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Nereden geldik?
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Nereden geldik?
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Nereden geldik?
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Fiziksel Arayüz
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Komut Satırı
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Grafik Arayüz
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Grafik Arayüz
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Yeni Grafik Arayüz
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Web Dünyası
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http://www.microsoft.com/misc/features/features_flshbk2.htm


18.03.2010

6

Yenileşme
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•VİDEOLAR
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Yeni Nesil
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Zamandaki değişime bağlı olarak

Problem

Yaşanılan çevrede Sayısal Teknolojiler kolay erişilebilir bir hale geldi 

Yeni teknolojilerle içli dışlı olma ve sürekli kullanma şansı kullanıcıların 

düşünme sistemlerinde ve beyinlerinde yapısal değişime neden oldu.

Öğreticiler ise eskiden olduğu gibi öğretme işlemine devam ettiler.

Sonuçta öğreticiler ve öğrenciler arasındaki iletişim azalmaya başladı ve ..

Eğitim Sistemleri yetersiz kaldı çünkü sistem bugünün öğrencilerini 

eğitmek için tasarlanmamıştı....
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Sayısal Vatandaş Kime Denir?

Günümüzün  öğrencilerini artık Sayısal Vatandaşlar olarak 

tanımlayabiliriz. 

Bu vatandaşların anadili/leri, bilgisayar programlama dilleri, 

video oyunları ve İnternet’tir.

Bilgisayar oyunları, e-mail, 

İnternet, cep telefonları ve 

anlık mesaj servisleri bu 

vatandaşların hayatlarının 

vazgeçilmez araçlarıdır.

16

Sayısal Vatandaş Kime Denir?
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Günümüzde bir Lise öğrencisi (USA; 2001) zamanının;

< 5,000 saatini okumaya harcarken,

> 10,000 saatini video oyunlarıyla geçiriyor ve

> 20,000 saat televizyon seyrediyor.

Sayısal Vatandaş Kime Denir?

18

Bugün 12 yaş üstü olanların büyük kısmı Sayısal Göçmenlerdir.

Her ne kadar Sayısal Göçmenler bulundukları ortama uyum 

sağlasalarda geçmiş paradigmalarından gelen ve onları geçmişe 

bağlayan izleri taşırlar.

Örneğin;

İletişimde İnternet’i mecbur olmadıkça kullanmazlar.

Bir programı, kullanarak öğrenme yerine kullanıcı kılavuzundan                

okuyarak öğrenmeye çalışırlar.

WEB sayfalarını ve e-mail mesajlarını yazıcıdan çıktı alarak 

okurlar.

Sayısal Göçmen Kime Denir?
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Sayısal Göçmen Kime Denir?
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Sayısal Göçmen Öğreticiler bu çağın sayısal dilini kullanmadıkları 

için öğretim yapmaya çalıştıkları grupla iletişim kurmakta 

zorlanırlar çünkü bu çağın vatandaşaları artık başka bir dil 

kullanmaktadır.

İletişim Sorunu

Sayısal Göçmen Öğreticiler bu işi yaparken bütün öğrencilerin 

eskiden olduğu gibi aynı olduklarını kabul eder ve atalarından 

öğrendiği yol ve yöntemle öğretime devam ederler.
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Sayısal Vatandaşlar

Hızlı bilgi akışına alışkındırlar(paralel 

işleme ve/veya çoklu task gibi).

Yazıdan okuma yerine grafik gösterimi 

tercih ederler.

Tesadufi erişimi tercih ederler.

Ağ ortamında daha üretken olurlar.

Ciddi işlerde bile “Oyun” oynayarak 

çözüm üretmeyi tercih ederler .

Sayısal Göçmenler

Yavaştırlar.

Adım adım uygulamaları 

tercih ederler.

Bir seferde bir iş 

yapmaktan hoşlanırlar.

Bireyseldirler

İşlerini çok ciddiye alırlar?

Öğrenme Önceliklerinin Kıyaslanması

22

Sayısal Vatandaşlar eski 

öğrenme yöntemini 

kullanmaya devam etsinler?

Çözüm Nerede?

Sayısal Göçmen Öğreticiler Yenisine 

uyum sağlasınlar?

X
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Yöntem:

Öğreticiler öğrencileri ile iletişim kurmaları sırasında;

hızlı düşünüp hızlı uygulamalıdırlar

adım adım uygulamaları azaltmalıdırlar

birden fazla taskı düşünmeli ve tesadüfi erişime        

olanak sağlayan öğretim ortamlarını tercih 

etmelidirler.

Değişim için akılda tutulması gerekenler!

24

İçerik: 

Geleneksel : Yazma, Okuma, Aritmetik ve Mantıksal 

düşünmeye dayalı... 

Gelecek : Sayısal/Teknolojiye dayalı. Yazılım, donanım,  

robotik, genomik vb. Tabanlı. Ayrıca, etik, politik, sosyal 

ve diğer etkileşimlere açık...

Yöntem ve Uygulama Ne Olmalı?
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Sayısal Vatandaşlara onların dili kullanılarak hem 

Geleneksel ve hemde Geleceğin kullanacağı 

içerik aynı anda nasıl sunulabilir? Sunulabilir mi?

Geleneksel içerik yeni sayısal yöntemler 

kullanarak uygun formata dönüştürüldükten sonra 

kullanılabilir.

Yöntem ve Uygulama Ne Olmalı?
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Eğer sayısal Göçmen Eğitimciler Sayısal Vatandaş 

öğrencilerine erişmek istiyorlarsa değişmek 

zorundadırlar.

Bütün bilim alanları/yaş grupları için öğrencilerin 

yardımı ile yeni Sayısal Yöntemlerin geliştirilmesi  

gerekmektedir.

Sonuç
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Hem Sayısal Yarılmanın (Digital Divide) derinleşmesini 

engellemek ve hemde yarının Sayısal nesillerinin 

doğru eğitilmesinin sağlanmasında en basit çözüm 

öğretmenlerin bu değişime hazır hale getirilmesi ile 

olasıdır

Bu tanıyı koyduktan sonra yapılması gereken bu kadar 

çok sayıda insanı hangi yöntemle nasıl eğitebiliriz.

Çözüm Önerileri!
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“Küresel bilimin otoyolundaki
yayalar“ olmamak için

Internet’i Etkin Kullanmalıyız
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Yeni Teknolojiler
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Web 2.0

Wiki

Simulations

Games

Facebook, Myspace

Webquest

Videoblog

Youtube

Forum

Podcasting
OpenCourseware

•Web-Log kelimesinden türetilen bloglar, yazarların herhangi bir 
konu hakkında hızlı ve kolay şekilde yorumlarını, bağlantılarını, 
yazılarını, resimlerini, ve videolarını paylaşmalarını sağlayan web 
siteleridir (Martindale & Wiley, 2005).

• Blog düşüncelerinizi hızlıca gönderebileceğiniz, insanlarla 
etkileşime geçebileceğiniz kullanımı kolay web sitenizdir. Üstelik 
çoğu ücretsizdir. 

•Blog “Web Log” deyiminden türetilmiştir. Türkçe karşlığı olarak 
“web günlüğü”, “günce” gibi kelimeler kullanılabilir. "Blog" kelimesi 
fiil olarak bir blogu sürdürmek veya bloga içerik eklemek olarak da 
kullanılabilir.

Blog Nedir?

30



18.03.2010

16

Veri girişlerinin dergi stilinde yapıldığı ve ters kronolojik sıra ile görüntülendiği 
kullanıcı-kaynaklı (user-generated) bir tür web sitesidir.

Altun’a göre, bloglara erişen kişiler, okuyucular ve yazarlar diye ayrıldığında, 
okuyuculara göre bloglar “web sayfalarından farksızdır” ; yazarlara göre 
bloglar, “HTML bilgisi olmadan, dosya transferi işlemlerine ve özel bir yazılıma 
ihtiyaç duymadan web sayfası oluşturmayı ve düzenlemeyi sağlayan yazarlık 
sistemidir.”

Blog Nedir?

31

32
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blogger.com

Birkaç Blog Servisi

33

wordpress.com

Birkaç Blog Servisi

34
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Birkaç Blog Servisi

blogcu.com
Türkçe hizmet veren blog servisi

35

Sayılarla Bloglar

36

 2007 rakamlarıyla 66.6 milyon blog vardır...

www.technorati.com 2008

•Bloglardaki veriler her 6 ayda 1; 2’ye katlanmaktadır

•Dünyada her 1 saniyede yeni bir blog açılmaktadır

•1 ayda ortalama 3 milyon yeni blog oluşturulmaktadır

http://www.technorati.com/
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Blog Türleri

İçeriğin 
oluşturulma 
şekline göre 

Kullanım 
amacına göre

İçerdiği medya 
türüne göre

1. Filtreleme özellikli 
bloglar

2. Dergi tipi bloglar

1. Kişisel bloglar

2. Topluluk blogları

3. Basın yayın blogları

4. Proje yönetimi 
blogları

5. Kütüphane blogları

6. Kurumsal bloglar

7. Eğitim blogları

1. Metin blogları

2. Fotoğraf blogları

3. Ses blogları

4. Video blogları

37

Kişisel Blog

38http://hasansecen.blogcu.com

http://hasansecen.blogcu.com/
http://hasansecen.blogcu.com/
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Kişisel Blog

39http://mustafasozbilir.wordpress.com

Topluluk Blogu

40

http://mustafasozbilir.wordpress.com/
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Ders Blogu
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Blogların Avantajları - Dezavantajları

 

• Oluşturma, kullanma ve 
güncelleme kolaylığı

• Profesyonel görünüm

• Yenilikçi teknoloji

• Çok sayıda servis 
alternatifleri

• Sınırlı teknik bilgi

• Şablon düzenleme

• Sunucu aksaklık süresi

• Çok sayıdaki servis 
alternatifleri

42
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Neden Blog?

• Birçok web yayınlama problemlerine bir çözüm.

• Html, java.. Vb web yazarlık dilleri bilmeyi gerektirmemesi.

• Herhangibir zamanda herhangibir yerde yayınlama imkanı –
sadece bir internet bağlantısıyla-

• İhtiyaçlarınıza göre geniş bir okuyucu kitlesine veya 
belirlediğiniz özel bir kitleye ulaşarak onlarla işbirliğine veya 
etkileşime geçebilirsiniz.

• Bloglama için ücretsiz araçlar mevcuttur.

• Bir web sayfası veya tartışma forumundan farklıdır.

43

Neden Blog?
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Etkileşim (interaction) √ √ √ √ √ √ √ √ - √

İşbirlikçi (Cooperation) - √ √ √ √ √ √ - √ √

Öğrenme  Aktiviteleri 
(Learning Act.)

√ √ √ - √ - - √ √ √

Dönüt (Feedback) √ - √ √ - √ √ √ - √

Zengin Öğrenme 
Ortamları (Enriched 
Learning Environment)

√ √ √ - √ - - - √ √

44

Tablo: Blogların eğitimde kullanılmasının genel avantajları (Goktas, 2009)
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Bloglar ve Eğitim?

• Çevrimiçi dosyalama platformu

• İşbirlikçi öğrenme alanları

• Çevrimiçi tartışma

• Profesyonel gelişim

• Okul web sitesi

• Kütüphane portalı

• Bilgi-İletişim

Eğitimde nasıl kullanabilirim ?

45

Bloglar ve Eğitim?

Öğrenciler ve öğretmenler, planlarını, ders notlarını, çalışmalarını depolama 
alanı olarak kullanabilir.  

46

Çevrimiçi dosyalama platformu

http://weblogs.hcrhs.k12.nj.us/sl108/
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Bloglar ve Eğitim?

Öğrenciler sınıfın dışında sohbet oturumları geliştirebilirler ve davet ettikleri 
misafirler ile işbirlikçi çalışma alanları hazırlayabilirler.

47

İşbirlikçi öğrenme alanları

Bloglar ve Eğitim?

Bloglar, öğrenciler ve öğretim görevlileri arasında tartışma grupları olarak 
çalışabilir.

48

Çevrimiçi tartışma

http://weblogs.hcrhs.k12.nj.us/bees/
http://weblogs.hcrhs.k12.nj.us/honadvsoc1/discuss/msgReader$173
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Bloglar ve Eğitim?

49

Profesyonel gelişim
Yeni öğretmenler blogları portfolyolar veya uzmanlarıyla tartışma forumları 

olarak kullanabilir.

Bloglar ve Eğitim?

50

Okul web sitesi
Okullar, öğrencilerle ve velilerle iletişime esneklik tanıyan web siteleri olarak 

kullanabilir.

http://www.edithere.com/eyt/
http://lewiselementary.org/
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Bloglar ve Eğitim?

51

Ders web sayfası
Öğrenciler ve öğretmenler 

derse destek olarak kullanabilir 

http://atasosyal.wordpress.com

Bloglar ve Eğitim?

52

Bilgi-İletişim
Bloglar bilgiyi yönetmek için iyi bir çözüm sağlar. 

http://atasosyal.wordpress.com/
http://weblogs.hcrhs.k12.nj.us/edtech/
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Nasıl Blog kurabilirim?

Bir Hesap Al Blog Sunucunu Seç Blogunu Adlandır Şablonunu Seç

Bloglamaya Başla

• http://www.blogger.com

• http://www.blogcu.com

• http://www.wordpress.com

• http://www.iblog.com

• Mail adresi veya 

blogger hesabı

53

Dili Türkçe 
olarak 

seçiyoruz

Kullanıcı girişi

www.wordpress.com

http://www.blogger.com/
http://www.blogcu.com/
http://www.blogcu.com/
http://www.wordpress.com/
http://www.wordpress.com/
http://www.wordpress.com/
http://www.iblog.com/
http://www.iblog.com/
http://www.iblog.com/
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Wordpress ten bir kullanıcı 
profili oluşturmak için 

buraya tıklıyoruz

Açıklama: 
wordpress ten blog oluşturmak için 
öncelikle bir kullanıcı adı ve şifre alıyoruz. 
Daha sonra bu kullanıcı adı ve şifre 
üzerinden istediğiniz kadar blog
oluşturabiliriz.

İlk Üyelik

Daha sonra kullanıcı 
bilgilerini girerek hesabımızı 

kullanıma açıyoruz.

İlk Üyelik
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Daha sonra mail adresinize gelen 
aktivasyon linkine tıkladığınızda 

hesabınızın aktif hale geldiğini gösteren 
bu uyarıyı alacaksınız.

İlk Üyelik

sol üst köşeden kullanıcı 
girişi yaptıktan sonra 

açılan bu pencereden dili 
Türkçe olarak seçiyoruz.

İlk Üyelik
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Kullanıcı adı

Kullanıcının açmış 
olduğu blog adresleri

Farklı bir blog sayfası 
açmak için

Açıklama: 
Herhangibir bloga tıklayarak 
sayfayı yönetici panelinden 
düzenleyebiliriz.

İlk Üyelik ve Adres Alma

Başka bloga kayıt ol bağlantısına 
tıkladıktan sonra açılan bu pencereden 
blogun alan adı ve başlık gibi bilgilerini 

girerek yeni blog sayfasını 
oluşturuyoruz.

İlk Üyelik ve Adres Alma
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BLOGUN İLK 
GÖRÜNTÜSÜ

İlk Üyelik ve Adres Alma

Blog sayfalarımızı bu menüdeki 
araçlardan düzenliyoruz. hızlı bir şekilde blogumuza

girdi –entry- eklemek için 
burayı kullanıyoruz

Kontrol Paneli
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Sorular

63

www.yukselgoktas.com
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