinden
de kaynaklanıyor olabilir (Mudore, 2002, akt. Pikin, 2004).
Problemli nternet kullanım ölçeinin toplam puanı ile dıadönüklük arasında (r=-.10, p<.05) negatif ve anlamlı bir iliki varken;
nörotisizm ile PKO toplam puanı arasında (r=.22, p<.01) pozitif yönde anlamlı bir iliki olduu görülmütür. Bu bulgu aratırmanın dier
bulgularını da destekleyerek nörotik bireylerin nternet baımlılıına daha eilimli olduklarını dorulamıtır. Benzer bir çalıma yapan
Amichai-Hamburger ve Ben-Artzi (2003), nörotik bireylerin yalnızlık duygusunun üstesinden gelebilmek için nterneti daha sık
kullandıkları sonucuna ulamılardır. Ayrıca nternetle salanan iletiimin, kiinin söyleyeceklerini kontrol etme ve kiinin istedii herhangi
bir anda yanıt yazmasını salayacak kadar esnek bir ortam olmasının, nörotik bireylerin, nternet ortamında sohbet etmelerini özendirip
kolaylatırabileceini de vurgulamılardır (Amichai-Hamburger, Wainapel, Fox, 2002).
Utangaçlıa likin Bulgular ve Yorum

KAYNAKLAR

10

Analiz sonucunda utangaçlık ile problemli nternet kullanımının toplam puanı (r=.21, p<.01) ve alt
pozitif yönlü
lt ölçekleri arasında
aras
ve anlamlı bir ilikinin olduu görülmütür (nternetin olumsuz etkileri ile utangaçlık arasında r=.15, p<.01;
<.01 sosyal
sosyal fayda ve rahatlık alt
boyutu ile utangaçlık arasında r=.29, p<.01; aırı kullanım ile utangaçlık arasında r=.13, p<.019).
nternet
). Bu bulgu, utangaç kiilerin
ki
kiile
i
baımlılıına olan eilimlerini ortaya koyan bir meta analiz çalımasıyla (Engelberg ve Sjoberg, 2004)
ek
004) benzerlik
erlik göstermektedir. Bunlara
Bu
olarak Chak and Leung (2004) nternet baımlılıı ile utangaçlık arasındaki ilikiyi deerlendirdikleri
dier
çalımada,
utangaç
irdikleri
rdikleri benzer bir ddi
er çalı
mada,
ma
kiilerin, nternet baımlısı olma olasılıklarının daha yüksek olduunu belirtmilerdir.
Sonuç olarak üniversite örencilerinin, nternet kullanımına ilikin problemli davranı
davranılarının
saptanmasında
cinsiyet, utangaçlık,
lar
larıının sap
saptanmas
ında
nda cinsiye
kiilik tipleri, bölüm, nternet eriimi ve nternet kullanım süresinin etkili olduu söylenebilir.
nebilir.
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ABSTRACT
L of algorithmic in particular, is a rrath
The process of evaluation in a TEL (Technology Enhancing Learning) and in a TEL
rather complex problem. In
pose,
e, that of learning the decomposition
decompositi
decomposit
this sense, this work presents a process evaluation of algorithmic for a dual purpose,
of algorithmic problems
hing.
and that of validation of solutions. This validation is based on structural matching.
ment, plan of solutions...
sol
Keywords: Algorithmic, structural matching, evaluation, successive refinement,
PROBLEMATIC
ay
y (Caignaert, 1988),
1
1988
), without particular
p
The algorithmic is discipline that used for long time but in a naïve way
formalism. This discipline is often
ecause
cause he must find adeq
adequat
source of problem for both the teacher and students. For the teacher, because
adequate methods to let the students grasp some of the
den the problem
em is much
uch bigger. In
I testifies the rate of failure or dismissal from the
abstract aspects that are in their beginning level. For students,
un
univ
80 worldwide (kaasboll, 2002). Works in cognitive
initiating level in programming in the first cycle off the university
vary from 25 to 80%
ht discipline.
discipline These
Th
avee identified
iden
psychology directly involves the nature of the taught
studies have
the major axes of the intrinsic difficulties related to
algorithmic:

C

• In the algorithmic, unlike other sciencess such as physics, the beginning stu
student has no model “naïf” of computer that might serve as a basis for
se
building more sophisticated models. Inn opposite to, his experience with it seems
to favor a modeling "anthropomorphic" which did not explain the
arly in his practice of algorithmic (G
sudden feedback which it is faced early
(Guibert, 2005).

IE
T

• Another specific difficultyy in algorithmic is the abstraction of tthe task: the learner must factorize in the algorithm, the overall behavior of the
task. The result is a "syndrome
drome of the white page,
page highlighted in particular by Kaasböll (kaasboll, 2002). According to the students: "... when the
problem is presented ... it breaks it down like that, like it like that. Everything seems simple and logical, and that's you and Ouch! Where do I
begin? Perhaps it iss easy, but the problem is that you do
d not know where to start when it should solve the problem.... ".
The following
ng essential question arises:
¾

With witch pedagogic methods aand tools could we improve the algorithmic learning?

Since some years,
rs, the integration of
o the technology of information and communication (TIC) has boosted the improvement of the quality of
teaching and learning
different knowledge (Amerein, 1998). We support that appropriate use of TICs with innovative teaching methods and
ng of d
differen
tools appropriated to the
could be the solution to the problem of learning algorithmic.
he context,
cont
con

The TLE has been known since some time considerable improvement efforts. Whatsoever in the manner of describe, to index pedagogic content
but also to script pedagogic activities, formalisms imposed. In this evolution, evaluation is the poor relative. There is no particular formalism to
specify the evaluation of learners. The evaluation, crucial dimension of the pedagogic activity, in its certificative role, formative, summative or
normative, is widely found mistreated in the TLE.
This is in large part caused by difficulties of evaluation itself. Several tools and methods have been devoted but they are either ineffective
(doubtful) or dedicated (they can’t be applied to any field) (Daubias, 2003), (Allal, 2005), (Charle, 1977), (Labat, 20O2), (Benabbou, 2007).
Furthermore, the algorithmic activities of evaluation are among the most delicate, especially in a TLE, because the algorithmic is characterized by
the multitude of solutions for a given problem. This feature increases the difficulty of evaluation in learning environments: the expert of the field
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finds difficulties in finding all possible solutions for a problem to integrate them into the database solutions. The localization of mistakes is an
important fact of the progression of learners, is another problem caused by this feature. This makes the complex realization of these systems.
OUR PROPOSAL
To simplify the complex tasks, we need to decompose them into less complex ones and repeat this process until reaching a level of decomposition
including basic operations and / or elementary ones. The algorithm solving the problem will be a composition of the late operations (basic and
elementary). The number of levels of decomposition depends on the complexity of the problem: the more it’s complex, the more the number of
steps would be considerable.
This method of refining successive (also called top-down approach) allows a progressive movement with maximum chance of success, from the
abstract description of the solution of problem (per a complex operation) to the algorithm that would allow its resolution. The algorithm is in the
last level of refining when it contains only basic operations, elementary ones and the control structures.

10

We define a basic operation as being a known operation in algorithmic such as sorting an array, whereas, the
is a simple
he elementary operation
op
algorithmic one (e.g. assignment).
Thus, in the first level, the problem is decomposed into a set of basic operations, elementary ones and
decomposed, related
nd operations that can be decom
decompos
by controlling structures. The number of levels depends on the complexity of the problem. Going
ing down
own in levels, only decomposable
decomposab operations
decomposa
are decomposed and the decomposition stops when we reach a level in which the constituents
(Figure
ents are only basic and elementary operations
op
1).

20

This approach prevents the learner to be drowning in the details at the outset and gradually
radually reduces the complexity of the addressed problem. In
addition to that, the learner can freely express its solution, without any influencee or restriction, which favors
fav the autonomy.
auto

C

Figure 1: Diagram of decomposition
sition of an algorithmic problem.

IE
T

Our objective by this approach
pproach is to evaluate algorithmic solutions. However, the essential fallout is the learning by the learners of the
decomposition. In fact,
t,, this is a bond-holder passage for the learner in the formulation of his solution.
VALIDATION
N OF THE SOLUTI
SOLUTION
Recall that ourr objective is to reach a rel
for algorithmic solutions. Thus, when the learner has completed its decomposition
reliable evaluation
e
problem that has been proposed, its solution is compared to those of the expert grouped into a plan of solutions.

A plan of solutions
the different possible ways (solutions) for the one exercise. That can contain wrong and correct
lutions is a set of paths representing
rep
solutions. It is constituted
onstituted by an expert
exp and includes solutions judged pedagogically interesting.
This plan could suffer from an
a exhaustive problem of completeness of expected solutions. It was solved as the following, every unrecognized
solution; its evaluation will
i remain pending until a human expert would add it to the plan of solutions. This progress in the plan of solutions
guarantees an evaluation whatever the solution suggested by the learner is. Thus, by time the deferred evaluation will decrease to the benefit of
the direct evaluation.
RECOGNITION OF SOLUTIONS
To measure the similarity between two solutions, it is necessary to establish a correspondence between their components. More specifically, the
point is to find the best possible matching: one that put in correspondence the components that are the most similar, the similarity of the
components is being based on the features they have in common. A first important point of similarity measure we use in relation to existing
measures is that is not only quantitative (evaluating the degree of similarity of two solutions) but also qualitative (explaining in what the solutions
are similar and in what they are different).
A second important point of our measure is that it allows to define the relative importance of features, relative to each other and therefore to
introduce knowledge in calculating similarity.
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Principle
For automatic the comparison of the learner solution with those of the expert (plan of solutions), we propose to assign a description for each
solution. This description is necessary for the matching for which we are inspired by the work of Sorlin (Sorlin, 2006) who propose a generic
measure of similarity.
To measure the similarity between two solutions, it is necessary to match their descriptions.
An algorithmic solution can be seen as an organigram. In this organigram, we attribute a formal definition S = < O, ro ,rt >. Given LO a finite set
of labels of operations and Lt a finite set of labels of transitions, such as:
• O is a finite set of operations.
• ro
O * Lo is the relation that associates operations and labels, ie ro is the set of couples (oi, l) such that the operation
ation oi is labeled by l.
• rt
O * O * Lt is the relation that associates transitions and labels, i.e rt is the set of tuples (oi, oj, l) such that the transiti
transitio
transition (oi, oj) is labeled by
l.

Figure 3: Description of the flowchart in
n Figure
ure 2.

IE
TC

20

Figure 2: Example of a flowchart.

10

The description of the solution S is the set of all its features of operations and of transitions, Desc (S) = ro  חrt (Figure
(Figur 3).

A match between two solutions S1 = < O1, rO1
a S2 = < O2, rO2, rt2
O1 * O2.
O , rt11 > and
t > is a relation: m
ation in a solution from zero to n op
oper
This matching associate to each operation
operations of the other solutions.
To measure the similarity between
en two solutions over a matching m,
m Sorlin (Sorlin, 2006) propose the adapted formula of Travesky for the
similarity:
ܵ݅݉ͳ
ܵ݅݉
݉ͳ݉ ሺሺܵͳǡ
ܵͳǡ ܵʹሻ  ൌ

݂൫݀݁ݎܿݏሺܵͳሻ ݎܿݏ݁݀ תሺܵʹሻ൯

݂൫݀݁ݎܿݏሺܵͳሻ ݎܿݏ݁݀ ሺܵʹሻ൯

ሺͳሻ

The function f defines the relative importance of fe
features, for each other. This function is often defined as a weighted sum:
ሺ ܨሻ ൌ σሺǡ݈ሻܨא
݂
݂ሺܨሻ
ݐ݄݃݅݁ݓሺǡ ݈ሻ  σሺͳǡʹǡ݈ሻݐ݄݃݅݁ݓ ܵאሺͳǡ ʹǡ ݈ሻ
ሺǡ݈ሻሻ݅݁ݓ ܨא

(2)

Assigning different
rent weights to the d
de
descriptors of a solution is done by the expert; he considers the importance of the descriptor, and the objective
of the exercise resolved
learner.
olved by the le
lea
It is obvious that the solution
ti will be the one with the greatest similarity. It is imperative that exceed a threshold of acceptability.
tio
The degree of similarity is also calculated to determine the note assigned to the learner.

CONCLUSION
The method of evaluation that we propose imposes, by its nature, to the learners to decompose his problem so that its solution is evaluated. This
would oblige them to perform the decomposition.
This method is, in the other hand totally adequate for the field taught. As the result, it’s trustful and not given in other suggested systems of
evaluation of algorithmic, that are generally based on methods totally inadequate (MCQ...).
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The feedback provided by the plan of solutions of a recognized solution is itself a source of learning. Thus, in addition to being summative, this
evaluation is also formative.
Currently, a prototype is being tested with students from 2nd year LMD. The objective is to see after how much time the system acquires
stability. By stability we mean reducing the maximum response of the human expert.
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Özet:
Bilgisayar programları gelitirecek bireylerde olması gereken en temel iki özellik bilgisayara karı olumlu
karılaabilecei
mlu yakla
yyaklaım
ım ve kar
kar

sorunları çözebilmeyi istemesidir. Bu iki özelliin ölçülebilmesi adına bunları kiinin problem çözme
karı
me becerisi ve bilgisayar kar
kar
ı olan
ola tutumu
eklinde ifade edebiliriz. Bu çalıma Fırat Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öretim
Eitimi
ikinci sınıf
tim
m Teknolojileri E
E
itimi Bölümü ik
örencilerinin (n=33) bir programlama dilleri dersindeki sözü edilen iki özelliklerinin geliimini
grubuna dönem
mini incelemektedir. Bu ö
öörenci
renci gru
grub
baı, vize öncesi ve final öncesi olmak üzere üç farklı zamanda “problem çözme envanteri”
ölçei”
eri” ve “bilgisayar
bilgisayar karı
kar tutum ölçe
öl
i”
i uygulanmıtır.
Elde edilen verilere göre bu gruptaki örencilerin dönem sonunda ve sürecinde problem
blem
lem çözme becerilerinde bir
b deime
deim olmadıı, ayrıca
bilgisayar karı olan tutumlarının da ayrı düzeyde kaldıı non-parametrik istatistikk analizleri
analizleri ile tespit edilmitir.
edilmitir. He
Her nne kadar programlama
öreniminin bu iki özellie yardımcı olması beklense de gerek problem çözme be
becerisinin
ecerisinin gerekse de bilgisayara karı
ka tutumun gelimesi ve
k
deimesi için daha uzun zaman gerektii metinde tartıılmıtır.
Anahtar Kelimeler: Problem çözme becerisi, Bilgisayara karı tutum
m

C

Abstract:
Computer programmers should have two fundamental characteristics;
cs;
s; positive standpoint about
ab
abou computers and willingness toward solving
problems. To measure these characteristics, they can be na
named as problem
em solving
ing skills
ills and attitude toward computers. This study evaluates
these two characteristics of sophomore students (n=33)
who attended a computer
n 33) w
omputer pprogramming course in Computer Education and
Instructional Technology department, Faculty of Education
Fırat University,
Two instruments on “problem solving skills” and
Education, F
y, Turkey.
Turke
Turk
“computer attitude scale” have been fulfilled by three
the semester, before midterm exam and before final exam.
thr times; att the beginning of th
With non-parametric statistic analysis, it was revealed
significant
rev
no signifi
cant cchange on these two characteristic of student before, during and after
the computer programming course. Although
observe a significant change in those characteristics due to nature of
lthough it was expected to observ
ob
computer programming, it has been discussed in the manuscript that
students need more time to elaborate on their problem solving skills and
that st
stud
attitudes toward computers.

IE
T

Key Words: Problem solving
ving
ing skills, Attitud
Attitude toward computers
1.

GR

nsanlarr ya
yaantılarında
karılaırlar ve yaamlarını etkileyen bu problemleri çözmek için yollar ararlar. Bu nedenle
ya
ant
an ılarındaa birçok
birço problemle kar
insanlar enerjilerinin
çözme ve karar verme süreçlerine harcarlar (Korkut, 2002). Problem çözme Demirel’e
nerjilerinin
jilerinin ve zamanlarının
zamanl
zamanlarının çounu problem
p
göre istenilen
ulaabilmek
etkili ve yararlı olan araç ve davranıları seçme ve kullanma yolu olarak tanımlanabilir (Otacıolu,
tenilen hedefe ula
ula
abilmek için etk
etkil
2008). Problem çözme bi
bireyin
gereksinimleri,
amaçları, deer yargıları, inançları, becerileri ve tutumları ile ilgili olması ve aynı zamanda
bireyi
n gereksinim
reksini
yaratıcı düüncesi
duygularını,
iradesini birletirmesinin bir sonucu olduundan dolayı da çok yönlü bir kavramdır (Kaptan &
düüncesi ile zekasını,
dü
zekas
duygu
duygul
Korkmaz, 2002).
002). Bir programlama dilini örenmek de birçok örenci için oldukça zor bir süreçtir. Bunun sebebi programlama konusunun
doası gerei, soyutlama, gene
genelleme, transfer ve eletirel düünme gibi çoklu becerilerin bir arada bulunmasını gerektirdiidir (Gomes,
genel
2007).
Birçok aratırmacı bilgisayar programlama öreniminin örencilerin akademik performans, baarı ve problem çözme becerileri
üzerindeki etkileri üzerinde çalımalar yapmıtır. Bulgular bilgisayar programlama deneyiminin problem çözme becerileri üzerindeki etkisi
ile ilgili farklı sonuçlar olduunu göstermektedir. Liao ve Bright (1991) tarafından yapılan bir meta analizi çalımasında, daha önce yapılmı
65 çalımanın sonuçları deerlendirilmi ve bilgisayar programlamanın problem çözme becerileri gibi bilisel sonuçlar üzerine etkileri
incelenmitir. Yapılan meta analizi Basic, Logo, Pascal gibi programlama dillerinin farklı seviyelerde problem çözme ve dier bilisel
etkileri olduu ortaya koyulmutur. Liao ve Bright, 65 çalımanın 58’inde (%89) programlama dillerinin problem çözme ve dier bilisel
etkilerinin pozitif olduu, 7’sinde (%11) ise negatif veya anlamlı bir etkinin olmadıını ortaya koymutur.
Bilgisayara karı tutum, basit anlamda bireyin bilgisayardan holanma veya holanmama, daha kapsamlı bir tanımla bireyin bilgisayara,
bilgisayar kullanımına, bilgisayar kullananlara, bilgisayarların toplumsal ve günlük yaam üzerindeki etkilerine yönelik olarak sahip olduu
düünce, duygu ve davranıları içeren bir eilim olarak tanımlanabilir (Wang, vd., 2007; Mittra, 1998).
Bu çalımada Fırat Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Eitimi Bölümü ikinci sınıf örencilerinin
(n=33)bir programlama dilleri dersindeki problem çözme becerileri ve bilgisayara karı tutumlarındaki geliim incelenmektedir. Aratırma
süresince örencilere üç farklı zamanda “problem çözme envanteri” ve “bilgisayar karı tutum ölçei” uygulanmıtır.
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2.

METOD

3.
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Bu çalıma Fırat Üniversite, Eitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Eitimi bölümü ikinci sınıf birinci dönem
müfredatında yer alan “Programlama Dilleri 1” dersini alan toplam 33 örenci üzerinde gerçekletirilmitir (15 kadın, 18 erkek). Ders üç saat
teorik ve iki saat uygulama olmak üzere haftada be saattir. Dersin Yüksek Öretim Kurumu tarafından yapılan tanımında “algoritmaya giri,
akı emaları ile problem çözme, çalıma zamanı ve kompleksite kavramları, sıralama algoritmaları, özyineleme ve ikili aaç gösterimleri,
indirgeme balantıları, veri yapılarında ikili arama teknikleri, matrisler ve matrisler üzerine ilemler” konuları belirtilmitir. Tüm bu
konuların problem çözme becerisi yüksek ve bilgisayar kullanmayı seven örenciler tarafından tam olarak kavranabilecei açıktır.
Aratırma içerisinde bu ders sürecinde örencilerin gerek bilgisayar tutumlarının gerekse de problem çözme becerisinin geliecei
varsayılmıtır. Bu durumu tespit edebilmek için ders süresince üç farklı zamanda iki farklı anket uygulamasına gidilmitir. Dönem
balarken, dönemin ortasında yapılan vize öncesi ve dönemin sonunda yapılan final öncesinde dersi alan örencilerden “problem çözme
envanterini” ve “bilgisayara karı tutum anketini” doldurmaları istenmitir.
Heppner ve Petersen (1982) tarafından gelitirilen “problem çözme envanteri” kiilerin problem çözme becerileri konusunda kendini
algılayıını ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu envanter ahin, ahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçeye çevrilmi
mi vve adaptasyon çalıması
yapılmıtır ve ölçein Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .90 olarak tespit edilmitir. Toplam otuz be maddeden
addeden ooluan bu envanterde
örenciler “her zaman böyle davranırım”dan “hiçbir zaman böyle davranmam”a kadar Likert tipi 6lı ölçektee kendilerini görd
gördükleri yere iaret
koymulardır. Örnein; “Balangıçta çözümünü fark etmesem de sorunlarımın çounu çözme yeteneim
vardır.”
ifadesi bu envanter
ene
im vard
ır.” ifades
içerisinde yer almaktadır. Envanter analiz edilirken tanımlandıı üzere 9, 22 ve 29. maddeler analizee sokulmam
sokulmamıtır.
mamııtır. Ayrıca 1, 2, 3,
3 4, 11, 13,
14, 15, 17, 21, 25, 26, 30. ve 34. maddeler ters olarak puanlandıkları için SPSS içerisinde tekrar
krar
rar kodlanm
kkodlanmılardır.
ılard
lardıır. Örenciler
ciler 32 ile 192
arasında puan alabilmekte ve alınan toplam puanların yükseklii, bireyin problem çözmee becerileri
yetersiz olarak
cerileri konusunda kendini yet
yeter
algıladıını göstermektedir.
Çalıma içerisinde kullanılan ikinci enstrüman ise Loyd ve Gressard (1984) tarafından
tarafı
f ndan gelitirilen
geli
ge tirilen
rilen ve
v daha sonra
sonr Berberolu ve
Çalıkolu (1992) tarafından Türkçeye çevrilen (Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .90) “Bilgisayar
Karı
anketidir. Anket içerisinde
“Bilgis
Karı Tutum”
utum” anketi
kırk maddeden olumakta ve “kesinlikle katılmıyorum”dan “kesinlikle katılıyorum”a
doru
lıyorum”a
yorum”a do
do
ru giden 5’li Likert
Liker ölçeini içermektedir.
Örencinin puanı ne kadar yüksek olursa o kadar olumlu bir tutuma sahip olduu
lduu
u eklinde
eklinde yorumla
yorumlanan anketin aanalize girmeden önce bazı
maddelerinin ters kodlanması gerekmektedir.
Toplanan veriler üzerinde non-parametrik çoklu karılatırmalar SPSS programı
gerçekletirilmitir.
Bu çalıma içerisindeki
programı yardımıyla
yard
gerçekle
rçek t
örencilerin sayısının azlıı, farklı zamanlarda toplanmı olan bu veri
analizler yapılmasına neden olmutur.
eri
ri üzerinde parametrik olmayan anal
ana
BULGULAR

IE
TC

Problem çözme envanterinden ve bilgisayara karı tutum anketinden
nden üç farkl
farklıı zzamanda elde edilen verilen Tablo 1 içerisinde
özetlenmitir. Tablodan da görülebilecei gibi bu 33 ki
kiilik
grup içerisinde yüksek
bir standart sapma ile farklılıklar görülmektedir.
ki
ilik g
gr
ksek oranda
ora
or
88 civarında olan “problem çözme” ortalaması
yüksek
olmamakla
mas
asıı grubun çok
ç
yü
akla beraber orta-yüksek arasında bir deerde kendilerini
gördüünü göstermektedir. 160 civarında ortalamaya
tutum ölçeinden yine örencilerin orta-yüksek arasında bilgisayara karı
alamaya sahip olan tutu
tutum gelitirdiini görebilmekteyiz.
Tablo 1: Verilerin betimsel istatistii
i
i

Ölçüm Zamanları
Dön Baı
Dönem

Ort.
88,94

S.S.
14,70

En Düük
58,00

En Yüksek
114,00

Vize Ön
Öncesi

87,88

18,17

45,00

133,00

Final Öncesi
Önces

87,06

15,88

57,00

131,00

Dönem Baı
aı

158,73

22,69

79,00

192,00

Vize Öncesi

162, 70

19,62

114,00

195,00

Final
F
ina Öncesi

162,00

18,74

117,00

200,00

Temel
mel betimsel istatistikten son
sonra veriler üzerinde parametrik olmayan bir analiz olan “ilikili ölçümler için Wilcoxon iaretli sıralar
testi” uygulanmıtır.
anmııtır. z-test
anm
est istatis
istatist
istatistiinin kullanıldıı bu teknikte ilikili olan veriler hem fark puanlarının yönü hem de sıra miktarları
açısından analize
(2003) tarafından belirtildii gibi bu analiz, sosyal bilimlerde az katılımcının olduu gruplar içi
ze katılır.
katılır. Büyüköztürk
katı
Büyü
üyü
aratırmalarda yaygın
ın ola
olarak kullanılır. Problem çözme envanteri verileri üzerinden yapılan analizin sonuçları Tablo 2’de, bilgisayara karı
tutum anketinin verilerii üzerinden
yapılan analizin sonuçları ise Tablo 3’de yer almaktadır.
ü

Tablo 2: Problem çözme envanteri Wilcoxon iaretli sıralar testi
Problem Çözme Envanteri
Vize Öncesi - Dönem Baı

Analiz
Negatif Sıra

n

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

19

16.26

309.00

Pozitif Sıra

13

16.85

219.00

1

-

-

Negatif Sıra

19

16.32

310.00

Pozitif Sıra

13

16.77

218.00

1

-

-

Negatif Sıra

20

15.93

318.50

Pozitif Sıra

13

18.65

242.50

Eit
Final Öncesi - Dönem Baı

Eit
Final Öncesi - Vize Öncesi
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-0.842

p
0.400

-0.860

0.390

-0.680

0.497
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Eit

0

-

-

Tablo 3: Bilgisayara karı tutum anketi Wilcoxon iaretli sıralar testi
Bilgisayara Karı Tutum
Vize Öncesi - Dönem Baı

Analiz
Negatif Sıra

n

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

11

17,86

196,50

Pozitif Sıra

20

14,98

299,50

Eit
Final Öncesi - Dönem Baı

2

Negatif Sıra

15

Pozitif Sıra

17

Eit
Final Öncesi - Vize Öncesi

1

Negatif Sıra

17

Pozitif Sıra

15

Eit

p
0.313

-0. 758

0.449

-0.150
50

0.881

14,90
17,91

-

223,50
304,50
-

16,00
17,07
-

272,00
256,00
-

10

4.

1

-

z
-1,010

TARTIMA VE ÖNERLER

20

Analiz sonuçları, aratırmaya katılan örencilerin gerek problem çözme becerileri
tutumları boyutlarında
leri
eri gerekse de bilgisayara kar
kkarı
ı tutu
aldıkları dönem baı, vize öncesi ve final öncesi puanları arasında anlamlı bir fark
olmadıını
(p>.05). Bu sonuçlara göre,
rk olmadı
olmad
ıını göstermektedir
dir (p>.05
(p>
örencilerin aldıkları programlama dilleri dersinin örencilerin problem çözme
karı tutumlarını arttırma
özme
me becerilerini ve bilgisayara kka
noktasında bir etkisinin olmadıı söylenebilir. Bu beklenmedik ve ilginç sonuç,
yapısından kaynaklandıı ve
onuç, seçilen programlama
programlam dilinin ya
programlama dili dersinde çözülen problemlerin genelde matematiksell problemler
kurulduu,
dolayısıyla örencilerin günlük
mler üzerine kuruld
kuruldu
u, do
problemlerle ilikilendiremedii gerçeini ortaya koymaktadır. Programlama
bata
olmak üzere, dersin tasarlanması
ogramlama dilinin seçimi ba
ba
tta olm
örencilerin problem çözme becerilerini artıracak ekilde düzenlenmesi
dilinin basitletirilmesi gerekmektedir.
zenlenmesi
enlenmesi ve programlama dilini
dili
Programlama eitiminin baarısı ancak gerçek hayatta karılaılann problemlerle
ilikilendirilerek
salanabilir.
roblemlerle ili
ili
kilendirilerek sa
sa
la
Hangi problem çözme bileenlerinin örenilebilir olduunu ve hangi problem çözme süreçl
süreçlerinin programlama eitimi uygulamaları ile
sü
hangi ya aralıında ilikili olduunu daha net belirlemek için ileri düzeyde
eyde aratırmaya
arattırmaya ihtiyaç
ihtiya vardır.
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so
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Abstract

10

It is obvious that there is a confusion related with the usages and meanings of Learning Management
Management
ment System (LMS), Content M
Man
System (CMS) and Learning Content Management System (LCMS) terms, which provide distance
in
ance
ce education processes to be performed,
perfo
pe
the literature in Turkey. In this study, it was aimed to present what these terms mean and to pointt out the differences between them.
Survey
th
method and descriptive statistics were used to gather and analyze data. Totally 48 research
Council of Higher
h studiess were reached from The Cou
Education Dissertation Abstracts Database, Google Scholar and International Educational
(IETC) web site. This
ional Technology
hnology Confe
Conference (IETC
study was planned to help clarifying the terms for researches, designers, programmers
institutions,
rs and inst
instit
tutions, whichh develop
deve
or uuse these systems.
Keywords: Learning Management System, Learning Content Management System,
stem,
m, Content Management
Managem System

20

INTRODUCTION
UCTION
CTION

Many of the developed countries have been referring to e-learning
of their citizens for years. In this
ng in order to fulfill educational demands
dem
context, The Council of Higher Education allowed universities to establish distance
by publishing new regulations, in
distan education programs
pro
Turkey (Official Gazette, 14 December 1999).
Anadolu University, Sakarya University, Ahmet Yesevi
University, Ankara
esevi U
nkara University,
University and Gazi University can be accepted as leader
universities which have been providing e-learning
ng solutions and have been
n giving aassociate degree, undergraduate degree and graduate
degree diplomas by this way. Also Mersin University,
and
Süleyman Demirel University are examples for universities
iversity,
versity, Malt
Maltepe University
U
d Süle
Sül
having distance education associate degree programs
ograms in Turkey. The
Th number of this kind of universities is increasing day by day. Today,
there is a growing demand for undergraduate
programs. In addition, in some universities, some courses are
uate and graduate distance education
eedu
given using web based learning environments.
has developed an LMS (Learning Management System) in
onments
nments.. For example, Bilkent University
Univ
cooperation with Meteksan Sistem Inc.
development process, manager, teacher and student roles have been mainly
nc. for
fo this
thiss purpose. In the developm
develo
taken into consideration. This system includes
course content, homework, notebook, student list, portfolio,
includes
es course plan, resources,
resou
reso
blackboard, messages, announcements,
ncements chat room
ncements,
m and WebQuest sections for learners and teachers (engür, 2006). Other universities,
mentioned above, also use LMS for distance education. Some of them develop their own LMS and some other buy LMS from different
software companies.
An e-learning model
del consists of some complex
complex aand iinterrelated processes such as course content development, delivery of the content,
presentation, evaluation,
interactions
student-teacher, student-content and student-interface) and students’
valuation, providing
provid
interactions
ons (student-student,
(s
(
learning. It seems
these processes must be systematically planned, implemented and managed to increase
eems to be easy at first
fir glance, however
howe
the effectiveness
iveness
ness of e-learning. Within this pplan, managerial decisions about the subjects like course design, technology and learning
management
ement must be effective
effective and efficient
efficien (Girginer, 2002). For this reason, there is a need for management systems, with a serious
effici
groundwork,
the
mentioned above.
dwork, in order to manage
m
he processes
proce
proc
The term “LMS”
related with CMS (Content Management System) and/or LCMS (Learning Content Management System).
LMS” is known to be rre
For this reason,, it can frequently
frequentl be seen in the literature that they are consciously or unconsciously used together or interchangeably. It is
confusio about the usages and meanings of the terms; LMS (Learning Management System), CMS and LCMS, which
conf
obvious that there is confusion
provide e-learning processes
roces
rocess
to be performed, in the literature. For example in a thesis in Turkey, Learning Management System has been
written in the title of the research, on the other hand, there is a keyword of Education Management System. Furthermore, you can see a term
like Instruction Management System inside of the same thesis. Also it can be easily realized that such concepts have not been defined
correctly and they have been misused.
In this study, it is tended to clarify what the terms; LMS, CMS, LCMS and some other, which have been being used sometimes instead of
these terms and sometimes for different meanings, really stand for and what kind of differences there are between them.
It is seen that, abbreviations of these terms in Turkish and English are widely used in research reports. There is also confusion about the
usage of them. For example; Moodle, which is a widely used open source system, defines itself as a CMS (Course Management System), but
this abbreviation (CMS) is widely known as Content Management System. In addition, in the official web site of Moodle, Moodle is defined
as a CMS and also an LMS or a VLE (Virtual Learning Environment).
As mentioned above, at first glance, a confusion of the usages of these terms can be realized in the literature in Turkey. The problem of this
research was stated as “Are we using the terms (LMS, CMS and LCMS) properly or not?”. This study was planned to help clarifying the
terms for researches, designers, programmers and institutions, which develop or use these systems.
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METHOD
In this study, survey method and descriptive statistics were used to gather and analyze data. The Council of Higher Education Dissertation
Abstracts Database was scanned using the keywords; LMS, CMS and LCMS and 7 theses were reached. Google Scholar was used to make a
scanning with the same keywords and a total number of 25 researches, containing articles and conference papers, were reached. In addition,
10 related conference papers were reached from International Educational Technology Conference (IETC) web site. By this way, totally 42
research studies were collected to be examined. These research studies were examined using a “review form”, which was developed by the
researchers, in terms of appropriateness of usage the terms (LMS, CMS and LCMS).
Data Gathering Tools
A “review form” was developed by the researchers, with the help of subject matter experts, in order to examine the collected research
studies. This review form was based on generally accepted definitions of the terms. This form was applied on each research study. The
review form is given in Table 1.
Table 1. Review Form

Questions

1.

Which terms are used in the study?

2.

Is it / Are they used compatible with
terms defined as in this study?

3.

Are there different definitions for the
terms?

4.

Were inessential synonymous terms
rms
ms
used in the researches?

CMS
(Content
Management
System)

LCMS
CM
(Learningg Content
Con
Management
ement
System))

Other
ther

20
10

LMS
(Learning
Management
System)

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

IE
TC

Generally accepted
epted def
definitions of the terms
rms LM
LMS, CMS and LCMS are given in Table 2.

Table
Tab 2. Definitions
Tabl

Term

Learning
g Mana
Manage
Management System
(LMS)

Learning Content Management
System (LCMS)

Definition
D
Learn
L
A Learning
Management System, or LMS, is software that automates the
admin
administration
of training events. All LMSs manage the log-in and registration of
user manage course catalogs, record data from learners, and provide reports to
users,
management. There used to be a distinction between learning management systems
and more powerful "integrated" learning management systems. That distinction
has now disappeared. The term learning management system is now used to
describe a wide range of applications that track student training and may or may
not include functions such as (Hall, 2009):

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Authoring
Classroom management
Competency management
Knowledge management
Certification or compliance training
Personalization
Mentoring
Chat
Discussion boards

“LCMSs are structured environments that are specifically designed to help
organizations implement better processes and practices as they create an unlimited
number of e-learning courses. They make creating content more efficient, help
users avoid redundancy, and help organizations manage the people – professional
developers, subject matter experts, or novices – who are creating the content”
(Hall, 2010).
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Content Management Systems
(CMS)

“A Learning Content Management System, or LCMS, is an environment where
developers can create, store, reuse, manage, and deliver learning content from a
central object repository, usually a database. LCMSs generally work with content
that is based on a learning object model. These systems usually have good search
capabilities, allowing developers to quickly find the text or media needed to build
training content. Learning content management systems often strive to achieve a
separation of content – which is often tagged in XML – from presentation. This
allows many LCMSs to publish to a wide range of formats, platforms, or devices
such as print, Web, and even wireless information devices (WID) such as Palm and
Windows CE hand-helds, all from the same source material” (Hall, 2009).
“Content Management Systems (CMS) are used to store and subsequently find and
retrieve large amounts of data. CMSs work by indexing text, audio clips, images,
etc., within a database. In addition, CMSs often provide version control and checkin/check out capabilities. Using robust, built-in search capabilities, users can
ke
quickly find a piece of content from within a database by typing in keywords,
the
her search criteria.
date the element was created, the name of the author, or other
nformation
formation portals
porta for
Content management systems are often used to create information
ractice of knowledge
knowle
knowled
organizations and can serve as the foundation for thee practice
ments and media assets. For
Fo
management. They can also be used to organize documents
example, a newspaper agency may use a content management
anagement system to provide an
archive of every story ever written for the paper. Likewise,
ikewise, they might use the CMS
to provide an extensive library of photographss that are reusable for future stories”
stories
(Hall, 2009).

RESULTS
SUL

The graphic of examined research papers’ distribution through the years
ears
ars was given in Figure 1.

Figure 1. The Graphicc of Examined
Research Papers’
Distribution Through the Years
Examin Re
rs’
s’ D
Di

According to research papers’ distribution through years, it is obvious that there is an increase in the number of researches related to the
subject in last four years. Number of research papers written in last four years comprises %71.43 of research papers of last 9 years. This ratio
indicates that there is a growing interest in this subject.
Classifications of the examined research papers according to language and publication type are given in Table 3.
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Table 3. Classifications of the Examined Research Papers According to
Language and Publication Type

Publication Type
Language
Turkish
English
Total

Thesis
6
1
7 (%17)

Conference Paper
25
2
27 (%64)

Article
5
3
8 (%19)

Total
36
6
42 (%100)

Percent (%)
86
14
100

%86 of the research papers were published in Turkish and the rest (%14) in English. Additionally, %17 of them are theses, %64 of them are
conference papers and the rest (%19) are articles.
Answers to the 2nd, 3rd and 4th questions of the review form, according to Table 1, were given in Table 4.
Table 4. Answers to the 2nd, 3rd and 4th Questions of the Review Form
m

Is it / Are they used compatible with terms
defined as in this study?

Are there different definitions for the
terms?

Were inessential synonymous terms used
in the researches?

CMS
(Content
Management
nt
System)
m)

LCMS
CMS
(Learning Content
Conten
Management
System)
Sy

20
10

Questions

LMS
(Learning
Management
System)

Other
her

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

14

10

11

4

2

0

2

6

17

9

2

3

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

5

19

0

15

1

1

3

5

IE
TC

This research investigated the usage of the
he terms; LMS, CMS, LCMS
LC
and other related ones, in e-learning literature in Turkey. In 42
research papers, one or more of these terms
20 of the terms (%40.82) were found to be used in a different
rms were mentioned totally 49 times.
ti
way when compared with the meanings,
Consequently, it can be concluded that there is a confusion related
ngs,
gs, which are accepted in this study.
stu
with the usage of these terms. In this context, it is important for researches
to be aware of differences between these terms in order to
rese
re
overcome this confusion. This confusion
varying Turkish equivalents of the terms. For example; LMS (in 5 research
confusion is mainly caused by varyi
papers), LCMS (once) and others (in 3 res
research
earch papers)
apers) were seen to be called with different abbreviations or names but in the same
meanings. In addition, in %18.37 of the examined
research papers,
same terms could be seen to be used in different names. Furthermore,
ex
pa
researchers found 17 different
ifferent
fferent definitions for L
LMS, 9 for CMS,
CM 2 for LCMS and 3 for other terms within the research papers.

This study tended
emphasiss on awareness
ed
d to pl
place emphasi
reness of the meanings of the terms, mentioned above, with their differences and similarities.
Also, generally
definitions of the terms LMS, CMS, LCMS were given. By this way, the study was planned to be a
y accepted and widely used definitio
definition
guide for researches,
and
esearches,
earches, designers, programmers
p
an institutions, which develop or use these systems.
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INTRODUCTION

10

The aim of this study is to examine the perceptions of PGC (psychological guidance and counseling) students on student centered education.
Cooperative and discovery learning were used as strategies and literature review, analysis, case study, discussion, reporting were used as
techniques in order to facilitate the learning process as student centered. Students were asked to write weekly reflective reports as a part of their
assessment. These reflective reports as well as semi-structured interviews were used as data collection tools to determine students’ perceptions on
the effectiveness of student centered education. Content analysis was carried out in the form of coding categorizing
zing and labeling the primary
occurring themes. The findings have shown that applying student centered education in class have improved students cognitive and affective
skills. Besides in order to apply this approach efficiently, infra-structure of the course needs to be designed accordingly
needs must be
cordingly
ordingly and
d student
s
taken into consideration.

The purpose of this study is to examine the perceptions of PGC (psychological guidance and counseling)
centered
education.
ounseling)
eling) students on student centere
cent
e
In this respect, the research focuses on the following research question:
x
How do the PGC students enrolled into student centered education course perceive
ive the student
udent centered approaches aadopted during this
course?

20

In this changing era, needs of all sorts have also changed. The existing approaches
ches
es and strategies used in teacher ccentered education have not
been sufficient in training the novice teachers with the essential attributes and qualifications.
In other
ualif
oth words, the
t paradigm shift away from
teaching to an emphasis on learning has encouraged power to be moved from
m the teacher to the student (Barr
(B and Tagg, 1995). The teacher focus,
transmission of information formats such as lecturing have begun to bee increasingly critic
has paved the way for a wide spread
criticized aand
nd this
thi ha
growth of student centered learning as an alternative approach to others.
rs.
s.
Kember (1997) viewed student centered learning as knowledge which
which the lecturer is a facilitator of
ch is constructed by students
sttudents during
dur
learning rather than a presenter of information. On the other hand, Harden
‘learning by doing’ aspect of student
arden and Crosby
Cros (2000) emphasize
emp
centered education focusing on what students do to gain knowledge rather
does. Other authors (Lea.et.al. , 2003; Gibbs,
ather than wha
what the
the teacher
teac
1995; Brandes and Ginnis, 1986;) present the main principles
ple of student centered learning as :
x
The reliance on active rather than passive learning
earning
x
An emphasis on deep learning and understanding
rstanding
x
Increased responsibility and accountability
ability
bility on the part
p of the student
x
An increased sense of autonomy inn the
he learner
le
x
An interdependence between teacher
eacher and learner
x
Mutual respect within the learner
arner teacher relationship
r
x
A reflexive approach to the
the part of both teacher and learner
he teaching and learning process on th
x
The necessity of involvement
and
lvement
vement an
d participation
ipation for learning
x
Teacher as a facilitator
ator and a resource person
x
Learner experiences
and cognitive domains flow together)
nces
ces confluence in his/her education
education (affective
(
Theoretically, student centered
entered
ntered learning is considered
cons
to be associated with cognitive (Piaget) and social constructivism (Vygotsky cited in
Santrock, 2001) as a result of the importance it places
on active learning, discovery and independent learning as well as cooperative learning.
pla
Student centered teaching
activity from the teacher to the learners. These methods include active learning, in which
eaching
aching methods shift the focus of ac
students solve problems,
discuss,
roblems, answer qu
questions, di
scuss,
s eexplain, debate or brain storm during class; cooperative learning, in which students work in
teams on problems
blems
ems and projects un
under conditions that assure both positive interdependence and individual accountability and inductive teaching
and learning
ng during which inquiry based learning,
learrnin case based instruction, problem based learning, project based learning, discovery learning and
lea
just in time
centered
methods have continuously been regarded to be superior to the traditional teacher centered approach to
me teaching. Studen
Student ce
ntered
ed meth
instruction,
the assessed outcome is short-term mastery, long-term retention, or depth of understanding of
n, a conclusion that applies whether
wh
course material,
or creative problem solving skills, formation of positive attitudes towards the subject being taught,
ial, acquisition of critical thinking
t
or level of confidence
dence in knowledge or skills (Felder, R.M. downloaded in 2010).

METHODS AND PROCEDURES
This study adopted a qualitative research method. Qualitative data was collected during the first 8 weeks of 2009-2010 Spring-Semester in two of
the student centered education classes at Eastern Mediterranean University. 96 PGC fourth year university students who are enrolled into these
two groups were adopted as the participants of the study.
Data Collection Instrument:
Students were assigned to write once a week “reflective journal’ on the effectiveness of the approaches, methods and techniques which were used
as teaching-learning strategies for this elective course. Students were not guided in any way regarding the content of the journals. Students were
given the freedom to report and reflect on any of the issue(s) or incident(s) they find worthwhile or significant indicating why those issues were
significant and critical for them. Students reported their weekly journals via email to the course instructor within two days of the class time.
During the lessons active/discovery learning, cooperative learning and inductive learning were used as methods of instruction; team work, group
work, brainstorming, question-answer, discussion, debate, case study analysis, project based research and one to one conferencing were also used
as teaching techniques. During this process, the students were expected to reflect their perceptions on the student centered approaches used. The
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goal was to develop student awareness on perceiving what happened, why it happened and what it led to in the student centered education course
(Amulya, 2004).
In addition to reflective journals, semi-structured interviews (Patton 2002) with randomly selected 9 students were carried out to triangulate the
data collected through journals in order to have an in-depth interpretation of students’ perceptions on student centered education.
Documents were used as the source of data which is a suitable instrument for qualitative research. Creswell (2003) indicated that documents
enable a researcher to obtain the language and words of participants and can be accessed at a time convenient to the researcher – an unobtrusive
source of information. It represents data that are thoughtful, in that participants have given attention to compiling it.
Data Analysis:
Content analysis was used to analyse the qualitative data gathered from the reflective journals and transcribed semi-structured interviews. Content
analysis involves identifying, coding, categorizing, classifying and labelling the primary patterns/occurring themes in the data (Miles and
Huberman, 1994; Patton, 2002). While doing the analysis, Kvale’s (1996) ‘Meaning condensation’ and ‘Meaning categorization’ approaches and
Creswell’s (2003) 6 step generic process of data analysis were also adopted.
Trustworthiness:
Triangulation, peer debriefing, inter-rating and inter-coding, audit trial were applied to ensure the trustworthiness
and data
hiness
ness of the da
data
ta collection
c
analysis procedure, therefore of the credibility of the study.
RESULTS
Data from the reflective journals and semi-structured interviews revealed three major categories based
follows:
ed on the research question
quest n as fo
fol

20

Category 1: Students’ perceptions regarding the cognitive skills they have developed during this
his process
Theme 1: Improvement of higher order thinking skills
Out of 96 students, 73 of them reported that having a student centered teaching approach
improvement of their higher order
proach contributed to the improve
improvem
thinking skills such as critical thinking, reflective thinking, problem solving, self evaluation
valuation skills, questioning skills, and decision-making skills.
For example, S7 said that:
“Group work and reporting activities improved my reflective thinking skills since
since it motivated us tto ask many questions to each other
and listen to multiple perspectives related to the same topic.. This also helped me think deeper oon the subjects taught and be an active
participant in the activities.”
The following quotation from S15 exemplifies how decision making skills
improved:
kills
ills of the students improved
impro

“It was difficult to come to a consensus on thee topic we were studying
everyone shared his/her own ideas about the
ying ass a group because
b
topic so there were a lot of various comments.
ents. However,
Howeve brain storming
Howev
ming
g on the topic and having continuous discussions enabled us to
draw out common points on the issue wee were discussing
discus
aand rich to conclusion.”
nclusi
clus

C

Theme 2: Perception of knowledge formation
on
Out of 96 students, 70 of them reported
teaching approach contributed to the development of their knowledge
ted tha
thatt having
ving a student centered te
formation in the following ways as:
existing knowledge, reinforcing the existing knowledge, producing new
s: Building up knowl
knowledge on the eex
knowledge, implementing newly acquired
scientific
acquired knowledge, gaining scientif
scie
ntif inquiry skills.
S22 said that:

IE
T

“The activities
ess we had in class helped me build up knowledge on my existing knowledge, reinforced my current knowledge, produce
new knowledge
knowledge into practice.”
edge
dge an
and also apply this new kno
knowledg

Theme 3: Learning
ning how to learn
n

Out of 96 students, 65 of them reported that having
a student centered teaching approach helped them learn how to learn though providing them
ha
with opportunities
self autonomous skills, developing self responsibility skills, independent learning through
portunities
ortunities for learning by doing, developing
de
d
discoveringg knowledge. S30 stated that:
“Everything
ything I learnt was through doing, experiencing, discovering, commenting and constructing knowledge by synthesizing. Whatever
we constructed
ructed or formed
form up, we learned it on our own by questioning the purpose of it and the reasons behind it without memorizing.”

Category 2: Students’ perceptions
regarding the affective skills they have developed during this process
er
Theme 1: Perception of self concept
Out of 96 students, 63 of them reported that having a student centered teaching approach helped them perceive themselves positively in terms of
self confidence, self efficacy and self esteem. S55 said that:
“The role that our instructor adopted during the activities was in line with student centered teaching approach. First of all, a secure
class atmosphere was established between the teacher and students. The teacher communicated us that we were valuable by listening to
our ideas very carefully and also building up equal opportunities for every single of us.”

Theme 2: Formation of positive attitudes towards learning
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Out of 96 students, 60 of them reported that having a student centered teaching approach helped them develop democratic behavioral skills,
communication skills, share knowledge skills, develop specifically oral use of language skills (self expression skills), labour division skills, be
intrinsically motivated towards the course being taught and learning, build up empathy skills. S70 expressed that:
“We were able to express our ideas without worrying about being criticized because there was a relax atmosphere conducive to
communication. Every single thought of us was considered as a valuable attempt for learning by our teacher. So, has stimulated us
towards learning. I believe this is the most important intrinsic motivation for me. ”
Category 3: Students’ perceptions regarding the critique of the student centered education course in terms of its drawbacks
Theme 1: Insufficiency of the infra-structure of the course
Out of 96 students, 60 of them reported that during the implementation of student centered teaching approach there were lack of technological
support, lack of suitable physical classroom environment, disadvantage of having crowded classes, lack of equal
opportunities in dealing with
al oppo
students individually, disadvantage of the number of group members in group works, disadvantage of the period
eriod of the llesson scheduled. For
instance S88 said that:

10

“In this course, the classroom was not efficiently equipped in terms of technology, seating arrangement,
etc. There
rrangement,
ment, number
number off students
studen
stud
has to be fewer students and setting for conducting group work activities should be appropriate
apply methods
opriate in order to be able to a
app
and techniques convenient for student centered education.”
Theme 2: Underestimating student needs

Out of 96 students, 58 of them reported that during the implementation of student centered
tered teaching approach there was
wa a lack
la of the concept of
students having choice in their learning. S75 said that:

20

“Since the class was crowded and also in group works the number of groupp members was high,
process was not
high the teaching/learning
teac
individualized as it was expected. One to one interaction with students
opportunities was not sufficient enough.”
udents and providing
provid
equal opportuni
oppo

IE
T

C

CONCLUSION
NCLUSION
CLU
This research has shown that using student centered teaching approach,
students’ cognitive skills such as their higher
oach,
h, is significant in developing stu
st
order thinking skills, knowledge formation, learning how to learn; alll of which provide an emphasis
on deep learning and understanding and an
emphas
em
increased sense of autonomy in the learner as suggested by Lea.et.al. , 2003;
Brandes
003; Gibbs,
s, 1995;
1
Brand
Brande and Ginnis, 1986.
Moreover, it can be concluded that student centered education
effect on the development of students’ affective
ucatio as an approach
oach hass an important
import
importa
skills such as perception of self concept and formation
positive
attitudes towards
learning as emphasized by Rogers 1983, and Maslow 1998.
onn of positi
posit
owards
rds learni
learn
Cruickshank (2003) also stressed that having good
d feelings ab
about oneself is essential
ssential
ential to positive personal development and this may enhance
academic achievement. Therefore, engendering inn students
stu
a sense oof self confidence,
nc self worth and efficacy might have positive influence in
academic achievement. Failure to meet these needs
ds will have a negative iimpact on learning (Deci and Ryan, 1990).
In order to apply student centered teachingg approach
technological and physical conditions which must be met to provide
oach efficiently,
efficiently, there
re certain
certai
ce
a sufficient infra-structure for the coursee as follows:
x
Convenient technological support
suppor (Iman,
(Iman,
an, 2005)
200
x
Suitable physical classroom
environment
chairs
room
oom envi
en
ronment with portable chair
x
Class size
x
Students individual
uall choices should be
b met by the teacher
teach
x
Equal opportunities
discussions
satisfied
unities
nitie during disc
ussions should be sa
Briefly, in order to provide
ovide depth of understanding of
o course
cour material, acquisition of critical thinking or creative problem solving skills, formation
of positive attitudes
being
es towards the subject be
ing taught,
taugh or level of confidence in knowledge or skills, integrating a student centered education
approach in both
h our curricula and teaching becomes essential.
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