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Özet
İnternetin gelişiyle eğitim teknolojileri yükseköğretimde öğrenen ve öğreten rollerini değiştirmiştir. Bu rol değişimini takiben,
Kişisel Öğrenme Ortamları (KÖO) ile gerekli bir beceri olarak görünen kişisel öğrenme, öğrenenlerin Web 2.0 araçlarıyla
oluşturulan çevrimiçi ortamlarındaki öğrenmelerini organize etmedeki aktif rollerini desteklemiştir. Bu bağlamda, bu çalışmanın
odak noktası KÖO’larını, Açık ve Uzaktan Öğrenmedeki bireysel üretkenlik bağlamında gözden geçirmektir.
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Abstract
With the advent of Internet, educational technologies have started to change the roles of learners and teachers in higher
education. Succeeding this role change, learning personalization with Personal Learning Environments (PLEs) seems to be a
required ability, which mainly supports the active role of students in organizing their own learning within online platforms built
upon Web 2.0 tools. In this respect, the focal point of this study is to review PLEs with regard to personal productivity revealed
in Open and Distance Learning.
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Sayın Editör,
Açık ve Uzaktan Öğrenmede gelecek vaat eden Kişisel Öğrenme Ortamları (KÖO)
bireysel öğrenmede büyük bir etkiye sahiptir. Öğrenme gereksinimlerine yönelik bireysel
olarak tasarlanan, geliştirilen ve yönetilen bu ortamlar, çevrimiçi etkileşimi destekleyen
ortamlardır. Ayrıca, Web 2.0 araçlarının içeriğinde yer alan uygulamalar sayesinde sürekli
geliştirilen dinamik yapılara dönüşmektedir. Örneğin, ağ günlükleri (Weblogs), oynatıcı ve
video yayın abonelikleri (podcast and videocasts), vikiler (wikis), sosyal ağlar (social
networks), yer imleri (bookmarks), etiketleme (tagging), resim paylaşımı (photo sharing) gibi
uygulamalarla birlikte yapılandırmacı (constructivist) bir formda desenlenen KÖO’lar,
öğrenen, öğreten ve platformlar arası etkileşimi sağlamakta ve bireysel öğrenmeyi
desteklemektedirler.
İnternet teknolojilerinin gelişimine koşut olarak, yukarıda adı geçen Web 2.0
araçlarının sunduğu yenilikler ile zenginleştirilen KÖO’lar temelini öğrenmenin bireysel
olarak organize edildiği ve yönetildiği bir yapıya borçludur. Bu yapı çerçevesinde öğrenenler,
formal öğrenmenin yanı sıra öğrenmenin istemsiz ve sürekli gerçekleşebildiği informal ve
nonformal öğrenme deneyimlerinde de KÖO’larından yararlanarak her yerden erişilebilir,
sürekli ve tekrarlanabilir, öğrenme ortamlarını daha kalıcı ve yaşam boyu tasarlayabilirler.
Öğrenen profilinin daha öne çıktığı, kişisel üretkenliğin desteklendiği ve öğrenme
süreçlerinin kaydedilerek, ilgi alanına göre tek bir ara yüzde toplandığı KÖO’larında bilgi,
önceki öğrenme deneyimlerine göre düzenlenebilmekte ve genel bir arşiv altında toplanarak
öğrenen tarafından diğer kullanıcılarla paylaşılabilmektedir. Bu sayede öğrenenler, her eğitim
dönemi sonunda oluşturdukları içerik, bağlantı ve araçlara ait birikimlerini yeniden
oluşturmaksızın, her zaman ve her yerden ulaşılabilir bir platform bütününü saklayabilir ve
dönemden döneme faydalanabilirler. Ancak, öğrenme özelliklerinin bireyden bireye farklılık
göstermesi nedeniyle, bu ortamlar üzerine yapılacak çalışmalarda, kişisel öğrenme
özelliklerinin yanı sıra hızlı değişiklik gösteren ve güncelleme takibi zor olan Web 2.0
araçlarının her bir öğrenen için etkililiğine dikkat edilmelidir. Ancak bu sayede, bilginin
sağlanmasında, özümsenmesinde ve paylaşılmasında KÖO’larının gerçekleştirildiği etki Açık
ve Uzaktan Öğrenme bağlamında detaylı olarak tartışılabilir.
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Yukarıda tartışılanlar ekseninde değerlendirildiğinde, metin, resim ve video gibi birçok
içeriğin kolaylıkla yüklenebildiği KÖO’ların, öğrenme gereksinimlerine yönelik olarak
belirlenebilen dinamik yapılarıyla, geleneksel öğrenme yaklaşımlarının yönünü geleceğe dair
değiştireceği ifade edilebilir. Açık ve Uzaktan Öğrenmede ise bireysel üretkenliğin eğitsel
alanda sağlanmasında, birleştirilmiş ortamlar olarak, etkin çevrimiçi öğrenmeyi destekleyen
yapılar olduğu gözlemlenebilir.
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