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Ön Bilgi 
Eğitim Yazılımları; 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümünde Alan Seçmeli III olarak 7. Dönemde verilen bir 
derstir.  

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümünde araştırmacı tarafından 2007 yılından beri 
yürütülmekte olan dersin, yapılan değişik çalışmalarla birlikte 
çevrimiçi ortama taşınarak tamamen uzaktan verilmesi 
hedeflenmektedir.  

 

Fakat mevcut Yüksek Öğretim mevzuatından kaynaklanan sıkıntılar ve 
üniversitenin uzaktan eğitim konusunda politikalarının oluşmadığından 
uygulamada yaşanabilecekler göz önüne alınarak, ders seviyesinde bir 
harmanlamaya gidilerek öğrencilerin dersin kazanımlarının yanında 
çevrimiçi ders deneyimi yaşamaları hedeflenmiştir. 

İnönü Üniversitesi, Malatya XIII. Akademik Bilişim Konferansı 2011 



Harmanlanmış 

Eğitim 

Eğitimin,  

bir kısmının tamamen 
uzaktan verildiği 
(yer/zaman bağımsız),  

bir kısmının ise yüz 
yüze gerçekleştiği 
(yer/zaman tam 
bağımlı)  

duruma 
“harmanlanmış 
(blended) eğitim” adı 
verilir. 

 

 

 Etkinlik Seviyesinde Harmanlama (Activity-Level 
Blending):  Sadece öğrenme etkinliklerini kapsar. 
Etkinliklerin bir kısmı yüz yüze bir kısmı çevrimiçi 
olarak yapılır.  

 

 Ders Seviyesinde Harmanlama (Course-Level 
Blending): Dersin tamamını kapsar.  Yüz yüze ve 
çevrimiçi etkinliklerin birleşimini gerektirir. Dersin 
amaçlarına göre söz konusu etkinlikler eş zamanlı, ayrı 
zamanlı veya yarı eş zamanlı olarak yapılabilir. Yüz yüze 
etkinlikler devam ederken çevrimiçi etkinlikler de bu 
süreçte devam edebilir.  

 

 Program Seviyesinde Harmanlama (Program-Level 
Blending): Programdaki bazı derslerin çevrimiçi bazı 
derslerin yüz yüze yürütülmesidir.  

 

 Kurum Seviyesinde Harmanlama (Instutitional-Level 
Blending): Kurumun bir ve birkaç programı/dersi değil 
genel olarak, bütün dersler için, yüz yüze ve çevrimiçi 
öğretimi harmanlamasıdır. 
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Deneyim Paylaşımı 

Harmanlanmış Ders Deneyimi ve Sakai Ortamı 



Ders Seviyesinde Harmanlama 

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde 

örgün olarak verilmekte olan “Eğitim Yazılımları” dersi, 

2010-2011 akademik dönemi için “Ders Seviyesinde 

Harmanlama” yapılarak yeniden düzenlenmiştir. 

 Dersin amaçlarına uygun olarak yüz yüze ve çevrimiçi 

etkinlikler oluşturulmuştur.  

 Dersin izlencesi ve haftalık programı oluşturulmuş ve kayıt 

sırasında öğrencilerle paylaşılmıştır.  

 Çevrimiçi etkinlikler için Sakai öğrenme ortamı kullanılmıştır.  
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Sakai Öğrenme Ortamı 

 Sakai, daha çok 
yükseköğrenime özelleşmiş ve 
dünya üzerinde yaygın 
kullanıma sahip açık kaynak 
kodlu işbirliği ve öğrenme 
ortamıdır. (Collaboration and 
Learning Environment-CLE).  

 

“Eğitim Yazılımları” dersi;  

 Sakai (http://sakai.ttidc.com.tr) 
Türk Telekom IDC altyapısında 
yer alan ve sanal sunucu 
hizmeti desteği üzerine 
yapılandırılan platformda 
yürütülmüştür. 

 

• 4 Şubat 2011 (3. Gün) 

• G Salonu 16:30-18:30 

• Yüksek Öğretime 
Özelleşmiş Öğrenme 
Yönetim Sistemi 
Çözümü: Açık Kaynak 
Kodlu Sakai Uygulaması 

Eğitim 
Semineri 
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Harmanlanmış Ders Deneyimi 
 Ders İzlencesi 

 Ders Programı: Yapılması 
gerekenleri hatırlatan ders ve 
etkinlik takvimi 

 Ders İçerikleri: Temel Kavramlar, 
dokümanlar ve yönergeler verildi. 

 Forum tartışmaları: Dersi 
desteklemek ve öğrenilenleri 
pekiştirmek amacıyla oluşturuldu.  

 Ders Günlüğü: Dersin işleyişinin 
geliştirilmesi ve öğrenenlerin 
başarılarının arttırılması adına ders 
kapsamında yaşadıklarını 
yazmaları için haftalık olarak 
günlük girdileri yapmaları teşvik 
edildi. 

 Viki: Değerlendirme için ölçütleri 
belirlemek adına viki oluşturularak 
öğrenenlerin katkı sağlamaları 
istenmiştir.  

 Çevrimiçi Ders: BigBlueButton 
çevrimiçi ders aracı ile web 
üzerinden ders sunumları ve 
öğrenci görüşmeleri yapılmıştır 

 Sınıf Etkinliği: Öğrencilerle 
dersle ilgili yüz yüze görüşmeler. 

 İletişim \Etkileşim: Yüz yüze 
görüşme, Eposta, Çevrimiçi 
toplantı/danışmanlık, Genel forum 
tartışma alanı, Facebook grubu, 
Site içi mesajlaşma ve sohbet 
odaları 
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Değerlendirme 
 Ders izlencesinde belirtilen her bir 

etkinliğe göstermiş oldukları katılım 
değerlendirmelerine katkı sağlayacak 
şekilde düzenlendi. 

 

 %20 Ara Sınav: Ders kapsamında 
kuramsal ve uygulamaya yönelik 
bilgilerinizin sınanacağı yazılı bir sınav 
yapılmıştır. 

 %20 Eğitim Yazılımı Geliştirme 
Senaryosu:  Grup olarak belirlemiş 
oldukları bir konuda eğitim yazılımı 
geliştirmek için Senaryo Tasarımı 
(Storyboarding Design) çalışmasının sınıfta 
sunumudur.  

 %20 Dönem Sonu Değerlendirme 
Raporu:  Senaryosunu belirttikleri eğitim 
yazılımının geliştirilmesi ile ortaya çıkan 
ürünlerin sunumu ve değerlendirilmesi 
aşamasıdır. Değerlendirme için ölçütleri 
belirlemek adına Sakai içinde viki 
oluşturularak katkı sağlamaları istenmiştir.  

 

 

 

 %15 Forum Tartışmalarına Katılım: Her 
iki haftada bir açılan forum tartışmalarına 
sağladıkları katılımdır. Tartışmalara 
yaptıkları her bir katılım eğitmen 
tarafından yaptığı yorum sayısı, yorumun 
kalitesi ve yaratıcılık düzeyi, araştırma 
boyutu ve tartışma konusuna uygunluğu 
bakımından değerlendirilmiştir.  

 %15 Ders Günlüğü: Ders kapsamında 
okuduklarını, derste konuştuklarını, 
düşüncelerini, yorumlarını, tavsiyelerini, 
beğenilerini, eleştirilerini paylaşma imkânı 
veren haftalık olarak tutturulan günlüktür. 
Haftalık olarak girilen her bir günlük 
girdisi değerlendirilmiştir. 

 %10 Devamlılık:  Ders programında 
belirtilen sınıfta yapılan yüz yüze 
görüşmelere, web üzerinden düzenlenen 
toplantı ve derslere katılım 
değerlendirilerek başarı notuna etki 
etmiştir. 
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Sonuç ve Öneriler 

 Sakai ortamının sağladığı 

esneklik 

 Öğrenci Memnuniyeti 

 Geri dönütlerin önemi 

 Değerlendirmenin açık 

olması 

 Duyurular ve Etkinlikler 

için Facebook  

 Günlükler kanalıyla gelen 

tepkiler 

 Oryantasyon: İlk 

haftalarda çevrimiçi 

öğrenme ortamına alışkın 

olmayan öğrencilerin 

sistemi kullanmada 

yaşadıkları sıkıntılar. 

 Çevrimiçi ders/toplantı ve 

öğrenci sayısı sorunu  

 İnternet bağlantıdan 

kaynaklanan sorunlar   
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Soru-Cevap \ Teşekkürler… 

 

 

 

Yasin ÖZARSLAN 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi  

Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

 
İletişim: 

Telefon: 

(+90 222) 239 37 50/1649 

E-posta:  

ozarslan@gmail.com  
ozarslan@ogu.edu.tr  

• 4 Şubat 2011 (3. Gün) 

• G Salonu 16:30-18:30 

• Yüksek Öğretime 
Özelleşmiş Öğrenme 
Yönetim Sistemi 
Çözümü: Açık Kaynak 
Kodlu Sakai Uygulaması 

Eğitim 
Semineri 
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