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ÖN SÖZ

Alvin Toffler ‘Üçüncü Dalga’ kitabında, bilgi teknolojilerinin bu çağdaki öne-
mini daha 1980’li yılların başında dile getirmiştir. Toffler çağımızı, tarım ve en-
düstri devrimlerinin devamındaki bilişim devrimi tanımıyla, ‘insanlık tarihindeki 
üçüncü önemli değişim dalgası’ şeklinde açıklamaktadır. Bugün akıllı tasarım, üç 
boyutlu yazıcı, eşyaların interneti, yapay zekâ gibi birçok yeni teknoloji ile bir-
likte anılan ‘Endüstri-Eğitim 4.0’ kavramının eğitim ortamlarını, geleneksel düz 
anlatımdan davranışçılığa, öğrenci merkezli yaklaşımlardan inovasyon, iş birliği 
ve problem çözme becerilerine kadar yönlendirdiğini görmekteyiz. Teknolojide 
yaşanan bu gelişmeler eğitim ortamlarının günümüzün, hatta geleceğin şartları-
na uyarlanmasını zorunlu kılmaktadır. Günümüzde ve gelecekte, okul dışında da 
bilgiye doğrudan ulaşabilen bir nesli eğitecek öğretmen ve idarecilerin öğretim ta-
sarımlarında uygun teknolojileri seçebilen ve bu teknolojileri kullanabilen yetkin 
kişiler olması, bir zorunluluk haline gelmektedir. 

Hiç şüphesiz, Beden Eğitimi ve Spor dersi de bu yeniliklerden etkilenmekte 
ve her geçen gün farklı teorik yaklaşımlarla birlikte çeşitli teknolojik araçlar ala-
nımızın hizmetine sunulmaktadır. 2013 yılında düzenlediğimiz ‘Teknoloji ile Bü-
tünleştirilmiş Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Sempozyumunun’ ardından, Spor 
Eğitimi Grubu üyeleri olarak, beden eğitimi ve spor dersinde öğretim teknoloji-
leri ile ilgili Türkçe kaynak konusunda yaşanan eksikliği gidereceği öngörüsüyle 
bir kitap yazmak için bir araya geldik. Bu fikir doğrultusunda, yoğun bir çalışma 
sürecinin ardından ortaya çıkan bu kitabın hem teori hem de uygulama anlamın-
da güncel ve önemli bilgiler içerdiği inancındayız. Kitabın, alanımızın paydaşları 
olan beden eğitimi öğretmenleri, öğretmen adayları ve akademisyenlere faydalı 
olmasını temenni ederiz.

     

Ekim 2019

Dr. Yunus ARSLAN – Dr. Kıvanç SEMİZ
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Beden eğitimi ve sporda dijital teknolojiyi anlamak için, öncelikle teknolojiyi 
anlamak ve eğitim ortamının içinde onu doğru yorumlamak gerekmektedir. Tek-
noloji, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. İlk çağlarda, insanlar günlük hayatı 
basitleştirmek için kendilerine yardımcı olacak çeşitli aletler yaratmaya çalışmış-
lardır. Örneğin, daha kolay ve çabuk avlanmak için avcılıkla ilgili araçlar yaptılar. 
Soğuk günlerde ısınmak için ateş yakma becerisi geliştirdiler. Zamanla biriktir-
dikleri ve sayıca çoğalan eşyalarını yanlarında taşımak için tekerleği icat ettiler. 
Dolayısıyla içinde bulunulan duruma uyum sağlamak için ortaya çıkan ihtiyaçlar 
karşısında üretilen bilgi, bu şekilde gelişip büyümüştür. Başlangıç noktası her za-
man ‘ihtiyaç’ olmuş ve dönemin/çağın ihtiyaçlarına göre, üretilecek bilgi, araç ya 
da beceriler geliştirilmiştir. İşte bu üretim ya da Latince adıyla techno ve bilgi ya da 
Latince karşılığıyla logia; teknoloji teriminin anlamını içermektedir: üretim bilgisi. 

Literatüre bakıldığında teknoloji için birçok tanım bulmak mümkündür. An-
cak,  UNESCO’nun teknoloji tanımı belki de en kapsamlı olanıdır: ‘Teknoloji, in-
sanlara problemleri çözme ve doğal çevresindeki kontrolünü iyileştirme sürecinde 
çeşitli aletlerden, kaynaklardan ve sistemlerden faydalanmaları için onlara yardım 
eden bilgiler, beceriler ve yaratıcı süreçlerdir’ (Sanders ve Witherspoon, 2012; s.5). 
Bu tanımla paralel olarak, son zamanlarda Türkiye’nin önemli felsefecilerinden 
Ahmet İnam, ‘Teknoloji benim neyim oluyor?’ adlı kitabında, teknolojiyi ‘teknik 
bir hedefe ulaşmak için kullanılan yol, metot ve araçlar’ şeklinde açıklar (İnam, 
1999). Bununla birlikte, teknoloji teriminin anlamının son yıllarda bir değişim 
gösterdiğini belirten yazar, bu değişimin, insanoğlunun kendini çevreye adapte 
etmeyi reddetmesi, bunun yerine kendi ihtiyaçlarına göre onu değiştirip uyarla-
masıyla ortaya çıktığını vurgulamaktadır. 
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Yıllardır süregelen, büyüyüp gelişen ‘bilgi’ o kadar çok artmıştır ki, bir çocuk 
bu bilginin sadece bir kısmını öğrenmek için yıllarını okulda geçirmek zorunda 
kalır hale gelmiştir. Okullardaki diğer birçok disiplin gibi, özellikle beden eğitimi 
ve spor alanında da öğretilmek istenen içeriğin zamanla birçok araç-gereçle des-
teklenir hale geldiğini belirtmek gerekmektedir. Son zamanlarda, dijital teknoloji-
lerin beden eğitimi ve spor alanında kullanılması için oldukça fazla olanak ortaya 
çıkmış; ancak, kullanılacak teknolojileri seçmek için bir standart ya da rehber bu-
lunmamasından dolayı, bu sorumluluk tamamen öğretmenlerin hayal gücüne ve 
okul yöneticilerinin insiyatifine bırakılmıştır. Bu noktada, teknoloji algısı önem 
kazanmaktadır. Ahmet İnam, toplumumuzu; ‘kendi teknolojisini yaratamayan, 
onunla geç tanışan ve hatta onunla tek dişi kalmış bir canavarmış gibi uğraşan 
bir kültür’ olarak tanımlamaktadır (İnam, 1999). Yine de eğitim öğretim paydaş-
larının teknolojiyi nasıl algıladığına bakılmaksızın, eğitim ortamı ile teknolojiyi 
bütünleştirmede birçok gayret gösterilmektedir. Teknolojinin serbest piyasa eko-
nomisinin lider aktörü haline gelmesiyle, öğretmenlerin aynı zamanda eleştirel bir 
tüketici olması gerekliliği ön plana çıkmıştır. Uygun teknolojiyi seçmede azami 
fayda sağlanması için fiyat/performans oranı karşılaştırması yapmak, bir öğret-
men için önemli bir beceri haline gelmiştir. Teknolojinin, eğlence amaçlı bir oyun-
cak olmanın ötesinde, öğrencilerin kendi bilgilerini yapılandırmaları ve karşılaş-
tıkları problemleri çözmeleri için bir eğitim aracı olarak kullanılması önemlidir. 
Bu süreci daha iyi anlamak için, tümdengelim yaklaşımıyla teknolojinin öncelikle 
eğitimdeki yerini ve daha sonra beden eğitimi ve spor özelindeki konumunu tar-
tışmak, bizi konu hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi yapacaktır.

Eğitimde Teknoloji

Tarım toplumundan, sanayi toplumuna daha sonra da bilgi toplumuna ge-
çiş sürecinde üretilen araç-gereç, bilgi ve beceri yoğunluğu insanların içinde bu-
lundukları çağı anlamaları ve onunla uyumlu bir yaşam sürdürmeleri için birçok 
yeni yaşam becerisine sahip olmalarını zorunlu kılmıştır. İçinde bulunduğumuz 
ve bilginin sürekli yenilendiği bu çağda, iş dünyası eğitim yaklaşımlarını çağın 
gerekliliklerine uygun hale getirme konusunda eğitim kurumlarını sürekli zor-
lamaktadır. Bunun nedeni çok açıktır. İş dünyasında teknoloji-yoğun ortamların 
artması nedeniyle istihdam edilecek bireylerin eğitim kurumlarından mezun olur-
ken önemli becerilere sahip olması beklenmektedir. Bu durum, eğitim programla-
rındaki standartların, kazanımların, eğitim-öğretim süreçlerinin ve tabi ki ölçme 
ve değerlendirme yaklaşımlarının da sürekli güncellenmesi anlamına gelmektedir.

Son yıllarda, teknolojideki ilerlemeler, özellikle bilişim ve iletişim alanında 
oluşan gelişmeler, toplumda büyük değişmelere yol açmıştır (Schmidt ve Co-
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hen, 2013). Bütün dünyada yaygın hale gelmesi, teknolojinin toplum tarafından 
kolayca erişilebilir olmasını sağlamıştır. Ancak, sadece fiziksel imkânlara yo-
ğunlaşmanın yanında, internet altyapısı da dikkate alınmalıdır. Küresel Gelişim 
Raporuna (2018) göre, dünya nüfusunun neredeyse yarısının internet erişimine 
sahip olduğu, Amerika Birleşik Devletleri’nde akıllı telefonu olan bireylerin günde 
ortalama 6 saatini internet başında geçirdikleri vurgulanmıştır. Ayrıca, giyilebilir 
teknolojiler ile YouTube ve çevrimiçi kursların da giderek artan bir trende sahip 
olduğu görülmektedir. Tabi ki eğitim de bu gelişmelerden faydalanmaktadır. Ho-
rizon raporuna göre (Johnson ve diğ., 2016), önümüzdeki yıllarda tablet kulla-
nımının, mobil uygulamaların ve eğitim amacıyla kullanılabilen açık içeriklerin 
eğitimdeki temel yönelimlerden bazıları olacağı öngörülmüştür.

Doğal olarak, herkesin kullanmaya aşina olduğu geleneksel öğretim 
yöntemleri günden güne geçerliliğini yitirirken, teknoloji ile bütünleştirilmiş eği-
tim yöntemleri giderek önem kazanmaktadır. Öğretmenin sınıftaki rolü de bu 
süreçte değişmektedir. Öğretmenler, öğrencilerin yaratıcılıklarını artırarak tekno-
loji ile uygulama, analiz ve değerlendirme yapmalarını sağlayıp 21. yy’da kendileri-
ni bekleyen problemlere karşı onları hazırlamalıdır (Salinas, 2008). Özellikle, Web 
2.0 teknolojileriyle birlikte internet ve uygulamalar farklı bir anlam kazanmış, içe-
rikler etkileşim ve işbirliği içerisinde oluşturulmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler 
doğrultusunda eğitime bakış açısı değişmiş, eğitimin her alanında zengin içeriği 
olan etkileşimli çevrimiçi öğrenme alanları ortaya çıkmış, bilgiye erişme ve bilgiyi 
aktarma süreçlerinde önemli yeniliklikler yaşanmıştır. Günümüzde, altın değe-
rindeki bilgi kaynaklarına ulaşmada pasif öğrenmeden çok aktif öğrenmeyi tercih 
ederek kendi öğrenme sürecini yönetebilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen prog-
ram ve modeller ön plana çıkmaktadır.  Bu noktada, İngilizce’de blended learning, 
hybrid learning ya da mixed-mode learning Türkçe’de harmanlanmış öğrenme 
(Driscoll, 2002), yine İngilizce’de flipped learning ya da flipped clasroom Türkçe’de 
dönüştürülmüş öğrenme ve ters-yüz sınıf (Bergmann ve Sams, 2012) şeklinde ad-
landırılan modellerin dikkat çektiğini belirtmek gerekmektedir. Bu modeller, sınıf 
tanımını okulla sınırlamayıp yüz yüze öğretim ile dijital kaynakları harmanlamayı 
ve öğrenmeyi anlamlı bir şekilde sınıf ortamı dışında da gerçekleştirmeyi hedef-
lemektedir.

Peki öğretmenler bu duruma hazır mı? Öğretmenlerin eğitmek zorunda ol-
dukları öğrenci topluluğunu tanıması ve buna uygun öğretim tasarımları yapma-
sı kaçınılmazdır. Dolayısıyla öğretmenlerin de becerilerini çağın gerekliliklerine 
uygun şekilde güncellemesi gerekmektedir. Yalnızca bilgiyi aktaran ve sonrasında 
da bunu değerlendiren öğretmen davranışlarının, 21. yy’da öğrencilerin ihtiyacı 
olan birçok beceriyi öğretmede eksik kalacağı ortadadır. Öğretmenlerin, ‘kalıcı 
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izli davranış değişikliği’ oluşturmaya çalışacağı grubun Prensky (2001)’nin dijital 
yerli olarak sınıfladığı, dijital dünyada doğmuş, sanal gerçekliğe uyumlu ve etki-
leşim odaklı öğrenen grup olacağını göz ardı etmemesi gerekmektedir. Bu grup 
günümüzde net jenerasyonu, milenyum jenerasyonu, multitasking jenerasyonu gibi 
isimlerle de anılmakta ve bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya eğilimli, anlık 
yazışabilen, teknolojiyi hayatlarının her alanında kullanabilen, blog oluşturabilen, 
video oyunları oynayan, sorunların çözümünde ve bazı ihtiyaçların karşılanma-
sında interneti ilk kaynak olarak kullanan ve iletişim kurmak için çevrimiçi or-
tamları kullanan bireyler olarak karşımıza çıkmaktadır (Günay ve Orhan, 2016). 

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Topluluğu-UETT (International Society for 
Technology in Education-ISTE), 21. yy eğitici standartlarını öğrenen (learner), lider 
(leader), vatandaş (citizen), işbirlikçi (colloborator), tasarımcı (design), kolaylaştırı-
cı (facilitator) ve çözümleyici (analyst) olarak sıralarken, öğrenci standartlarında 
yetkin öğrenen (empowered learner), dijital vatandaş (digital citizen), bilgiyi dü-
zenleyen (knowledge constructor), yaratıcı tasarımcı (innovative designer), bilişim-
sel düşünen (computational thinker), yaratıcı iletişimci (creative communicator) ve 
küresel işbirlikçi (global collaborator) kavramlarını ön plana çıkarmıştır (UETT, 
2019). Görüldüğü gibi, 21 yy’da öğretmen ve öğrencilerde bulunması beklenen 
beceriler birbirini tamamlar niteliktedir. Bu beceriler eğitim ortamlarında bilgi 
ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı, internet okuryazarlığı, medya okuryazar-
lığı vb. dijital okuryazarlıkların ya da dijital yeterliklerin kazanılmasını sağlayarak 
(Ala-Mutka, 2011); bireylerin, kendi öğrenmelerini yaşam boyu güncellemeleri 
yoluyla, çağın getireceği yeni problemlerle başa çıkmalarını kolaylaştıracaktır.

Dünyada eğitim alanında teknoloji kullanımı belli mesafeler katederken, 
Türkiye özelinde teknoloji ve eğitim denildiğinde FATİH Projesi’ne değinmek 
gerekmektedir. ‘Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)’ 
ismiyle, 2010’da başlayan ve 2015’te tamamlanması öngörülen proje kapsamında 
‘akıllı sınıflar’ yaratma amacı güdülerek, tabletler ve akıllı LCD tahtaların toplam-
da 42.000 okula ve 570.000 sınıfa ulaştırılması öngörülmüştür. Tarihindeki en ma-
liyetli projelerinden birinde, Türkiye’nin yolun çoğunu geride bıraktığı söylene-
bilir. Ancak bazı engeller ve zorluklar bulunmuyor değil. Öğretmen yeterlilikleri 
bunlardan yalnızca birisi. Öğretmen yetiştiren kurumlarda derslerin teknoloji ile 
bütünleştirilmiş dersler olarak tasarlanması ve öğretmen adaylarının bu şekilde 
yetiştirilmesi, üzerinde durulması gereken önemli hususlardandır (Yılmaz, 2015).

Teknolojik gelişmelerin dünya genelinde her alanda kendini göstermesi, 
Türkiye özelinde de ciddi yatırımların yapılması, öğretmenlerin teknoloji 
kullanım yeterliliklerinin masaya yatırılmasına neden olmuştur. Yakın zamana 
kadar, teknolojiyi kullanmak öğretmenler için sadece bir seçenekken, günümüz-
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de okullardaki yatırımlar ve teşviklerle, teknolojiyi kullanmamak ya da verimsiz 
kullanmak söz konusu değil (Roth, 2013). Milenyumun başlarında, Tinning ‘Yeni 
Zamanlar’a vurgu yaparak, kendi bağlamı ve sonuçları olan bu konunun tartışıl-
ması ve kavramsallaştırılması gerektiğini belirtmiştir (Tinning, 2000). Bu sebeple, 
şu an yaşadığımız ‘Yeni Zamanlar’da öğretmenlerin teknolojiyi eğitim süreçleri 
ile bütünleştirme becerileri çok önemli hale gelmiştir. Nitelikli bilgiyi yeterli bir 
içerikle sunmak ve uygun araç-gereç kullanarak zengin öğrenme ortamları ya-
ratmak, eğitimde kritik bir yere sahiptir. Teknoloji bu araç-gereçlerin önemli bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Fakat teknolojiyi kullanmak, öğrenme deneyimini 
her zaman değiştirmemektedir. Basılı kopyaları bilgisayara aktarmak, geleneksel 
yöntemleri dijitalleştirmekten öteye bir fark yaratmayabilir. Teknolojiyi uygun bir 
biçimde kullanmak, öğrenme deneyiminin başka bir yöne evrilmesini sağlayacak-
tır (Semiz, 2012). 

Beden Eğitimi ve Sporda Teknoloji 

Okul ders programları içerisinde vazgeçilmez bir konuma sahip olan beden 
eğitimi ve spor, insanın hareket ihtiyacını temele alan ve hareketler yoluyla bire-
yin bütüncül gelişimini (devinişsel, bilişsel, duyuşsal) gerçekleştirmeye odaklanan 
bir derstir. Teknolojik gelişmeler ve makineleşme insanın ‘daha az enerji harcaya-
rak daha fazla iş üretmesini’ amaçlıyor olsa da, aslında bu durum insanın ‘daha 
az hareket etmesine’ de neden olmaktadır. Farklı tarım uygulamalarının zararlı 
sonuçlarıyla ortaya çıkan beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler ve hareketsiz 
yaşam sonucu karşılaşılan sağlık sorunları, beden eğitimi ve spor dersine daha 
fazla odaklanılması gerektiğini öne süren fikirleri desteklemektedir. Günümüzde 
birçok gelişmiş ülke düzenli fiziksel aktivite içeren hareketli bir yaşamın birçok 
sağlık sorununu önleyebileceğini öngörmekte ve hem okul içi hem de okul dışı 
programlarla fiziksel aktiviteyi özendirmektedir. 

Günümüz teknolojisi, sahip olduğumuz birçok bireysel ve sosyal davranışı 
değiştirmekle kalmayıp, bunların yanına yenilerini de eklemektedir. Teknoloji 
desteğiyle edinilen yeni davranışlarla birlikte yaygınlaşan hareketsiz yaşamı, dü-
zenli fiziksel aktivite yaparak geçirilen bir yaşama dönüştürmek için, yine tekno-
lojiyi kullanmak belki de en iyi yol olacaktır. Zamanının çoğunu kapalı ortamlarda 
ve teknolojik araçlarla geçirme eğiliminde olan okul çağı çocuklarının, açık alan-
larda fiziksel aktivite yapmasını sağlamak için beden eğitimi ve sporda teknoloji 
kullanımının üzerinde dikkatle durulmalıdır. Bu noktada, öğrenme-öğretme uy-
gulamaları sırasında öğrenenler için zengin öğrenme ortamları yaratma çabaları 
ön planda tutulmalıdır. Ayrıca, unutulmamalıdır ki, önemli olan teknoloji değil, 
öğrenmeyi zenginleştirmek için teknolojinin nasıl kullanıldığıdır. 
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