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eKampüs	

eKampüs	nedir?	

Geleceği şekillendirecek öğrencileri yetiştirirken kendilerini geliştirecek yeterli miktarda Türkçe 

kaynağı bulmakta zorlanan öğretmenlerimiz için uzaktan iletişim yöntemleriyle oluşturulmuş bir 

gelişim platformudur. 

eKampüs’ü	kimler	nasıl	kullanabilir?	

eKampüs’te ürün yaratma, günce oluşturma, ya da online ders ve gruplara katılma ayrıcalığı eKampüs 

şifresi olan tüm öğretmenlerimize verilmiştir. Bu yaratılan ürün, günce ve diğer zengin içeriklerin 

görüntülenmesi ve kullanımı; yaratanların paylaşma ölçüsünde,  tüm öğretmenlerimizin 

hizmetindedir.  

eKampüs	alanları	nelerdir?	(Günce,	ürünler,	e‐dersler,	gruplar)	

 Günceler 

 Ürünler 

 e‐Dersler 

 Gruplar 

Günceler		

Günce	nedir?	

Sosyal paylaşım amacıyla, kişilerin kendilerini ifade 

etme, fikirlerini tartışma ve yayma için “site geliştirme 

aracı” ile hazırladıkları sayfalarıdır.  

Günce	okuma	

Ekrandaki “Günceler İçin Tıklayınız” linkine 

tıkladığınızda ya da üst menüdeki “Günceler” e 

tıkladığınızda karşınıza yenilenmiş yeni günceler 

ekranı gelecek. Bu ekranda son yazılmış günceler 

kriterlere göre daha büyük veya daha küçük olarak 

görünmekteler. Bir güncenin üzerine fare ile 

gittiğinizde günce ile ilgili daha fazla bilgiye 

ulaşacaksınız. 

Ekrana gelen açıklamaların en altında “Hızlı Görünüm” 

butonu yer almakta. Tıkladığınızda günceye gitmeden 

günceyi okuma fırsatı bulabilirsiniz. Yorum yapmak 

içinse günce sayfasına gitmeniz gerekli.  

Sayfanın en altına indiğinizde ya da farenin kaydırma 



çubuğunu kullanarak daha eski günceleri yükleyebilirsiniz. 

Sayfa yüklendiğinde okumadığınız günceleri daha rahat görebilmeniz için okuduklarınız size 

gösterilmemektedir. Okuduklarınızı da 

görebilmek için “Okuduklarımı da göster.” 

kutucuğunu tıklamalısınız. 

Farklı	güncelere	ulaşma	(arama)	

Güncelerin altında “En beğenilenler” bölümü 

bulunmaktadır. Yaptığınız değerlendirmelerdeki 

ölçütleri burada görebilirsiniz. Bu ölçütlerdeki 

en beğenilenleri süzmek için ölçütlerin 

ağırlıklarını belirleyebilirsiniz. İsterseniz sadece 

bir ölçütte de arama yapabilirsiniz. 

Yeni günce sisteminin bir özelliği de 

beğendiğiniz bir yazarın paylaştıklarını da takip 

edebilmenizdir.  

“Takip ettiklerim” linkine tıklayarak takip 

ettiğiniz kişilerin yeni yazılarına ulaşabilirsiniz. 

Eğer bir günceyi çok beğendiyseniz ve daha 

sonra daha kolay tekrar ulaşmak istiyorsanız 

günceyi favorilerinize eklemeniz gerekir. 

“Favorilerim” linkine tıklayarak daha önce 

eklediğiniz favorilerinize ulaşabilirsiniz. 

Günce	oluşturma	ve	düzenleme	

Günce yazmak için, ekranın sağ üst kısmında “hesap yönetimi” 

linkine tıklayınız.  

Karşımıza hesap yönetimi menüsü gelecek.  

Web sitesi ayarları sizin oluşturacağınız sitenin genel ayarlarını 

yapabileceğiniz ilk basamak.  

Burada yaptığınız ayarlar sizin yazılarınızı ve ürünlerinizi okuyanların göreceği 

yapıyı değiştirmektedir. 

Web sitenizin url adresi: Bu ayar sitenizin internetteki adını belirlemekte. 

Sitenizin adı http://beta.ekampus.orav.org.tr/Blogger/{adresiniz} şeklinde 

olacaktır. Tavsiyemiz url’yi fazla değiştirmemeniz çünkü Arama motorları 

(google,bing,yahoo) bunların üzerinden çalışıyor, sitenizin bilinirliğini etkileyebilir. url ismi verirken 

kendi isminizi de kullanabilirsiniz (volkanbal gibi). Maalesef internet dünyası Türkçe karakterleri ve 

boşluğu 

sevmiyor; 

bundan dolayı 



vereceğiniz isimde şu karakterler olmamalı: İ,ı,Ü,ü,Ğ,ğ,Ş,ş,Ö,ö,Ç,ç 

Site Başlığı: Web sayfanızda en üstte solda görünen yazıyı belirtmektedir. (resimdeki büyük sarı yazı) 

 

Site giriş yazısı: Site başlığının yanında daha küçük karakterlerle yazılan yazılardır.  

Daha çok motto için kullanılması tavsiye ettiğimiz alandır. 

Resimdeki “Dostlar, Romalılar,” olan kısım. 

Hakkınızda: Sitede sağ taraftaki alanda gösterilir. 

“Hakkımda” başlığı altında yazılır. 1000 karakter sınırı 

vardır.  

Twitter Kullanıcı Adı ve Facebook Adresiniz sitenizde sağ 

tarafta görünen Facebook ve Twitter 

butonlarını görünür kılar. 

Arama motoru için açıklama ve anahtar 

kelimeler: Eski önemi kalmasa da, arama 

motorları, hala bazen anahtar kelimeleri 

kullanıyorlar. Bu sebeple eKampüs sitemize 

dahil ettik. Ancak, genelde arama motorları 

sitelerin tüm içeriklerini tararlar. 

Temel ayarları yaptıktan sonra şimdi sıra sitemizi oluşturmakta.  

Web sitesi eski eKampüs’te olduğu gibi sabit sayfalar ve günlük yazılan yazılar şeklinde iki parçadan 

oluşmakta. Sabit sayfalar ekranın üst kısmında oluşturulan menülerde görülmekte. Günceleriniz 

(blog) ise daha dinamik sayfalar, bu sayfalar “Ana Sayfanız”ın altında görülmekteler. Sabit sayfalar ve 

günceler arasındaki en büyük fark güncelerin değerlendirmeye açık ve sürekli yenilenen ortamlar 

olmasıdır. 

Başarılı bir site oluşturmak için sitenizde sürekli kalmasını isteğiniz sayfaları sabit yapmanızı öneririz. 



Sabit sayfaları oluşturmak için web sayfalarım linkine tıklamanız gerekmekte. Dikkat edin “Ana Sayfa” 

linki zaten var; bu linki yeniden oluşturmanıza gerek yok. Yeni bir sayfa için “Yeni bir web sayfası 

ekle” butonuna tıklamanız yeterli. 

 

Aşağıda sayfa güncelleme sayfasında bulunan alanların görüntülenen sayfadaki karşılıklarını 

görmektesiniz.  Burada sayfa tagleri sayfalarınızı gruplamada kullanabileceğiniz anahtar kelimelerdir. 

Görünen sayfadaki tag’e tıkladığınızda aynı tag’e sahip diğer sayfaları da görebilirsiniz. Küçük bir 

tavsiye, url kısmında görülecek alana yazarken boşluk karakteri yerine “_”  karakterini kullanmanız ve 

Türkçe karakter kullanmamanız. “Web sayfalarım” değil de “güncelerim” linkine tıklarsanız kendi 

güncelerinizi görebilirsiniz. Günce yazmak da web sayfası oluşturmaktan pek farklı değil. Temel fark 

sizin güncelerinizin değerlendirilebilir ve takip edilebilir olması. Takipçileriniz bir güncenizi takip 



edebilir veya sizi favorilerine ekleyebilir.    

Günceler daha rahat takip edilebilsin diye 4 farklı günce tipi 

belirledik. Günce resim/fotoğraf ağırlıklı olacaksa resim güncesi, 

sadece link olacaksa link güncesi, video paylaşmak amaçlı 

yazılmışsa video günce veya genel köşe yazısı şeklinde olacaksa 

makale güncesi tiplerini 

seçmelisiniz. 

Web sayfanıza video veya resim 

nasıl eklersiniz sorusunun cevabı 

yazı editöründe gizli . 

Editördeki klasör ikonuna 

tıkladığınızda karşınıza dosya 

yöneticisi çıkacaktır.  

Yüklemek istediğiniz fotoğraf veya 

dosyayı oluşturduğunuz bir 

klasörün içine kolaylıkla 

yükleyebilirsiniz. Dosya yöneticisi  

ile birden çok dosyayı aynı anda 

yükleyebilirsiniz. Eklediğiniz dosya 

otomatik olarak günceye 

eklenecektir. Fotoğraflar otomatik 

eklendiğinde boyutları büyük olsa 

dahi küçük gibi ekleneceklerdir. 

Görünür güncede gerçek 

boyutundan küçük olarak 

boyutlandırılmış dosyaların üzerine 

tıklandığında fotoğraf 



büyüyecektir.  

Günceye video eklemek biraz daha farklı bir süreç gerektirmekte. Videoların tüm ortamlarda 

rahatlıkla çalışabilmesi ve büyüklüğüne bakılmaksınızın eklenebilmesi için www.youtube.com sitesini 

kullanmaktayız.  Örnek olarak youtube’dan bir videoyu çok beğendiniz. Sitenize eklemek istiyorsunuz. 

İlk olarak beğendiğiniz videonun altındaki “paylaş” (share) butonuna tıklamalı sonrasında embed’i 

seçmelisiniz. Video ikonuna tıklandığında “video ekle” sayfası çıkacaktır. Buraya youtube’dan almış 

olduğunuz kodu yapıştırmalısınız. 

Güncelerin sol taraflarında güncelerin beğenilme bilgileri mevcuttur. Eğer bir 

günceyi beğendiyseniz “Beğendim” linkine tıklayın. Eğer diğer kullanıcıların da 

yararlanabileceğini düşünüyorsanız “Değerlendir” linkine tıklayarak yazıyı 

puanlayın. 

Günce	işlemleri	(abone	olma,	beğenme,	değerlendirme)	

Herhangi bir günceyi okuduğunuzda hemen solda yer alan büyük puntolu sayı, 

güncenin kaç kişi tarafından beğenildiğini gösterir. Hemen altındaki “Beğendim” 

linkiyle bu günceyi beğenenlerden 

biri olabilirsiniz.  “Spam”  linki 

sadece kazanç veya diğer uygunsuz niyetlerle 

yazılmış günceler için kullanılmalıdır. “Favorilerime 

ekle” linki bu dokümanın üst satırlarında anlatılan  

“günce arama” kısmında belirtilen, beğendiğiniz bu 

günceye hızlı ulaşmanızı sağlar. “Değerlendir” 

kısmıyla,  sıralama ölçütlerini kullanarak; (değerli, 

güzel, harika, neşe veren, bilgi veren, ilham verici, 

okuması hoş, farklı, anlamlı, dobra,  öğretici, 

kullanışlı  gibi) bu  güncenin, diğer okuyucuların 

okumak istediği ölçütlerde güncelere ulaşmalarını 

kolaylaştıracaksınız.  

 

  	



Ürünler	

Ürün	nedir?	

Kullanıcıların okul veya başka alanlarda kullanılabilecek fikir, proje, ders materyali gibi ürünlerini 

paylaşabilecekleri ve bunlara geribildirim alabilecekleri bir 

alandır. 

Ürün	oluşturma	ve	düzenleme	

Ekranın sağ üst köşesinde, isminizin olduğu menüden çıkan 

websitesi yönetimi seçildiğinde karşınıza çıkacak olan “Hesap 

Yönetimi” adı altında listelenmektedir.  

“Ürünlerim”i seçtiğiniz anda yeni bir ürün eklemek için 

hazırsınız. Bu ekleyeceğiniz ürünün diğer öğretmenlerin 

gelişimine katkı sağlamasının kolaylaşması için ders 

kazanımlarıyla veya öğretmen genel yeterlikleriyle 

ilişkilendirebilirsiniz. 

Ürün eklediğiniz “Ürün Sayfası” içerisinde ilk bölüm: internet 

linkini kolay verebileceğiniz kısa bir alan; “Url 

kısmında görülecek olan alan” olarak 

adlandırılmıştır.  

Örnek: MTMTK1. 

Sonraki kutucukta başlığınızı yazabilirsiniz.  

Örnek: “Top oyunu ile Doğal Sayılar Öğrenimi” 

Gelişmiş HTML editörlü bir sonraki bölümde 

ürününüzün tüm içeriğini doldurabilirsiniz. Bu 

kısımda resim ve videolar da ekleyebilirsiniz. 

Temel olarak 5 farklı ürün tipi belirlenmiştir.  

 Ders planı 

 Ölçme & değerlendirme çalışması 

 Mesleki gelişim planları (öğretmen 

genel yeterliliği) 

 Proje önerisi/gelişim/sonuç sunumu 

 Ders dışı etkinlik 

 

 

 



 

 

 

 

Seçeneklerden  “Ders planı”nı seçerseniz ders kazanımları 

arasından seçim yapmanız istenecektir.  

“Öğretmen Genel Yeterliliği”ni seçerseniz göstergeler arasından 

seçim yapmanız istenecektir. Birden fazla kazanım ve gösterge 

seçilebilir. 

En altta bulunan “kaydet” butonuna 

basmanız ile ürününüz kaydedilecek ve 

“Ürünlerim” kısmında görüntülenebilir 

hale gelecektir. Artık diğer 

öğretmenlerin faydalanabileceği bir 

ürün yarattınız!    

 

 

	

Aradığınız	kazanımdaki/alandaki	ürünlere	ulaşma	

Şimdi, başkalarının yarattığı ürünlere 

nasıl ulaşıyoruz bir de ona göz atalım:  

Ana menümüzdeki “Ürünler” 

seçeneğiyle ulaşabileceğiniz bu 

bölümde, güncelere benzer 

geliştirilmiş ekrana ek olarak bir  

“Ölçüt Belirleme Aracı” 

bulunmaktadır. Bu araç sayesinde  

 sınıf seviyesi 

 dersin adı 

 öğrenme alanı 

 konu / ünite /başlık 

ölçütlerine göre barlara tıklanarak çok hızlı ve görsel bir şekilde aradığınız ürüne ulaşmanız 

kolaylaşacaktır. Ürünler arasında, aramanıza en  en yakın ürün, en büyük gözükecektir. 



Ürün	işlemleri	(abone	olma,	beğenme,	değerlendirme)	

e‐Dersler	

e‐Dersler	nedir?		

Dönemler şeklinde açılan danışmanlı ve 

danışmansız derslerin yer aldığı;  öğretmenlerin 

ücretsiz kişisel gelişimini destekleme amacıyla 

oluşturulmuş öğrenme yönetim sistemidir. (LMS) 

e‐Ders	alma	

eKampüste sizlere sunulan e‐öğrenme 

derslerine katılabilmeniz için eKampüs 

ve bültenlerimizde belirtilecek olan 

tarihlerde kayıt yapmanız 

gerekmektedir. Bunun için eKampüs’te 

ana menüde yer alan “e‐Dersler” 

linkini açabilirsiniz.  

Bundan sonra görüntülenen ekranlar 

“Öğrenme Yönetim Sistemi” 

ekranlarıdır. e‐derslerle ilgili tüm 

işlemlerimiz burada 

yapılmaktadır. 

Ders Kaydımız için “Öğrenci” 

ana sekmesinden 

ulaşabildiğimiz “Ders Kayıt 

İşlemleri” linkine tıklayın. 

   



“Ders Ekle” butonuyla ders 

eklemeye başlayabiliriz.  

Karşınıza çıkacak ekranda 

alabileceğiniz dersleri 

görebilirsiniz. Almak istediğiniz 

dersi sol taraftaki kutuya 

tıklayarak seçin ve sağ taraftaki 

şube seçimini tamamlayın. Bazı 

dersler birden fazla şube 

içerebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şube seçiminde, 

“Seçiniz” butonu tıklandığında 

karşınıza aşağıdaki ekran 

benzeri gelecektir. Burada da 

“Seçiniz” butonunu tıklayınız. 

Son 3 adım tekrarlanarak, 1 

adet danışmanlı (senkron) ve 

1 adet danışmansız (asenkron) derse 

kayıt olabilirsiniz. 

En son işlem olarak sayfanın en 

altında bulunan “ders ekle” butonu 

seçilmelidir. 

Seçilmiş ders/şubelerden vazgeçip 

başkalarını seçebilmeniz için ders 

alma ekranında aldığınız derslerin 

adlarının sağında “Bırak” butonu 

mevcuttur. 

 



e‐Dersi	takip	etme	

Asenkron derslerin tümünde ve sadece bazı 

senkron derslerde içerik görüntülemek için“Ders 

İşlemleri” menüsüne tıklamanız gerekmektedir.  

Almış olduğunuz dersler ve şubeleri görüntülenir. 

Ekranın sağında bulunan “Aç” butonunu 

tıklayınız. 

Dersin ana sayfasında “Ders 

İçeriği” butonuyla  dersinizi 

görüntülemeye başlayabilirsiniz. 

Senkron (danışmanlı) derslerde 

böyle bir içerik bulunmayabilir, 

ancak danışmanınızın belirttiği 

gün ve saatlerde sanal sınıf 

oturumları canlı olarak 

yapılacaktır. Bu derslere aktif 

katılabilmeniz için bilgisayarınızda 

mikrofon ve kamera olmasına, 

ders başlamadan önce ayarlarını 

(başka programlarda) kontrol etmiş, deneme yapmış olmanız beklenir. 

  	



e‐Derslerle	ilgili	sıkça	sorulan	sorular	

Ders işlemleri menüsü altında ders listesi ekranında yer alan “durum” bilgisi neyi gösterir? 

Dersle ilgili eriştiğiniz ders içeriği ekranındaki  ilerleme durumunuzu gösterir. Eğer sayfaları çok hızlı 

geçerseniz, bu durum ilerlemeyecektir. 

Ders içeriğine nereden ulaşılabilir? “Ders içeriği” ifadesiyle kastedilen tam olarak nedir? 

Aldığınız derse kaynak olacak içeriğe ders içeriği denir. Asenkron derslerin tümünde, senkron 

derslerin bir kısmında bulunur. Ders işlemleri menüsü altında ders listesi’nden dersin “aç” linkiyle 

yeni pencere açılır. Ders içerik listesi penceresinde ders ismine tıklayarak ulaşılabilir. 

Ders işlemleri menüsü altında yer alan “sanal sınıf” ifadesinin anlamı nedir? 

Ders danışmanıyla sizin internet üzerinden bir araya gelip paylaşımda bulundukları ortamdır (sadece 

senkron‐/danışmanlı dersler). Bu ortama giriş için ders işlemleri menüsü altında, ders listesinden, 

ders ana sayfası penceresi açılır. Bu pencerede sanal sınıf (sohbet) bağlantısı kullanılır. 

Derse katılım gerçekleşmiş olmasına rağmen işlem sütunundaki “durumum” ifadesine tıklayınca 

“giriş sayısı” sıfır görünmesinin nedeni ne olabilir? 

“Durumum” bağlantısına tıklandığında açılan küçük pencere ders içeriğinde ne kadar ilerlendiğini 

gösterir, devamsızlık bilgisini vermez. 

“Sanal sınıf oturumları” ifadesiyle kastedilen nedir? 

Sanal sınıflarda işlenen her bir derse (yaklaşık 1.5‐ 2 saatlik süre içerisinde) oturum denir. Yapılan 

oturumlar kaydedilerek arşivden öğrencilere sunulur. 

Derse katılım nasıl gerçekleştirilir? 

e‐ders ortamında aşağıdaki adımları izleyerek derse katılım sağlanabilir: 1. “Ders işlemleri”ne tıkla 2. 

“Aç” butonuna tıkla (katılmak istediğiniz dersin ana sayfasını açacaktır) 3. “Adobe acrobat connect 

oturum listesi”ne tıkla 4. “Oturum aç”a tıkla  

Bir dersin arşivden izlenmesi nasıl sağlanır? 

e‐ders ortamında aşağıdaki adımları izleyerek ders arşivden izlenebilir: 1. “Ders işlemleri”ne tıkla 2. 

“Aç” butonuna tıkla (Katılmak istediğiniz dersin ana sayfasını açacaktır.) 3. “Adobe acrobat connect 

oturum listesi”ne tıkla 4. “Oturum arşivi”ne tıkla.  

 

 

 



Ek	okumalar	

eKampüs	kuruluş		felsefesi	

 Öğrenenler arasındaki iletişimi güçlendirecek ve  

 Yaşam boyu öğrenmeyi gaye edinmiş kişilerin sürekli gelişimini destekleyecek  

eğitsel ortamı oluşturmak hedeflenmiştir.  

eKampüs	geliştirilecek	alanlar	

Gruplar : eKampüs üyesi öğretmenlerin; diğer eğitim portallarından farklı olarak sadece birey olarak 

değil, bir grup olarak hareket edebilecekleri; özel çevrimiçi toplantılar, çalışmalar yaparak  belli bir 

konu/amaç üstünde odaklanmış bir çalışma grubu oluşturabilecekleri bölümdür. 

Benim İzim: Kullanıcıların kendilerini geliştirmek için yaptıkları ve diğerlerinin onu örnek alarak 

benzeri yollardan gidebilmeleri için oluşturulmuş bir alandır.

eKampüs++	Temelleri	
eKampüs’ün ilk kurulumunda ihtiyaçlardan yola çıkarak eKampüs üç parçaya ayrılmıştı. Bu üç 

parçadan birincisi öğretmenin sosyalleşme ihtiyacını, ikincisi okul içinde kullanacağı materyallere 

ulaşımı, üçüncüsü kişisel gelişimi üzerinde yoğunlaşmaktaydı.  

eKampüs++ yapılanmasında bu ihtiyaçlara bakış açısında ise iki farklı kuram işe koşulmaktadır. 

Bunlardan birincisi ÖRAV Bilgi Okuryazarlığı (Bal ve Akköse, 2011) teorisi diğeri ise “Community of 

Inquiry” (CoI) (Garrison ve arkadaşları, 1999)[7] teorisidir.  

 ÖRAV Bilgi Okuryazarlığı, eKampüs’te oluşturulacak meslektaş dayanışmasının gelişim süreci 

altyapısında.  

 CoI ise bu süreçte kullanılacak eğitim ortamlarının temel altyapısında esas alınacaktır. 

ÖRAV Bilgi Okuryazarlığı Kuramı 

Okuryazarlık genel olarak bakıldığında yazıları 

okuyabilme ve söyleneni yazabilme olarak 

tanımlanırdı. Günümüz iletişim ve bilişim 

çağında artık okuryazarlık gelişmiş toplumların 

neredeyse tamamına ulaşmış bir beceri olarak 

görülmektedir. Fransa’da 1700’lerde 

okuryazarlık %35’ler civarındayken günümüzde 

bu oran %95’ler seviyesine çıkmıştır [5]. 

Gelişmiş toplumlardaki bu yüksek okuma 

düzeyleri artık okuma yazma becerisinin de 

üstünde becerileri kişilerin hayatına sokmasını 

gerektirmiştir. Bu becerilerin başında dijital okuryazarlık gelmektedir. Dijital okuryazarlık, bilgiyi dijital 



teknoloji kullanarak bulmak, düzenlemek, anlamak, değerlendirmek ve analiz etmek olarak 

tanımlamaktadır. Bilgi Okuryazarlığı Teorisi’nde ise teknolojik araçlardan bağımlı olmadan bilgiyi 

bulmak, anlamanın önemli olduğunu bu bilgilerin içselleştirildiğinde (hayata aktarmak) ve topluma 

aktarılmaya başladığında bilgi okuryazarlığına ulaşıldığı savunulmaktadır. Bilgi Okuryazarlığı Teorisi’ne 

göre bilgi sadece kişi tarafından kullanılmaya başlandığında değil toplumla paylaşılmaya 

başlandığında kişi tarafından tam olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bilgi Okuryazarlığı Teorisi’ne göre 

herhangi bir bilginin okuryazarlığına erişme süreci grafikte de gösterildiği gibi dört aşamada 

gerçekleşmektedir. 

 

Community of Inquiry (CoI) 

Sorgulayanların oluşturduğu toplum olarak Türkçe’ye çevirebileceğimiz uzaktan eğitim teorisinde ise 

eğitsel deneyimin üç ana başlığın birleşmesi olduğunu savunmaktadır. Bu üç temel alan sosyal, bilişsel 

ve öğretme olarak belirlenmektedir.  Sosyal alanda bireyler kendilerini rahat ve açık olarak ifade 

edebildikleri, bilişsel alanda keşfedebildikleri ve araştırabildikleri, öğretme alanında ise tasarlanmış ve 

belli bir olan bir ortam tasvir edilmektedir [6]. 

Alanlar	 Kategoriler	 Göstergeler	(örnek)	
Sosyal	(Social	Presence)  Açık iletişim 

 Grup bağlılığı 
 Kubaşık öğrenmenin teşvik 

edilmesi, 

 Duyguların rahat/güven 
içerisinde ifade edilmesi 

Bilişsel	(Cognitive	Presence)	  Keşfetme 

 Bulma, 

 Araştırma 

 Bulama çözme hissi içinde 
olma 

 Bilgilerin değişimi 

 Fikirlerin değiş tokuşu ve 
birleşmesi 

 Yeni fikirlerin uygulaması 
Öğrenme	(Teaching	Presence)	  Tasarlama ve organizasyon, 

 Bireylerin paylaşımlarını 
düzenleme 

	

 Müfredat ve metotların 
belirlenmesi 

 Tartışmalara odaklanma 

1999 yılında Garrison ve arkadaşları [7] teoriyi açıklarken aşağıdaki şemayı kullanmışlardır. 

Bilgiye ulaşma  Bilgiyi 
anlamlandırma

Bilgiyi hayatına aktarma 

Bilgiyi topluma aktarma 



 

Garrison’a göre [Garrison et al. (2000)] öğrenenlerin ve eğitmenlerin ortak paydada buluştuğu 

anlamlı bir eğitsel deneyim CoI tarafından sağlanmaktadır.  

eKampüs++	
CoI ve Bilgi Okuryazarlığı modellerinin daha önce oluşturulan eKampüs deneyimleriyle 

birleştirildiğinde yeni eKampüs’te;  

 Öğrenenler arasındaki iletişimi güçlendirecek ve  

 Yaşam boyu öğrenmeyi gaye edinmiş kişilerin sürekli gelişimini destekleyecek  

eğitsel ortamı oluşturmak hedeflenmiştir.  

Bu ortamın oluşturulmasında bireysel katkıdan grup katkısına yönelecek bir yapı benimsenmiştir.  

Bireysel Alanlar 

Yeni eKampüs yapılanmasında öğrenenin bireysel olarak merkeze alındığı bölümdür. Bu kısımda kişi 

kendini ifade edebileceği bir ortam oluşturabilecektir. Öğrenenin sahip olacağı alanlar şunlardır; 

 Web sitesi: Kolay kullanılabilir bir WYSWYG editör ile sayfalarını oluşturabilecekleri, 

oluşturduğu sayfaları paylaşabilecekleri bir ortamdır. 

o Duyurular: kendisine veya çevresi ile ilgili kısa açıklamaları yayınlayabileceği tarih 

aralıklı bir duyuru alanıdır. 

o Güncesi: Kişilerin bireysel paylaşımlarını yapabilecekleri, kısa veya uzun 

paylaşımlarda bulunabilecekleri alanlardır. 

o Beğendiği Ürünler: Başka kullanıcıların yaptığı çalışmalardan beğendiklerini 

gösterildiği alandır. 

 Benim İzim: Kullanıcıların kendilerini geliştirmek için yaptıkları ve diğerlerinin onu örnek 

alarak benzeri yollardan gidebilmeleri için oluşturulmuş bir alandır. 



Öğrenen 

Web sitesi

• Duyurular

• Beğendikler

• Günceler

• Videolar

Çalışma grupları

ÜrünleriDosya alanı

Benim İzim

• Kişisel bilgilerim

• Beğendiğim ürünler

• Takip ettiğim günceler

• En beğenilen ürünlerim

• En beğenilen güncelerim

• Kişisel bilgilerim

Ürünler: Kullanıcıların okul veya başka alanlarda kullanılabilecek fikir, proje, ders materyali gibi 

ürünlerini paylaşabilecekleri ve bunlara geri bildirim alabilecekleri bir alandır. Kullanıcı isterse bu 

alanları ders kazanımlarıyla veya öğretmen genel yeterlikleriyle ilişkilendirebilecek ve daha sonra 

daha rahat ulaşılabilecektir.  

 Çalışma grupları: Kullanıcının dâhil olduğu çalışma gruplarıdır. 

 Dosya alanı: Kullanıcıların ürünlerini, web sayfalarını, güncelerini ve diğer materyallerini 

oluştururken kullanabilecekleri bir alandır. 

Bu alanların ayrıntılı açıklaması aşağıda betimlenmiştir. 

 


