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Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on
the Web-Assisted Teaching
Suzan Duygu ER T *, Esra

MAN **, Yusuf YILDIRIM ***

ABSTRACT: This study investigates the opinions of elementary school subject teachers on web-assisted
teaching. Participants are 115 elementary school subject teachers working at the fifth through eighth grades in
Eski ehir and Balıkesir. The data were collected through a scale developed by the researchers aiming to
investigate opinions of elementary school teachers on web-assisted teaching. Results indicate that elementary
school subject teachers had positive opinions about web-assisted teaching. There found no significant differences
on teacher opinions with regard to gender, years of teaching experience, and teaching branch. In addition, results
reveal that the teachers need to get in-service training on web-assisted teaching.
Key words: Web-assisted teaching, Educational Technology, Elementary School Subject Teachers.
SUMMARY
Purpose and significance: The use of information and communication technology in education has been
dramatically changing and influencing educational technology, increasing the level of knowledge and the quality
of education, and providing students various learning opportunities. Therefore, exploring the opinions of
teachers on technology-based instruction such as web-assisted teaching is an important issue which needs to be
examined. This study aims to investigate the opinions of elementary school subject teachers who had experience
of web-assisted teaching.
Methods and Procedures: This correlational-descriptive study involved 115 elementary school subject teachers
assigned by opportunity sampling from Eski ehir and Balıkesir. The data were collected in the spring semester of
2006-2007 through a scale developed by the researchers. The scale aims to investigate opinions of elementary
school teachers on web-assisted instruction. Descriptive statistical analyses were used to examine opinions of
teachers.
Results: Results revealed that elementary school subject teachers have positive opinions on web-assisted
teaching. There were no significant differences among teacher opinions regarding gender, years of teaching
experience, and branch. The results also indicated that the teachers need to get in-service training on webassisted teaching
Discussion and Conclusions: Since web-assisted teaching presents a variety of media by providing flexible
platforms for learning and solutions for the limitations of time and space; processes two-way communication;
and supports interactivity among instructors, learners, learning materials, and interfaces; it may influence
elementary school subject teachers’ opinions on web-assisted teaching positively. Based on the results of the
current study, schools need to be organized and prepared well in order to provide web-assisted teaching
effectively. Elementary school teachers who had in-service training on computer teaching can be used as a guide
to support other teachers to use web-assisted teaching. Another suggestion might be that in order provide webassisted teaching; curriculum and course syllabuses can be revised and redeveloped.
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lkö retim Bran Ö retmenlerinin Web Destekli Ö retim le lgili
Görü lerinin ncelenmesi
Suzan Duygu ER T †, Esra

MAN **, Yusuf YILDIRIM ***

ÖZ: Bu ara tırma, Milli E itim Bakanlı ı’na ba lı ilkö retim okullarında görev yapmakta olan ve web destekli
e itim deneyimine sahip bran ö retmenlerinin web destekli e itime yönelik görü lerini kimi de i kenler
açısından betimlemeyi amaçlamaktadır. Ara tırma, tarama modelinde desenlenmi tir. Ara tırmanın örneklemini
Eski ehir ve Balıkesir il merkezlerindeki ilkö retim okullarında görev yapmakta olan toplam 115 bran
ö retmeni olu turmu tur. Ara tırmada elde edilen bulgular, bran ö retmenlerinin web destekli e itim
konusunda genel olarak olumlu görü e sahip olduklarını; ö retmenlerin görü leri arasında cinsiyetlerine, mesleki
deneyimlerine ve bran larına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadı ını ortaya koymu tur.
Ö retmenlerin web-destekli e itim ile ilgili hizmetiçi gereksinimlerini oldu u da ara tırmada elde edilen ba ka
bir bulgudur.
Anahtar Sözcükler: Web Destekli E itim, E itim Teknolojisi, lkö retim Bran Ö retmenleri.

GR
Bilim ve teknolojideki geli meleri yakından izleyerek, onlardan yararlanabilmek, ça da bir toplum
olmanın önko ullarından biridir (Ulu , 1999). Teknolojinin her geçen gün büyük bir hızla geli mesi ve
yaygınla ması, öteki toplumsal kurumları oldu u gibi e itim kurumlarında gerçekle tirilen etkinlikleri
de derinden etkilemi tir. E itim kurumları, ö renci ö renmelerinin niteli ini artırmak, teknoloji okuryazarı bireyler yeti tirmek, daha geni kitlelere e itim hizmeti götürebilmek ve e itim maliyetlerini
azaltmak gibi ba lıca nedenlerle ö retim teknolojilerini yaygın olarak kullanmaktadırlar (Gülbahar,
2005). Teknoloji destekli ö renme ortamları, ö rencilere yer ve zaman kısıtlaması olmadan daha
nitelikli ö renmeler gerçekle tirebilme olanakları sunmaktadır.
Ça da teknolojinin ö retim ortamlarına sundu u önemli seçeneklerden birisi de internet
uygulamasıdır. Türkiye’de ilkö retimde internet kullanımı son yıllarda yaygınla mı tır Günümüzde
birçok e itim kurumu geni kapsamlı i birli i anla maları yaparak; web destekli e itime büyük
miktarlarda yatırım yapmaktadırlar. Dahası web destekli e itime katılan ö rencilerin sayısı da tüm
ülkelerde sürekli artı göstermektedir ( im ek, 2004). nternet, ö retme-ö renme süreçlerinin daha
etkili ve verimli hale gelmesine ve yanı sıra ö retme-ö renme etkinliklerinin bireyselle tirilmesine
önemli katkılar sa lamaktadır. nternet destekli ö renme ortamlarında, çoklu-ortam teknolojileri
kapsamında grafik, ses (müzik, seslendirmeler, ses efektleri vb.), metin, resim, foto raf, animasyon
(iki ve üç boyutlu canlandırmalar) ve video görüntüleri gibi olanakları barındıran görsel, i itsel ve
görsel-i itsel ö elere yer verilebilmektedir. nternet ortamında, bilgi sınırsız ve kolay eri ebilirdir.
nternet’te web’in dev bir bilgi hazinesi olması, grafik deste i, kullanım kolaylı ı, doküman, resim,
müzik, animasyon ve video görüntülerinin bir arada kullanılabilmesiyle ö renmeyi daha çekici hale
getirmesi nedeniyle, Web destekli e itim son yıllarda oldukça önem kazanan çalı ma alanlarından biri
olmu tur ( im ek ve di erleri, 2007). Okullarda gerçekle tirilen ö retim etkinliklerini kalabalık sınıf
çıkmazından, zaman darlı ı engelinden ve bireysel farklılıkları de erlendirememe gibi sınırlılıklardan
kurtarmak amacıyla, e itim etkinliklerinde web’den yararlanma dü üncesi web destekli e itim
modelinin temel dayana ını olu turmaktadır (Gürbüz, 2001).
Web Destekli E itim
Alanyazında; sanal ö renme, çevrimiçi ö renme, e-ö renme, internete dayalı ö renme gibi
adlandırmalarla da ifade edilen web destekli e itim; “ö renme ya antılarının kazanılmasını
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desteklemek üzere web kaynaklarının i e ko uldu u hiperortam (hypermedia) tabanlı bir ö retim
etkinli i” olarak tanımlanmaktadır (Khan, 1997). Bir ba ka tanıma göre de web destekli e itim;
ö rencilerin web ortamı olanaklarını kullanarak etkili ö renmeler gerçekle tirdikleri, ö retmenin bir
rehber gibi davrandı ı e itim ortamlarıdır (Alkan ve di erleri, 2001). Web destekli e itim
uygulamalarında ö retme ve ö renme süreçleri, World Wide Web (WWW) teknoloji ve olanakları ile
gerçekle mektedir.
Web destekli e itim, belirli bir ö retim içeri i do rultusunda ö renci ve ö retmenin teknoloji
olanaklarının kullanılarak bir araya gelmesini sa layan bir yakla ımdır. Web destekli e itim, ö retim
etkinliklerinin teknoloji yo un ortamlarla desteklenerek yeni ileti im ve etkile im ortamlarının
olu turuldu u bir sistemdir. Web destekli e itim yeni bir ö retim yakla ımı olması yanında, bir
ö retim aracı olarak da dü ünülebilir ( pek, 2001). Web destekli e itim kavramıyla e itim ortamlarına
web uygulamalarının ba arılı bir ekilde entegre edilmesi anlatılmak istenilmektedir. Ö retmenlerin
web’den ders planı, ders dokümanı indirmesi, web ortamını kullanarak ders materyali hazırlaması,
di er ö retmenlerle bilgi alı veri inde bulunmaları gibi web ortamında ö rencilere bazı konuları
sunması, de erlendirme yapması, notları duyurması, ö rencilerle ileti im kurması da web destekli
e itim uygulamalarına örnek olarak verilebilir. Web destekli e itim ortamında ö rencilerin
yapabilecekleri etkinlikler, ara tırma yapma, proje hazırlama, dersin yayınladı ı web sitesi varsa dersi
oradan izleme, bilgilerini payla ma, ö retmenine ve arkada larına sorular sorma olarak sıralanabilir.
Ö renmeyi destekleyici bir ö renme ortamı olu turmak için web’in kaynaklarının ve katkılarının
kullanımı önemlidir (Khan, 1997). Web'
in sınıf içi ileti im ortamı olarak kullanılması e-posta,
mesaj/duyuru panosu, sohbet odaları ve ders web sayfaları gibi ö elerle sınıf ortamının tek
boyutluluktan çıkarılarak etkile imli bir ö retme ve ö renme ortamına dönü türülmesi ve daha etkili
bir ö renmenin gerçekle mesi olanaklı hale gelecektir ( pek, 2001). Web teknolojisinin temel
katkılarından birisi de, bilgiyi yeniden yapılandırmak için ö renciye yeni olanaklar sunması,
ö renciler arasında ve ö renciler ile ö retmen arasında ileti imi ve i birli ini artırması ve bunun do al
sonucu olarak e itimde niteli in artırılmasına katkı sa lamasıdır (Casey, 2000; Barnes ve Macedo,
2000). Web destekli e itim, ö retmenin ve ö rencilerin e itime istedikleri zaman diliminde
ba lamalarına izin verir. Ö renci katılım zamanlarının esnek olması de i ik katılımcıların zamandan
kaynaklanan sorunlarını çözmektedir (Çava ve Huyugüzel, 2005). Web teknolojisinin e itim amaçlı
olarak kullanılmasının önemli nedenlerinden birisi, web teknolojisinin bilgiyi bulma, alma, saklama,
yeniden üretme ve payla ma özelli idir (Kearsley, 2000). Web kullanıcıları, dünyanın hemen her
yerinde sa layabildikleri eri imle gereksinim duydukları ö renme kaynaklarına kendi ko ul ve
beklentilerine yanıt verecek biçimde ula abilmektedirler.
Web destekli e itim uygulamaları farklı ekillerde yürütülebilmektedir. Bunlardan biri geleneksel
e itim yöntemi olarak da tanımlayabilece imiz yüz yüze e itimi desteklemek amaçlı kullanım
uygulamalarıdır. Belirli etkinlikler; ödevler, ara tırmalar vb. web uygulamalarının sa ladı ı olanaklar
aracılı ıyla gerçekle tirilir. Bir di eri, yüz yüze ö retimle web’in birlikte i e ko ulması ile gerçekle en
uygulamalardır. Ö renciler birçok etkinli i web’de gerçekle tirerek, belirli aralıklarla sınıf ortamında
bir araya gelirler. Ba ka bir uygulama ekli de tüm ö retme ve ö renme etkinliklerinin tamamıyla web
olanakları ile yürütüldü ü durumlardır (Berge, Collins ve Dougherty 2000). Web destekli e itim
sürecinde en önemli unsurlar olan ö retmen ve ö rencilerin rolleri ve görevleri açıkça ortaya
konulmalıdır (Odaba ı, Çoklar, Kıyıcı ve Akdo an, 2005).
Web Destekli E itimde Ö retmen ve Ö renci Rolleri
nternet ve web deste i ö renci için daha etkili ö renmeyi ve ö retmen için daha etkin bir ö retimi
olanaklı kılmaktadır (Cradler, 1996). Ö retmenler internet ve web deste ini derslerini geli tirmek için
kullanırken ö renciler de yanıtları bilmek yerine yanıtları nerede bulaca ını bilmeyi ö renmek için
kullanırlar. Klasik sınıf ortamında ö retim sürecinin tüm sorumlulu unu kendisi ta ıyan ki i olan
ö retmenin web destekli e itim ortamındaki rolü dü ünceyi harekete geçiren soruları bulmak en çok
ilgi duyulan tartı maları ba latmak, ö rencilerin ilgilerine göre konuları seçmek ve en iyi olanları
ö rencilere sunmaktır (Ata , 2006). Web destekli sınıflarda ö retmenlerin ö rencilerin ö renmesini
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yönlendirmeleri için bir amaç ve yöntem olu turmaları gerekmektedir. (Tapscott, 1999). Ö renci
ö retmenin belirledi i amaç ve yöntem do rultusunda web destekli ö renim sürecine dahil olur.
Ö retim sürecinde internet deste i ö rencinin istedi i bilgiyi edinmesi için kendi yolunu ö retmenin
danı manlı ında belirlemesine izin vermektedir. Web destekli ö retim sürecinde ö retmenin rolü,
ö renme sürecini kolayla tıran teknik danı man olarak de i mi tir (Means ve Olson, 1994; Tapscott,
1999).
Ö retmen, ö rencinin sonsuz bilgi havuzundan bilgiyi seçmesini, projeler geli tirerek bilgiyi
kullanmasını sa layacak ekilde, dersi ö renci merkezinde ekillendiren, kolayla tırıcı, yönlendirici,
süreci kurgulayıcı kılavuz rollerini üstlenmi tir (Xenos, 2004). Bu do rultuda web destekli e itim
sürecinde ö retmenler, ö renci ö renmesini etkin hale getirebilmek amacıyla ö renme ortamını
düzenleyen, yöneten, ortam olanaklarından etkili olarak yararlanılmasını sa layan ki iler olarak
tanımlanabilir. Web destekli e itimde ö retmenlerin ta ımaları gereken kimi nitelikler unlardır:
•
•
•
•

Web destekli e itim uygulamalarında ö retmen, ö renci ve ders arasında arayüz rolünü oynar
(Odaba ı ve di erleri, 2005).
Ö rencilerin derse katılmasını sa lar, dü üncelerine önem verir, derse katılımlarını de erli
sayar (Çakmak, 2000).
Web destekli e itim uygulamalarında ö retmen, etkili bir ö retim yapabilmek için
ö rencilerin nasıl ö rendiklerini ve geli tiklerini bilir ( ahin, 2004).
Web destekli e itim uygulamalarında ö retmen, ö rencilerin bili sel, sosyal ve ki isel
geli imlerini destekleyecek etkinlikler düzenler; ö rencilerin ele tirel dü ünme, problem
çözme ve performans becerilerine ait geli melerini özendirmek için çe itli ö retim stratejileri
uygular (MEB, 2002).

Web destekli e itimde ö retmenlerin rolleri e itim ortamında ö rencinin daha etkin olması
do rultusunda de i mektedir. Ancak bu ö retmenin süreçte daha önemsiz hale geldi i anlamına
gelmemektedir. Ö retmen bilgiyi yalnız aktaran olmaktan çıkmakta, ö renciye rehberlik eden bir
konuma geçmektedir. Ö retmenlerin ö rencileri yönlendirme sürecinde ö rencilere ili kin etkile imin
son derece rahat oldu u, bir web destekli ö renme ortamı olu turmaları son derece önemlidir (Odaba ı
ve di erleri, 2005). Web destekli e itimde ö retmen rolünün yanında ö renci rolü de de i mi tir.
Ö retim ortamında bilgi akı ı hem ö retmen hem ö renci açısından iki taraflıdır. Bu nedenle ö renci
ö retim ortamında kendisini rahatlıkla ifade edebilmeli ve ilgi çekici bir e itim ortamı ile kar ı kar ıya
olmalıdır. Bu durumda hem ö renme stratejisini hem de web destekli ö retim içeri ini belirlemesi
beklenilen ö retmene büyük sorumluluklar dü mektedir.
Web destekli e itim geni bilgi eri imine olanak vermesi, yenilikleri hızlı bir ekilde yansıtması,
ö retimi hızlı ve geni bir alan içinde olanaklı kılması, iste e ba lı ve ö renci merkezli e itim ve
ö retim olana ı sa laması nedeniyle ö retim süreçlerinde giderek artan bir yo unlukta talep görmekte
ve kullanılmaktadır ( pek, 2001).
Web destekli e itim uygulamaları, ö renme sürecinde ö renci rollerinin de de i mesinde etkili
olmu tur (Weller, 2003). Ö rencilerden, dü ünmeyi ö renme, bilgiyi kullanma, ö renmeyi ö renme,
sorun çözme, bireysel çalı ma gibi yeterlikler ta ımaları beklenmektedir (Özden, 1999). Türkiye’de
sayıları çok olmasa da, internet üzerinden e itim alan ve ö renme etkinliklerini bilgisayar kar ısında
gerçekle tiren bir ö renci toplulu u olu mu durumdadır. Bu topluluk, ö renme süreci içerisinde,
ba ta davranı biçimleri olmak üzere, geleneksel sınıf ortamında e itim alan di er akranlarından farklı
ö renme deneyimleri geçirmektedir (Toper, 2004). Ö rencilerin web destekli ö retim ortamlarında
bireysel özellik, ilgi ve beklentiler do rultusundaki sahip oldukları olanaklar, ö renmeye olan ilgi ve
süreklili i artırmakta, ö renme deneyimlerinin ö renci tarafından daha etkin bir ekilde edinimini
sa lamaktadırlar.
Web destekli e itim ortamında ö renciler, sessizce oturup ö retmenin anlattıklarını ezberlemek,
ezberlediklerini tekrarlamak yerine etkin ö renen rolünü üstlenerek görerek, çözerek, söyleyerek,
yaparak, katılarak, payla arak ö renme, ö rendiklerini sorgulama, kendi bilgilerini kendileri üretme
becerilerini kazanırlar (MEB, 2002). Ö renciler web ortamında, etkile ime ve ileti ime geçerek
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arkada larının elektronik postalarına yanıt vermekte, grup çalı malarında rol almakta, soru sorarak,
yorum ve de erlendirme yaparak tartı malara katılmaktadır (Frank ve di erleri, 2003). Ara tırmalar,
sınıflarına teknoloji deste ini (web destekli ö retim ortamları) entegre etmi olan ö retmenlerin
sınıflarının ö rencilerin sorumluluklarını yerine getirmek için hangi materyali seçece ine kendilerinin
karar verdikleri ö renci merkezli sınıflar oldu unu ortaya koymaktadır (Sandholtz ve di erleri, 1997).
Web destekli ö renme ortamında ö renciler ö retim sürecinde etkin katılımcı, ö retim içeri ini
algılamada seçici, ö retim ortamını payla ımda yaratıcılık sergileyebilmektedirler. Web destekli
ö renme ortamları, geleneksel yakla ımların ö rencilerin ki isel özelliklerini ortaya koyma sürecinde
getirdi i bir takım sınırlamalara çözüm olu turabilecek uygulamaları ö renme ortamına
kazandırabilmektedir.
Web destekli e itim süreci, zaman ve mekandan ba ımsızlık, ö rencilerin ö renim gereksinimlerini
kendi beklentileri do rultusunda kar ılayabilmeleri, ö retim içeri inin çok yönlü ve iyi tasarlanmı
olmasına ba lı olarak etkili ö renme, bireysel ö retim tercihlerine fırsat verme, çoklu ortam
uygulamalarının sa ladı ı daha fazla duyuya hitap edebilme, güncellenebilir içerik, ö rencinin
ö renmeyi planlaması ve ö renmesini denetleyebilmesi gibi bir takım olanakları sunmaktadır. Web
destekli e itimin sa ladı ı olanaklara ili kin olarak etkili bir ö retim ortamı olu turma gereksinimi
günümüz ö retim süreçlerinin vazgeçilmez bir gereklili i haline gelmi tir. Bu gereklilik beraberinde
ö retim ortamlarında görev yapmakta olan ö retmenlerin web destekli e itime ili kin tutumlarını ve
yeterliklerini de içermektedir. Çünkü web destekli e itim ortamlarının olu turulmasında ve etkin
kullanımında ö retmenlerin rolü son derece önemlidir.
Ara tırmanın Amacı
Bu ara tırmanın temel amacı, Milli E itim Bakanlı ı’na ba lı ilkö retim okullarında görev yapmakta
olan ve web destekli e itim deneyimine sahip bran ö retmenlerinin web destekli e itime ili kin
görü lerini belirlemektir. Bu amaca ula mak için ara tırmada a a ıdaki sorulara cevap aranmı tır:
1. lkö retim okullarında görev yapmakta olan bran ö retmenlerinin web destekli e itimin ö retim
sürecinin üç ana özelli i olan içerik, ö retmen, ö renci boyutlarıyla ilgili görü leri nelerdir?
2. Ö retmenlerin web destekli e itim ile ilgili görü leri;
a. Cinsiyetlerine,
b. Bran larına,
c. Mesleki deneyimlerine göre farklılık göstermekte midir?
YÖNTEM
Ara tırmanın Modeli
Ara tırma tarama modelinde desenlenmi tir. Ara tırmada, ö retmenlerin kimi ki isel özellikleriyle web
destekli e itime ili kin görü leri arasında bir farklılık olup olmadı ı sorusuna yanıt aranmı tır.
Katılımcılar
Ara tırmanın evrenini 2005–2006 ö retim yılında Eski ehir ve Balıkesir il merkezinde bulunan resmi
ilkö retim okullarının ikinci kademelerinde görev yapmakta olan web destekli e itim konusunda
deneyimli bran ö retmenleri olu turmu tur. Ara tırma, evrenden örneklem seçme yoluyla
yürütülmü , örnekleminin seçiminde ise kolayda örnekleme yöntemi kullanılmı tır. Ara tırmanın
örneklemini; 2005–2006 ö retim yılının bahar döneminde Eski ehir ve Balıkesir il merkezinde
bulunan toplam 10 ilkö retim okulunun ikinci kademesinde görev yapan 115 bran ö retmeni
olu turmu tur.
Veri Toplama Araçları

Ara tırmanın verileri, bran ö retmenlerinin web destekli e itime ili kin görü lerini
belirlemeyi amaçlayan ve ara tırmacılar tarafından geli tirilen bir veri toplama aracı ile elde
edilmi tir. Veri toplama aracının geli tirilmesinde Berge’nin (1995) bir çevrimiçi e itimin
sahip olması gereken dört ko ulun (pedagojik, sosyal, yönetimsel ve teknik) ö retmen,
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ö renci ve içerik alt boyutlarından yararlanılmı tır. Berge, adı geçen çalı masında çevrimiçi
e itimin ba arıya ula masında ö retmenin rollerini pedagojik, sosyal, yönetimsel ve teknik
boyutlarıyla ele almı ve ö retmenlere bu rollerinde öneriler ortaya koymu tur. E itsel
öneriler; Web destekli ö retim ortamında ö renciler zamanlarını en iyi ekilde
geçirmelidirler, ö retim ortamının amaçları açık bir ekilde belirtilmelidir. Ö retmenler
ö rencilerin ö retim ortamında oldukça esnek olmasını sa lamalıdır. Çünkü ö rencilerin
bireyselli inin korunması ders süresince esnekliklerin korunması ile orantılıdır ve ö retmen
bu esnekli in korunmasını desteklemelidir. Ö retim ortamına katılım te vik edilmelidir.
Ö renci katılımını sa layan etkinlikler tasarlanmalıdır. Ö retim ortamında otoriter bir tutum
sergilenmemelidir. Ö retim sürecinde tarafsız olmak gerekir. Çok fazla beklenti içerisine
girilmemelidir. Bireysel konu malar desteklenmelidir. Ö retim sürecindeki konular ve
içerikler, ö rencilerin algılamaları için toparlanmalı ve özetlenmelidir. Ö rencileri
zorlamayan bireysel sorumluluklar ve grup sorumlulukları belirlenmeli ve karma ık olmayan
bir biçimde sunulmalıdır. Ö rencilerin deneyimleri ve ilgilerine uygun etkinlikler ve
materyaller seçilmelidir. Yerinde ve gerekli yardım ve müdahaleler yapılmalıdır. Ö retmen
tartı maları yönlendirmek için farklı yönlendirmeler, kar ıt bakı açıları ya da çeli en
görü leri ö rencilerin ilgisini çekmek için kullanabilir. Ö retim içeri ine ili kin uzmanlar da
web destekli ö retim ortamına katılabilir, bu tür bir etkinlik ö rencileri konu içeri ine ve
konu içeri ine ili kin sorular sormaya yönlendirebilir. Ders verilmemeli, açık uçlu söylemler,
örnekler, çözümü öne çıkaran yönlendirmeler ve yorumlar ile tartı ma ortamı olu turularak
ö retim içeri i sunulmalıdır. Ö retmen, ö rencilere herhangi bir konu ile ilgili yorum sormalı
ve yanıt için zaman vermelidir. Sosyal öneriler; Ö retim ortamında katılımcılar birbirleri ile
tanı tırılmalıdır. leti im kurulmasına ve etkile imin olu masına yardımcı olunmalıdır.
Ö retim ortamına katkısı olmadan katılanlar da olabilir ancak bu tür ö renci modelleri de
sisteme dahil edilmelidir. Çünkü bazı ö renciler dinleyerek de ö renirler. Ö retim ortamında
bir takım ö renciler alaycı ya da umursamaz yakla ımlar sergileyebilir, bu tür tutumlarda
bulunan ö rencilere kar ı dikkatli olunmalıdır. Kural dı ı durum ve tutumlar vurgulanmalıdır.
Alaycı ve i neleyici sözleri takip edilmelidir, bu tür tutumlar kültürel farklılıklardan da
kaynaklanıyor olabilir. Olumlu ileti im kurulmalı olumsuz ileti imler olumlu ekilde
yönlendirilmelidir. Yönetsel öneriler; Ö retim içeri inin ve sunumunun informal oldu u
katılımcılar tarafından bilinmelidir. Bütün katılımcıların listesi açık bir biçimde sunulmalıdır
ve katılımcı ö renciler birbirleri ile rahat bir ekilde ileti im kurmalıdır. Her katılım en hızlı
ekilde yanıt bulmalıdır. Yönlendirmeye ili kin sorumluluklar yerine getirilmelidir. Ö retim
ortamının koordinasyonu, bilginin sa lanması ve etkinliklerin planlanması, kayıt gibi
yönetimsel etkinlikler iyi planlanmalıdır. Katılımcıların dönütleri konusunda esnek
davranılmalıdır. Ö retim içeri ine ili kin yorumlar ve öneriler için katılımcılar te vik
edilmelidir. Ö retim içeri i amaca göre senkron ve asenkron bir ekilde sürdürülebilir
olmalıdır. Ö retim sürecine ö retmen de yeterince katılmalıdır. Tasarlanan sürenin yarısı ya
da çeyre inde yer almalıdır. Ö retim ortamı yönlendirilmeli, ö retim içeri i açık olmalı,
süreç adım adım ilerlemeli, ö rencilerin ilerleme hızı dikkate alınmalıdır. Uygun olmayan
konu ve içerikler de i tirilmelidir. Asıl amaç unutulmamalı ve bütün içerik bu amaca
yönlendirilmelidir. Bütün katılımcıların e oranda ö retim sürecine dahil olmasına dikkat
edilmelidir. Ö retim sürecinde ö renci yöneticilerin de olmasına izin verilmelidir. Ö retmen
ö retim sürecinde dersin planlanması, geli tirilmesi, sunumu için yeterince zamana sahip
olmalıdır. Web destekli ö retim ortamındaki bütün oturumlar mutlaka sonlandırılmalıdır.
Bütün bu yönlendirmelerin olumlu ve amaca uygun olması için ö retmenler deneyimli
olmalıdır. Teknik öneriler; teknik destek kullanılmalıdır, özellikle teknik konularda
geribildirim sa lanmalıdır. Ö rencilerin ö retim ortamını etkin kullanımları için bir çalı ma
rehberi geli tirilebilir. Bu rehber tartı malara katılım, tanıtıcı bilgi sa lanması, ders
etkinliklerinin tanıtımı, kaynak materyaller ve ders içeri i ve sürecine ili kin di er bilgiler
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konusunda ö rencilere yardımcı olabilir. Ö retim ortamına ili kin yeni yazılım ve
özelliklerini ö renmeye ili kin destek sa lanabilir. Bu ekilde ö renci web destekli ö retime
katılım konusunda kendisini daha rahat ve kendine güvenli hissedebilir. Ö retim ortamındaki
yeni yöntemlere ili kin geribildirimlerin üzerinde durulmalı bütün yenilikler ve geli meler
vurgulanmalıdır. Ö rencilerden daha deneyimli olanların daha az deneyimli ö rencileri
yönlendirmesi sa lanabilir. Bütün bunların yanında çok fazla yönlendirme yapılmamalıdır.
Bu tür yönlendirmeler ö rencilerin ö retim ortamına katılımını olumsuz yönde etkileyebilir
(Berge, 1995) eklinde sıralanmaktadır.
Ara tırmanın veri toplama aracı iki bölümden olu maktadır. Birinci bölümde, ö retmenlerin
cinsiyet, web destekli e itim deneyimi (web destekli e itim konusunda hizmetiçi e itim alma,
seminer ya/ya da çalı taylara katılma, Microsoft ile Milli E itim Bakanlı ı (MEB)'
nın
yürüttükleri "E itimde i birli i" çerçevesinde 180 saatlik Microsoft Ö retmen Akademisi
programına katılanlar vb) mesleki deneyim ve bran larına ili kin demografik özelliklerini
belirlemeyi amaçlayan sorular yer almaktadır. kinci bölümü ise ö retmenlerin web destekli
e itime ili kin görü lerini belirlemeyi içeren 5’li dereceleme türünde yapılandırılmı (1=hiç
katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum, 5=tamamen katılıyorum) 40
maddeden olu an yapıdadır. Bu kırk maddeden 32 kadarı pozitif yüklü, 8 kadarı ise negatif
yüklüdür. Veri toplama aracında yer alan negatif yüklü maddelerin puanlanmasında, söz
konusu puanlama tersinden yapılmı tır. Hazırlanan veri toplama aracının geçerlik çalı ması
için alan uzmanlarının görü leri alınmı ve kapsam geçerli i sa lanmı tır. Aracın
güvenirli ine ili kin olarak da veri toplama aracı ara tırma grubu dı ındaki 42 bran
ö retmenine yirmi gün arayla iki kere uygulanmı ve test-tekrar test güvenirlik katsayısı
cronbach alfa, .79 olarak bulunmu tur.
Verilerin Toplanması

Ara tırma verileri, 2005-2006 ö retim yılında örneklem olarak seçilen okullarda görev yapan
ara tırmanın planlama a amasında web destekli e itim deneyimine sahip oldukları belirlenmi
ö retmenlerden elde edilmi tir. Uygulamanın gerçekle tirildi i tarihlerde ara tırmaya gönüllü
olarak katılım gösteren toplam 115 bran ö retmeninden (40 erkek, 75 bayan) elde edilen
veriler, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma de erleri ile ba ımsız grup t- testi
ve tek yönlü varyans analizi çözümlemeleriyle betimlenmi tir.
BULGULAR VE TARTI MA
Ara tırmada elde edilen veriler, belirlenmi alt problemler do rultusunda ve sırasıyla ele alınarak
yorumlanmı tır.
Ö retmenlerin, web destekli e itimin ö retim sürecinin üç ana özelli i olan içerik, ö retmen,
ö renci boyutlarıyla ilgili görü lerine ili kin bulgular
Tablo 1 incelendi inde, ö retmenlerin önemli bir ço unlu unun web destekli e itimin içerik boyutu
konusunda oldukça olumlu görü lere sahip oldukları söylenebilir. Bu maddeler içerisinde; web
destekli e itimin dersin hedeflerine ula maya yardımcı oldu u, birden fazla duyuya hitap etti ine,
geni bir bilgi havuzuna ula ma olana ı verdi ine, güncel kaynaklara ula ımı kolayla tırdı ına, okul
dı ı etkinliklerde ö renmenin devamlılı ını sa ladı ı, istenildi i kadar konu tekrarı ve örneklerle
pratik yapma olana ı sa ladı ı; konuların anla ılmasında ö renciye kolaylık sa ladı ı, ö renciler
tarafından e lenceli, de i ik, ilginç bulundu u ve ö rencilerin bilgisayar becerilerini artırmaya
yardımcı oldu u ile ilgili maddeler, ö retmenlerce en yo un kabul gören maddelerdir. Elde edilen bu
bulgunun, Jones ve Jones’in (2005) e itimde internetin kullanımına ili kin yaptıkları çalı mada elde
ettikleri ö retmenlerin web destekli e itimin olanaklarına ili kin görü lerine yönelik bulgularla
benzerlik gösterdi i söylenebilir. Öte yandan, yine bu ara tırmanın bulgularının Witt (2003) tarafından

390

Tamamen
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

(N=115)

Kesinlikle
Katılmıyorum

Web Destekli E itimin çerik Boyutuyla lgili
Görü ler

Katılmıyorum

Tablo 1. Ö retmenlerin Web Destekli E itimin çerik Boyutu ile lgili Görü lerinin Frekans, Yüzde
Da ılımları ve Aritmetik ortalama De eri

X

f

%

1

0,9

0

0,0

1

0,9 68 59,1 45 39,1 4,3

0

0,0

0

0,0

5

4,3 61 53,0 48 41,7 4,3

0

0,0

0

0,0

5

4,3 50 43,5 60 52,2 4,4

0

0,0

0

0,0 11 9,6 60 52,2 44 38,3 4,2

0

0,0

4

3,5 13 11,3 69 60,0 29 25,2 4,0

5

4,3 24 20,9 29 25,2 34 29,6 23 20,0 2,6

1

0,9

7

6,1

6

5,2 59 51,3 42 36,5 4,1

0

0,0

0

0,0

1

0,9 51 44,3 63 54,8 4,5

0

0,0

0

0,0

6

5,2 56 48,7 53 46,1 4,4

10. WDE ö renilenlerin kalıcılı ını artırır.

0

0,0

1

0,9 19 16,5 57 49,6 38 33,0 4,1

11. WDE güncel kaynaklara ula ımı kolayla tırır.

0

0,0

0

0,0

12. WDE konuların anla ılmasında ö renciye
kolaylık sa lar.

0

0,0

0

0,0 10 8,7 69 60,0 36 31,3 4,2

13. WDE ö renci ba arısını artırır.

0

0,0

1

0,9 21 18,3 58 50,4 35 30,4 4,1

1

0,9

7

6,1 27 23,5 55 47,8 25 21,7 2,17

1.
2.
3.
4.
5.

WDE ö retimin niteli ine ve dersin hedeflerine
ula masına katkı sa lar.
WDE okul dı ı etkinliklerle ö renmenin
devamlılı ını sa lar.
WDE geni bir bilgi havuzuna ula ma olana ı
verir.
WDE istenildi i kadar konu tekrarı yapılmasını
olanaklı kılar.
WDE dersin içeri ini ö rencilerin düzeylerine
göre farklı biçimlerde sunma olana ı sa lar.

6.

WDE materyali hazırlama uzun zaman gerektirir.

7.

WDE kırtasiye (basılı doküman, yazılı vs.)
harcamalarını azaltır.
WDE materyalleri (grafik, ses, video vs.) birden
fazla duyuya hitap eder.
WDE örneklerle çalı ma ve pratik yapma olana ı
sa lar.

8.
9.

14. WDE fiziksel etkinlik gerektiren dersler için
elveri li de ildir.
15. WDE karma ık zihinsel beceri gerektiren dersler
için elveri li de ildir.
16. WDE ö rencilerin bilgisayar becerilerini
artırmaya yardımcı olur.
17. WDE günümüz e itim sistemine uygun de ildir.

f

%

f

%

2

f

%

f

1,7 50 43,5 63 54,8 4,5

17 14,8 48 41,7 28 24,3 17 14,8 5
1

0,9

2

1,7

6

%

4,3 2,5

5,2 52 45,2 54 47,0 4,3

14 12,2 47 40,9 27 23,5 19 16,5 8

7,0 3,3

18. WDE bilgisayar okuryazarlı ı gerektirir.

22 19,1 29 25,2 9

7,8 35 30,4 20 17,4 2,9

19. WDE sınıfiçi etkinliklerde etkile imi azaltır.

9

7,8 32 27,8 20 17,4 44 38,3 10 8,7 2,8

20. WDE yaparak ya ayarak ö renme olana ı sa lar.
21. WDE ö retmen-ö renci ve ö renci-ö renci
ileti imini artırır.
22. WDE bireysel olarak ders çalı mak istemeyen
ö renciler için sıkıcıdır.

1

0,9 17 14,8 19 16,5 55 47,8 23 20,0 3,7

3

2,6 28 24,3 19 16,5 47 40,9 18 15,7 3,4

14 12,2 29 25,2 19 16,5 42 36,5 11 9,6 2,9

23. WDE e lenceli, farklı ve ilginçtir.

0

0,0

0

0,0

24. WDE de erlendirme ve not verme i yükünü
azaltır.

3

2,6

9

7,8 19 16,5 63 54,8 21 18,3 3,7

25. WDE sınıf yönetimini zorla tırır.

15 13,0 49 42,6 17 14,8 28 24,3 6

26. WDE ders saatinin verimli kullanılmasına olanak
sa lar.
27. WDE bireysel ö retimi ön plana çıkardı ından
rekabete dayalı bir ö retim ortamı hazırlamaz.

7

8

7,0 70 60,9 37 32,2 4,2

0

0,0

8

7,0 27 23,5 29 25,2 45 39,1 6

5,2 3,3

6,1 25 21,7 64 55,7 19 16,5 3,8
5,2 2,8
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gerçekle tirilen ve ö retmenlerin web destekli e itime ili kin olumlu görü lere sahip olduklarını
ortaya koyan ara tırma bulgularıyla da benze ti i söylenebilir.
Web destekli e itimin dersin içeri ini ö renci düzeyine ba lı olarak farklı biçimlerde sunma olana ı
sa laması, yaparak ya ayarak ö renmeyi kolayla tırması, de erlendirme ve not verme i yükünü ve
kırtasiye harcamalarını azaltması; ders saatinin verimli kullanılmasına olanak sa ladı ı, ö retmenö renci ve ö renci-ö renci ileti imini artırması, ö renilenlerin kalıcılı ını ve ö renci ba arısını
artırması; sınıf yönetimini zorla tırması ile ilgili maddeler ö retmenlerin katıldıklarını ifade ettikleri
öteki maddelerdir. Web teknolojisinin sınıflarda kullanılmasının avantajları yanında, ö retmenin i
yükünü artırması nedeniyle ö retmenlerin web destekli e itime yönelik olumsuz bir görü e sahip
olması beklenirken ara tırmada böyle bir bulguyla kar ıla ılmamı tır. Ara tırmaya katılan ö retmenler
web destekli e itimin ö retmen i yükünü azalttı ı görü üne sahiptirler. Ortaya çıkan bu bulgu ile
ö retmenlerin, web destekli ö retim sürecinde teknolojinin etkin kullanımının ö retim sürecine olan
olumlu yansımalarına yönelik farkındalıklarını ortaya koydukları söylenebilir. Duffield ve di erleri

(2004) teknolojinin ö rencilerine ne ekilde yardımcı oldu u hakkında bir vizyona sahip olan
ö retmenlerin teknoloji kullanımını sınıfa entegre etmede daha ba arılı olduklarını ortaya
koymu lardır.

Web destekli e itimin günümüz e itim sistemine uygunlu u, bilgisayar okuryazarlı ı gerektirmesi,
materyal hazırlamanın uzun zaman almasıdır. sınıf içi etkile imi azaltıp azaltmadı ı ve kendi kendine
çalı mak istemeyen sosyal ö renciler için sıkıcı olup olmadı ı ve bireysel ö retimi ön plana
çıkardı ından rekabete dayalı ö retim ortamı hazırlayıp hazırlamadı ı konuları ö retmenlerin daha
yo un olarak kararsızlık yönünde görü bildirdikleri konu ba lıklarıdır. Bu durum, ö retmenlerin web
deste inin e itim ortamında nasıl kullanılaca ına ili kin yeterli birikime sahip olmamalarından
kaynaklanıyor olabilir. Summers’ın (1990), ö retmenlerin bilgisayar kullanımına ili kin bilgi ve
deneyimleri konusunda gerçekle tirdi i ara tırmalarda elde etti i sonuçlar ortaya çıkan bu bulguyu
destekler niteliktedir. Summers, bilgisayara ili kin bilgi ve deneyim eksikli inin ö retmenlerin
bilgisayar kullanımı konusunda olumsuz tavır sergilemelerinin nedeni oldu unu ara tırmalarında
ortaya koymu tur. Bilgi ve deneyim eksikli inin yanısıra ö retmenlerin bulundukları ortamda
teknolojik olanaklara yeterince eri ememeleri de bu duruma yol açan bir ba ka etmen olarak
de erlendirilebilir. Franklin (2004), 121 ö retmen ile teknolojiyi sınıflarında ne zaman ve nasıl
kullandıklarına ili kin bir ara tırma gerçekle tirmi tir. Bu ara tırmada ö retmenlerin teknoloji
kullanımını belirleyen anlamlı faktör günümüzde insanların bilgiyi nasıl edindiklerine ili kin e itim
felsefesi do rultusunda teknolojiye yönelme olarak ortaya çıkmı tır. Yönetim, donanım, ula ılabilirlik,
personel deste i ve te vikler de sınıfta teknoloji kullanımını etkileyen dı faktörler olarak
belirlenmi tir. Bu ara tırmada da dı etmenlerin nicelik ve niteliksel yetersizli inin ö retmenlerin
konuya ili kin görü lerinin de bu durumdan etkilenmesi sonucuna yol açtı ı söylenebilir.
Web destekli e itimin fiziksel etkinlik ve karma ık zihinsel beceri gerektiren konularda kimi zaman
yetersiz kaldı ı konusu alan yazında da ifade edilmesine kar ın, ara tırmaya katılan ö retmenler
önemli ölçüde bu duruma katılmamı ya da kararsızlık yönünde görü belirtmi lerdir. Ö retmenlerin
katılmadıkları di er madde ise web destekli e itimin zihinsel beceri gerektiren dersler için yeterli
olmadı ına ili kin maddedir. Ö retmenlerin, web destekli e itimin fiziksel etkinlik ve karma ık
zihinsel beceri gerektiren konularda yetersiz kaldı ı ve zihinsel beceri gerektiren dersler için yeterli
olmadı ı ile ilgili maddelere ili kin görü leri, onların web destekli e itimin bu yönüyle ilgili olarak
yeterli ölçüde bir birikime sahip olmamalarından kaynaklanıyor olabilir.
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f
1. Ö retmenler web destekli e itimin nasıl yapılaca ına
ili kin hizmetiçi e itim almalıdırlar.
2. Ö retmenler teknolojik yeniliklere uyum konusunda
olumsuz yakla ıma sahiptirler.
3. Ö retmenler web destekli e itim için yeterli bilgi ve
beceriye sahip de ildirler.
4. WDE ile ö retmenler sürekli ders anlatmaktan
kurtulurlar.
5. WDE ile ö retmenler dersin planlanmasına ve
tasarımına daha çok zaman ayırırlar.
6. WDE ile ö retmenler farklı ön bilgilere sahip
ö rencilere ula ma olana ı bulurlar.

%

f

%

f

%

66 57,4 47 40,9 2

1,7

f

Tamamen
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

(N=115)

Kesinlikle
Katılmıyorum

Web Destekli E itimin Ö retmen Boyutuyla
lgili Görü ler

Katılmıyorum

Tablo 2. Ö retmenlerin Web Destekli E itimin Ö retmen Boyutu ile lgili Görü lerinin Frekans,
Yüzde Da ılımları ve Aritmetik ortalama De eri

X

%

f

%

0 0,0

0

0,0 1,4

10 8,7 53 46,1 17 14,8 27 23,5 8

7,0 3,2

0 0,0 12 10,4 23 20,0 54 47,0 26 22,6 2,1
7 6,1 18 15,7 12 10,4 56 48,7 22 19,1 3,5
0 0,0 19 16,5 9

7,8 60 52,2 27 23,5 2,1

0 0,0

5,2 78 67,8 28 24,3 4,1

3 2,6 6

Tablo 2’de de görüldü ü gibi; web destekli e itim ile ö retmenlerin sürekli ders anlatmaktan
kurtulacakları ve farklı ön bilgile sahip ö rencilere ula ma olana ı bulacakları ile ilgili maddelere
ö retmenler önemli ölçüde olumlu görü bildirmi lerdir. Ö retmenlerin teknolojik yeniliklere uyum
konusunda olumsuz yakla ıma sahip oldukları ile ilgili maddede ise katılım oranı daha dü üktür.
E itim teknolojisi alanında yapılan ara tırmalar ö retmenlerin teknoloji destekli ö retim için daha
fazla zamana ihtiyaç duydukları görü ünü ortaya çıkarmı tır (Sefero lu, 2006). Ancak, bu ara tırmada
ö retmenler dersin planlaması ve tasarımının daha çok zaman gerektirece i görü üne katılmadıklarını
belirtmi lerdir. Ayrıca, web destekli e itim konusunda ö retmenlerin yeterli bilgi ve beceriye sahip
olmadıkları ve ö retmenlerin web destekli e itimin nasıl yapılaca ı konusunda hizmetiçi e itim
almaları gerekti i ile ilgili maddeler ö retmenlerin ço unlukla olumsuz görü belirttikleri ve
katılmadıkları maddelerdir. Bu bulgu, ö retmenlerin büyük ço unlu unun web destekli e itim ile ilgili
bir hizmetiçi e itim almaları konusunda bir gereklilik olmadı ı görü üne sahip oldukları biçiminde
yorumlanabilir. Bu durum, ö retmenlerin bu konuda kendilerini yeterli algılıyor olmalarından (bir
önceki maddeye ili kin elde edilen bulgu da bu görü ü desteklemektedir) ya da hizmetiçi e itim
olgusuna ili kin olumsuz bir bakı açısına sahip olmalarından kaynaklanmı olabilir. Ancak
alanyazında birçok ara tırma ö retmenlerin web destekli e itim ya da teknolojik olanaklara ili kin
e itim ya da destek aldıklarında web destekli ö retim ya da teknoloji kullanımına ili kin olumlu tavır
sergilediklerini göstermektedir. Pugh ve Zhao (2003) tarafından 118 ö retmen arasından co rafi
bölge, e itim düzeyi, konu alanı ve okul türüne göre ö retmenlerle gerçekle tirilen bir ara tırma
ö retmenlerin maddi, teknik ve personel deste i aldıklarında teknoloji kullanımına ili kin kabul
düzeylerinin olumlu yönde geli mekte oldu unu ortaya koymaktadır.
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f

%

f

%

f

%

f

%

Tamamen
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Kesinlikle
Katılmıyorum

Web Destekli E itimin Ö renci Boyutuyla
lgili Görü ler

Katılmıyorum

Tablo 3. Ö retmenlerin Web Destekli E itimin Ö renci Boyutu ile lgili Görü lerinin Frekans, Yüzde
Da ılımları ve Aritmetik Ortalama De eri
(N=115)

f

X

%

1. WDE de ö renciler bilgi kaynaklarını kullanırken
ele tirel analiz yaparlar.

1 0,9 12 10,4 22 19,1 62 53,9 18 15,7 3,7

2. WDE de ö renciler etkin olarak ö renenlerdir.

0 0,0

2 1,7 9

0 0,0

7 6,1 15 13,0 74 64,3 19 16,5 3,9

0 0,0

3 2,6 16 13,9 65 56,5 31 27,0 4,0

0 0,0

2 1,7 20 17,4 77 67,0 16 13,9 3,9

0 0,0

4 3,5 17 14,8 76 66,1 18 15,7 3,9

1 0,9

2 1,7 16 13,9 78 67,8 18 15,7 3,9

3. WDE de ö renciler ö renmelerinde daha fazla
sorumluluk alırlar.
4. Ö renciler web destekli e itimde anında dönüt alma
olana ı bulurlar.
5. Ö renciler web destekli e itimde daha kolay motive
olurlar.
6. WDE de ö renciler gereksinimlerine ve ö renme
hızlarına göre dersi izlerler.
7. WDE de ö renciler derse katılamadıklarında ya da
dersi anlamadıklarında konuları tekrar etme olana ına
sahiptirler.

7,8 77 67,0 27 23,5 4,1

Ö retmenlerin web destekli e itimin ö renci boyutu ile ilgili görü lerinin yer aldı ı Tablo 3
incelendi inde, ö retmenlerin veri toplama aracının bu bölümünü olu turan yedi maddeye de önemli
ölçüde olumlu görü bildirdikleri görülmektedir. Ö retmenler, web destekli e itim ortamında
ö rencilerin daha kolay motive olduklarına, ö renmelerinde daha fazla sorumluluk alarak etkin
ö renen olduklarına, bilgi kaynaklarını kullanırken ele tirel analiz yaptıklarını dü ünmektedirler.
Ö retmenlerin olumlu görü bildirdikleri di er maddeler ise, web destekli e itimde ö rencilerin
gereksinimlerine ve ö renme hızlarına göre dersi izleme, anında dönüt alma, derse katılamadıklarında
ya da dersi anlamadıklarında konuları tekrar etme olana ı buldukları maddeleridir. Ö retmenlerinin bu
görü leri bu konuda yapılan çalı malarda elde edilen bulgularla paralellik göstermektedir. Gürbüz,
Kaptan ve Buldu (2001), web destekli e itimin ö rencilerin dü ünme becerilerini geli tirdi ini,
anla ılmayan konular için sürekli tekrar olana ı sa ladı ını, bireysel ö renmeyi etkin kıldı ını ve
i birlikli ö renmeyi artırdı ını belirtmi lerdir. Mouza’nın (2002), ilkö retim okulu ö retmenleri ile
teknolojiye ili kin dü ünceleri, deneyimleri ve bilgilerine ili kin bir görü me gerçekle tirerek yaptı ı
ara tırmada ortaya çıkan bulgulara göre de, ö retmenlerin teknolojiye ili kin yetkinlikleri ve sınıf
içerisinde teknoloji kullanımına ili kin tutumlarının ö rencilerin ö renmeye yönelik ilgilerinin
geli mesinde önemli bir etken oldu unu ortaya koyar niteliktedir.
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Ö retmenlerin cinsiyetlerine, mesleki deneyimlerine ve bran larına göre web destekli e itim ile ilgili
görü leri
Tablo 4. Cinsiyet ve web destekli e itim ile ilgili görü ler
(N=115)
Cinsiyet
Erkek
Kadın

N
40
75

S
12,23
11,20

X

146,92
144,20

Sd

t

P

113

1,203

.232

Tablo 4’de görüldü ü gibi, ö retmenlerin cinsiyetlerine göre web destekli e itim ile ilgili görü lerinin
ortalamaları arasında farklılıklar söz konusudur. Ortalamalar arasında gözlenen bu farklılıkların
istatistiksel olarak bir anlam ta ıyıp ta ımadı ını belirlemek amacıyla yapılan t- testi analizinde elde
edilen de er P>.05’dir. Bu durum, ortalamalar arasında gözlemlenen farklılıkların istatistiksel olarak
bir anlam ta ımadı ı anlamına gelmektedir. Di er bir deyi le, bayan ve erkek ö retmenlerin web
destekli e itime ili kin görü leri birbirine benzemektedir.
Tablo 5’de ö retmenlerin mesleki deneyimlerine göre web destekli e itime ili kin görü lerinden elde
edilen puanların aritmetik ortalamaları( X ) ve standart sapma de erleri verilmi tir.
Tablo 5. Mesleki Kıdem ve Web destekli e itim ile ilgili görü ler Frekans Da ılımları Puanları
Ortalamaları ve Standart Sapma de eri
(N=115)
Kıdem

0-3 yıl
4-6 yıl
7-9 yıl
10 yıl ve üstü

Frekans (N)

Ortalama ( X )
147,47
144,37
146,14
144,35

17
24
21
53

Standart Sapma (SS)
16,61
12,49
9,86
10,01

Tablo 5’deki veriler, ö retmenlerin mesleki deneyimlerine göre web destekli e itim ile ilgili
görü lerinin ortalamaları arasında az da olsa farklılıklar oldu unu ortaya koymaktadır. Puan
ortalamaları arasında gözlemlenen bu farklılıkların istatistiksel olarak bir anlam ta ıyıp ta ımadı ının
ve olası anlamlı farklıla maların hangi grup ya da gruplar arasındaki farktan kaynaklandı ının
belirlenmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi çözümlemesi yapılmı tır.
Tablo 5’deki verilere dayalı olarak yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 6’da
görülmektedir.
Tablo 6. Mesleki Kıdem Ve Web Destekli E itim le lgili Görü ler F Testi Sonuçları
(N=115)
Varyansın
Kayna ı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
159,86
15168,62
15328,487

Sd

Kareler Ortalaması

3
111
114

53,289
136,654

F

P
0,39

0,76

Mesleki deneyimlerine göre ö retmenlerin web destekli e itime ili kin görü lerinin puan ortalamaları
arasında gözlenen farklılı ın istatistiksel olarak bir anlam ta ıyıp ta ımadı ını belirlemek amacıyla
yapılan çözümlemeler sonucunda hesaplanan F[3-111]= 0.39 de eri, P>.05 düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı de ildir. Bu nedenle ayrıca bir PostHoc testi yapılmasına gerek duyulmamı tır. Bu sonuca
göre, ö retmenlerin web destekli e itime ili kin görü lerinde mesleki deneyimlerine ba lı anlamlı bir
farklılık olmadı ı söylenebilir. Bu bulgu alanyazındaki kimi ara tırmalarda elde edilmi

bulgularla çeli mektedir. Kimi ara tırmalar, ö retmenlerin e itim düzeyinin ve mesleki
deneyimin sınıfta teknoloji kullanımını etkiledi ini ortaya koymaktadır (Kelly ve McAnear,
2002; Morote, 2004). Meslekte daha deneyimli ö retmenler ö retim sürecinde teknolojik
olanakları kullanmak konusuna yeni mezun ö retmenlere göre daha az istekli ve dirençlidirler
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(Day ve di erleri, 1999). Bunun yanı sıra kimi ara tırmalar da, ö retim sürecinde deneyimli
olan ö retmenlerin sınıflarda teknoloji kullanımı konusunda teknolojiye de il ö retim
içeri ine yönelik bir hedef geli tirdiklerini ortaya koymaktadır (Franklin, 2004; Land, 1997;
Wiburg, 1997). Ö retim deneyimi, teknolojinin sınıfta kullanımı için anlamlı bir faktördür
(Stein ve di erleri, 2002). Teknolojinin sınıfta kullanımı yerine ö retim sürecinde
teknolojinin kullanımı üzerinde durmak, ö retim sürecinde etkin teknoloji kullanımı için
ba lıca etmenlerden biri olarak dü ünülebilir.
Tablo 7. Bran lara Göre Web Destekli E itim le lgili Görü lerin Frekans Da ılımları, Puan
Ortalamaları ve Standart Sapma De eri
(N=115)
Bran

Frekans (N)

Matematik
Türkçe
Fen-Teknoloji
ngilizce
Bilgisayar
Beden E itimi
Din Kültürü
Sosyal Bilgiler
Resim
Ev Ekonomisi
Müzik
E itimi
Di er
Toplam

17
33
7
12
5
6
2
9
6
4
4
3
7
115

Ortalama ( X )
143,41
143,42
140,57
152,08
150,40
148,50
146,50
148,88
137,66
144,00
148,50
144,66
143,71
145,14

Standart Sapma (SS)

13,24
8,84
10,51
14,63
16,19
12,50
7,77
8,16
6,37
8,44
4,04
3,51
20,30
11,59

Tablo 7’deki verilere göre ö retmenlerin bran ları ile web destekli e itime ili kin görü lerinin
aritmetik ortalama puanları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Söz konusu farklılıkların isatistiksel
olarak anlamlı olup olmadı ını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo
8’dedir.
Tablo 8. Bran ve Web destekli e itim ile ilgili görü ler F testi Sonuçları
(N=115)
Varyansın
Kayna ı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
1609,16
13719,327
15328,487

Sd
12
102
114

Kareler
Ortalaması
134,09
134,50

F

P
0,99

0,45

Yapılan çözümlemeler sonucunda hesaplanan F[12-102]=0.997 de eri, P>.05 düzeyinde ö retmenlerin
puan ortalamaları arasında gözlemlenen farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olmadı ını ortaya
koymu tur. Bu sonuca göre, ö retmenlerin web destekli e itime ili kin görü leri ile bran arasında
anlamlı bir farklılık olmadı ı ya da ö retmenlerin web destekli e itime ili kin görü lerinin bran larına
göre farklıla madı ı, benze ti i söylenebilir.
SONUÇ VE ÖNER LER
Bu ara tırmada ilkö retim okullarında görev yapmakta olan ö retmenlerin web destekli e itime ili kin
görü leri ile web destekli e itimle ilgili görü lerinin cinsiyet, mesleki deneyim ve bran larına göre
farklılık ta ıyıp ta ımadı ı ortaya konulmu tur. Ara tırmada elde edilen bulgulara göre, ö retmenler
web destekli e itimin üç temel özelli i olan içerik, ö retmen, ö renci boyutları ile ilgili olarak önemli
ölçüde olumlu görü lere sahiptirler. Bu bulgu, ö retmenlerin web destekli ö retimin ö retim sürecine
olan katkı sa layıcı yansımalarının farkında oldukları ve bu konuda belli bir bilgi birikimine sahip

396

oldukları biçiminde yorumlanabilir. Öte yandan, ara tırma örnekleminde yer alan ö retmenlerin web
destekli e itim deneyimine sahip olmaları da bu tür bir sonucun olu masında rol oynamı olabilir.
Ayrıca, ö retmenlerin web destekli e itimle ilgili görü leri onların cinsiyet, mesleki deneyim ve
bran larına göre farklılık göstermemektedir.
Ara tırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak u öneriler geli tirilebilir:
Ö retmenlerin Web destekli ö retim içeri ine ili kin olumlu görü leri, web deste inin ö retim
ortamlarında nasıl kullanılaca ına ili kin bir takım e itim ortamlarına katılmalarını sa layabilir. Bu
durumda ö retmenlerin Web deste inin e itimde nasıl kullanıldı ı konusunda e itilmeleri gerekebilir.
Ara tırma bulgularına dayalı olarak ö retmenlerin web destekli ö retime ili kin farkındalıkları
görü lerini etkilemektedir. Web destekli ö retime ili kin hizmet içi e itim konusu ö retmenlerin
sınıflarını teknolojiye entegre etmelerinde son derece önemli iken ö retmenler bu konuda olumsuz
görü bildirmektedirler. Ö retmenlerin kendi alanlarına ili kin olarak teknolojiye entegrasyonunu
sa lamanın bir yolu, sınıflarında internet ya da web deste i kullanan ö retmenleri göstermektir. Bu
durum ö retmenlere teknoloji olana ını kendi ders içeriklerinde nasıl ve ne ekilde kullanacakları
konusunda bir takım yollara ili kin fikir verebilir (Land, 1997). Ö retmenlere teknolojiyi ö retmeden
önce teknolojinin sa ladı ı olanakları fark etmelerini sa lamak gerekmektedir. Teknoloji
entegrasyonunun amacı bilgisayar kullanımını ö retmek de il, teknolojinin ö renme ve ö retme için
nasıl kullanılaca ına ili kin yönlendirmeler yapmaktır (Tapscott, 1999). Ö retmenler, teknolojik
olanaklar ve bu olanakları ders içeriklerinde nasıl kullanacaklarına ili kin bir birikime sahip
olduklarında teknolojiyi kullanmaya yönelik tavırları da olumlu yönde geli ebilir. Bu durum web
destekli ö retim ortamlarının ö retim sürecinde kullanımına da olumlu yönde etki edebilir.
Ö retmenler web destekli ö renim ortamının etkilili ini teknolojik donanımları etkili kullanma ile
ili kilendirmektedirler. Bu nedenle okullarda görev yapan bilgisayar formatör ö retmenlerinin web
destekli e itim ve uygulamalarının ö retmenler tarafından etkili kullanımı için bran ö retmenlerine,
web destekli e itim uygulamaları ve derslerini web ortamında verebilmeleri konularında danı manlık
yapmaları uygun bir yakla ım olabilir.
Formatör ö retmenlerin yanı sıra Web destekli ö retim ortamlarının yaygınla masının bir di er
gereklili i de bir takım destekleyici etmen ve ortamların gerçekle tirilmi olması olabilir. Bu
destekleyici etmenler okul yönetimi, yeterli donanım ve yazılımlar, teknik personel, meslekta lar ile
i birli i olarak sıralanabilir. Amenta-Shin (2000) be farklı okuldan profesyonel bir geli im
programına katılan ö retmenlerin sınıfta web ve internet teknolojisinin kullanımı ve ö retim
uygulamalarına ili kin algılarını belirlemeye yönelik olarak gerçekle tirdi i ara tırmada ö retmenler,
program süresince sınıfları için teknoloji destekli web ve internet ortamına entegre edilmi üniteler
olu turmu lardır. Okullarına geri döndüklerinde ise, sınıflarında program süresince uyguladıkları
teknolojik olanakları kullanımlarını olumsuz yönde etkileyen konuları rapor etmi lerdir. Bu konular;
yönetim deste i, kaynaklara ve ekipmanlara eri im, ba lantı ve yazılım, meslekta lar ile i birli i
olana ı, planlama için zaman, i birli i ve ö renme ba lıkları altında toplanmı tır.
Ö retmenlerin web destekli e itimle ilgili görü leri cinsiyet, mesleki deneyim ve bran larına göre
anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Ancak alanyazında mesleki deneyimin teknoloji kullanımına
ili kin bakı açılarını ve teknoloji kullanımlarını etkiledi i açıkça vurgulanmaktadır. Bu durum yeni
mezun ö retmenlerin fakültelerinde teknoloji ile etkile imlerinin daha fazla olmasından kaynaklanıyor
olabilir. Deneyimli ö retmenlerin ö retim içeri inde teknoloji kullanımına ili kin önerilerinin de
sınıfta teknoloji kullanımının amacına daha çok hizmet edebilece i dü ünüldü ünde, mesleki kıdem
açısından deneyimli ö retmenler ile teknoloji konusunda daha yetkin olabilece i dü ünülen yeni
mezun ö retmenler web destekli ö retim ortamı olu turmaya yönelik bir i birli i içerisine girebilirler.
Bu durumun web destekli ö retim süreçlerinin ö retim ortamına uygun bir ekilde tasarlanması için
ö retmenlere yardımcı olması beklenebilir.
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Web destekli ö retimde ö renci ve ö retmen açısından fiziki mekan, zaman, tek yönlü ö renme ve
ö retme gibi sınırlar ortadan kalktı ı için ö retim ortamlarında ö renci ve ö retmen etkile imi
artmakta, ö rencinin etkin katılımı sa lanmaktadır. Bu nedenle web destekli e itim uygulamaları
ö retim sürecindeki bir takım sınırların kaldırılmasında ve yetersizliklerin giderilmesinde etkin
kullanılabilir. Ancak öncelikli olarak ilkö retim ikinci kademede web destekli e itim verilebilmesi
için okulların donanım ve yazılım alt yapılarının hazırlanması gerekmektedir. Etkili bir web tabanlı
e itim ortamı için, ö retim içeri inin web tabanlı ö renmeye göre düzenlenmesi ve web tabanlı e itim
ortamlarının tasarlanmasına ili kin kapsamlı bir planlama yapılması gerekmektedir.
Ö retim ortamlarının web destekli e itim için hazırlanması ve ö retmen yeterliklerinin web destekli
e itime ili kin olarak artırılmasının yanı sıra ders programları ve ders içerikleri web destekli e itim
yoluyla verilebilecek ekilde yeniden düzenlenebilir. Bu amaçla ö retim içerikleri web ortamlarının
sundu u bir takım çoklu ortam olanakları kullanılarak zenginle tirilerek daha etkili hale getirilebilir.
Di er yandan, Milli E itim Bakanlı ı ve Milli E itim Müdürlükleri tarafından ilkö retim okullarında
web destekli e itim uygulamaları özendirici ve destekleyici önlemler alınabilir.
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