ATILIM’DAN

UZAKTAN E⁄‹T‹M S‹STEM‹N‹N TEMEL KURALLARI VE

ATILIM ÜN‹VERS‹TES‹’NDE UZAKTAN E⁄‹T‹M
UZAKTAN E⁄‹T‹M ‹LKE ve KURALLARI
Dünyada artan nüfus ve e¤itime olan yüksek talep neticesinde
klasik örgün e¤itim sistemi mekan ve zaman boyutlar›n›n yüksek maliyeti ve di¤er k›s›tlardan ötürü ihtiyaçlar› yeteri kadar
karfl›layamad›¤› görülmektedir. Bu nedenle ça¤›m›zda h›zla geliflen yüksek iletiflim teknolojilerinden yararlan›larak e¤itim ve
ö¤retimde elektronik ortamda reformist sistemler gelifltirilmifltir. Bunlar›n bafl›nda online e¤itim sistemi gelmektedir. Uzaktan e¤itim sistemi ile hoca ve ö¤renci her zaman karfl› karfl›ya
getirilerek yak›n bir iliflki sa¤lamakta, ayr›ca canl› ders saatleri
ve di¤er e¤itim enstrümanlar› da kullan›lmaktad›r. Sistem bütün kural ve ilkeleriyle uyguland›¤› takdirde bir nevi sanal örgün
e¤itim niteli¤i kazanmaktad›r. Ayr›ca bir tak›m avantajlara da
sahiptir.

UZAKTAN E⁄‹T‹M S‹STEM‹NDE ÖRGÜTSEL YAPI
Uzaktan e¤itim sistemini örgün e¤itimin içinde ve bir parças› gibi görmek sistemin özelli¤ine ayk›r›d›r. Elektronik bir ortamda
e¤itim hizmeti verilmektedir. H›zl› karar ve uygulamalara gidilmesi gerekir. Nitekim bunu gözönüne almayan kurulufllar zaman içinde dar bo¤az ve s›k›nt›larla karfl›laflm›fllard›r. Ö¤renci
flikayet ve yak›nmalar›na sebep olmufllard›r. Bu e¤itimin baflar›l› sonuçlar verebilmesi için sistemin bütün ifllevlerini uygulayacak bir örgüt yap›s›na ihtiyaç vard›. Bu amaçla At›l›m Üniversitesi uzaktan e¤itim sisteminin örgüt flemas› örnek olarak afla¤›da verilmifltir:

‹fade etmek isterim ki; örgün e¤itimde y›llarca hizmetim ve
uzaktan e¤itimdeki yedi y›ll›k deneyimimde gözlemledi¤im ö¤rencilerimizin sosyal ve psikolojik özelliklerinin uzaktan e¤itim
sistemine cok uygun oldu¤udur. Ancak ülkemizde belirli üniversite ve kurumlarda yap›lan uzaktan e¤itim programlar›, sistemin
bilimsel kural ve ilkelerinin gere¤i gibi uygulanmad›¤› görülmekte, basit pratik yaklafl›mlarla sistem amaç ve özelliklerinden
uzaklaflt›r›lmaktad›r. Bu da ö¤rencilerde yanl›fl alg›lara neden
olmaktad›r. Bu amaçla uzaktan e¤itim sisteminin örgüt yap›s›n›, e¤itim kural ve enstrümanlar›n›, elektronik ortamda beklenilmesi gereken boyutlar›n› özetle sunmak istiyorum;
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Uzaktan e¤itim sisteminin bir bilgisayar projesi teknolojisi olmad›¤›n›, e¤itim ve ö¤retim projesi oldu¤unu burada ifade etmek isterim. Çünkü sistemin amac› iyi bir ö¤retim üyesi kadrosu, standartlara uygun anime edilmifl ders kitaplar› ve elektronik ortamda bunun ö¤renciye sunulmas›d›r. Uygulamada, baz›
kurulufllar›n sistemi bilgisayar firmalar›n› ve bilgisayar teknolojisine domine ettikleri görülmektedir. Oysa ki firmalar bu hizmeti sadece destekleyici ve teknik bir hizmet olarak sunmal›d›r. Sistemde bu konunun ciddi bir biçimde gözönüne al›nmas›
ve de¤erlendirilmesi gerekir.
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Ö⁄RET‹M VE E⁄‹T‹M MODEL‹
Uzaktan E¤itim sisteminde ö¤rencilere baflar›l› bir e¤itim modelini sunabilmek için bafll›ca befl fonksiyonun gelifltirilmesi ve uygulanmas› zorunludur:
1. Ö¤retim Üyesi Kadrosu
2. Ders Kitaplar›n›n Haz›rlanmas›
3. Elektronik Ortamda Ders Kitaplar›n›n Animasyonu
4. Ö¤retim Yönetim Sisteminin Kurulmas›
5. E¤itim Enstrümanlar›
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1. Ö¤retim Üyesi Kadrosu: Sistemde ö¤retim üyesi kadrosunun
deneyimli ve birikimi olan ö¤retim üyelerinden oluflmas› önem
kazanmaktad›r. Uzaktan e¤itimde s›n›f s›cakl›¤› olmad›¤›ndan
canl› sohbet saatlerinde deneyimli ö¤retim üyelerinin ö¤renciyle olan diyaloglar› yol gösterici bir nitelik tafl›maktad›r. E¤itim
konusundaki tecrübeleri sistemin en etkileyici ana konular›ndan birisidir. Kadrolar›n, Ders kitaplar›na sahip veya bu dersleri fiilen veren ö¤retim üyelerinden oluflmas› düflünülmelidir.

d- Renk Animasyonu; animasyonda renklerin kullan›lmas› abart›l› olamayacag› gibi sönükte olamayacakt›r. Ö¤renciye estetik
bir sunum yap›lmal› ve ö¤renmeyi kolaylaflt›rmal›d›r.
4. Ö¤retim Yönetim Sisteminin Kurulmas›: Uzaktan E¤itim Sisteminde hoca ve ö¤renciyi karfl› karfl›ya getirecek, rahatl›kla
buluflturacak, e¤itim ve bilgi iliflkisi sa¤layacak bir sistemdir.
Üzülerek belirtirim ki, ülkemizde d›flar›dan getirtilen kopya edilmifl LMS' lerin (Ö¤retim Yönetim Sistemi) s›k›nt› yaratt›¤› görülmektedir. LMS' den beklenen ders hocas› ve ö¤rencinin, basit
ve kolay sisteme girmesi, rahatl›kla ulaflmak istedi¤i bilgilere
ulaflabilmesidir. LMS üniversitelerimizin geleneksel üslup ve
ifadesine göre haz›rlanmal› ve bilgi kaynaklar›na sistemde girift
yollara baflvurmadan en k›sa sürede ulafl›lmal›d›r.

Uzaktan E¤itim Sisteminin en büyük avantajlar›ndan biriside
yurt içinde ve yurt d›fl›nda çeflitli üniversitelerde istenilen ö¤retim üyelerinin görevlendirme imkan›n›n bulunmas›d›r. Bu esnekli¤i de göz önüne alarak ö¤retim üyesi seçimi s›k›nt›s›z ve
daha rahat yap›labilir.

5. E¤itim Enstrümanlar›: Uzaktan E¤itim Sisteminde, örgün
e¤itimden farkl› enstrümanlar kullan›lmaktad›r. Ve bu enstrümanlar 24 saat devreye sokulabilir. Sistemin zenginli¤i bafll›ca
befl e¤itim enstrüman›n› kullanabilmesidir. a- Duyuru, b- Mesaj, c- Canl› Sohbet, d- Tart›flma Konular›, e- Ödevler

2. Ders Kitaplar›n›n Haz›rlanmas›: Uzaktan e¤itim sisteminde
ders kitaplar›n›n haz›rlanmas› konusu iyi bir araflt›rmay› gerektirmektedir. Bu konuda daha önceden eser yazm›fl ö¤retim
üyelerinin tercih edilmesi gerekmektedir. Web taban›na verilecek ders kitaplar›n›n haz›rlanmas›nda hacim ve içerik yönünden sisteme uygun biçimde standartlar›n gelifltirilmesine dikkat
edilmelidir. Üslup, hacim ve ifade tarz› aç›k ve net olmal›d›r.

ATILIM ÜN‹VERS‹TES‹'NDE UZAKTAN E⁄‹T‹M
S‹STEM‹N‹N YAPISAL ÖZELL‹KLER‹
At›l›m Üniversitesi yukar›da ifade edilen kural ve ilkelere uygun
olarak örgütlenme karar› vererek sistemin tüm özelliklerini tafl›yan bir yap›lanmaya gitmifltir. Uzaktan E¤itim Koordinatörlü¤ü
taraf›ndan, bir y›ll›k araflt›rma ile YÖK' ün talepler›ne cevap verecek flekilde çal›flmalar yap›lm›flt›r. Bu ba¤lamda örgüt yap›s›
kurulmus, e¤itim modelleri teker teker ele al›narak standartlar›
gelifltirilmifl ve bu araflt›rmalar›n bilgisi ›fl›¤›nda e¤itime geçilmektedir. Ayr›ca sistemin bütün özelliklerini, birim ve e¤itim
modellerini kavrayan bir yönerge ha›z›rlanarak uygulamaya konulmus ve bu yönerge YÖK baflkanl›¤›na sunulmufltur.

3. Elektronik Ortamda Ders Kitaplar›n›n Animasyonu: Uzaktan
e¤itim sisteminin en önemli teknik konusu web taban›na verilen ders kitaplar›n›n animasyonudur. Ö¤renci aç›s›ndan ciddi
bir animasyon yaklafl›m› büyük oranda verimli olmakta ve ö¤renciyi e¤itimde tatmin etmektedir.
Ülkemizde animasyon yaklafl›m›nda, standartlara uygun nitelikte bir uygulaman›n olmad›¤› görülmektedir. Animasyon felsefesi örgün e¤itimdeki s›cak s›n›f ortam›n› yaratmak hedefini tafl›r.
Animasyon, ö¤rencinin canl› e¤itimde t›pk› ders hocas› gibi dikkatini çeker, hareketli flekiller sunar ve böylece s›n›f s›cakl›¤›n›n yoklu¤unu gidermeye çal›fl›r. Bu amaçla baflar›l› bir animasyon için afla¤›daki dört ifllemin gelifltirilmesi ve uygulanmas› gerekir:

Bu çal›flmalar neticesinde 2008-2009 Akademik y›l›nda, At›l›m
Üniversitesi Uzaktan E¤itim Koordinatörlü¤ü; uzman kadrosu
ile iki ön lisans (Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ve Turizm Konaklama ‹flletmecili¤i) ve bir yüksek lisans (e- MBA)
program›yla e¤itime geçmifltir. Üniversitemizin, bu e¤itim sisteminde yukar›da yeralan kural ve ilkeleri, örgüt yap›s›n› önerdi¤imiz bütün bilimsel modelleri uygulamay› hedef alm›fl ve uygulamaktad›r. Amac›m›z; ö¤rencilerimize bilimsel ve mesleki bir
e¤itim verme, bilgi kaynaklar›na ulaflabilme ve neticede yönetim birimleriyle rahatl›kla diyalog kurarak isteklerini yans›tabilme imkanlar›n› yaratmakt›r.

a- Sayfa Animasyonu; sayfan›n belirli bir renk animasyonuna
dönüfltürülmesi,
b- Yaz› Animasyonu; web taban›na verilen ders kitaplar›n›n bölümleri dahil olmak üzere yaz›lar›n anime edilmesi,
c- fiekil ve Resim Animasyonu; grafikler, flemalar, formüller dikkat çekici renklerle anime edilmeli ve bir k›sm›n›n hareketli olmas›,

Prof. Dr. Tevfik TATAR Uzaktan E¤itim Genel Koordinatörü
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