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Sunumun Kapsamı

1. Uzaktan Öğretim/Eğitim nedir?

2. Yüz Yüze Ve Uzaktan Öğretim Arasındaki İlişki Nedir?

3.Uzaktan Öğretimde Kullanılan Kavramlar

4. Uzaktan Öğretimin dünyada ve Türkiye’de Gelişimi

5. Uzaktan Öğretimde Materyal, Ölçme ve Değerlendirme

6. Uzaktan Öğretimin avantajları



Uzaktan Öğretim Nedir?

Uzaktan Öğretim, bir örgün Eğitim/Öğretim

kurumunun mevcut ders programının ve içeriklerinin

yerleşke dışına (ev, işyeri, vb.) iletişim araçları

kullanılarak taşınmasıdır.



Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim, uzaktan öğretim ile dersi alan

öğrencinin ders içi ve ders dışı aktiviteler ile

gerçekleştirdiği kendi kendine öğrenmenin (Ters yüz

edilmiş sınıf- Flipped Learning) birleşimidir.







Uzaktan Öğretimin Geçmişi

1.Nesil- Mektupla Öğretim

2.Nesil- Radyo ve Televizyon Yayını

3.Nesil- Açık Üniversite

4.Nesil- Telekonferans

5.Nesil- Internet/Web



Dünya’da Uzaktan Öğretim Geçmişi

1856’da Fransız Charles Toussaint Alman Gustav

Langenscheidt Berlin’de Mektup ile Eğitim Okulu

kurmuşlardır

1883’te New York – Ithaca’da “Mektupla Öğretim

Üniversitesi” Kuruldu



1930’lara gelindiğinde okulların radyo kullanarak

eğitim yapması..

1933 yılında Iowa State Üniversitesi Dünyanın ilk

eğitsel Televizyon Programını yayınlamıştır.

1967’de İngiliz Open Üniversitesi kuruldu

1993’te tamamen çevrimiçi eğitim veren ilk üniversite

Jones International University kuruldu. (ABD)



Türkiye’de Uzaktan Öğretim Geçmişi

1960 yılında orta dereceli meslek okulu

mezunlarına Üniversite olanağı sağlamak amacı ile

mektupla öğretim yöntemi kullanıldı.

1974 yılında Mektupla Yüksek Öğretim merkezi

kuruldu daha sonra YAYKUR olarak değiştirildi.

1983 yılında Açık Öğretim Fakültesi Açıldı



1992 Açık Öğretim Lisesi Öğretime başladı.

2001 UE Yönetmeliği Kapsamında

Dersler/Programlar Açılmaya Başlandı



Uzaktan Öğretim Kavramları

e-Öğrenme (e-Learning):İnternet, bir ağ veya

sadece bilgisayar yolu ile gerçekleşen öğrenmelerdir.

m-Öğrenme (m-Learning):Mobil iletişim araçları

yolu ile gerçekleşen öğrenmelerdir.

Web tabanlı uzaktan eğitim: Web teknolojileri

kullanılarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim

etkinlikleridir.



LMS (Learning Management System) : Öğretim

Yönetim Sistemi

CMS (Content Management System): İçerik

Yönetim Sistemi

Sanal sınıf: Belli bir içeriği bir ağ üzerinden

öğrenmek amacıyla oluşan grup.



Eş zamanlı (senkron) öğrenme: Farklı

mekanlardaki bireylerin, aynı anda çift yönlü iletişim

teknolojileri yardımıyla sanal ortamda bir araya gelip

gerçekleştirdikleri öğrenme.

Çevrimiçi öğrenme: Bir ağ üzerinden sunulan

içerikle gerçekleştirilen öğrenmelerdir.





Uzaktan Öğretimde Ölçme ve 

Değerlendirme

Uzaktan Öğretimde Materyal geliştirme, Ölçme ve

Değerlendirme başarının üç temel unsurudur.



Uzaktan Öğretimde Ölçme ve 

Değerlendirme

Materyal Hazırlama: Anlatılacak dersin önceden

belirlenmiş anlatım biçimine ve planlanmış sınav

yöntemine uygun materyal hazırlanmalı/sunulmalıdır.

Öğrenme öğrenciler tarafından gerçekleştirileceği için

kolay anlaşılır ders anlatımı hazırlanmalıdır.

Senkron ders esnasında önceden sisteme yüklenmiş

konu anlatımına pekiştirici sorularla ders içi aktif ve

canlı tutulmalıdır.



Uzaktan Öğretimde Ölçme ve 

Değerlendirme

Ters Yüz edilmiş Sınıf Modeli (Flipped Learning):

Temel seviyedeki öğrenmenin dersten önce

öğrenciye bırakıldığı, dersin kurgusunun belli

seviyede bilen öğrenciye göre planlandığı ders

anlatım modelidir.

Uzaktan öğretimde mekan ve etkileşim araçları ayrı

olduğundan öğrenci merkezli öğretim modeli olarakta

adlandırılır.



Uzaktan Öğretimde Ölçme ve 

Değerlendirme

Ölçme: Ders izlencesinde kaynaklar ve sınavların

nasıl, ne zaman yapılacağı önceden

belirtilmelidir.(Online sınav veya ödev)

Sınav soruları daha çok öğrenme şekillerini

kapsayacak ve bilgiye ulaşmayı amaçlayan sorular

olmalıdır. Yüz yüze yapılan sınav sorularından

kaçınılmalı daha çok çözümü beklenen problemin

özünün ne olduğu ölçülmeye çalışılmalıdır.

Uzaktan yapılan sınavlar öğrenmenin bir parçasıdır.



Uzaktan Öğretimde Ölçme ve 

Değerlendirme

Değerlendirme: Yaptığımız sınavın içerik ve şekline

uygun olacak şekilde notlandırma yapılmalıdır. Doğru

ve adil değerlendirme yapabilmek için doğru materyal

ve uygun ölçme gerekmektedir.



Uzaktan/Online Sınavlar

Online Sınavlarda sorular farklı kullanıcıya

değiştirebilecek şekilde sunulmalıdır.

Online Sınavda ders içerikleri

kapatılamayacağından Sınav soruları yoruma dayalı

olmalıdır (içerikten ara bul seçeneği ile

bulunamamalıdır).



Uzaktan  Öğretimin Fayda/Avantajları

1. Öğretimde fırsat eşitliği sağlar (altyapı

olanakları hariç)

2. Zaman ve mekandan bağımsız olduğundan

bölgesel ve coğrafi engellere takılmaz

3. Her bir öğrenenin kendi hızında öğrenmesine

yardım eder

4. Öğretim ortamı ve ders mateyallerine sınırsız

erişim sağlar

5. ekonomik ve tekrar kullanılabilir ders imkanları

sunar

6. Yüz yüze öğretimdeki barınma ulaşım ve

beslenme ortadan kalkar



Teşekkürler


