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UZAKTAN EĞİTİMDE ETKİN ÖĞRENME  

 

İşlerimizi ve etkinliklerimizi çoğunlukla çevrimiçi yürüttüğümüz bu dönemde,  

yapılacak birçok iş için zaman kazanmanın yanı sıra çevrimiçi yapabildiğimiz 

etkinliklere sürekli yenisini katabiliyor ve ilgi alanlarımızı geliştirme fırsatı bulabiliyoruz. 

Birçoğumuz banka ya da seyahat organizasyonu gibi işlerimizi çevrimiçi yapabiliyoruz. 

Eğitimler, webinarlar, toplantılar gibi birçok etkinliği çevrimiçi gerçekleştirebiliyoruz ve 

bu durum bize çevrimiçi etkinliklerin, hayatımızdaki yerinin, öneminin ve kullanım 

alışkanlıklarımızın giderek artacağını gösteriyor. Öğrenciler için ise internet, son 

aylarda okul, sosyalleşme ortamı, oyun ortamı gibi alanlara erişimlerini ifade ediyor. 

Kısıtlılıkların olduğu zamanlarda uzaktan eğitimin, öğrencinin bilgiye erişimi ve okul 

hayatının devam etmesi açısından oldukça işlevsel olduğunu,  geleneksel öğrenme 

ortamının yanı sıra bulunduğumuz her yeri öğrenme ortamı olarak kullanabileceğimizi 

gördük. Ancak öğrenci için bilginin sadece ulaşılabilir olması değil, sağlıklı bir öğrenim 

yaşantısı sürdürebilmesi açısından etkin öğrenme ile gerçekleşmesi oldukça önemlidir. 

 

Öğretimde “etkin öğrenme” kavramı, bir bilginin öğrenen birey tarafından önceki 

öğrendiği bilgilerle ortak ve farklı yönlerini ayırt edebileceği, yorumlayabileceği bir üst 

seviye bilgiye ulaşmak için analiz edebileceği anlamına gelir. Uzaktan eğitimde de yüz 

yüze eğitimde olduğu gibi öğrencilerin, sadece bilgiye erişimleri değil bilgiyi 

içselleştirmeleri tam öğrenmenin gerçekleşmesi için gereklidir. Hem yüz yüze hem de 

uzaktan eğitim için öğrenmenin en iyi gerçekleştiği ortam kuşkusuz ders ortamıdır. 

Araştırmalar, insanların ortalama dikkat süresinin yirmi dakika olduğunu ortaya 

koyuyor. Otuz beş dakikalık bir ders süresinde dikkatin canlı olabilmesi için öğrencinin 

derse aktif katılımı önemlidir. Ekran karşısında pasif bir dinleyici olmak yerine öğrenme 

sürecine aktif katılım göstermesi, sorulara yanıt verme çabası ile birlikte soru sorması 
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ve not alması da etkin öğrenme sürecini destekler. Yapılan tekrarlar, ödevler ve proje 

çalışmaları da etkin öğrenmeyi tamamlayan ekinliklerdir. 

 

  Ders dinleme ve çalışma ortamının öğrencinin ihtiyacı olduğu kadar ısı ve ışığa 

sahip olması, seslerin öğrencinin dikkatini dağıtacak kadar yüksek olmaması öğrenme 

aktivitesi için önemlidir. Çevresinde, dikkatini dağıtacak materyaller yerine ders araç 

gereçlerinin bulunması,  dikkat dağıtan eşyaların göz önünden kaldırılması, derslerde 

öğrencinin kamerasının açık olması ve dersi anlatan öğretmeni takip etmesi, etkileşimli 

ders ortamının oluşması açısından öğrencinin derslere olan ilgisini artırır.  

 

Hedeflerine ulaşma motivasyonu, öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde olumlu 

yönde etkileri söz konusudur. Öğrencinin bulunduğu sınıf düzeyinde edindiği 

kazanımlar onu bir sonraki yıla ve uzun vadede hedeflerine hazırlar. Bu nedenle 

uzaktan eğitim sürecinde de çalışma motivasyonu hedeflerine ulaşmak için gereklidir. 

Ancak çalışma motivasyonu kaynağı hedeflerinden çok sınavlardan alınacak notlar 

veya dışsal nedenlere bağlı olduğunda sürekliliği göstermeyebilir, öğrenci hedeflerine 

ulaşmada sorunlarla karşılaşabilir. Bu nedenle akademik sorumluluklarını ertelemeden 

düzenli çalışmak etkin öğrenme açısından önemlidir.  

 

Uzaktan eğitimde öğrencinin, etkin öğrenmesini destekleyecek önemli 

konulardan biri de planlı olmaktır. Günlük rutinlere ve plana sahip olmak öğrencinin, 

hem akademik hedeflerine ulaşmasını hem de kişisel ihtiyaçlarına ve sosyal gelişimine 

zaman ayırmasını sağlayacak, bir yandan da uzaktan eğitim döneminde sorumluluk 

alma ve süreç yönetimi becerisini geliştirmiş olacaktır. Bu süreçte öğrencinin fiziksel 

aktiviteleri ve ilgi alanlarıyla ilgili etkinliklerinin günlük rutinlerinde yer alması hem 

kişisel gelişimine hem de duygusal dayanıklılığına anlamlı ölçüde katkısı olacaktır. 
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Bu dönemin, öğrenciler için bilgiye erişimin ve etkin öğrenmenin kişinin sahip 

olduğu öğrenme motivasyonu ve kişisel kaynakların doğru kullanılması ile ilişkili 

olduğunu; uzaktan eğitim döneminin, öğrencilere süreç yönetimi açısından yeni 

beceriler kazandırdığının ve hedeflerine ulaşmak için öğrenme sürecinde aktif rol 

almaları gerektiğinin farkındalığına ulaştıkları bir deneyim olduğu söylenebilir. 


