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EGiTSEL iLETiSiMDE COKORTAMLI TEKNOLOJiK
GELiSMELER

Doc.Dr, Ali ~iM~EK*

6ZET

Teknoloji ve c;agda~ teknoloji kavramlariru teme! alan cahsma yeni ve
gelisen teknolojilerin cgitim, ogretim ve egitim iletisimi alanmdaki
yararlanm savunmakta ve aym zamanda bu teknolojilerin nasil

belirlenmesi ve uygulanmasi gerektigini de aciklamaktadir. Bu
goriisleri desteklemek amaciyla uluslararasi teknoloji yarismda
onemli rol oynayan egilimlere cokortamh teknolojilerin egitime
getirdigi onemli yeniliklere deginerek butun bunlarm bircok
egitim sorununu da ortadan kaldirabilecegi sonucuna varmaktadir.

crats

Egitim iletisimi alarunda oldukca hizh, koklu ve surekli degi§imler

yasanmaktadir. Bu degismeler yalmzca yeni teknolojik olanaklann ortaya
cikmasiyla sirnrh degildir. Egitsel iletisimde basarryi arurmak amaciyla
teknolojiden yararlanma konusundaki anlayis da farkhlasmaktadir. Yakm

bir zamana degin, ogretme-ogrenme sureclerinde teknolojinin rolii,
ogretmeni desteklernek olarak algrlanmaktaydi. Oysa, bugun ogretmenden
bagimsiz bir ogrenme gerceklestirebilen cokortamh teknolojiler basat bir
konuma gelmektedir (l).

Son yillarda cokortamh teknolojileri geli§tirme ve yaygmlasurrna

konusunda belirgin bazi egilimler gozlenmektedir. Bunlann bir bolumii,
egitim kurumlanrun izlemekte oldugu teknoloji politikalanru dogrudan
etkilemektedir. Bu nedenle, egitim alanmdaki yeni teknolojik gelismelere

* Anadolu Universitesi, Iletisim Bilimleri Fakiiltesi
1 D.M. Gayeski (1993). Multimedia for Learning: Development,

Application, Evaluation. Englewood Cliffs, N]: Educational Technology
Publications.
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iliskin egilimleri irdelemek gelecege yorielik saglarn politikalann
olusturulmasma yardim edecektir. Boyle bir cozumleme, oncelikle cagdas
teknoloji kavrammm aciklanmasmi gerektirmektedir.

QAGDA~ TEKNOLOJi KAVRAMI

Teknoloji kavramrnm tarnrm konusunda bir goru§ birligi vardrr.
Ancak yayglll gorii§, teknolojiyi doriamm aglrhkh bir yaklasimla
tarumlamaktadir. Bunun bir yanslmasl olarak da, teknoloji deyince akla
buzdolabi, telefon, bilgisayar gibi aygitlar gelmektedir. Oysa, teknoloji
kavrami, hem sirrec hem de iiriin olarak ele almabilir (2). Siirec;: olarak
teknoloji, bilimsel bilgiyi sistemli bicimde knllanarak uygulamadaki
sorunlara gec;:erli cozumler bulma anlamma gelmektedir. Ornegin, isitme

engelli cocuklarm egitiminde gelistirilen yeni bir yon tern teknoloji olarak
degerlerrdirilebilir. Unin olarak teknoloji ise, bilimsel cabalar sonunda
ortaya cikarrlan ve bir isin yapihs bicimini kolaylasnran araclar diye
tarumlanrnaktadir. Buna bir ornek olarak otomobil verilebilir.

Teknoloji kavrarmna hem surec hem de iiriin olarak bakrldigmda,
teknoloji gelistirme, uygarhk tarihi boyunca insan ya§amllllll cok onemli
bir etkinlik alanr olmustur. insanlar gereksinimlerine bagh olarak siirekli
yeni teknolojik siirec;: ya da iiriinler yaratma cabasi gostermi§lerdir.
Varolan teknolojiler bir siire sonra yetersiz kalmaya baslaymca daha
islevsel teknolojiler gelistirilmistir. Burada en onemli olc;:iit, yeni
teknolojinin verimliligi artirmasi olmustur. Teknoloji geli§tirmede elde
edilen basarrya kosut olarak, iiretilen yeni teknolojilerin kullammi,
toplumsal yasamm her alamnda yaygmlasrmsnr. Bu yayginlasmanm boyut
ve nedenlerini iyice anlayabilmek icin teknoloji gelistirme konusundaki
giincel egilimleri gozden gecirmek yararh olacakur.

TEKNOLOJi GELi~TiRMEDE GUNCEL EGiLiMLER

Son yillarda teknoloji gelistirmede bazi egilimler belirleyici olmaya
baslarmsur. Bunlar yalrnzca egitimle ilgili teknolojiler konusunda gec;:erli
egilim1er olmayip, tiim alanlardaki teknoloji cahsmalanru etkilemektedir.
Uluslararasi teknoloji yansmda onemli bir rol oynayan bu egilimleri §oyle
ozetlemek olanakhdir.

2 R. Heinich, M. Molenda, & J.D. Russel (1993). Instructional Media and the
New Technologies of Instruction. New York: Macmillan.
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Teknolojik Giri§im Ortakhklan

Teknoloji firetimi ya da transferi konusunda artan cabalar uzun
sure birbiririden kopuk ve bagrmsiz olarak surrnustur. Teknoloji
geli~til'menin pahah, zaman ahci, yorucu ve bilgi birikimine dayah bir
surec olmasi nedeniyle son yillarda benzer cahsmalari esgfidumleme
yonundeki ugl'a~lal' yogunluk kazanrmsnr. Hatta bu amacla dunya capmda
bir dizi teknolojik girisim ortakhklan dogrnustur. Halen aym pazarda
birbiriyle yarisan sirketler bile bazi urunleri gelistirmek icin isbirligi
yapmaktadirlar, Ornegin, bilgisayar sektorumm devleri olan IBM ve Apple
yeni bir urun uzerinde ortaklasa cahsmaktadirlar. Bazen bu projeler genis
uretim olanaklanna sahip bir sektor icin son derece onemli buluslarm
yapildigr bir arasnrrna-gelistirme cahsmasma donusmektedir.

Yeni Pazarlar Yaratma

Teknoloji iireten sirketler kendi urunleri icin yeni pazarlar
yaratmaktadrrlar. Bu pazarlann bir bolumu daha once varolmayan ve yeni
iirunle birlikte dogan pazarlardir, Bir bolumii ise, yeni ul'unu de tiiketecek
bicimde genisletilen pazarlardir. Ornegin, mikroyongalar gorece yeni bir
urun olmakla birlikte, pekcok elektronik ortamda kullamlmaktadrr.

Ozellikle bilgisayara dayah teknolojilerin beyni konumundaki bu urunler,
yerine getir-diklerr olaganustu islevle rle teknolojinin etkinligirii

ar trrmaktadirlar. Varolan pazarlar icin geli~tirilen bir teknoloji,
kullamrnda olan bir urunun iyilestirilrnesi anlamina gelmektedir. Oysa,
tumuyle ozgun olan bir teknoloji kendi pazanm yaratmak zorundadrr.
Nitekim, otomobillerde mikro-islerncilerin kullamlmasiyla sayisal sisteme
gecilmesi, pazan genisletme olgusuna guzel bir ornek olusturmaktadir.

Akrlci Yatrrrm Planlamasi

Teknoloji alanmda yatmm planlamasr yapan ulkeler belli alanlarda
egemen olmak istemekte ve bu yondeki ulusal umutlar teknoloji yan~ml

luzlandirmaktadir. Ornegin , Amerikan sirketleri uzun sure elektronik
pazanm ellerinde tuttular, Elektronik dunyasmda Japonlal' egemen olmaya
baslaymca, Amerikan sirketleri elektronik birlesenlerin uretimine yoneldi,

Ancak bu durum, Avrupah sirketleri eridiselendirdi. Simdi bu alanda
acrmasiz bir yan~ma gaze carpmaktadir. Belki de bu yiizden, gelismis
ulkeler, bazi uluslararasr sorunlar uzerirideki politik anlasmazhklari
gel'ek<;:e gostel'el'ek birbirlerine ambargo uygulamaktadnIar. Pazann
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kosullari ne olursa olsun, stratejik insan kaynaklanna sahip olan ulkeler
teknoloji geli~tirme ugra~lanm basanyla surdurmektedirler.

ivedilik Kiiltiinine Uyum

Yeni teknolojiler genellikle verimlilik arusi saglamaktadir. Bu ise,
cmek-yogun bir ure tim anlayisindan robotlarla isletilen bir sisteme gec;i~

anlamma gelmektedir. Kuskusuz, bu degisim sonucunda, cahsanlarm bir
bohimu islerini yitirmekte ve yeni i~ olanaklan aramaya baslamaktadirlar.
[~gi·lCii pazanndaki bu hareketlilik, gelismis ulkelerdeki ortalama bir
iscirii n yasami boyunca yaklasik bes kez is degistirmesine neden
olmaktadir. Kisa sure icinde boylesi bir ortama ayak uydurmak zorunda
kalan cahsanlar daha gecerli meslekler konusunda egitime kaulmakta ve
kendilerini surekli gelistirmenin yollanm aramaktadnlar. j vedilik
kulturune uyurn saglamis hareketli ve iyi egitilrni~ bir i~giicll dunyasi, yeni
dogan meslekler acrsiridan ozellikle Amerikan cahsma yasammm bir
iistiinliigll olarak gorllimektedir.

Cografyanm Azalan Onemi

Teknoloji gelistirmede cografyallln etkisi gittikc;e azalmaktadu,
Eskiden metropol kentlerde yasayan ve buyuk sirketlerin merkezlerinde
cahsan beyinler teknoloji iiretirlerdi. Bu insanlar, yaraticrhklanru genelde
cahstiklari sirketler icin kullamrlardi. Simdi dururn degi~mi~ gorunuyor.
Artik "banliyolu entellektueller" ortaya cikrmsur. Bunlar c;ogunlukla kendi
cvlerinde cahsan ve urettikleri fikirleri diinyanm degisik yerlerindeki
iiretim kuruluslarma satan insanlardu. Nitekim, cogu iiretim sirketi, su
anda iirettigi mallara iliskin yarauci fikirleri disardan satrn alrmsur.
Dahasi, uluslararasi iletisim aglanm kullanan herkes kendi yaranciliguu da
pazarlayabilmektedir. Bilgi artik cok onemli bir giic;:tiir ve yeni gelistirilen
teknolojilerin maliyeti icinde bilginin goreli paYI olaganustfi bir artis

gostermi~tir. Bu nederrle, guncel teknolojilerin c;:ogu "bilgi teknolojisi"
olarak adlandmlmaktadir.

Geleneksel Altyapryr Degi,tirme

Yen i teknolojik urun ler geleneksel altyapryi degi~tirmeyi

gerektirmektedir. Yetersiz bir altyapryla ise kosulan en etkili
teknolojilerden bile istenen verim almamamaktadir. Bunun aciklamasi

oldukca kolaydrr. Teknolojik sisternler bir biitiinliik icinde cahsir ve
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herhangi bir ogedeki uyumsuzluk sistemin tumunii islevsiz kilar. Bu
nedenle, yeni teknolojileri transfer ederken uyum sorunu dusiinulmelidir.
Ornegin, bugunku geleneksel televizyon altyapisiyla yuksek cozunurluklii
te1evizyonlardan verim elde etmek oldukca zordur, Diinya olc;eginde bir

hesaplama yapildrgmda, bir milyara yakm yuksek cozimurluklu televizyon
ahcisi ve bunlara yaym yapacak iiretim donamrm gerekmektedir. Dahasi,
yeni altyapi gereksinimi, yalmzca donammla smrrh degildir ve maliyetten

baslayip kullarncilarm begenilerine vanncaya degin pekcok ogenin
dusunulmesi gerekmektedir.

Bireysel Seceneklere Saygi

Yeni teknolojiler gelistikce insanlar istedikleri uir ve miktardaki

bilgiye daha kolay ulasabilmektedirler. Cecmise oranla bilgi kaynaklan
uzeriride devletin denetimi azalmakta ve bilginin akisi evrensel diizeyde

gerc;ekle§mektcdir. Bu alanda ozellikle dogrudan iletisim uydulan oriemli
bir 1'01 oynamaktadir. Uydularm sagladlgl aktarim kolayhgmm yanlSlra,
bireysel secencklere dayah esnek bir sunum yapabilen bilgisayarh
teknolojilerin ()zgiirle§meye yardimci oldugu sik vurgulanmaktadir. Hatta,
Gaudin "bir iilkede niifusun yiizde onundan fazlasi telefona sahip ise, 0

iilkeyi hicbir diktator yorietemez" demektedir (3). Yine, Sovyetler
Birliginin dagilrnasr sirasindaki son darbenin en oriemli basarisizhk
nedenleri arasinda komunistlerin Internet baglanusiru gozarch etmeleri

gosterillllektedir. Bu demektir ki, c;agda§ teknolojiler, bireysel ozgiirliik ve
seceneklere saygih olrnayi ongormektedir. Ashnda bu, kisisel yasamdan
baslayip uluslararasi iliskilere degin uzanan bir surectir,

Surekli Kapasite Artl§l

Cunumuzde yaygm bicimde kullamlan turn teknolojiler hacirn
olarak kucuhirken kapasite olarak buyumektedirler. Bu yondeki egilimler,

buyuk o lcfide , aras trrma-ge lis tirme cahsrnalarrrun cok degi§kenli
sonuclarma dayanmaktadir. Bir teknolojinin kapladigi yer itibariyle biiyuk
ol masi, onun daha guc;lii oldugu anlamma gelmez. Dahasi, bazen kircuk

ve tasmabilir teknolojiler yeglenmektedir. Bir ornek vermek gerekirse,
bundan otuz yll once iklimleridirilmis kocaman bir odayi kaplayan
tonlarca agIrhktaki bir bilgisayann yapugi isi, bugiin ucakta yolculuk
yaparken bile kullanilabilen bir dizusni bilgisayan daha etkili bicimde

3 F. Vasseur (1993). Gelecegin Medyalan. Cev: G. Ustun , istanbul: Iletisim
Yayinlan-Cep Universitesi.
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yerine getirebilmektedir. Oysa, mikro-islerncilerdeki birlesenlerin saYlsl
siirekli artmaktadrr. Bu durum, birlesenlerin hacim olarak ne denli
ku(,,:uldugunun bir gostergesidir.

Olaganustu Fiyat Dusmefer!

Yeni teknolojilerin gelistirrne maliyetleri genellikle cok )'liksektir. Bu
nedenle, yeni bir iirunun birim sans fiyan pahah olmaktadir. Ancak,
birkac yil icinde fiyatlar buyirk oranlarda diisme gostermektedir. Ornegin,
bilgisayar fiyatlan her yil yuzde yirrnibes oranmda azalmaktadir. Ne val' ki,
bu dururn, pazara yeni surulen urunler icin gecerli degildir. Burada,
teknolojik urimleri satm alacak insanlann karsisina ciddi bir ikilem
cikmakradrr. Yeni bir urun satm almdigmda islevsel olmakta fakat pahahya
gelmektedir; birkac yilhk bir urim satm ahndigmda fiyat du§uk olmakta
ama yapilabilen i§ de simrh kalrnaktadir. Acaba dogru karar nedir? Her
durumda ideal olacak bir karar onermek zor goninmektedir. Vine de,
izlenmesi gereken en uygun yol sudur: Herhangi bir teknolojik iirun satm
ahnacaksa once bir maliyet-yarar (,,:ozumlemesi yaprlmahdir. Yapilan
harcama, karsilanacak gereksinime degecekse, zaman yitirmeden teknoloji
transfer edilmelidir. Eger degmeyecekse, satm alma karan bir sure
ertelenebilir. Bu noktada, islevsel kullamm ve teknolojinin getirisi
onemlidir.

Ile tisim Sektorfinun Ondertig!

Teknolojik geli§menin hizi degisik sektorlerde cok farkh duzeylerde
yasanmaktadrr. Gelismenin en hizh oldugu sektorlerin basmda iletisim
dimyasi gelmektedir. Uzmanlann yapugi yordamalar cok ilginc sonuclar
ortaya koymaktadir. Ornegin, son otuz yilda iletisim alamndaki geli§me
otomotiv sektorunde gerceklesseydi, guncel bir otomobilin sesten hizh
duruma gelecegi, diinya ile ay arasmdaki uzakligr bir damladan daha az
benzinle alacagi ve fiyatrru n da yikama ucretiriden az olacagi
soylenmektedir (4). Gercekten, son ceyrek yuzyildir iletisim alanmda
surekli yeni araclar iiretilmekte, varolanlar iyilestirilmekte ve bunlar genis
kitlelere yaygmlastmlmaktadir. Cecmiste azmhk teknolojisi olarak gorulen
telefon bile bugun siradan bir gereksinim haline gelmistir. Dahasi, egitim
alamnda kullarulan teknolojilerin (,,:ogu baslangicta birer "iletisim
teknolojisi" olarak dogmustur.

4 A.g.k.
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Ergonomik Tasarrm Anlayisr

Yeni teknolojiler gelistirilirken ergonomik tasanm anlayisi on plana
crkmaktadir. Pekcok urunun gelistirilmesinde muhendisler onemli 1'01
oynarmslardrr. Ancak, yalmzca miihendislerin bakis acrsiyla iiriin
gelistirmenin artik yeterli olmadisi vurgulanmaktadir. Bu nedenle, yeni
teknolojilerin tasanrm icin degisik alanlardan uzmanlann kauldigr ekipler
kurulrnustur. Sozkonusu ekipler, teknolojik iirunlerin gefistlrilmesi
sirasmda ozellikle uzay kullarurru, ses, isrtma, hacim, havalandirrna, renk,
aydmlatma, bicirn ve yerlesti rrne gibi degi§kenleri dikkate
almaktadular(5). Artrk bir iiriinii satin ahrken cekici, kullarush ve
uyumlu olmasma ozen gosterilmektedir.

Hizmet Tfimlest.irmefi Aglar

Bir teknoloji ne denli giic,;lii olsa da, genellikle tek amaca donuk
olarak gelistirildigi icin kullamm alam smirh kalmaktadir, Bu srrurhhgi
asmak amaciyla yeni teknolojiler birden fazla isi yapabilecek bicimde
tasarrmlanmaktadir (6). Kuskusuz, bu, sozkonusu teknolojinin
maliyetini ve ergonomisini olumsuz etkilemektedir. Buna bir c,;oziim
olarak, degisik teknolojileri, sayisal bir ag uzerinde birlestiren tumlesik
sistemler uretilmistir. Bu sistemler, bilgisayar denetimli cahsuklarr icin
cok az sorunla karsilasilmaktadir. Ornegin, Fransa'rnn Rennes bolgesinde
doktorlar videokonferansla birbirlerine baglrdrr ve gereksinim
duyuldugunda karsihkh yardim alabilmektedirler. Bu ag uzermde ball
egitim etkinlikleri de yurutiilmektedir. Aynca, fotograf ajanslan bu sisteme
uyedir. isteyen basin kuruluslarma giincel olaylann yuksek c,;oziiniirliiklii
resimleri gonderilmektedir. Aym agl kulllanarak tren bileti bile satin

ahnabilmektedir. Gelecekte bu tur aglann yaygmlasacagi ve uluslararasi
bir kapsam alamna kavusacagi tahmin edilmektedir (7).

Genel cizgileriyle ozetlerien bu teknolojik gelisme egilimlerinin,
egitsel ileti§im alanrnda bir dizi yanslmasl gozlenmektedir. Bunlann

5 A. Kumtepe & A. Simsek 0996, EyIiiI). "Egitim Ortamlanrun Ergonomik
Tasarum", Uludag Universitesi Egitirn Fakiiltesi Dc;iincii Egitim Bilimleri
Kongresi'nde Sunulan Bildiri. Bursa.

6 T.K. Landauer (994). "GiiC;Iii ve Bilgili Teknoloji Dimyasmda Egitim". Cev: A.
Simsek. Marmara Universitesi Egitim Bilimleri Dergisi. 6, s.175
186.

7 A. Sirnsek (996). "Bilgi Toplumunda Egltsel Yonelimler". Kurgu. Eskisehir:
Anadolu Universitesi Iletisim Bilimleri Fakiiltesi Yayrru, 14, s.241-247.
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oriemli bir bolurnu, cokortamli ogrenme teknolojilerinin ayirdedici
ozellikleri olarak ortaya crkmaktadir. Yeni teknolojilerin (agda§ ogretim

surecleri uzerindeki etkilerini iyice anlayabilmek icin bu ozelhklerin
ayrm n h bicirnde tartisrlrnasi gerekmektedir. Ancak, bundan once
cokortamh ogretim kavrarru acrklanmahdrr.

C;OKORTAMLI 6GRETiMiN TANIMI

Egitim teknolojisi alarundaki hizh geli§meler, uygulamalan

iyil es tirrnerrin yamslra, kavramsal duzeyde de o n ern li yenilikler

yaratmaktadir. Sozkonusu yenilikler nedeniyle, kahci ve kapsayici tarumlar
yapmak gittikce zorlasmaktadrr. Bu olgu, ozellikle cokortamh ogretim
konusunda yasanrnaktadir. Nitekim, coklu ortam kavrammm baslangrctaki

ve bugiinkii tammlan arasmda ciddi farkhhklar varchr. Gecmiste, birden
fazla teknolojinin birbirlerini destekleyecek bicimrle ise kosulmasi coklu

ortarn kullamrrn olarak degerlendirilmi§tir. Oysa, bugiin cokortamh
ogretim, "sisternin merkezinde bilgisayann yer aldlgl ve ogretimin birbirini
tamamlayan turnlesik kaynaklarla sunularak ogrencinin etken kllmchgl
egitsel bir uygulama" olarak tarumlanmaktadn.

Burada tammlandigi bicimiyle, cokortamh ogretimde yazl, resim,

veri, ses, grafik ve hareket onceden belirlenmis ogretim arnaclari
dogrultusunda kaynastrrt lmaktadrr. Aynca, cokortamh bir ogretim
prograrmrida icerigin akisi, miktan, turu, kalrbi ve suresi iizerinde

etkilesimli ogrenci denetimi uygulanmaktadrr. Cokortarnh teknolojilerin
getirdigi bu nir yenilikler, geleneksel egitim sistemlerinin alternatif bir
bakis acisiyla sorgulanmasma neden olmaktadir.

C;OKORTAMLI TEKNOLOJiLERiN EGiTSEL 6ZELLiKLERi

(~agda§ teknolojik geli§melerin ortaya pkardlgl en yeni ve gu(lii
olanaklari belli bir sistem bihllIlliigti icerisinde birlestirerek ogrencilerin
hizmetine sunan cokortarnh teknolojilerin egitime getirdigi onernli

yeniliklcri kisaca §oyle ozetlemek olanaklidir.

Sayisal Veri i~leme

Cokortamh tcknolojiler genelde sayisal kayit ve yaYlll anlayisma
dayanmaktadtL Bu ycnilik, orrieksel kayit yaklasrmrna g()re onemli bir
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ustu n luk tur. Orneksel yakl asrm da, h icb ir ayi kl arna i sle m i

gerceklestirilmeden kayit yapildrgi ve gonderilen isaretler surekli elektrik
dalgalan b ic im i n d e ta§llldlgl icin giirii1 tu ogesi ortadan
kaldrnlamamaktadir. Aynca, yapilan kayitlar kisa siirede yipranmakta ve
kullamlmaz bir duruma gelmektedir. Orneksel kayitlarda karsilasilan bir

baska sorun, programm akisi dogrusal oldugu icin istenen bohimlere
amnda ve hizh bicimde ulasma gii<;;liigiidiir.

Sayisal teknolojiler, bu sorunlann cogunu ortadan kaldrrmaktadir.
Kodlama islerni yapihrken, gonderilecek isaretlere 0 ya da 1 kiimelerinden
olusan ikili bir sistemle kodlar verilmektedir. Olumlu kod numarasiyla
kayit edilmeyen ogeler birer iletisim engeli olarak degerlendirilmekte,
boylece giiriiltii engellenmis olmaktadrr, Kaydedilen isaretler arahklanmis

bir noktalar dizisi olarak aynsurildigr icin erisim suresi de kisalmaktadir,
Dahasi, istenen bohrmler yeniden islenebilmekte ve her turlu duzeltme ya
da donusturme yapilabilmektedir, Nitekim, sayisal teknolojilerle iiretilen

cokortamh bir ogre tim yazihminda sinemadaki kadar net gon1ntil ve ses
elde edilmektedir (8). Ornegin, bir yanardag patlamasi sirasinda ortaya

cikan alevlerin yaratugi gorunumu kendi dogalhgl icinde ve yiiksek

cozunurluklu olarak gosteren cokortamh bir program, ogrenciyi
neredeyse olaym gerceklestigi yere gotiirmektedir. Dolayisryla,
sayisallasmanm getirdigi kayit ve yaym ustunlukleri, ogrenme yasannlariru
daha etkileyici kilarak, kahci bicimde ogrenmeye yardim etmektedir.

Dogrudan Erisim

Sayisal kayit sirasmda, her isaret ya da ileti kumesi belirgin kodlarla
tarumlandigr icin programm istenen boliimune ulasmak son derece kolay

olmaktadir. Burada yapilmasi gereken §ey, kullamcmm izlemek istedigi

bolumun baslangrc rakammi girmesi ya da meniiden secim yapmasidir.
Girdi aracmdan kendine gelen komutlan degerlendiren mikro-islernci,

programm sayisal olarak tammlanan bolumune gitmekte ve gosterime
baslamaktadir. Kullamci, istedigi an gosterimi durdurup baska bolumleri
izleme olanagma sahiptir. Boylece, sayrsallasnrma teknojileriyle, dogrudan

ve hizh bir erisim saglanmaktadlr.

Egitim acismdan bunun cok onemli dogurgulan vardir. Herseyden
once, programm isleyisi ogrencinin denetimine gecmektedir. Ogrenci,

8 S.Ambron & K. Hooper (1990). Learning with Interactive Multimedia:
Developing and Using Multimedia Tools in Education. Redmond,
WA:Apple Computer.
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tamamlayacagi ogretime iliskin bagimsiz kararlar verebilmekte ve program
her ogrencinin bireysel farkhhklanna saygl gostermektedir. Ogrencinin
kendi ogrenme gereksinimlerini tammlamakta ve uygun kararlan vermekte
zorluk cektigi durumlarda ise , bilgisayann veri islerne giiciinden
yararlamlarak "uyarlamah" bir ogretim yapilabilrnektedir. Bu, her ogrenci
icin en uygun program akisinm belirlenmesi ve ic;erigin buna gore
sunulmasi demektir. Baska bir secenek olarak da, ogrencinin suregiden
basansi bilgisayar tarafmdan degerlendirilerek "damsrnanhk" anlayisiyla
bazi karar orierileri sunulmakta, fakat son karan ogrencinin kendisi
vermektedir.

Ogretim sirasinda, cokortamh teknolojilerin dogrudan errsim
gucimden yararlanilarak verilecek kararlar cok cesitli olabilir. Ogrenciler,
daha onceden bildikleri konulan atlamak isteyebilirler. Sikildiklarmda,
daha eglenceli bolumlere gecmeyi deneyebilirler. Acrklamasmi okuduklan
bir olgunun dogal olusumunu gorsel olarak izlemekten zevk alabilirler.
Ekranda resmini gordiikleri bir hayvanin sesini duymayi dusleyebilirler.
Ozerinde cahstrklari bir konuda hazrrlanan testi alarak basarrlarrru
smayabilirler. Yeni kazandiklan egitsel yasantilan onceki deneyimleriyle
birlestirmek amaciyla kavramsal haritalar olusturabilirler. Turn bu
olasihklar, cokortamh teknolojilerin dogrudan erisim gucunun ogretme
ogrenme sureclerine sagladlgl katkilar olarak degerlendirilmelidir.

Srkratrrrlmrs Bilgi

Cokortamh ogretim yazrhrnlarma olaganustu miktarda bilgi
yiiklenmektedir. Bu bilgiler yalmzca metin biciminde olmadigi icin genis
yer kaplamaktadir. Ozellikle ses ve hareket ogeleri programlann onemli
bir bolumunu olusturmaktadir. Aynca, daha nitelikli goruntu elde
edebilmek amacryla en kiiciik ayrmtrlari bile yansitan ozel bir kodlama
sistemi kull arn lmaktad rr. Bu durum, be llegi birkac megabyte
biiyiikliigiindeki tipik bir bilgisayar disketi icin ciddi sikinu lar
yaratmaktadir,

Yer sorununa bulunan bir cozurn, kompakt disk teknolojisinden
yararlanmaktir. En azmdan 650 MB degerinde bellegi olan bir CD-ROM,
son derece biryuk bir kapasite anlarmna gelmektedir. Bu nedenle, ozellikle
veri tabanlanm iceren cokortarnh yazrlrrnlar genelde bu teknojiyi ise
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kosmaktadrrlar (9). Ne var ki, her bilgisayarda CD-ROM siirikiisii

olmadigi icin bu cozum fazla yaygmhk kazanarnarmsur.

Bulunan bir baska <;:oziim, srkrstrrrna teknolojisinden
yararlanmaknr, Bu yontemin manugr oldukca basittir. Bir programa
yiiklenen bilgilerin turnii esdegerde yararh ya da kullarnsh degildir. Bu
nedenle, goriintiilerde bir orneklemeye gidilmekte ve gereksiz bolumler

ozel olarak ayiklanmaktadrr. Zaten cok kullamlan isaretlere kisa, az
kullamlanlara uzun kodlar verildigi icin ilgili boliimleri saptamak

kolaydir. Ornegin, fakslanan bir belgenin her satmnda cok sayida beyaz
cizgi ile az sayida siyah cizgi vardrr. Siyahlar tarama cizgisidir. Faks
makinesi, yalmzca siyah cizgileri aylran beyaz cizgilerin uzunluklanm
gondererek sikrstirrna islernini gerc;ekle§tirmektedir (l 0). Ancak,

sikistirma teknolojisinin kullaruldigi bir programdan yararlanabilmek icin
ayrrsnrrci bir yazrhrna gereksinim vardir. Bu nedenle, sikrstrrrcr ve

aynstmci yazihmlar birlikte sanlmaktadir.

Bu teknolojik ozelligin ogrenciler icin yaran, birbiriyle iliskili olan

cok genis bilgi kiimelerine aym program icinde ulasilabilmesidir. Gogu

zaman, teknoloji destekli ogretim yazrlimlarmdaki icerik oldukca
smrrhdrr. Bu programlar, genis bir konunun dar bir bolurnumi
ogretmektedirler. Bu yuzden, yeni teknolojilerin bir konuyu ogretmek icin
degil, ogretmeni desteklemek amacryla kullarnlrnasmm daha uygun
olacagr yonuride bir anlayis yerlesmistir. Cokortamh teknolojiler, bilgiyi
sikisurarak aktarirmm kolaylasnrrna ya da kapsamh bir icerigi sunabilme

gucleriyle bu anlayisi yikmaktadir.

Derinltgine Etkilestm

Cokortamh ogretimin en onemli ozelliklerinden biri de, ogrencinin
kullandigi ogrenme sistemi ile etkilesmesine olanak tarnrnasrdtr. Bu

ogrenme sistemi genellikle bilgisayara dayah bir teknolojidir. Ogrenci,
neleri ogrenmek istedigini sisteme bildirmekte ve onun istedigi' bicirnde
sunu yapilmaktadir. Boylece, etkili ogrenmeyi hedef alan bir insan-makine
etkilesimi kurulmus olmaktadir. Ancak, etkilesim degisik diizeylerde
gerceklesmektedir,

9 A.E. Bassen & C.W. Orwig (1993). New Technologies for Education.
Englewood, CO: Libraries Unlimited.
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Birinci duzeyde etkilesim cok stmrlrdir. Icerigin akisi biiyiik olciide
dogrusaldrr. Ogrencinin fazla bir denetim olanagi yoktur. Yine de,
program, o n cede n belirlenen noktalarda duracak b i ci m d e
tasanmlanabilir. Bu noktalara gelindiginde, ogretmen aciklamalar yapar
ya da tartisma baslatir. Birinci diizeydeki programlar, cogunlukla kisa
siirede degismeyen icerik alanlannda ve geleneksel smif ogretimini
desteklemek amaciyla kullamhr.

ikinci diizey etkilesirnde, ogrenciden gelen komutlan degerlendiren
mikro-islernci, icerik akrsuu ogrencinin istegine gore yorilendirir.
Programdaki etkilesimli cerceveler gene1de sorular, ahsurrnalar, memiler
ve oyunlardan olusur. Bu noktalarda, ogrenci secimini uygun girdi
araciyla sisteme bildirir. Sistem, girdiyi degerlendirir ve geribildirim
saglar. Bunun sik yinelenmesi, etkilesimi ve ogrenci katihrmm artirn.
ikinci diizey programlar, icerik yaplSlmn gorece yahn oldugu alanlarda ve
kficfik kiime ogrctiminde islevseldir.

Ol,:iincll duzey etkilesimde, bilgisayann giicli programlll esuekligini
arn n r ve ogrenci tepkileri yoluyla iletisimi zenginlestirir. Bu diizeydeki
programlarda cok cesitli girdi araclari kullarulabilir. Hatta, acik uclu
sorular bile yamtlanabilir. Ogrencilerin verdikleri yam tlann ayrmuh
kayrtlari da tutulabilir. Ucuncu duzey programlar, l,:ogunlllkla il,:crigill
guncellestirme gerektirdigi alanlarda ve bireysellestirilmis ogretim icin
basarih sonuclar vermektedir.

Etkilesimin duzeyi genellikle onun niteligi ve karrnasikhgrna
baglidir. Bu durum, ise kosulan ortamdan bagllllsiz bir snuflamayi
gerektirmektedir. Soruna bu acidan bakan Schwier ve Misanchuk (11),
yine IIl,: Iii ama farkh bir siruflama yapmaktadrrlar. Tepkisel etkilesim,
sunulan uyaricilara ogrencilerin tepki vermesi ya da bir soruyu yamtlarnasi
tliriindedir. Etken etkilesimde, ogrenci secirn yapmamn ya da uyarrcilara
tepki vermenin biraz daha otesine gitmekte ve tasanmcuun koydugu
sunrlar icinde acimlarnalar gerceklestirmektedir. Karsihkh etkilesim, yapay
zeka ya da sanal gen;eklik tasanmlanna davanmaktadir. Burada, ogrenci ve

sistem karsihkh olarak birbirlerini yonlendirmektedirler.

Turu ya da duzeyi ne olursa olsun, anlamh bir etkilesim icin
c,,:okortamh tekno lojiler dikkate deger olanaklar sunrnaktaduIar.

11 R.A. Schwier & E.R. Misanchuk (1993). Interactive Multimedia
Instruction. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.
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Ogrenciler kendi ogrenme gereksinimlerini sisteme bildirmekte ve sistem
bu gereksinimleri degisik islevleri yoluyla karsrlamaktadrr. Etkilesirnin
diizeyi arttikca dogal dildekine yakm bir iletisim kurulrnaktadrr. Bu da,
etkili ogrenme icin oldukca onemlidir.

Dosya Icinde Yiizme

Asm miktarda bilgi yuklenen bir programda kullamcirnn istedig]
bilgilere en kisa surede ve kestirrne yollardan ulasabilmesi icin dosya-ici

yuzrne kacmilmaz olmaktadrr. Hicbir kullamci, bir programdaki bilgilerin
tumune aym duzeyde gereksinim duymaz. Kullarncilar genelde secici
davrarurlar ve bunu kullandrklari teknolojinin dikkate almasirn isterler.

Dahasi, pekcok kullaruci, uzerinde <;ah~tlgi konuyu yeniden yapilandirarak
ozgiin iliskiler kurmak isteyebilir. Bu alanda cok sayida teknoloji olmakla
birlikte, ozellikle hipermedia anlayisma dayanan cokortamli teknolojilerin

bazrlari dogrudan bu i~ icin gelistirilmistir.

Hypertext, dosya ici yuzme olanagirn en ust duzeyde saglayan
teknolojilerden biridir. Bu teknolojinin hizmete sunulmasi yeni olmakla
birlikte , kavramsal kokerileri, yiizyrhrmzm birinci yansma degin
uzanmaktadir. ABD Baskam Franklin Roosevelt'in notlar ve bilgiler altmda
ezilmesini onlernek amacryla darnsmanlarmdan Vanevar Bush 1940'larda
bir dusunce ortaya atrmsnr. Buna gore, baskanm bir belgeden otekine
dolasabilmesini olanakh kilacak bir sistern gelistirilmek istenrnistir.

Doriemin kosullarmda bazi ilerlemeler saglanrrus, fakat bugfinku anlamda
onernli sayilabilecek diizeyde bir verim almamarmstir. Hypertext kavrarmru
ilk bulan ise bilgisayarlan kullanarak 1960'larda oncu uygulamalan

tasarlayan Ted Nelson olmustur.

Dosya-ici yuzmeyi gerceklestirebilmek icin Hypertext iki temel ogeyi
kullanmaktachr. Bunlar, duglImler ve hatlarchr. Diigiimler, genelde
icerigin odaklanma noktalandir ve <;ogu zaman kavramsal bir yapilanmaya
dayanu. Hatlar ise, iliskili ogeler arasmda baglanularm kurulmasmi
saglayan cizgilerdir. Bu cizgilerin yogunlugu, icerigin alt boyutlan arasmda
siki bir baglanurun karutidir. Ancak, dosya-ici yuzmeyi saghkh bicimde
ger<;ekle~tirebilmek icin kullanicimn iyi tamrnlanrms komutlar verrnesi

gcrekmektedir.

Egitim alanmda Hypertext ortarm hizla yaygmlasmaktadir. Bu
yaygm lasma, ashnda ogrenmeye il iskin kuramsal temel ler i de
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degi§tirmektedir. Davramsci anlayism bir uz antisi olarak ogretim
uygulamalannda uzun sure egemen olan ve ogrencinin mutlaka be1irtilen
bicimde tepki vermesini ongoren yerlestirilmis stratejiler artrk onemini
yitirmektedir. Bunun yerine, icerigi, ogrencilerin kendi deneyim ve
gereksinimlerine gore yapilandirabilmelerine firsat veren niretilmis
stratejiler on plana cikrnaya baslarrusur (12). Bu stratejilerin uvgulandigi
programlarda, ogrenciler, d osya-ici yiizme olanagrru kullanarak
yaraucihklanrn gelistirmekte ve bireysel buluslara yone1mektedirler. Zaten,
~agda§ egitim kavrarm da bu yonde degismektedir.

SONDe::

Egitim iletisimi alamnda ortaya cikan ge1i§meler icinde cokortamh
teknolojiler onemli bir yer tutmaktadn. Ancak, gelisme egilimleri yalmzca
yeni teknolojilerin iiretilmesiyle sirnrh degildir. Cokortamlr ogretim
kavrarrunm dogmasryla birlikte, oteden beri kullamlmakta olan egitim
teknolojileri de onemli bazi uyarlamalar ge~irmektedir. Artik kitaplarm
yerini kompakt diskler almakta, egitsel te1evizyon etkilesimli bir sistem
haline ge1mekte, ge1eneksel dergiler elektronik biiltenlere donusrnekte,
telefona karst videokonferans uygulamalan gellstirilmekte, deney
yapmanm uygun olmadrgi durumlarda sanal ger~eklik kullamlmakta,
kiitiiphanelerden cok bilgi otoyoluna basvurulmakta ve okullara bir
alternatif olarak tumlesik ogrenme aglan yaygmla§maktadlr.

Egitim dunyasmda boylesine onemli teknolojik geli§meler
yasarurken , pekcok iilke heniiz saglam bir teknoloji politikasi
olusturamarmsnr. Dolayisiyla, plansiz bicimde ytiriitiilen teknoloji
transferi, sistemi iyilestirmekten cok yeni bir sorun odagi yaratmaktadir.
Bu konuda yapilmasi gereken §ey, eldeki gereksinimler ile bunlan
giderebilecek aday teknolojiler arasmda bir baglanti kurrnaknr,

Cokor tamli teknolojilerin sagladlgl olanaklar, buguriku ve
gelecekteki pekcok egitim sorununu ortadan kaldirabilecek nitelikte
gortmmektedir.

12 A. Simsek & D. Deryakulu (1994, Nisan). "Kubasik Kumelerde Akran
Etkilesimini Arnrmarun Bir Yolu Olarak Turetimci Ogrenme". Cukurova
Oniversitesi Egitim Fakirltesi Birinci Egitim Bilimleri Kongresi'nde sunulan
bildiri. Adana.
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