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Alanyazýna bakýldýðýnda farklý kavramlar ile karþýlaþýlmaktadýr. Araþtýrmacýlar; eðitim teknolojilerinin geliþimine gÃ¶re yeni k
ortaya Ã§ýkarmýþtýr. Aydýn (2002) â€˜a gÃ¶re alanyazýnda; web destekli Ã¶ðretim (web based instruction), eþzamanlý Ã¶ðretim
(syncronize instruction), eþzamansýz Ã¶ðretim (asyncronize instruction), sanal eðitim (virtual education), bilgisayar destekli
uzaktan eðitim (computer based distance education), bilgisayar ortamlý/destekli iletiþim (computer-mediated
communicaitons), internetle eðitim Ýnternete dayalý/destekli eðitim (Ýnternet based/aided education), Ã§evrimiÃ§i eðitim (online
education) kavramlarý ile sýk karþýlaþýlmaktadýr.Â

Ã‡evrimiÃ§i Ã¶ðrenme ile ayný kavramlar Bu kavramlardan yola Ã§ýkarak alanyazýnda geÃ§en ve benzeri birÃ§oklarý Ã¶zellikle
1990â€™lý yýllarda ivme kazanan bilgisayar aðlarýndaki geliþmelere baðlý olarak ortaya Ã§ýkmýþ kavramlardýr. Bu tÃ¼r kavram
aslýnda farklý uygulamalarý iÃ§ermelerine karþýn -basit bir anlatýmla- bilgisayar aðlarýndan Ã¶ðrenme-Ã¶ðretme sÃ¼reÃ§lerind
yararlanýlmasý uygulamalarýný ifade etmek iÃ§in kullanýlmaktadýr. TÃ¼m dÃ¼nyada olduðu gibi TÃ¼rkiyeâ€™de de uzmanlar
algýlamalarýna baðlý olarak bu kavramlardan birini seÃ§ip kullanmaktadýrlar. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã§evrimiÃ§i Ã¶ðrenme (online
learning) ve e-Ã¶ðrenme (e-learning) kavramlarý sýk kullanýldýðý gÃ¶zlenmektedir. Bu kavram aslýnda aynýdýr. E-Ã¶ðrenmenin
kavramlarý da iÃ§ine aldýðý ve olayýn felsefesini oluþturduðu varsayýlmaktadýr.

E- Ã¶ðrenme kavramýnýn ortaya Ã§ýkmasý uzun yýllara dayanmamaktadýr. Bilgisayar Destekli Eðitim ortamýnýn bilgisayar aðla
bÃ¼tÃ¼nleþmesi sonucunca e-Ã¶ðrenme kavramý oluþmuþtur. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde TV, radyo ve CDROM â€™larýn bu ortamda
olmadýðý bilgisayar teknolojisine bakýþ aÃ§ýsýna baðlýdýr. Bilgisayar donaným bileþenleri ile hem TV hem de radyonun iþlevini
getirmektedirler. Ýnternet ortamýnda teknoloji yardýmýyla televizyon izlemek ve radyo dinlemekde mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bu
baðlamda Internet ortamý e-Ã¶ðrenme platformudur dersek hem radyo hem de televizyon bu platformun araÃ§larýndan biri
haline gelebilir. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde geliþtirilen e-Ã¶ðrenme sistemlerinde tv teknolojisinden de faydalanýlmaktadýr. CDROM
desteði e-Ã¶ðrenme ortamlarýnda halen kullanýlmaktadýr. Ýnternetin yaygýlaþmasý ile internet tabanlý eðitim uygulamalarý hýz
kazanmaya baþlamýþ ve sanayi sonrasý bilgi toplumuna geÃ§iþ ile eðitim gereksinimleri ve eðitim kavramý deðiþmeye baþlamýþ
Eðitimle ilgili temel deðiþimlere bakacak olursak; Ã¶ðrenme ihtiyaÃ§larý hýzla Ã§eþitlenerek artmakta ve bireylerin tÃ¼m yaþam
boyunca talep edecekleri bir hizmet haline dÃ¶nÃ¼þmektedir. Ã–ðrenenler daha esnek, bireyselleþtirilmiþ ve eriþimi kolay
Ã¶ðrenme biÃ§imleri talep etmektedirler.

Ã–zkul (2003) â€˜a gÃ¶re muazzam bilgi iletimi ve bilgiye eriþim kapasiteleriyle yeni bilgi teknolojileri daha etkin ve yaygýn eðitim
modellerinin geliþtirilebilmesine olanak saðlamaktadýr. Taylorâ€˜ýn incelediði uzaktan eðitim teknolojileri ile iliþkilendirilmiþ uzakt
eðitim modellerine baktýðýmýzda, 4. Nesil Esnek Ã–ðrenme modelleri ile 5. Nesil Akýllý Esnek Ã–ðrenme modellerinde internet
teknolojisi kullanýlmaktadýr (Taylor, 2001). Bilgisayar destekli ve internet destekli eðitimden sonra yeni nesil Ã¶ðrenme
modelleri arasýna e-Ã¶ðrenme girmiþtir. E-Ã¶ðrenme ile birey bilgi yÃ¶netimi iÃ§in gerekli bilgiye kendi kendine Ã¶ðrenerek sahi
olabilmektedir (Mutlu ve ark., 2005).

Ã‡evrimiÃ§i Ã¶ðrenme ya da e-Ã–ðrenme; internet teknolojileri, TV, hÃ¼cre telefon vb. elektronik ortamlarda, eðitimin
materyalinin metin, ses, hareketli video, stil grafikleri, animasyon gibi elektronik araÃ§larla daðýtýlmasý ile gerÃ§ekleþen
Ã¶ðrenme ve Ã¶ðretim faaliyetine verilen addýr. Kullanýlan Ã§oklu ortam teknolojisi ile veri deðiþ-tokuþu ve iþbirliði kolay
saðlanmaktadýr. Ã–ðrenciler konumlandýrmadan uzaktýrlar, kendi imkanlarý ile Ã§evrimiÃ§i derslere eþ zamanlý veya eþ zaman
olarak eriþirler (Ã–zkul, 2003; Morrison, 2003; Wright, 2005; Gondon ve Lin, 2005; Watkins, 2005; Dabbagh ve BananRitland, 2005).

ASTD (2001) â€˜ye gÃ¶re, elektronik teknolojisi ile daðýtýlan ya da sahip olunan Ã¶ðrenme deneyimleri veya biÃ§imlendirilmiþ e
iÃ§eriði olarak tanýmlanmaktadýr. e-Ã–ðrenme ortamlarýnda eðitim ortamýnýn yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi, yÃ¶netilmesi, desteklenmesi
internet teknolojileri kullanýlarak gerÃ§ekleþmektedir (Morrison, 2003).
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