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Öğretim Öğrenme



Öğrenme

Öğrenme, bireyin yeni bilgi, becerileri ve tutum kazanmasıdır 
(Heinic, 2002).

Öğrenme konusu neden önemlidir?
Öğretimin etkinliğinin, yeterliğinin ve çekiciliğinin artırılması için 
yapılan tüm çalışmalar, temelde daha kalıcı bir öğrenme 
sağlanması amacıyla yapılmaktadır ve öğrenme konusu bu 
nedenle önemlidir.
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Öğrenme

• Basitten karmaşığa, 
• Kolaydan zora,
• Somuttan soyuta,
• Yakın çevreden uzak çevreye doğru oluşur.  

Somut bilgiler daha kısa sürede kazanılır ve daha kolay 
öğrenilir. 
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Öğrenme Aşamaları

Öğrenme; planlama, uygulama 
ve değerlendirme
aşamalarından oluşur.

Bu 3 aşama birbiri ile son derece 
bağımlıdır.
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Uygulama

Değerlendirme

Planlama



Öğretim

• Öğretim, bireylerin belirli kazanımları öğrenmeleri için 
planlanan, kasıtlı ve sistematik olarak uygulanan etkinliklerdir.

• Öğrenme kavramıyla birlikte düşünüldüğünde, öğretim bir 
başkasının değişimi için planlamaları öngörürken, öğrenme 
daha çok bireysel kazanımları hedeflemektedir. 
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Eğitim

• Tıpkı öğrenme gibi, eğitim de bireyin bilgi, beceri ve 
tutumlarında değişikliğe yol açan istendik değişim sürecidir.

• Ancak eğitim kelimesi daha genel kazanımları, içinde 
bulunulan toplumun beklentilerinin ve kültürünü taşıyan 
değişiklikleri ifade eder.

• Eğitim, öğretimini kapsayan daha genel bir kavramdır.
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Teknoloji Nedir?

• Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara 
uygulanmasıdır (Alkan, 1987).

• İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için 
tasarladığı rasyonel bir disiplindir (Simon, 1983).
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Teknoloji Nedir?

• Somut ve deneysel anlamda temel olarak teknik yönden 
yeterli küçük bir grubun örgütlü bir hiyerarşi yardımıyla 
bütünün geri kalanı (insanlar, olaylar, makineler vb.) üzerinde 
denetimi sağlamasıdır (McDermott, 1981).
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Teknoloji Nedir?

• Makine kullanımının yanı sıra teknoloji, sistemler, işlemler, 
yönetim ve kontrol mekanizmalarıyla hem insandan hem de 
eşyadan kaynaklanan sorunlara, bu sorunların zorluk 
derecesine, teknik çözüm olasılıklarına ve ekonomik 
değerlerine uygun çözüm üretebilmek için bir bakış açısıdır 
(Finn, 1960).
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Eğitim Teknolojisi

• Genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen 
olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla 
öğrenme veya eğitim süreçlerinin işlevsel olarak 
yapısallaştırılmasıdır.

• Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, 
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir (Alkan, 1998).
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Eğitim Teknolojisi

• Eğitim teknolojisi, her türlü öğrenme koşullarında 
problemlerin ortaya konmasından, bu problemler için çeşitli 
(değerlendirme, yönetim, uygulama) çözümler üretilmesine 
kadar her aşamada insanların, yöntem ve fikirlerin, çeşitli 
araçların ve örgütsel fikirlerin de içinde bulunduğu karmaşık 
ve tümleşik bir süreçtir (AECT Task Force, 1977). 

AECT: Association for Educational Communications and Technology
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Eğitim Teknolojisi

Öğrenme sürecini geliştirmek için oluşturulan her türlü sistemi, 
tekniği ve yardımı içerir.
• Araçların etkililiğini ve öğrenci başarı durumunu 

değerlendirmek için uygun yöntemlerin kullanılması
• Öğrencinin ulaşması hedeflenen amaçların tanımlanması
• Konunun aktarılması için uygun ortamın seçilip kullanılması
• Öğrenilecek konunun öğretim ilkelerine göre analiz edilip, 

öğrenilmeye uygun şekilde yapılandırılması
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Eğitim Teknolojisi

Eğitim ortamlarının gerçek 
yaşamla tutarlılık 
göstermesi, yani 
somutlaştırılması ve öğrenci 
için anlamlı hale getirilmesi, 
öğrenci başarısına katkıda 
bulunan etkenlerin başında 
gelmektedir.

14



Öğretim Teknolojileri

• Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim 
alanında da incelikler vardır. 

• Disiplinler arası bir çalışma alanı olan “öğretim teknolojileri” 
bu incelikleri ortaya çıkarmak ve yaymak amacıyla ortaya 
çıkmış bir alandır.
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Öğretim Teknolojileri

Öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, 
yöntemleri, düşünceleri, araç-gereçleri ve organizasyonu 
içeren karmaşık ve tümleşik bir süreçtir (Ergin, 1995). 

Öğretim teknolojisi, öğretimin etkililiğini arttırmak için 
gerçekleştirilen tüm uygulamalardır. 
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Öğretim Teknolojileri

Öğretim teknolojisi bir konunun öğretimi ile ilgili öğrenmenin 
kılavuzlanması etkinliğidir. 

Öğretimin, eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı 
olarak ve belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini 
dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir kavramdır 
(Alkan, 1995).
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Öğretim Teknolojileri

Öğrenme için süreç ve kaynakları tasarlama, geliştirme, 
kullanma, yönetme ve değerlendirme teorisi ve uygulamasıdır 
(Seels & Richey, 1994).
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Tasarlama

• Öğretim sistemlerinin tasarımı
• Mesaj tasarımı
• Öğretim stratejileri
• Öğrenicinin özellikleri

19



Geliştirme

• Yazılı teknolojiler
• Görsel işitsel teknolojiler
• Bilgisayar tabanlı teknolojiler
• Kaynaştırılmış teknolojiler
• Medya
• Çoklu ortam
• İnternet
• Oyunlar ve simülasyon
• Yeni teknolojiler
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Kullanma

• Medya kullanımı
• Yeniliğin yaygınlaştırılması
• Uygulama ve kurumsallaştırma
• Politika ve düzenlemeler
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Yönetme

• Proje yönetimi
• Kaynak yönetimi
• Dağıtım sisteminin yönetimi
• Bilgi yönetimi
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Değerlendirme

• Problem analizi
• Kriter dayanaklı ölçme
• Sürece yönelik (formative) 

değerlendirme
• Ürüne yönelik (summative) 

değerlendirme
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Eğitim – Öğretim Teknolojisi

Eğitim teknolojisi, öğretme-öğrenme süreçleri ile ilgili özgün bir 
disiplini vurgularken; öğretim teknolojisi, bir konunun öğretimi 
ile ilgili öğrenmenin gerçekleştirilmesi etkinliğini ifade eder 
(Koşar, 2003).
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Öğretim Teknolojileri

Öğretim teknolojisi üzerinde etkili olan bilim dalları
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Davranışçı Bilimler İdari Bilimler Fiziksel bilimler

Öğrenme teorisi Muhasebe Fizik

Kuramlar Sistem teorisi Kimya

İletişim Ekonomi teorisi Elektronik

Motivasyon Görev analizi Optik

Ölçme Sistemlerin analizi İletişim mühendisliği

Programlanmış bilgi Maliyet - etki analizi

Öğrenci analizleri

Öğretimsel tasarım

Test tasarımı

İhtiyaç değerlendirmesi



İlk Çağlar Mağara duvarlarına çizilen resimler, dil ve yazılı metinler

2. Yüzyıl Kağıt ve mürekkep

5. Yüzyıl Blok basım

9. Yüzyıl Kitaplar

15. Yüzyıl Matbaa (Gutenberg) 

18. Yüzyıl
1793 Değişebilen bölümlerin kullanımı (Whitney)

19. Yüzyıl 
1837 
1867 
1876 
1878 
1879 
1887 
1892 
1898 
1899 

Telgraf (Manyetik) (Morse) 
Yazı makinesi (Sholes) 
Telefon (Bell) 
Saydam film (Eastman) 
Lamba (Edison) 
Kaydetme, silindir (Bell) / disk (Berlinger) 
AC motor (Tesla) 
Fotoğraf (Beakeland) 
Kablosuz telefon (Collins) 

Öğretim Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi
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20. Yüzyıl 
1907 
1909 
1913 
1927 
1935 
1938 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1954 
1962 
1965 
1967 
1972 
1978 
1981 
1990

Radyo tüpleri ve amplifikatörler (De Forest) 
Kütle üretim teknikleri (Ford) 
Heterodyne radyo (Fessender) 
Televizyon (Farnsforth) 
Sesli filmler (Warner Bros) / FM radyo (Armstrong) 
Xerography (Carlson) 
Dijital bilgisayarlar (Aiken ve diğerleri) 
Bilgisayar hafızası (Von Neumann) / Elektronik dijital bilgisayarlar (Eckert) 
Transistörler (Bareen ve diğerleri) 
Cybernotic teori (Weiner) 
Bilgi teorisi (Shannon) 
LP (Longplay/Uzunçalar plak) kaydı (Goodmark) 
Öğrenme bilimi ve öğretme sanatı (Skinner) 
Uydu iletişimi (Pierce)
Öğretim teknologlarını eğitmek için NDEA sermayesi / Açık üniversite planları 
Bilgisayarla metin işleme 
Bilgisayarla yüksek hızda çıktı alma 
Ucuz kişisel bilgisayarlar 
İnternet ve uzaktan eğitim

Öğretim Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi
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