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Neden
eğitim/öğretimde
teknoloji?

E-üniversite ya da 
E2-üniversite?
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Örnek

https://b.socrative.com/login/student

ITS3571
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Örnek

E-üniversite nedir?

A. Elektronik Üniversite
B. Çevrimiçi/Online Üniversite
C. Etkin Üniversite
D. Etkili Üniversite
E. Eski Üniversite
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Neden
eğitim/öğretimde
teknoloji?

�E2-üniversite: Effective ve Efficient Üniversite 
(Öğretim, Araştırma ve Yönetim 
Boyutlarında) => E2-öğrenme

�Teknolojiyi özellikle öğretimde yeterince 
etkin kullanamıyoruz

�Değişen öğrenci profili (Instagram, Snapchat, 
Facebook)
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Neden
eğitim/öğretimde
teknoloji?

YÖK - Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi
�“Neyin öğretileceği” sorusunun yanı sıra, 

“nasıl öğretileceği” sorusuna da önem 
vermeye başlanması, 
�Bilişim teknolojilerinin öğretime  

yapabileceği katkılardan daha çok 
yararlanılması,
�Öğretim üyesi merkezli bir öğretimden, 

öğrenci merkezli bir eğitime doğru yol 
alınması gerekliliği,
�Böyle bir vizyonun eğitim teknolojisiyle 

ilişkilendirilmesi gereği.
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ODTÜ’de
teknoloji
kullanımı
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2015-2018 : ECAR - EDUCAUSE Center for Analysis and Research



ODTÜ’de
teknoloji
kullanımı

9

Tercih Edilen Öğretim Yaklaşımı (%) 2018



ODTÜ’de
teknoloji
kullanımı
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https://www.freepik.com/free-vector/group-of-happy-students-with-flat-design_2949336.htm

“Hocalar sadece tahta ya da 
sadece slayt kullanmamalılar. 

Yöntemleri birleştirerek 
kullanmaları öğrenci için daha 

verimli oluyor.”
Hocaların öğrencilik 

yıllarından kalma 
ders notları.

https://www.freepik.com/free-vector/group-of-happy-students-with-flat-design_2949336.htm


ODTÜ’de
teknoloji
kullanımı

� 2016 yılında öğrenciler 
öğretim üyelerinin 
teknoloji becerilerini 2015 
yılına göre daha yetersiz 
olarak değerlendirmiş.

� Sebep öğrencilerin 
beklentilerinin kendi 
becerilerinin artması ile 
orantılı olarak yükselmesi 
olabilir.
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Hocaların teknik yeterlilikleri

§ Hiç
§ Çok az
§ Biraz

§ Çoğunlukla
§ Neredeyse tamamen
§ Tamamen



ODTÜ’de
teknoloji
kullanımı –
Öğrencilerin
önerileri

�Ders notlarına online ulaşım olmalı.
�Derslerin video/ses kayıtları yapılmalı ve

bunlara daha kolay ulaşılabilmeli.
�Derslere aktif katılımın sağlanacağı öğretim

yöntemleri ve teknolojiler dahil edilmeli.
�Öğretim elemanları derslerde teknoloji

kullanımı açısından
eğitilmeli/bilgilendirilmeli.
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ODTÜ’de
teknoloji
kullanımı –
Neler
yapılabilir?

�Uygun öğretim taktiklerini kullanmak ve bu
amaçla teknolojiden yararlanmak
�Dersi dört duvar arasından çıkartmak
�Etkileşimi teknoloji ile sürekli hale getirmek
�Zengin öğrenme ortamları kurmak
�Teknolojiyi uygun yer ve zamanda kullanıp

dersleri daha etkin hale getirmek
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Yararlı araçlar

�ODTÜClass
� İçerik hazırlama araçları
� İletişim araçları
�Anlık değerlendirme araçları
�Üretkenlik
�Diğerleri
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Yararlı araçlar
– ODTÜClass
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Örnek

https://b.socrative.com/login/student

ITS3571
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