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Giriş 

Dünyada meydana gelen hızlı değişim ve tek-
nolojik gelişmelerin etkileri her alanda hisse-
dilmektedir.Bu ilerlemelerin etkileri doğrul-
tusunda eğitim sistemlerinin de yaşam boyu 
öğrenme felsefesine göre yeniden yapılandırıl-
masına gidilmiştir.Bu açıdan e-öğrenme yaşam 
boyu öğrenme için önemli bir adımdır.

Günümüzde bilgisayar toplumun tüm üyeleri-
nin öğrenmelerine yardımcı olabilecek bir se-
viyeye ulaşmış durumdadır.Öğrenim ortamları 
artık sınıf duvarlarının dışına çıkmış, bu saye-
de işyerlerinde  ve evlerde öğrenme gerçekle-
şebilir hale gelmiştir. [4]

E-öğrenme öğrenci ile öğretmenin birbirlerin-
den fiziksel olarak ayrı olmalarına rağmen, es 
zamanlı (senkron) veya es zamansız (asenkron) 

olarak çoklu ortam teknolojisi yardımıyla  ile-
tişim kurdukları, öğrencilerin kendi öğrenme 
hızına göre öğrenmenin gerçekleştirildiği öğ-
retim sürecini oluşturmaktadır.[1] Elektronik 
öğrenme süreçleri senkron ve asenkron olmak 
üzere iki kısma ayrılmaktadır;

Bu süreçlerden senkron ‘Aynı anda bütün katı-
lımcıların birbirleriyle ve eğitimci ile doğrudan 
iletişim kurabildikleri, elektronik ortamdaki 
eğitmen yönlendirmeli eğitim şeklidir.’(www.
insankaynaklari.com) Asenkron ise; ‘Katılım-
cıların eğitimin gerçekleştirildiği anda değil, 
belli bir zaman sonra materyalleri kullanması-
na ve iletişimine olanak veren eğitim şeklidir. 
Bu uygulamada eğitim süreci, eğitim zamanın-
dan bağımsız olarak çeşitli kaynaklara(video, 
internet gibi)kaydedilmekte, katılımcıların bu 
kaynaklara istedikleri zaman ulaşmaları olana-
ğı sunulmaktadır.
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Katı cisimler arasında tabanı daire olan piramit olarak bilinen koninin öğrenimi, genellikle örgün 
öğretimde en çok sıkıntı çekilen konulardan biridir. Bu çalışmada öğrenciler ilk etapta algıla-
yamadıklarından yeniden öğrenme ortamının oluşmaması sebebiyle bu konuda oluşan öğrenme 
eksikliklerini gidermek amacıyla koninin ve çıkarma işleminin öğretimi öğrencilerimizle birlikte 
E-Öğrenme yöntemiyle hazırlanmıştır.
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Ülkemizde 2000’li yılların başında gelişme 
göstermeye başlayan  e-öğrenmenin amacı de-
ğişen bilginin, gerçeğe yakın benzeşim ortam-
larında öğrenenler tarafından yapılandırılması, 
ifade edilmesi ve yeni fikirler üretilmesidir.

Wallhaus tarafından yapılan geleneksel ve 
elektronik öğrenme karşılaştırmasında belir-
tildiği gibi;geleneksel öğrenmede; öğrenciler 
öğrenme alanlarına gelir, eğitim kurumu ta-
rafından belirlenmiş hedeflere dayalı dersleri 
yine eğitim kurumları tarafından belirlenmiş 
saatlerde alırlar.Yani öğretimin zamanı, yeri, 
derslerin öncelik sırası, programa kabul edilme 
koşulları ve programın tamamlanması ile ilgi-
li konular kurum tarafından belirlenmektedir. 
Elektronik öğrenmede ise; öğrenciler öğretime 
bulundukları yerden katılabilirler ve tüm eği-
tim hizmetlerini bir paket program şeklinde 
istedikleri zaman diliminde alabilirler.Öğren-
cilerin aynı zamanda çok sayıda eğitim sağla-
yıcısı ve öğretim modeli ile etkileşim halinde 
olmasını sağlayan programın tamamlanması 
kazanılan bilgi birikimi ve yeteneklerin geliş-
tirilmesi olarak belirlenmektedir. [3]

Aytaç, Appelmans, Rosenberg ve Taşkın’ın 
da belirttiği gibi e-öğrenmenin faydaları;her 
zaman her yerde erişilebilir olması, bilgilerin 
güncel ve güvenilir olması, içeriğin öğrenenin 
ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve bunun yanı 
sıra tekrar sınırlaması olmadığından pekiş-
tirmenin kolayca sağlanmasıdır.Öğrencilere 
kendi kendine öğrenme sorumluluğu da kazan-
dıran  e-öğrenme bu sayede öğrencilerin özgü-
venlerinin oluşmasına da yardımcı olur.

Appelmans ve Aytaç’a göre e-öğrenmenin 
faydalarının yanı sıra bazı sınırlılıkları vardır.
Bu sınırlılıklar;ekonomik yönden yaşanabi-
lecek sıkıntılar yani öğrenenin bilgisayar ve 
internete erişim maliyeti, bilgisayar kullanma 
bilgisinin yeterli düzeyde olmayışı olabilir.
İçerik tasarımının maliyetli ve zaman alıcı ol-
ması da ekonomik yönden karşımıza çıkan bir 
sınırlılıktır.Öğrenen açısından bakıldığında 

ise e-öğrenmenin öğrencilerin sosyalleşme-
sini engellediği ve kendilerini güdüleyeme-
dikleri için bir özdisiplin geliştiremedikleri 
görülmektedir. 

Bu özellikler çerçevesinde a-senkron 
e-öğrenme sürecine göre hazırlanan eğlence-
li çıkarma isimli sunu ilköğretim 1. sınıf öğ-
rencileri düzeyinde, koni kavramıda 4. sınıf 
seviyesine göre hazırlanmıştır. Hazırlanan 
sununun amacı ilköğretim 1. sınıf matematik 
dersi doğal sayılarla çıkarma işlemi konusu-
nun kazanımları ile aynıdır.Amaç; öğrencilere 
çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme an-
lamlarını fark ettirmek, 20’ye kadar olan iki 
doğal sayının farkını bulmalarını, matematik 
cümlesini yazabilmelerini ve modellerlegös-
terebilmelerini, bir doğal sayıdan aynı do-
ğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini 
gösterebilmelerini sağlamaktır.Aynı zamanda 
bu sunu sonrasında, öğrencilerin bir çıkarma 
işleminde verilmeyeni eksileni veya  çıkanı 
bulmaları, 20’ye kadar olan iki doğal sayının 
farkını zihinden bulmaları, doğal sayılarla çı-
karma işlemini ve koni kavramının öğretimini 
gerektiren problemleri çözmeleri ve kurmaları 
amaçlanmaktadır.Bunun İçin öğrencilerimizin 
hazırladığı sunumlara bu çalışmada örnek uy-
gulama olarak yer verilmiştir. Sunumlar inter-
net aracılığıyla yayınlanacaktır.

E-öğrenmenin bilgi verici içerik modeline göre 
hazırlanan bu sunu ile; öğrenci öğrenme kapa-
sitesine göre konuyu istediği şekilde, istediği 
hızda, istediği yerde öğrenmiş,  kendine özgü 
öğrenme olanağı bulduğu için öğrenme kalitesi 
artmış olacaktır. Öğrenci bir seferde ne kadar ça-
lışmak istediğine kendisi  karar verip dinlenme 
aralarını kendisi belirlediği için içsel motivasyo-
nu artacak,İstediği anda önceden öğrendiklerine 
göz atabilecek ve hatırlayamadığı kısma tekrar 
dönebilecektir.Öğrenci bilgiyi diğer yöntemlere 
göre daha ekonomik biçimde, ihtiyaç duyduğu 
anda edinmiş olacak ve öğrendiklerini hızlı bir 
şekilde hayata geçirebilecektir.
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Uygulama Örnekleri:

.ppt formatında ektedir ve internette yayınla-
nacaktır.

Sonuç

E-öğrenmenin bilgi verici içerik modeline göre 
hazırlanan bu sunu ile; öğrenci öğrenme kapa-
sitesine göre konuyu istediği şekilde, istediği 
hızda, istediği yerde öğrenmiş,  kendine özgü 
öğrenme olanağı bulduğu için öğrenme kalitesi 
artmış olacaktır. Öğrenci bir seferde ne kadar ça-
lışmak istediğine kendisi  karar verip dinlenme 
aralarını kendisi belirlediği için içsel motivasyo-
nu artacak,İstediği anda önceden öğrendiklerine 
göz atabilecek ve hatırlayamadığı kısma tekrar 
dönebilecektir.Öğrenci bilgiyi diğer yöntemlere 
göre daha ekonomik biçimde, ihtiyaç duyduğu 
anda edinmiş olacak ve öğrendiklerini hızlı bir 
şekilde hayata geçirebilecektir. 
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