
Dijital dönüşümü yaşamımızın her alanında hissediyoruz. 
Geleceğimize yön veren eğitim de teknolojinin 
değiştirdiği alanlar arasında.

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler düşünme, 
algılama ve öğrenme biçimlerimizi değiştirdi. Günümüzde 
artık her şey etkileşim hâlinde. Bu nedenle bilginin ağırlıklı olarak 
öğretmenden öğrenciye tek yönlü aktarıldığı geleneksel eğitim 
yöntemleri geçerliliğini yitiriyor. Dijital teknolojiler 
eğitim imkânlarını geliştiriyor ve çeşitlendiriyor.
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Gençler Çevrimiçi Öğrenme 
Yöntemlerini Tercih Ediyor

Geçmişte yeni kavramlar öğrenmek için ansiklopedi-
lere başvurulur, ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşmak için kü-
tüphanelere gidilirdi. Bugün ise çoğumuz bilgi edinmek 
için arama motorlarını kullanıyoruz. Kişisel kütüphane-
miz hâline gelen Google ve Yandex gibi arama motorları 
aracılığıyla elektronik kitaplara, dergilere ve diğer dijital 
bilgi kaynaklarına, istediğimiz yerde ve istediğimiz za-
manda, kolayca ulaşabiliyoruz.

Dijital teknolojiler sayesinde bugün dünyanın en iyi 
üniversitelerinde bilim insanlarının verdiği dersleri çev-
rimiçi şekilde takip edebiliyoruz. Araştırma yaptığımız 
konu ile ilgili uzman kişilere -yaşadığımız yerden binlerce 
kilometre uzakta olsalar dahi- elektronik ortamda sorular 
yöneltebiliyor ya da onlarla görüntülü konuşabiliyoruz. 
Böylece sorularımıza farklı bakış açılarını yansıtan cevap-
lar alabiliyoruz.

Dijital medya araçlarında uzaktan eğitim imkânları 
gelişirken video temelli öğrenme yaygınlık kazanıyor. 
Artırılmış gerçeklik uygulamaları, simülasyonlar ve eği-
tici oyunlar öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Sanal müzeler sa-
yesinde ziyaret edemeyeceğimiz uzaklıktaki müzelerde 
sergilenen eserleri yakından inceleyebiliyoruz. Sınıflarda 
yer alan akıllı tahtalarla ders anlatan öğretmenler, çeşit-
lendirilmiş materyaller kullanabiliyor. Öğrencilerin de ka-
tılımıyla konular etkileşimli olarak öğreniliyor.

Günümüzde sadece bilgiye ulaşmak değil bilgiyi 
başka insanlarla paylaşmak da çok kolay. Geliştirdiği-
miz uygulamaları dijital teknolojileri kullanarak geniş 
kitlelerle paylaşabiliyoruz. Ayrıca bu teknolojiler öğ-
rencilere verilmek istenen bilgilerin ve kazandırılmak 
istenen becerilerin hangi oranda aktarılabildiğinin öl-
çülebilmesine imkân sağlıyor.

Öğrendiklerimizi Uyguluyoruz

Dijital teknolojiler öğrenmeyi geliştirirken aynı za-
manda öğrendiklerimizi uygulayabilmemize de yardımcı 
oluyor. Artık öğrenciler yenilikçi fikirlerini yaratıcı tasa-
rımlarla hayata geçirebiliyor. Örneğin bugün bilgisayar 
ortamında tasarladığımız ürünleri üç boyutlu yazıcılarla 
gerçek nesnelere kolayca dönüştürebiliyoruz. Robot kitleri 
ve kodlama yazılımları ile çeşitli görevlerde kullanılmak 
üzere robotlar geliştirebiliyoruz.

Günümüzde birçok fabrikada üretimi robotlar ger-
çekleştiriyor, üretim süreçleri sensörler ve bilgisayarlar 
aracılığıyla takip ediliyor. Doktorlar hastalar için en iyi te-
davi yöntemini yapay zekâ uygulamalarının sonuçlarına 
göre belirliyor. Geçmişte insanların yaptığı özellikle emek 
gerektiren birçok işi, artık robotlar ya da bilgisayarlar ger-
çekleştirebiliyor. Bu nedenle robotik kodlama gibi dersler 
okul öncesi dönemden başlayarak ders programlarına 
girmiş durumda. Bu sayede gelecekteki toplumsal ihtiyaç-
larımızı karşılamaya yönelik yenilikçi eğitim anlayışları 
geliştirilmeye çalışılıyor. 
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Rehber Olan Öğretmenler ile 
Güçlü Yönlerini Keşfeden Öğrenciler

Bütün bu teknolojiler, eğitim yöntemlerinin geliş-
tirilmesinde ve öğrenmenin güçlendirilmesinde etki-
li olsa da temelde başarıyı sağlayacak olan gençlerin 
kendilerini keşfetmesi. Çünkü öğrenme konusunda 
gençleri en çok motive eden şey ilgi duydukları konu-
lar üzerinde çalışmak. Öğrencilerin güçlü yanlarının 
ortaya çıkarılması ve bu doğrultuda ihtiyaç duyacakla-
rı becerilerin geliştirilmesi için öğretmenler tarafından 
doğru yönlendirilmesi gerekiyor.

Gençlerin büyük bir çoğunluğu dijital teknoloji-
leri hiç zorlanmadan kullanıyor. Ancak öğrencilerin 
ellerinin altındaki teknolojiyi kendileri ve toplum için 
faydalı olacak şekilde nasıl kullanacağı konusunda 
bilinçlendirilmesi önemli. Dijital ortamda sayılamaya-
cak kadar çok bilgi kaynağı var. Bu nedenle öğretmen-
lerin bilginin nasıl organize edilip sınıflandırılacağı 
hakkında öğrencilere rehber olması gerekiyor. Gençler 
kendileri için gerekli olan içeriğe ulaşırken öğretmen-
lerin soru sorarak, erişilen bilginin doğru analiz edi-
lebilmesi konusunda öğrencileri yönlendirmesi hayli 
önemli.

Çevrelerinde Karşılaştıkları 
Sorunlara Çözüm Üretebilen 
Öğrenciler

ABD’li yazar ve eğitimci March Prensky, eğitimin 
temel amaçlarından birinin “içinde yaşadığımız toplu-
mu iyileştirmek” olduğunu söylüyor. Prensky tarafın-
dan geliştirilen “Gerçek Dünya Projesi / Güçlendirme 
Eğitimi” yaklaşımında, eğitimlerinin en başından iti-
baren öğrencilerin çevrelerinde var olan sorunlara uy-
gulamalı olarak çözüm geliştirmeye çalışması amaçla-
nıyor. Bunun için öğrencilerin öncelikle yeteneklerini 
keşfetmeleri daha sonra da yeteneklerini “içinde yaşa-
dıkları dünyaya değer katmak” amacıyla kullanmaları 
konusunda yönlendirilmesi gerekiyor. Prensky, dijital 
teknolojilerin öğrencilere sunduğu imkânların bunları 
artık mümkün hâle getirdiğini söylüyor.
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Dijital Teknolojiler Bağımlılık mı, Gereklilik mi?

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler yaşam biçimimizi geri 
dönülmez şekilde değiştiriyor. Dijital cihazlar gündelik hayatımızın her 
alanına yayılmış durumda. Hızla değişen ve yayılan bilgiyi takip etmek 
isteyenler için internete bağlı bilgisayar, mobil telefon ve tablet, giyile-
bilir teknoloji ürünü cihazlar gibi yeni medya araçları vazgeçilmez bir 
ihtiyaç hâline geldi. Bu cihazları en aktif şekilde kullanan gençler ise bu 
yeni teknolojiler ile büyüyen ilk nesil.

ABD’li eğitimci Mark Prensky bu nesli “dijital yerliler” olarak adlandırı-
yor. Bilgisayarların, internetin ve video oyunlarının “dijital dili” gençle-
rin ana dillerinden biri. Dolayısıyla dijital medya cihazlarını aktif bir şe-
kilde kullanan bugünün gençlerinin eğitiminde daha önceki nesillerin 
eğitim sisteminin kullanılması yetersiz kalıyor. Örneğin günümüzde 
gençler yeni bir şey öğrenirken yazılardan önce görsellere odaklanıyor. 
Artık mobil cihazlarımızda inanılmaz büyüklükte bir kütüphane taşı-
yabiliyor, anlık iletilerle dünyada neler olup bittiğini eş zamanlı olarak 
öğrenebiliyor ve değişen bilgiye hızla ulaşabiliyoruz.

Günlük yaşamımızın her anında internete bağlı olmak hayli önemli. 
Çevrimiçi (online) bilgisayar oyunları, sosyal medya ve anlık mesajlaş-
ma uygulamalarıyla sürekli başka insanlarla etkileşim hâlindeyiz. Tele-
vizyon, gazete, dergi gibi geleneksel kitle iletişim araçları günümüzde 
çoğunlukla dijital ortamda takip ediliyor. Artık internet üzerinden tele-
vizyon izliyor, radyo dinliyor, basılı yayınları okuyor, dizileri ve sinema 
filmlerini seyrediyoruz. Yani bütün iletişim ağı internet üzerinde top-
lanmış durumda. Bu nedenle “dijital dil” dünya genelinde yaygınlaşa-
rak evrensel bir dil hâline geldi.

Bilişim teknolojilerini aktif olarak kullanarak büyüyen “dijital yerlilerin” 
beyinleri de farklı çalışıyor. ABD’li psikiyatr Dr. Bruce D. Perry’nin yaşa-
dığımız deneyimlerin beynin çalışma şeklini etkilediğini ortaya koyan 
çalışmaları var. Dolayısıyla dijital teknoloji dünyasında edindiğimiz de-
neyimler de düşünme, algılama ve öğrenme biçimlerini ve yöntemle-
rini değiştiriyor olabilir.

Dijital Dönüşüme Uyum Sağlamak

Bilgi edinme, eğlenme ve sosyalleşme alışkanlıklarımızı yeniden şekil-
lendiren bilişim teknolojileri sadece gençler tarafından kullanılmıyor, 
yediden yetmişe her yaş grubundan insanın yaşamını etkiliyor. Tek-
nolojilerin hızla dijitalleşmesi sonucu elde edilen büyük verinin işlen-
mesi için yeni nesil yazılım ve donanımlar geliştiriliyor. Birbirine bağlı 

nesnelerin oluşturduğu ağ (nesnelerin interneti olarak isimlendirilir) 
sayesinde yeryüzündeki tüm cihazlar birbiriyle bilgi ve veri alışverişi 
yapabiliyor. Böylece makineler arasında iletişim kurulabiliyor. Üretim 
sürecinde kendi kendini koordine ederek üretim yapabilecek akıllı fab-
rikalar ortaya çıkıyor. 

Dijital teknolojilerin neden olduğu bu değişimler yeni mesleklerin or-
taya çıkmasına da öncülük ediyor. Çünkü yapay zekâ, nesnelerin inter-
neti, robot teknolojileri, makine öğrenmesi, artırılmış gerçeklik ve sanal 
gerçeklik uygulamaları, dijital pazarlama, otonom ulaşım, üç boyutlu 
yazıcı teknolojisi, giyilebilir teknolojiler gibi geleceği şekillendireceği 
düşünülen teknolojilere yönelik yetkin insan kaynağına ihtiyaç duyu-
luyor. Bu nedenle becerilerimizi ve donanımımızı bu değişime göre 
uyarlamamız önemli.

Dijital Teknolojilerin Olumsuz Etkilerinden Nasıl Korunabiliriz?

Dijital teknolojiler ile büyüyen gençler dijital dönüşüme kolayca uyum 
sağlıyor. Günümüz gençlerinin ebeveynleri ise dijital dünyaya doğma-
mış, ancak dijital teknolojilerin getirdiği değişimlere uyum sağlamaya 
çalışan bir nesil. Bu nedenle “dijital göçmenler” olarak da isimlendiri-
liyorlar. Ebeveynler çocuklarının internetin sınırsız evreninde olumsuz 
deneyimler yaşamalarından endişe duyuyor. Çünkü dijital teknolojile-
rin bilinçli kullanılmamasının pek çok olumsuz sonucu olabiliyor. Hem 
anne ve babaların çocukları için duydukları endişeyi azaltabilmesi hem 
de gençlerin kendilerini dijital çağın olumsuz etkilerinden koruyabil-
mesi için iyi birer “dijital medya okuryazarı” olmaları gerekiyor. Dijital 
dönüşüm sürecinde ayrıca her yaştan bireyin “dijital vatandaşlık” konu-
sunda bilgi sahibi olması hayli önemli.

Nesnelerin İnterneti 
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Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrencilerin eğitim 
sürecinde çevrelerinde tanık oldukları ya da karşı karşı-
ya kaldıkları problemlere çözüm geliştirmesi konusunda 
destek veren birçok devlet ya da özel kaynaklı program 
var. Örneğin TÜBİTAK’ın ortaokul, lise ve üniversite öğ-
rencilerine yönelik proje destekleri ve yarışmaları bun-
lardan bazıları. Bu gibi destek programları ile öğrenciler 
ilgi duydukları konularda kendi özelliklerine uygun şe-
kilde, takım çalışması yaparak, yaşadıkları dünyayı yerel, 
ulusal ve küresel ölçekte daha iyi bir yer hâline getirme 
konusunda teşvik ediliyor. 
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