Uzaktan Eðitim Kavramlarý

Uzaktan eðitim, uzaktan Ã¶ðretim, e-Ã¶ðrenme, uzaktan Ã¶ðrenme, aÃ§ýk Ã¶ðrenme, daðýtýk Ã¶ðrenme, eþzamanlý Ã¶ðrenme
Ã¶ðrenme, esnek Ã¶ðrenme gibi kavramlar Ã¶ðrenci ve Ã¶ðretmenin fiziksel olarak ayrý yerlerde olduklarý bir eðitim sÃ¼recini
tanýmlamak iÃ§in kullanýlan kavramlardan bir kaÃ§ýdýr.Â Â Uzaktan eðitim kavramý, bu kavramlar arasýnda yýllardýr en yaygýn
kullanýlanýdýr. Uzaktan eðitim, fiziksel olarak ayrý ortamlarda yer alan Ã¶ðretme ve Ã¶ðrenme sÃ¼reÃ§lerini Ã§ok gÃ¼zel bir þ
tanýmlamaktaydý. Ancak son yýllarda â€œuzaktan Ã¶ðrenmeâ€• kavramý Ã¶zellikle Amerika Birleþik Devletlerinde yaygýn bir þ
kullanýlmaya baþlandý (Picciano, 2001). Her ne kadar uzaktan Ã¶ðrenme ve uzaktan eðitim kavramlarý birbirlerinin yerine
kullanýlýyorlarsa da, uzaktan Ã¶ðrenme kavramý Ã¶ðreneni daha Ã§ok vurgulamaktadýr. GerÃ§ekten de son yýllarda Ã¶ðrencimerkezli Ã¶ðrenme kavramý, Ã¶ðrenme etkinliði uzaktan olsun olmasýn, her tÃ¼rlÃ¼ eðitim ortamý iÃ§in yaygýn olarak kullanýl
baþlandý. Ã–ðrenci merkezli Ã¶ðrenme kavramý Ã¶ðrencinin kendi Ã¶ðrenme etkinliði ile ilgili olarak sorumluluk aldýðý ortamlar
kullanýlmaktadýr. Uzaktan gerÃ§ekleþtirilen Ã¶ðrenmelerde Ã¶ðrenciye bÃ¼yÃ¼k sorumluluklar dÃ¼þmektedir. Bu yÃ¼zden de
uzaktan Ã¶ðrenme kavramý bu tÃ¼r ortamlar iÃ§in daha uygun bir terimmiþ gibi gÃ¶rÃ¼nmektedir.Â Â Kaynak: TÃ¼rkiye Biliþi
Vakfý 2003 yýlýnda hazýrlanan Â e-Ã–ðrenme Kýlavuzudur.Â
Sýk Kullanýlan Kavramlar:Uzaktan eðitim:Farklý mekanlardaki Ã¶ðrenci, Ã¶ðretmen ve eðitim materyallerinin iletiþim teknolojileri
aracýlýðýyla bir araya getirildiði resmi veya kurumsal bir eðitim faaliyetidir.Uzaktan Ã¶ðrenme:Ã–ðretici ve Ã¶ðrenenin fiziksel ola
ayrý ortamlarda bulunduðu durumlarda gerÃ§ekleþtirilen Ã¶ðrenme etkinlikleridir.Sanal sýnýf:Belli bir iÃ§eriði bir að Ã¼zerinden
Ã¶ðrenmek amacýyla oluþan grup.e-Ã–ðrenme (e-Learning):Ýnternet, bir að veya sadece bilgisayar yolu ile gerÃ§ekleþen
Ã¶ðrenmelerdir.m-Ã–ðrenme (m-Learning):Mobil iletiþim araÃ§larý yolu ile gerÃ§ekleþen Ã¶ðrenmelerdir.Web tabanlý uzaktan
eðitim:Web teknolojileri kullanýlarak gerÃ§ekleþtirilen uzaktan eðitim etkinlikleridir.Yaþam boyu Ã¶ðrenme:Bireyin, yaþamý boyun
sÃ¼rekli bir Ã¶ðrenme etkinliði iÃ§erisinde olmasý durumudur.Eþ zamanlý (senkron) Ã¶ðrenme:Farklý mekanlardaki bireylerin, a
anda Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ iletiþim teknolojileri yardýmýyla sanal ortamda bir araya gelip gerÃ§ekleþtirdikleri Ã¶ðrenme.Ã‡evrimiÃ§i
Ã¶ðrenme:Bir að Ã¼zerinden sunulan iÃ§erikle gerÃ§ekleþtirilen Ã¶ðrenmelerdir.Â Eþ zamanlý (Senkron) uzaktan eðitim:Ã–ðre
ayný anda ancak farklý ortamlarda sunulan eðitimFarklý zamanlý (asenkron) uzaktan eðitim:Ã–ðrenenlere hem farklý zamanlarda
hem de farklý ortamlarda sunulan eðitimdir.Karma / Harmanlanmýþ (Blended) eðitim: Her tÃ¼rlÃ¼ teknolojinin kullanýlabildiði,
geleneksel ve uzaktan eðitimin farklý modellerinin bir araya getirilerek dÃ¼zenlendiði eðitimdir.Geleneksel eðitim: Ayný mekan
ve zamanda yapýlan formal eðitimdir.Eðitim: En geniþ anlamýyla eðitim, toplumdaki â€˜kÃ¼ltÃ¼rlenmeâ€™ sÃ¼recinin bir parÃ
Formal eðitim, amaÃ§lýdýr; Ã¶nceden hazýrlanmýþ bir program Ã§erÃ§evesinde planlý olarak yapýlýr; Ã¶ðretim yoluyla gerÃ§ek
Formal olmayan (informal) eðitim, yaþam iÃ§inde kendiliðinden oluþan bir sÃ¼reÃ§tir. Planlý ve amaÃ§lý deðil, geliþigÃ¼zeldir.Ã
Ã–ðrenme YÃ¶netim Sistemi (LMS:Learning Management System ): Farklý zamanlý veya harmanlanmýþ eðitimde Ã¶ðrencilerin
ders seÃ§imi ve derse kaydolmasýna, iÃ§eriklerin sunulmasýna, Ã¶lÃ§me ve deðerlendirme yapýlmasýna, kullanýcý bilgilerinin
izlenip raporlanmasýna olanak saðlayanÂ bir yÃ¶netim yazýlýmýdýr.ÝÃ§erik: Uzaktan eðitimde belli standartlarda hazýrlanarak
Ã¶ðrenciye sunulan, belirlenmiþ eðitim sÃ¼resi iÃ§inde Ã¶ðrenilmesi hedeflenen eðitsel konu materyalidir. Eðitmen: Gelenksel
eðitimde eðitimi veren ve deðerlendiren kiþidir. Uzaktan eðitimde ise eðitimin verilmesinden, Ã¶ðrencilerle iletiþimin kurulmasýnd
etkileþimli ortamlarda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek etkinliklerden, sýnavlarýn verilip deðerlendirilmesinden ve bunlarýn yÃ¶ntemlerinin
belirlenmesinden sorumlu olan kiþidir.
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