e-Öðrenmede Ekip Çalýþmasýnýn Faydalarý

Ã‡evrimiÃ§i Ã¶ðrenmeyi bugÃ¼nlerde destekleyenler Ã§evrimiÃ§i Ã¶ðrenmenin ve eðitimin geliþmesi iÃ§in etkin stratejileri
aramaktadýrlar. Araþtýrmacýlar Ã§evrimiÃ§i Ã¶ðretimin tasarlanmasý, uygun teknolojilerin kullanýlmasýný, eðitim performanslarý
geliþtirilmesini,Â Ã¶ðrencilerin bu teknikleri daha zengin ve daha etkin kullanýlmalarýný saðlayacak yollar Ã¼zerinde
odaklanmaktadýrlar (Tu Hisiung, 2004).Â

Ã‡evrimiÃ§i ortamda ekip Ã§alýþmasý ile Ã¶ðrenmede Ã¶ðrenciler aslýnda birbirleri ile internet aracýlýðý ile iletiþim kurarlar. Ã‡
iþbirliði ekiplerinde Ã¶ðrenmede ise Ã¶ðrenciler, Ã¶ðrenmeleri iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k gruplara ayrýlýrlar ve kendi grup Ã¼yeleri ile int
aracýlýðý ile gÃ¶rÃ¼þÃ¼rler. Ã‡evrimiÃ§i eðitimin gÃ¶receli yeniliði birÃ§ok eðitimciyi etkilemiþtir. Felder (1995) â€˜a gÃ¶re eði
Ã§evrimiÃ§i ekip uygulamalarýnda ilk defa bu tÃ¼r kursa gelen Ã¶ðrencilerden yana bÃ¼yÃ¼k direnÃ§ler ve karþý koymalar
yaþamaktadýrlar. Bu karþý koymalarýn temel nedeni Ã¶ðrencilerin kendi Ã¶ðretmenlerine ihtiyaÃ§ duyduklarý her þeyi
soramamalarýndan kaynaklanmaktadýr. Felder ve Brent (2001), akademik kurumlarda Ã¶ðrencilerin mutlu edilmediðini fakat
bundan ziyade Ã¶ðrenciler gerÃ§ek dÃ¼nya sorunlarýnýn Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne hazýrlandýðýný sÃ¶ylemektedir.Ã‡evrimiÃ§i iþbirlið
ekiplerinde Ã¶ðrenme ve iþbirliðine dayalý Ã¶ðrenme Ã¶ðrencilere ekip Ã§alýþmasýnýn yararýný ve ekip oyuncusu olarak gerÃ§
dÃ¼nya dinamiklerinde nasýl giriþ yapacaklarýný gÃ¶stermektedir.Olgiun ve arkadaþlarý (2000), ekip Ã§alýþmasý ile Ã¶ðrenme
faktÃ¶rÃ¼n uygulanmasý ile baþarýya ulaþacaðýný sÃ¶ylemiþtir. 1) Ekip tanýmlamalarý 2) Ýletiþim toplantýlarýnýn eþ zamanlý
olarak kurulmasýdýr. Ekip iÃ§indeki Ã¶ðrencilere gÃ¶revlerin paylaþtýrýlmasý iþbirliði sÃ¼recini Ã§evrimiÃ§i ortamda baþarýlma
bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã¶nemlidir.Â Ekip Ã‡alýþmasýnýn Faydalarý Nelerdir?GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bilgi ekonomisi iþbirliði kavramý
Ã¼zerine inþa edilmektedir. Bilgiyi kÃ¼resel pazarda rekabetÃ§i bir Ã¼rÃ¼n veya hizmete dÃ¶nÃ¼þtÃ¼rme becerisini
kazanmýþ firmalar, bilgi paylaþýmý ve iþbirliðine, bilgiyi edinme sÃ¼recini kýsaltan bir araÃ§ olarak bakýyorlar
(http://www.teknoport.com.tr, 2006).Ekipler, kendisini meydana getiren bireylerin toplamýndan ayrý ve fazla bir yapýdýr. Ekibi
meydana getiren bireylerin ayrý ayrý Ã§alýþmalarýnda baþaracaklarýndan daha fazla ve daha iyi bir iþ yapabilir (Ã–zsoy,
1969).Araþtýrmacýlar, iþbirliði ekiplerinde Ã¶ðrenmede Ã¶ðrencilerin katýlýmýnýn fazla olduðu, yÃ¼ksek Ã¶ðrenme oranlarý Ã§
ve Ã¼niversite ortamýnda daha Ã¼st dÃ¼zeyde baþarý getirdiði bulgularýný elde etmiþlerdir (Roberts, 2004; Panitz, 1996; Feld
ve Brent, 1994; Milis, 1996; Johnson ve Johnson, 2001;Â Felder ve Brent, 1994). Roberts (2004) â€™e gÃ¶re ekip ile Ã¶ðrenme
sÃ¼recinin Ã¶ðrencilerin bireysel saygýnlýðýný arttýrdýðýna ve sýnýf kaygýsýný dÃ¼þÃ¼rdÃ¼ðÃ¼ne inanmaktadýr. Hiltz (199
kurslarýn potansiyel negatif etkilerinden birisinin dÃ¼þÃ¼k sosyal iliþkilerâ€• olduðunu bununda Ã¶tesinde daha ileride iþbirliðine
dayalý Ã¶ðrenme stratejileri internet tabanlý kurslarýn daha etkin hale gelmesine ihtiyaÃ§ duyacaðýndan bahsetmiþtir. Ã‡evrimiÃ
iþbirliðine dayalý Ã¶ðrenme tekniklerinin uzaktan eðitim Ã¶ðrencileri iÃ§in birÃ§ok Ã¼stÃ¼nlÃ¼ðÃ¼ yanýnda sýnýrlýlýklarý da
bulunmaktadýr. Ama hangisinin daha fazla olduðu tahmin edilmemektedir (Aktaran: Roberts, 2004).Ã–ðrenciler kendi
ekiplerinde ve ekip faaliyetlerini yÃ¶netmede yardýmcý olmasý iÃ§in iki farklý yÃ¶ntem uygulamaktadýrlar. Â 1)Â Â Â Â Â Â Bilg
elde edileceðinin tanýmlanmasý ve sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in kaynaklarýn kullanýlmasý: Her bir ekip sorun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iþ
baþladýðýnda ekip Ã¼yelerinin sorun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde kullanmasý iÃ§in Ã§ok Ã§eþitli bilgi ve kaynaklara ihtiyaÃ§ duymaktad
Hangi bilgilerin ve kaynaklarýn kullanýlacaðý ekip tarafýndan tanýmlanmalýdýr (Bridges, 1992; Sharen&Sharen, 1994). Bu karma
sorun Ã§Ã¶zme deneyimi þunlarý iÃ§ine alýr:Â Â Â Â Â Â Ã‡eþitli kaynaklarýn deðerlendirilmesiBu kaynaklardan hangi bilgilerin
ilgili olduðunun tanýmlanmasý ve karar verilmesiDaha sonraki Ã§alýþmalarýnda bunlarýn hangilerini kullanýlacaðýnýn
belirlenmesiÂ 2)Â Â Â Â Â Â Proje ve sorun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ etkinliklerinde bireysel ve ekip zamanlarýnýn tanýmlanmasý ve
hesaplanmasý (Barrows 1996, Bridges 1992, Sovery&Duffy 1995) : Her bir ekibe gÃ¶revlerin tamamlanmasý iÃ§in kendi
zamanlarýný nasýl en iyi þekilde kullanacaklarýný belirlemeleri konusunda izin verilmelidir. Bunun yanýnda hem kiþisel hem de
ortak katkýlara ne Ã¶lÃ§Ã¼de ihtiyaÃ§larý olduðunu hesaplamaya da ihtiyaÃ§larý vardýr. Bu ihtiyaÃ§larýn ortaya Ã§ýkmasý iÃ§
ekipteki her bir birey dÃ¼zenli olarak rapor yayýnlamalýdýr. Bu raporlarda ekip Ã¼yesinin ne kadar katký saðladýðý, diðerlerinin
ekibe ne kadar katký saðladýðý ve proje sÃ¼recinin nasýl gittiði deðerlendirilmelidir. Her bir ekip Ã¼yesi Ã¶ðretmene deðerlendi
yapmasý, teþhis ve sorunlarý azaltmasý iÃ§in Ã§alýþmalarýna bakmasý iÃ§in izin vermelidir (Aktaran: Nelson, 1999).Â
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