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ÖZET

Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve eğitim alanına girmesinin bir 
sonucu olarak, özellikle bilgisayar destekli çalışmalar bu alanda çığır açma 
yolundadır. Bilgisayar destekli öğretim için hazırlanan öğretim yazılımları, 
dersin bir kısmı için kullanılabileceği gibi, dersin tamamının öğretilmesi 
amacıyla da kullanılabilir. Okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dil bilgisinden 
oluşan temel dil becerilerinin geliştirilmesinde de eğitim teknolojisinin etkin 
kullanımı gereklidir. Bu çalışmada temel dil becerilerinin geliştirilmesinde eğitim 
teknolojilerinin özellikle de bilgisayarların eğitime hangi boyutlarda katkıda 
bulunacağı, öğretmenler ve öğrenciler tarafından ne şekilde kullanılabileceği 
yolunda bilgiler verilmekte ve temel dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik 
tasarlanan bir eğitim yazılımının tanıtımı yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilişim, eğitim teknolojisi, eğitim yazılımı, bilgisayar 
destekli dil eğitimi (BDDE), Türkçe öğretimi, temel dil becerileri. 

ABSTRACT

The Use of Educational Technology in Developing Basic Language Skills

As a result of rapid improvement and use of techonology in the field education 
especially computer-assisted studies are getting more and more popular. Teaching 
programmes for the computer-assisted education can be used not only for problem 
solving, testing and practicing but also for teaching the whole subject. Effective 
use of educational technology is necessary in devoloping basic language skills 
such as reading, listenning, speaking, writing and grammar. This study gives 
information about the benefit of technology in devoloping basic language 
skills. Besides, the way of using computer-assisted education by the teacher and 
students is presented. Also an educational software, prepared for developing 
basic language skills, will be presented.
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GİRİŞ

Dil, kültürün vazgeçilmez taşıyıcısı, insan benliğinin, duygu ve düşüncesinin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Medeniyetlerin kurulmasının temelinde düşünce, onun da 
temelinde dil vardır. Bireyin sağlıklı düşünmesi, kendisi ve çevresiyle kurduğu 
iletişimin gerçekleşmesi, dil ediniminin yetkin bir şekilde kazanılmasıyla 
mümkündür. Anlama ve anlatma olanaklarını olabildiğince artıran ana dili 
öğretimi iletişimin en önemli aracıdır. Ana dili becerisini geliştirecek olan temel dil 
becerileriyle ilgili etkinlikler, bireyin duygu ve düşüncelerinin organizasyonunu 
sağlamaya yardımcı olur. Dil eğitimi sayesinde okullarda öğrencilerin okuma, 
dinleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi şeklinde sıralayabileceğimiz temel dil 
becerileri geliştirilmeye çalışılır. 

Gelişmiş dil becerilerine sahip öğrencilerin eleştirel düşünen, üreten, yaratıcı, 
sosyal kişiler olması beklenir. Ancak hiçbiri diğerinden daha basit olmayan temel 
dil becerilerinin her birine eğitim sürecinde ağırlık verilmelidir. Örneğin en 
kolay beceri sanılan dinleme konusunda yapılan araştırmalarda dinlemenin, zor 
kazanılan, fakat en fazla ihmal edilen becerilerden biri olduğu vurgulanmış ve 
her beceri gibi dinlemenin de geliştirilmesi için pratik yapılması gerektiği ortaya 
konulmuştur (Akyol, 2006: 1). Özbay da, dinlemenin diğer dil becerilerine temel 
oluşturduğundan bahsetmekte ve öğretmenlerin zamanlarının çoğunu okuma ve 
yazma öğretimine harcadıklarından yakınmaktadır (2005: 13).

Bilginin beyne girmesi, şekillenmesi, yorumlanması, karşılaştırılması, 
kullanılması dil sayesinde gerçekleşmektedir. Dil bir anlamda beynin işletim 
sistemidir. Öğrendiğimiz her şey doğrudan dille ilgilidir. Pek çok araştırmada, 
bireyin bilgi düzeyindeki öğrenmelerinin okuduğunu anlama düzeyine bakarak 
yorumlanabildiği ve öğrenmeye ne kadar zaman ayrılırsa ayrılsın, bireylerin 
okuduğunu anlama düzeyi yüksek değilse, bilgi düzeyi üzerindeki öğrenmelerin 
gerçekleşemeyeceği ortaya konmuştur (Belet, 2007: 71 ve Özdemir, 1975: 
1). Okuduğunu anlama, genel nitelikteki bilişsel giriş davranışlarından 
olup, okul öğrenmelerinde daha sonraki yıllarda gerçekleşen öğrenmelerin 
çoğunu etkilemektedir (Bloom, 1979, s; 48). Tüm bunlar öğrencilerin ana 
dile hâkimiyetlerinin diğer derslerde başarılı olmak için ön şart olduğunu ve 
beraberinde ana dili öğretmenlerinin de sorumluluk düzeyini ortaya koymaktadır.

Türkiye’de ana dili öğretimi, yapılan son değişikliklerle sadece dinleme, 
konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisinden oluşmamakta, yeni yaklaşımlar 
doğrultusunda görsel okuma, görsel sunu, metinler arasılık, sıralama, sınıflama, 
sorgulama, eleştirme, analiz–sentez yapma, ilişki kurma, değerlendirme yapma 
gibi zihinsel aktiviteleri de içermektedir. Bugün artık ana dili eğitimi çalışmaları 
doğrudan beyin teknolojisi kapsamında yer almakta ve bu eğitimi veren öğreticiler 
“düşünme öğretmeni” olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla bireyleri yaşama 
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hazırlayan ana dili öğretiminde modern metotlar ve gelişen teknolojinin sunduğu 
tüm olanaklardan yararlanılması gerekmektedir.

Bu çalışmada, her geçen gün daha da önem kazanan ana dili öğretiminde 
kullanılması kaçınılmaz olan eğitim teknolojisi, bilgisayar destekli dil öğretimi, 
eğitim yazılımları ve eğitim bilimleri sahasında gelişen yeni yaklaşımlar ile 
hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı hakkında bilgiler verilecek ve 
bu doğrultuda tema destekli, etkinlik temelli tasarlanan bir öğretim yazılımı 
tanıtılacaktır. 

Eğitim Teknolojisi ve Dil Öğretimi

Öğretimde sistem yaklaşımının önemli unsurları, öğrenciler, öğretmenler, 
öğretme-öğrenme süreçleri ve öğretim materyalleridir. Öğretimin amaçlarının 
gerçekleşebilmesi, tüm bunların iyi organize edilmesine bağlıdır. Çağımızda 
geliştirilen bütün kuramlar ‒öğrenmeyi olumlu etkilemesi açısından‒ öğretim 
teknolojisi ve materyal kullanımının önemine dikkat çekmektedir (Şahin ve 
Şahin, 2007: 310-311).

Eğitim teknolojisi, değişik bilimlerin verilerini, özel hedef, yöntem, araç-gereç, 
ölçme ve değerlendirme gibi eğitimin geniş alanlarında uygulamaya koyan, uygun 
maddi ve manevi ortamlarda insan gücünün en iyi şekilde kullanılmasını, eğitim 
sorunlarının çözülmesini, kalitenin yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını 
sağlayan bir sistemler bütünüdür (Rıza, 2000: 3). Öğrenmede duyu sayısı ve 
yaşantısallık arttıkça öğrenme düzeyi de artmaktadır. Özellikle görsel ve işitsel 
açıdan zengin öğrenme-öğretme ortamları sağlayan eğitim teknolojisi, eğitimin 
her alanında uygulamaya girmiştir. Eğitim teknolojisi, programlı öğrenmenin 
yerini almaya başlamış ve eğitim-öğretim ortamlarının ayrılmaz parçası olmuştur. 

Teknoloji sayesinde yeni uzmanlık alanları ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri 
de gündemimizde olan eğitim teknolojisidir. Eğitim teknolojisinin dil alanında 
kullanımına ise “teknoloji destekli dil eğitimi” ve daha da özelde “bilgisayar 
destekli dil eğitimi” denmektedir. 

Duygu ve düşünce eğitimi için eğitim-öğretim ortamın teknolojik araç 
ve gereçlerle desteklenmesi öğrenciler için çok uyaranlı bir öğrenme ortamı 
oluşturacaktır. Bu ortam öğrencilere hem dilsel becerilerini kullanabilmeleri 
için uygun fırsatlar sunacak hem de onların duyuşsal, bilişsel ve devinişsel 
boyutlu davranışlarını aynı anda ve aynı mekânda sınama ve geliştirme olanağı 
yaratacaktır. Diğer bir söyleyişle, yaratıcı bir öğretmenin kılavuzluğunda dil 
dersliği, öğrencileri öğretim sürecine katılmaya güdüleyerek okuduklarını ve 
dinlediklerini anlamaya, duygu ve düşüncelerini de doğru ve etkili biçimde 
anlatmaya istekli kılacaktır. Her şeyden önemlisi de Türkçe öğretiminin 
kazandırmayı amaçladığı becerilerin süreklilik kazanan dilsel uygulamalarla 
kalıcı kılınması (içselleştirilmesi) amacına ulaşılacaktır (Sever, 2001: 18).
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Bireyin tüm alanlarda başarısını etkileyen dil becerilerinin kazandırılmasında 
karşılaşılan sorunlar irdelendiğinde, ana dili olarak Türkçe öğretimi kapsamında, 
özellikle, okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesi bakımından 
‘ne’yin ‘nasıl’ öğretileceği konusunun önemli olduğu ortaya çıkmaktadır (Belet 
ve Yaşar, 2007: 71). Sağır’ın dil bilgisi öğretimiyle ilgili yaptığı araştırmada, 
öğretmenlerin ve öğrencilerin genel olarak dil bilgisi konularını sevmediği, 
bunları soğuk, zor ve öğrenilemeyen konular olarak gördüğü ortaya çıkmıştır 
(Sağır, 2002: 56-59). Araştırmalar iletişim olanaklarının zenginleştirilmesi ve 
bireyin daha başarılı olması için temel dil becerilerinin kazandırılmasında yeni 
arayışlara gereksinim duyulduğunu ortaya koymaktadır.

İletişimin tüm imkânlarını önümüze seren teknoloji yüzyılında, dil eğitimi daha 
çok önem kazanmıştır. Geleneksel dil eğitiminin yapıldığı derslikler, teknolojik 
araç ve gereçlerle donatılmış; çağdaş yöntem ve tekniklerin uygulandığı; 
öğrencilerin eğlenerek, oynayarak, dinleyerek, konuşarak, yazarak, tartışarak 
geliştiği dil dersliklerine dönüşmelidir. 

Eğitim Yazılımları

Eğitimde, yazım, basım, sunum, veri transferi, haberleşme, etkileşimli 
öğrenme gibi çeşitli biçimlerde kullanılan bilgisayarların bu hizmetleri yerine 
getirebilmesi, çeşitli yazılımlarla mümkün olmaktadır. Word, Excel, PowerPoint 
gibi Ofis Grubu yazılımlar basım, yayım ve sunum hizmetlerinde; NetMeeting 
benzeri yazılımlar kamera, mikrofon, hoparlör gibi donanımlarla birlikte internet 
ve ağ ortamında görüntü, ses ve dosya aktarımında kullanılabilmektedir. Ayrıca 
veri transferi, haberleşme vb. amaçlı internet yazılımları da mevcuttur. Bu ve 
benzeri yazılımlar profesyonel olmayan kullanıcıların da faydalanabileceği 
tarzda düzenlenmiştir.

Dil becerilerinin geliştirilmesinde bilgisayarlardan değişik şekillerde 
yararlanılabilir. Örneğin internet üzerinden çalışan Netmeeting, MSN, Yahoo 
Messenger gibi yazılımlarla ders dışında tartışma grupları oluşturulabilir, 
ileri sürülen görüşler sesli, yazılı veya görüntülü ortamda tartışılabilir. Bugün 
internet üzerinde çeşitli sitelerde binlerce soru ve sorun yüzlerce insan tarafından 
tartışılabilmektedir. Bilgisayar yardımıyla öğrencilere dinletilen ses ve video 
kayıtları aracılığıyla onların diksiyon, beden dili, dinleme, konuşma, yazma, 
tartışma, dramatizasyon vb. becerileri geliştirilebilir.

Bilgisayar ve yardımcı donanımların eğitimde kullanımıyla birlikte, artık 
tepegöz, episkop, slayt, VCD, video gibi birçok ders aracı gereksiz hâle gelmiştir. 
Hem ekonomik hem de işlevsel olan bilgisayar teknolojileri soyut kavramları 
somutlaştırması, öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırması, zamandan tasarruf 
sağlaması, sınıf ortamına getirilmesi imkânsız nesneleri yansıtabilmesi, çoklu 
öğrenme ortamı oluşturması, farklı duyulara, bireysel farklılıklara hitap etmesi 
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ve tekrar tekrar kullanılabilmesi gibi özelliklerinden dolayı dil eğitimine önemli 
katkılarda bulunabilir.

Öğretim yazılımları, okullarda derslerin öğretiminde dersin bir kısmı için 
kullanılabileceği gibi, dersin tamamının öğretilmesi amacıyla da kullanılabilir. 
Yazılım yardımıyla ders öğretiminde başarılı olunabilmesi, yazılımın nitelikli 
olmasına bağlıdır. Görsel ve işitsel birçok materyali içinde barındıran iyi bir ders 
yazılımı; konu işlenirken öğrenciye sorular sorar, öğrencileri daha ileri bilişsel 
basamaklara götürür, onları düşünmeye yönlendirir, yavaş öğrenen öğrenciler 
için tekrar yapma olanağı sağlar. 

Eğitim yazılımları belirli merkezlerde hazırlanarak veya yurt dışından satın 
alınarak okulların hizmetine sunulabilir. Ayrıca branş öğretmenleri, bilgisayar 
öğretmenleriyle bir araya gelerek kendi gereksinmeleri ve öğrenci ihtiyaçları 
doğrultusunda yazılımlar üretebilirler. Türkiye’de özellikle uzaktan öğretim 
alanında ciddi çalışmalar yürüten EĞİTEK sempozyumlar, WEB tabanlı 
proje yarışmaları, bilgisayar programcılığı seminerleri düzenlemekte, eğitim 
teknolojisinin eğitimde daha etkin kullanılmasını teşvik etmektedir. 

Bayram, (2004: 2) eğitsel yazılımların gelişim-öğrenme boyutuna katkılarını:

1. Fiziksel-Biyolojik-Psikomotor, 
2. Sosyal-Toplumsal, 
3. Zihinsel-Bilişsel-Ussal, 
4. Etiksel-Ahlakî, 
5. Kültürel-Entelektüel, 
6. Teknolojik-Bilişimsel  

şeklinde altı maddede toplamış, yazılımların öğrencinin pedagojik gelişimi, 
öğretim pozisyonu ve çevrenin sosyo-kültürel, tekno-kültürel atmosferi içinde 
incelenmeden sınıf ortamına taşınmaması gerektiğini savunmuştur. Yazılım 
seçiminde temel yaklaşım öğretim programlarındaki amaç ve kazanımlara 
uygunluk olmalıdır. Bir araç olduğu gerçeği unutulmadan, kullanılacak yazılımın 
hangi amaca hizmet ettiği sorgulanmalıdır.

Eğitim Teknolojisi Işığında Yapılandırmacılık ve Türkçe Dersi Öğretim 
Programı

Eğitim bilimleri sahasındaki ve ders öğretim programlarındaki değişiklikler 
yeni öğretim yöntemleri ve öğretim materyallerini kullanmayı gerekli hâle 
getirmektedir. Birey ve toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 
için her geçen gün eğitimde yeni gelişmelerin olması da öğrenciler, öğretmenler 
ve veliler tarafından kabul görmektedir. 

Geleneksel yöntemler çağımızın insan tipini yetiştirmekte yetersiz kaldığı için 
Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretimde aktif öğrenme, beyin temelli öğrenme, 
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çoklu zekâ ve yapılandırmacı eğitim yaklaşımlarının esas alındığı yeni bir sisteme 
geçilmiştir. Böylece öğretmen merkezli anlayışın yerini zihinsel becerilerini 
geliştiren, bilgiyi yapılandıran, keşfeden, yorumlayan, iyi iletişim kuran, 
işbirliğine giren, problem çözen ve sorgulayan öğrencilerin yetiştirileceği öğrenci 
merkezli anlayış almıştır. Dil derslerinde başarının sağlanabilmesi için uzun bir 
süreç gerekmektedir. Dil derslerinin diğer derslerden en önemli farkı budur. 
Çünkü dil gelişimi bilgiden ziyade beceriyle oluşur. Uygulamaya geçilen yeni 
yaklaşım, sonuç odaklı eğitim yerine, süreç odaklı eğitimi öngörmektedir. Bu da 
dil eğitimindeki kalitenin artması için fırsat olarak görülmelidir. Yeni yaklaşımla 
birlikte öğrenciler artık sadece girdikleri yazılı sınavlarla değerlendirilmemekte, 
yıl boyunca farklı yönlerden gözlemlenmekte, performansları, projeleri, dersteki 
durumları da notlarını etkilemektedir.

Açıkgöz (2006: 61), Yapılandırmacılığa göre bilginin duyularımızla veya 
çeşitli iletişim kanallarıyla edilgin olarak alınan veya dış dünyada bulunan bir 
şey olmadığı, öğrenenler tarafından yapılandırılıp üretildiğinden hareketle 
yapıların kişiye özgü olduğu görüşündedir. Öğrenmedeki bireysel farklılıkları 
azaltabilecek, öğrenme sürecini ve öğrenci merkezli eğitimi destekleyecek en iyi 
araç, eğitim teknolojisidir. Yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak hazırlanan 
2005 Türkçe Dersi Öğretim Programıyla birlikte öğrenciler eğitim teknolojileri ve 
materyalleriyle görsel sunular hazırlamaya ve bunları sınıf ortamında öğretmen 
ve arkadaşlarıyla paylaşmaya başlamıştır. Böylece öğrenciler, sorumluluk almayı, 
bilgileri organize etmeyi, topluluk önünde konuşabilmeyi ve teknolojiyle barışık 
olmayı sürece bağlı olarak öğrenmektedir. 

Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda belirtilen 9 temel beceriden biri 
de “bilgi teknolojilerini kullanma”dır. Sadece ders kitabıyla yapılan eğitimi 
yetersiz bulan MEB dinlemeyle ilgili hazırlanan CD’leri okullara göndermiştir. 
Ayrıca yeni programda, dinlenecek ve izlenecek materyallerin seçiminde 
nelere dikkat edilmesi gerektiği “1. Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına 
ve temel ilkelerine uygun olmalıdır; 2. Millî, kültürel ve ahlâkî değerlere, 
milletimizin bölünmez bütünlüğüne aykırı unsurlar yer almamalıdır; 3. Siyasî 
kutuplaşmalara ve ayrımcılığa yol açacak bölücü, yıkıcı ve ideolojik ifadeler 
yer almamalıdır; 4. Öğrencilerin sosyal, zihinsel, psikolojik gelişimini olumsuz 
yönde etkileyebilecek cinsellik, karamsarlık, şiddet vb. ögeler yer almamalıdır; 
5. İnsan hak ve özgürlüklerine, insanî değerlere aykırı ögeler yer almamalıdır; 
6. Dersin amaçları ile kazanımlarını gerçekleştirecek nitelikte olmalıdır; 7. 
Öğrencilerin ilgi alanlarına ve seviyesine uygun olmalıdır; 8. İşlenecek süreye 
uygun uzunlukta olmalıdır; 9. Türkçenin anlatım zenginliklerini ve güzelliklerini 
yansıtmalıdır; 10. Dinleme metinlerinde, metnin özünü ve anlam bütünlüğünü 
bozmamak kaydıyla kısaltma ya da düzenlemeye gidilebilir, düzenleme sırasında 
metne cümle ya da paragraf düzeyinde ekleme yapılamaz; 11. Aynı temada 
birden fazla dinleme/izleme materyaline yer verilecekse bunların türleri farklı 
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olmalıdır; 12. Öğrencilerin dil zevkini ve bilincini geliştirecek, hayal dünyalarını 
zenginleştirecek nitelikte olmalıdır; 13. Öğrencinin kişisel gelişimine katkıda 
bulunacak ve onlara estetik bir duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır.” 
şeklinde 13 maddede özetlenmiştir.

Öğretmenler için hazırlanmış ders anlatım yazılımları çoğalmaya başlamıştır. 
Ancak bilişim teknolojilerini kullanma yeterliliği konusunda yapılan araştırmalar 
öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bu gelişmeye hazır olmadıklarını ortaya 
koymaktadır. Atlı ve arkadaşlarının (2007: 1-4) öğretmen adayları üzerine 
yaptıkları bir araştırmada, ankete katılanlar, temel dil becerilerinin kazandırılması 
için, bilişim teknolojilerinin kullanılmasını istemekte, ancak bu konuda verilen 
eğitimi yetersiz bulmaktadır (2007: 1-4).

Eğitim teknolojisinden faydalanılarak işlenen derslerin sadece ders kitabıyla 
işlenen derslerden daha başarılı olduğu bir gerçektir. Yapılan bir araştırmada 
bilgisayar destekli yabancı dil öğretimi sonrası, öğrencilerin bilgisayara ve 
yabancı dile yönelik tutum puanlarının, anlamlı ölçüde artış gösterdiği tespit 
edilmiştir (Ateş, Altunay ve Altun, 2006: 3). Araştırmalar, dil öğretiminde bilişim 
teknolojisinden daha etkin bir şekilde faydalanılması gerektiği şeklindeki yaygın 
görüşü desteklemektedir.

Doğa ve Evren Teması’nın İşlenmesine Yönelik Yazılım Örneği

Bilgisayarlar artık diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de dil 
eğitiminde kullanılmaya başlamıştır. Ancak yazılımlar olmadan bilgisayarları 
etkin kullanabilmek imkânsızdır. Bu çalışmada, şu ana kadar tartışılan 
gerçeklerden hareketle ilköğretim 6. sınıf öğrencileri için, Prof. Dr. H. Ahmet 
Kırkkılıç ve Yrd. Doç. Dr. Abdullah Şahin başkanlığında Filiz Şin, Lütfiye Baba, 
Seyhan Alkan, Gürkan Yıldırım ve Oğuz Delice’den oluşan bir ekip tarafından 
hazırlanmış ve ders anlatımında kullanılmış bir yazılım tanıtılacaktır.1 

Yazılım, Altıntaş ve Bursalıoğlu’nun hazırlamış olduğu 6. Sınıf Türkçe 
Öğretmen Kılavuz Kitabı esas alınarak hazırlanmıştır (Altıntaş ve Bursalıoğlu, 
2006). 

Multimedia üretim programlarını içeren Macromedia Authorware yazarlık 
diliyle hazırlanmış bu yazılım, 2005 Türkçe Dersi Öğretimi Programında yer 
alan Doğa ve Evren temasının amaç ve kazanımlarına uygun olarak öğrencilerin 
temel dil becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Yazılım, bilgisayar 
destekli dil eğitimi kapsamında ilköğretim 6. sınıf Türkçe öğretmeninin sınıfta 
ders anlatımına yardımcı bir araç mahiyetindedir. Yazılımda okuma, anlama, 
konuşma, dil bilgisi bölümleriyle ilgili etkileşimli etkinlikler, animasyonlar, 
videolar, resimler, fotoğraflar, oyunlar ve şarkılar yer almaktadır. Yazılımın 
konuşma bölümünde bilmeceler, seslendirilmiş fıkralar ve tekerlemelere; yazma 

1 Hazırlanan yazılım, bildiri sunulurken tanıtılmıştır.
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bölümünde çocuk şarkısı eşliğinde, temayla ilgili sözcük çalışmasına, fabl 
kahramanlarının karakterleriyle ilgili etkinliklere ve Onuncu Yıl Marşı eşliğinde 
Türkiye haritası üzerinde şehir bulma oyununa; dil bilgisi bölümünde cümle 
ögelerini bulma etkinliğine ve cümle ögeleriyle ilgili çoktan seçmeli teste; ayrıca 
öğretmenin eğlendirme amacıyla da kullanabileceği fon müziği eşliğinde sıralanan 
doğa manzaraları sunusuna ve çizgi karakterlerin bulunduğu animasyonlara yer 
verilmiştir. 

“Doğa ve Evren Teması”yla ilgili hazırlanan yazılımın okuma ve anlama 
bölümlerinde bulunan bazı sayfalar, ekran fotoğrafları çekilerek açıklamalarıyla 
birlikte aşağıda verilmiştir: (Fotoğrafların renkli hâlleri için bkz.: ss. 1159-1162)

Fotoğraf 1: Yazılımın İlk Sayfası

Yukarıda görüldüğü gibi yazılımın ilk sayfasında okuma, anlama, konuşma, 
yazma, dil bilgisi butonları bulunmaktadır. Bu butonlara sırasıyla, fare yardımıyla 
tıklanarak “Doğa ve Evren Teması”yla ilgili çalışmalara başlanmaktadır. 
İlk sayfa açılırken ve fare imleci butonlar üzerinde dolaşırken digital sesler 
çıkmaktadır. Bölümleri tanıtma amacıyla hazırlanan görseller de sayfanın sağına 
yerleştirilmiştir. 
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Fotoğraf 2: Okuma Metni

Okuma butonuna basıldıktan sonra karşımıza Kızılırmak şiiri çıkmaktadır. 
Öğretmen şiiri kendisi okumak veya öğrencisine okutmak isterse sessiz 
işaretli butona tıklayabilir. Şiir metni, fon müziği eşliğinde TRT stüdyolarında 
seslendirilmiştir. Metin, yazılım tarafından okunurken okuma hızına göre 
aşağıdan yukarıya doğru kaymaktadır. 

Fotoğraf 3: Ana Düşünce, Yan Düşünce ve Konuyla İlgili Etkinlik

Bu sayfada ana düşünce, konu ve yan düşünceyle ilgili “sürükle bırak” 
etkinliği yer almaktadır. Daha önce seslendirilen ve yazıyla gösterilen metnin 
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ana düşüncesi, konusu ve yan düşüncesiyle ilgili üçer seçenek sunulmuştur. 
Bunlardan doğru olanlar sol tarafta yer alan kutucuklara sürüklenerek doğru 
cevap bulunabilir. Eğer öğrenci doğru olanı kutucuğa sürüklerse onay anlamında 
bir animasyon onu alkış sesleriyle tebrik edecektir. )

Fotoğraf 4: Coğrafî Bölgelerle İlgili Etkinlik

Yukarıda Türkiye’nin bölgeleriyle ilgili “sürükle bırak” etkinliği yer 
almaktadır. Öğretmen bu etkinliği yaptırırken öğrencilerini coğrafî bölgelerin 
özellikleriyle ilgili konuşturabilir ve bu bölgelerle ilgili önceden hazırladığı gezi 
türünden yazıları öğrencilerine okuyabilir, öğrencilerin dinleme ve konuşma 
becerilerini bu yolla geliştirebilir. İşlenen tema “Doğa ve Evren” olduğu için 
sayfada hayvan, yiyecek ve içecek fotoğraflarına yer verilmiştir. 

Fotoğraf 5: Doğru Yanlış Tipi Testle Değerlendirme
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Yazılımda, işlenen metni anlamaya yönelik doğru yanlış tipi bir teste yer 
verilmiştir. Testin sonunda öğrencinin toplam kaç doğru ve yanlışının olduğu 
yazılı olarak verilmektedir. 

Fotoğraf 6: Atasözü, Terim ve Deyim Etkinliği

Deyim, atasözü ve terimlerle ilgili hazırlanan bu etkinlikte uçan balon resmi 
kullanılmıştır. Etkinliğin başında sesli olarak deyim, atasözü ve terimden ikisinin 
balondan atlaması gerektiği yoksa balonun hareket edemeyeceği, balonda 
kalabilmek için neler söylemeleri gerektiği belirtilmiştir. Üzerlerine tıklanınca 
da bunların tanımları seslendirilmektedir. Bu sayede öğrencinin eğlenerek bu 
kavramları öğrenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Fotoğraf 7: Atasözleriyle ilgili etkinlik
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Boşluk doldurma türündeki bu etkinlik “sürükle bırak” şeklinde hazırlanmıştır. 
Burada amaçlanan, öğrencilerin atasözü ve deyim dağarcığını geliştirmektir. 
Öğretmen isterse boşluklar doldurulurken sınıfta tartışma ortamı yaratabilir. Bu 
sayfa üzerinde, yazılıma kaydedilen çocuk şarkısı eşliğinde çalışılmaktadır. 

Fotoğraf 8: Trafik İşaretlerini Okuma Etkinliği

Bu sayfa görsel okumaya hizmet edecek şekilde hazırlanmıştır. Bu çalışmada 
öğrencilerden, verilen trafik işaretlerini sürükleyerek doğru yerlere götürmeleri 
istenmektedir. 

ÖNERİLER

Okul öncesinden üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarında, öğretmeyi ve 
öğrenmeyi kolaylaştıran eğitim teknolojisinden dil eğitiminde de faydalanılmalıdır.

MEB özellikle fen ve matematik alanlarıyla ilgili yazılımlara ağırlık 
vermektedir. Bakanlığın, öğrencinin diğer derslerdeki başarısını etkileyen ve 
belirleyen Türkçe öğretimi alanında da yetkin yazılımlar üretmesi gerekmektedir.

Akademik danışman başkanlığında bilgisayar yazılımı ve branş uzmanlarından 
bir ekip oluşturularak, tespit edilen sınıf için öğretim programında yer alan amaç 
ve kazanımlara uygun olarak ihtiyaç duyulan yazılımlar üretilebilir. 

Yazılımlar mutlaka pilot okullarda ders aracı olarak kullanılarak öğrencilerin 
ve öğretmenlerin eleştirisine sunulmalı ve bu doğrultuda geliştirildikten sonra 
genele uygulanmalıdır.

Teknoloji okur-yazarı olan, teknolojiyi öğretme-öğrenme süreçlerinde 
kullanma becerisine sahip olan öğretmenler, ders öğretim programının amaç 
ve kazanımlarına ve öğrencilerin öğrenme stillerine uygun hazır yazılımları 
belirlenmiş ölçütlere göre seçerlerse teknoloji temelli öğrenme başarıya ulaşır. 
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Eğitim fakültelerinde okutulan “bilgisayar” ve “öğretim teknolojisi ve materyal 
tasarımı” gibi derslerin, öğretim elemanları tarafından uygulamalı tarzda 
işlenmesi ve bu derslerde öğrenilen bilgi ve becerilerin diğer branş derslerinde 
de kullanılabilecek tarzda tekrarlatılması, öğretmen adaylarına teknolojiyle 
karşılaşabilecekleri yaşantılar sağlanması yararlı olacaktır. Bunların yapılabilmesi 
için de öğretmen yetiştiren kurumların eğitim yazılımlarını seçebilen, kullanabilen 
ve tasarlayabilen öğretmenleri yetiştirecek alt yapıya kavuşturulması gerekir. 

Bir yazılımı tasarlamak, kullanıma hazır hâle getirmek, “çalışma ekibinin 
kurulması, ekonomi ve zaman” gibi açılardan zor olduğu için, farklı devlet 
kurumlarının ve özel teşebbüslerin ürünlerinin MEB-EĞİTEK’e bağlı bir 
komisyon tarafından seçilmesi, eleştirilip düzeltilmesinin sağlanması ve 
pazarlanması teşvik edici olacaktır.
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