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Hacettepe Ün�vers�tes� öğret�m üyes�
Prof. Dr. Süleyman Sad� Seferoğlu:
Öneml� olan uygulama
Uzaktan eğ�t�m, bütün b�l�nmezler� ve soru �şaretler�yle bugün başlıyor ama
bütün öğrenc�ler�n eğ�t�me er�şeb�lmes� mümkün olamayacak.
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Türk�ye’de tüm kademedek� okullar bugün uzaktan eğ�t�me geç�yor. Sanal eğ�t�me
tamamen hazır olunmadan, zorunlu olarak geç�len bu süreçte, her kurumun
altyapısının hazır olup olmadığı, eğ�t�m�n �çer�ğ�, eğ�t�mc�ler�n bu teknoloj�y�
kullanma becer�s�ne sah�p olup olmadığı, uygulamanın nasıl olacağı yanıtlanmayı
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bekleyen sorulardan bazıları. Hacettepe Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes� B�lg�sayar ve
Öğret�m Teknoloj�ler� Eğ�t�m� Bölümü Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Süleyman Sad�
Seferoğlu, uzaktan eğ�t�me �l�şk�n sorularımızı yanıtladı: 

S�zce Türk�ye sanal eğ�t�me hazır mı? 

Koronav�rüs salgını neden�yle bütün okulların b�r anda tat�l ed�lmes� �lk kez
karşılaşılan b�r durum olduğu �ç�n çok sayıda bel�rs�zl�kle karşı karşıyayız. Üstel�k
v�rüsten korunma kaygısı neden�yle bütün enerj�m�z� “Eğ�t�mde yen� dönem nasıl
yürütülmel�?” şekl�ndek� b�r soruya da verem�yoruz. Aslında şu anda dünyanın
h�çb�r ülkes� bütün öğrenc�lere aynı anda sunulacak b�r sanal eğ�t�me tam olarak
hazır değ�l. 

Türk�ye’de bu konuda sıkıntılarımız çok boyutlu. Öğretmenler arasında b�rkaç farklı
kuşağa mensup k�ş�ler bulunuyor. Hızlı d�j�tal dönüşüm neden�yle kuşaklar
arasındak� büyük farklılıkların �ş yaşamına yansımaları oluyor. MEB’�n, bu durumu
fırsata çev�recek f�nansal kaynağı yok. B�r paydaş olarak, geleceğ�n yet�şk�nler�
olacak çocuklarımızın ve gençler�m�z�n vel�ler�n�n okulla �l�şk�ler� de genell�kle çok
sınırlı.

Eğ�t�m kurumlarının teknoloj�k altyapısı uygun mu? İçer�kler yeterl� m�? 

İlk ve ortaöğret�m düzey�ndek� özel kurumlar �ç�n uzaktan eğ�t�m çözümler� bugüne
kadar yatırım yapılan b�r alan değ�ld�. MEB’e bağlı okullar �ç�n durum farklı. MEB’�n
güçlü b�r teknoloj�k altyapısının olduğu söyleneb�l�r. Ancak yatırımlar yapılırken bu
günlerde yaşanan durum neden�yle ortaya çıkan �ht�yacı karşılamak
amaçlanmamıştı. 

Bu nedenle güçlü teknoloj�k altyapıya karşın çeş�tl� sorunların yaşanması
kaçınılmaz olab�l�r. Uzaktan sunulacak eğ�t�mlerde kullanılacak �çer�kler konusunda
da MEB’�n hayl� güçlü olduğu söyleneb�l�r. Öneml� olan bu teknoloj�ler�n ve
�çer�kler�n nasıl kullanıldığıdır. B�z�m en büyük sorunumuz, “Nasıl” sorusunun
yanıtında yatıyor. Yükseköğret�m kurumlarının altyapısına bakıldığında farklı tür ve
düzeyde durumların söz konusu olduğu görülüyor. Örneğ�n bazı vakıf
ün�vers�teler�nde bu konuda herhang� b�r sorun olmadığı �zlen�m� var. Ancak kamu
ün�vers�teler�n�n büyük çoğunluğunda uzaktan eğ�t�mle �lg�l� teknoloj�k altyapı
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konusunda c�dd� eks�kler var. Tab�� k� eğ�t�mc�ler�n o teknoloj�ler� etk�n b�r şek�lde
kullanma becer�ler�ne sah�p olmaları daha öneml�. Asıl bu konuda c�dd�
eks�kler�m�z�n bulunduğu söyleneb�l�r. 

Öğrenc�ler, öğretmenler ve vel�ler sanal eğ�t�me hazır mı? 

Özell�kle �lkokul çağındak� çocuklar evde TV ya da b�lg�sayar karşısında ders
�zleme d�s�pl�n�n� nasıl ed�necek? Son yıllarda öğretmen ve öğrenc�lere yönel�k
b�l�ş�m eğ�t�mler�nde epey yol alındı. Ancak b�l�ş�m eğ�t�m�nde toplum olarak hayl�
ger�dey�z maalesef. Öğretmen sınıfta sadece bell� b�r konu alanıyla �lg�l� b�lg�ler�
kazandırmakla yet�nmemekte aynı zamanda başka sorumluluklar da üstlenmek
durumundadır. 

Sınıfta yapılan yüz yüze öğret�m sürec�nde öğretmen �ç�n en zor �şlerden b�r�s�
öğrenc�ler� güdülemek, onların d�kkat�n� canlı ve sürekl� tutmaktır. Yüz yüze
ortamın sıcaklığının olmadığı sanal ortamda bu durumu sağlayab�lmek h�ç kolay
olmayacaktır. Öğrenc�ler�n kend�ler�ne sunulan eğ�t�mler� tak�p edeb�lmeler�ne
fırsatlar verme sürec�nde a�lelere büyük sorumluluklar düşmekted�r. Bu konuda �se
beklent�ler�n çok yüksek tutulmamasında yarar bulunmaktadır. Çünkü a�leler�m�z�n
çocuklarına çok fazla akadem�k destek sağlayab�lecek durumda olmadıklarını göz
önünde bulundurmak gerek�r. 

DEZAVANTAJLI ÇOCUKLAR 

Dezavantajlı ve kalabalık a�lelerde ders tak�b� nasıl olab�l�r? Evde b�rkaç
değ�ş�k kademede öğrenc� varsa sorun yaşanmaz mı? 

Uzaktan eğ�t�m sürec�nde en çok desteğe �ht�yaç duyan çocuklar dezavantajlı
çocuklar ve/veya dezavantajlı a�leler�n çocukları olacaktır. Bu çocuklarımıza destek
h�zmetler�n�n sunulması kolay olmayacaktır. Bu konuda eğ�t�mc�lere çok �ş
düşmekted�r. 

L�se ve ün�vers�te g�r�ş sınavlarına hazırlanan öğrenc�ler kaygılı. Bu
sınavlarda sorulacak sorular uzaktan eğ�t�mle ver�lecek dersler� de kapsar mı
s�zce? 
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Büyük b�r olasılıkla sınav s�stem�nde b�rtakım değ�ş�kl�klere g�d�lerek sınav
kapsamındak� konular sınırlandırılacaktır d�ye düşünüyorum. 

YETERLİ BİLGİ YOK 

Uzaktan eğ�t�m�n ver�ml� olab�lmes� �ç�n gerekenler ned�r? 

B�r uzaktan eğ�t�m s�stem�n�n başarısının, öğrenc�n�n bağımsız çalışma etk�nl�kler�
�le etk�leş�ml� etk�nl�kler arasındak� dengey� �y� kurab�lmes�yle �l�şk�l� olduğu
söyleneb�l�r. Bu dengen�n sağlanab�lmes�nde sunulan materyal�n �y� tasarlanmış
olmasının önem� büyüktür. Ancak özell�kle ün�vers�teler�m�zde öğret�m elemanları,
çevr�m-�ç� ortamda sunulmak üzere etk�l� olacak materyaller hazırlama konusunda
gerekl� b�lg�ye sah�p değ�ller. 

Bu konuda ün�vers�telerde kurulacak “Öğret�m Teknoloj�ler� Of�s�” b�r�mler�
aracılığıyla öğret�m elemanlarına materyal hazırlama konusunda destek ver�leb�l�r.
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’nın gel�şt�rd�ğ� “Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı (EBA)” çok sayıda tür ve
n�tel�kte materyal� barındırmaktadır. Ancak özell�kle küçük yaş grubundak�
öğrenenler�n yönlend�rmeye �ht�yaçları bulunmaktadır. Öğrenc�ler, bu destekten
yoksun kalmaları durumunda �ht�yaçlarına uygun materyal� bulma, onu kullanma
ve sonrak� süreçlerle �lg�l� yaşayab�leceğ� olası sıkıntılar neden�yle �lg�l� materyaller�
kullanmaktan kolayca vazgeçeb�lecek veya gereğ�nce yararlanamayacaktır. 

Eğ�t�me er�ş�m sıkıntısı çekenler olacak mı? O grup �ç�n ne yapılmalı? 

Bu olağanüstü dönemde uzaktan eğ�t�m aracılığıyla bütün öğrenc�lere
ulaşılab�lmes� mümkün olamayacaktır. Bu süreçte “B�lg� ve İlet�ş�m Teknoloj�ler�”ne
er�ş�m olanağı olmayan b�reylere mob�l h�zmetler�n ulaştırılması yolunda çalışmalar
yapılab�l�r.

OYUN ÖNEMLİ

Evde uzaktan eğ�t�me katılmak �stemeyen çocuklar �ç�n a�lelere ne
öner�rs�n�z? 
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Çocuklar �ç�n oyun öneml�d�r. Onları oyundan yoksun bırakmak anlamlı b�r
davranış değ�ld�r. Çocuğun ekranda b�r şeyler� uzun sürel� olarak �zlemes� ve bu
süre boyunca d�kkat�n� yoğunlaştırab�lmes� kolay değ�ld�r. Bu süreçte a�leler
mümkün olduğunca sunulan programı çocukla b�rl�kte �zleyeb�l�r ve dersten sonra
ele alınan konuları tartışab�l�r.

İNTERNETİN RİSKLERİ

Çocukları ve gençler� bu yen� dönemde bekleyen r�sk ve tehl�keler nelerd�r? 

Çocuklarımızın �nternet den�len ortamda gerekl� b�lg� ve becer�lerden yoksun b�r
şek�lde yalnız başına kalmaları b�rtakım olumsuz durumları beraber�nde get�rme
potans�yel� taşımaktadır. Çocukların bu r�sk ve tehd�tlerle başa çıkab�lmeler� �ç�n
b�lg� ve becer�ler�n kazandırılab�leceğ� en uygun ders B�l�ş�m Teknoloj�ler� Ders�’d�r.


