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GİRİŞ

“Teknolojiyi bizi geçmiş 
hatalardan özgür kılması için 
kullanmak yerine günümüz 
alışkanlıklarına uyarlamaktayız”.  

Stephen Heppell



GİRİŞ

➤ Bir teknolojinin 
geliştirilmesinden çok varolan 
teknolojinin yenilenmesi 
odaklı çalışmalar 

➤ Öğrenim teknolojisinin 
gelişmesi, var olan yöntemleri 
ilerletmek amacı olarak 
kullanılmıştır 

➤ Belirtilen yaklaşım eğitim 
alanında da etkili olmuştur



GİRİŞ

➤ CD-ROM teknolojisi ile konuşan 
kitapların ortaya çıkarılması



METHOD

➤ Araştırmanın ilki Nesta 
tarafından finanse edilmiştir 

➤ Bu proje teknolojinin eğitim 
alanında kullanılmasının en 
önemli noktasını 
oluşturmaktadır 

➤ İnteraktif eğitim tahtalarının 
önemini ortaya çıkarmak için 
200 eğitmenin bu teknolojiyi 
kullanması sağlanmıştır



METHOD

➤ İkinci araştırma ise interaktif 
eğitim tahtalarının yüksek 
öğretimde kullanımının 
etkilerini anlamak amacı ile 
yapılmıştır 

➤ Hull üniversitesi bünyesinde 
çalışan 10 eğitmen tarafından 
gözlenmiştir



METHOD

Teknolojinin eğitime olan etkisi ile 
ilgili araştırmasında Gibson konsept 
olarak 3 model geliştirmiştir.  

Aşılama 

Entegre Etme 

Transforme Etme



AŞILAMA METODU

➤ İlk aşamada okullar ve eğitim 
kurumlarını ekipmanlarının 
artırılması hedeflenmektedir 

➤ Her kullanıcının 1/1 oranda 
teknolojik ekipman sahibi 
olması hedeflenmektedir 

➤ Hardware ve software olarak 
yapılan malzeme alımlarının 
her öğrencinin kullanması 
hedeflenmektedir



ENTEGRE ETME METODU

➤ Okullar alınan ekipmanların 
ders programları içerisinde en 
etkili kullanım modellerini 
araştırarak ögrenim sürecine 
direk olarak entegre edilmesi 



TRANSFORME ETME METODU

➤ Gibson, teknolojinin belirtilen 
şekilde kullanımı ile ögrencilerin 
eğitmenleriyle farklı şekilde 
iletişim kurmasını sağlamak 

➤ Problemlere farklı yaklaşımlar 
geliştirmelerine olanak 
sağlayarak bütün süreci 
transforme etmesidir 

➤ Bu şekilde sadece bilgi ögrenimi 
değil bilgi yaratımıda 
amaçlanmaktadır 



İNTERAKTİF TAHTALAR İLE ÖĞRENME/ HEPPELL’S 
MODELİ

ANLATI

SUNMAK İZLEMEK DİNLEMEK

ETKİLEŞİM

GÖZATMAK KEŞFETMEK SEÇMEK

YARATMAK SUNMAK

KATILIMCI



İNTERAKTİF TAHTALAR İLE ÖĞRENME/ WEST 
BURNHAM MODELİ

Sığ Öğrenme

Gerçekleri Öğrenme

Basit Kopyalama

Anlama yerine / Bilgi edinme

Bu metod, akıllı tahtaların 
kullanımını basit ve renkli bir araç 
olarak içerir.



İNTERAKTİF TAHTALAR İLE ÖĞRENME/ WEST 
BURNHAM MODELİ

Derin Öğrenme

Anlama

Başkalarının yerine kendi  
fikirlerini benimseme

Bu metod ise interaktif tahtaların 
video, ses dosyaları ve görsel 
dosyaları katılarak daha geniş bir 
öğrenim hedeflenmiştir.



İNTERAKTİF TAHTALAR İLE ÖĞRENME/ WEST 
BURNHAM MODELİ

Etkili Öğrenme

Bireysel çalışma

Bireysel öğrenme ile birlikte 
grup çalışmasınada ihtiyaç  
duymak

Bu metod ise kullanıcılara anlamlar 
üretmeyi, katılımcı ve aktif bir 
ortamda sağlar. Kullanıcıların 
derslere katılımını sağlamakla 
birlikte fikir anlamında üretkenliğini 
artırdığını kanıtlamaktadır



SONUÇ

Araştırma kısıtlı bir alanda devam 
etmekle birlikte istikrarlı bir şekilde 
devam etmektedir. İnteraktif 
tahtaların okullarda kullanımı 
gözükmektedir. Ancak bunlar basit 
düzeyde yada West-Burnham’ın 
deyimi ile sığ öğrenme metoduna 
göre ilerlemektedir. Bu bir eleştiri 
değil sadece bir gözlem. Okullar 
akıllı tahtaların kullanımı ve 
yayganlaşmasında öncülük 
etmektedir. Birçok okul akıllı 
tahtaların öğretme ve öğrenme 
konusunda faydalı olup olmadığı 
hakkında bilgi sahibi olmaktadır.



SORULAR

➤ İnteraktif tahtalar ileri ve 
yüksek öğrenim düzeyinde 
hangi rolü oynamaktadır? 

➤ Günümüz teknolojisi göze 
alındığında interaktif 
tahtaların kullanım alanları 
yeterlimidir? 

➤ İnteraktif tahtaların 
kullanımını pedogojik 
açından olumlu 
buluyormusunuz?



TEŞEKKÜRLER


