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Öğrenme Yönetim Sistemi, ders içeriklerini yönetmek için kullanılan web

tabanlı bir sistemdir. Öğretim elemanları ders duyurularını, ödevleri ve

tartışmaları tek bir platform üzerinden paylaşmaktadır. Bir ders sitesiyle bir

dersi yönetmek çok daha kolay hale gelir ve site öğrencilerinize önemli

faydalar sağlar. Tüm ders materyallerinizi tek bir merkezi konumda paylaşın.

Sistemde mevcut işbirliği ve iletişim araçlarıyla öğrenci katılımını teşvik edin.

Tüm ders materyalleriniz gelecek dönemlerde de kolaylıkla tekrar kullanılabilir.

Öğrenme yönetim sistemi özellikleri arasında şunlar yer almaktadır:

Bilgi paylaşımı
Tüm sınıf için kolayca ve kâğıt israfı olmadan duyurular ve okuma

materyalleri paylaşılabilir.

Otomatik kullanıcı 

yönetimi

Dersinize kayıtlı tüm öğrenciler öğrenme yönetim sistemindeki

ders sayfalarına otomatik olarak kaydedilir.

Ölçme-değerlendirme 

yönetimi

Öğrencileriniz için çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilen ve

otomatik olarak notlandıracak quizler, testler oluşturabilirsiniz.

Tartışma panoları

Öğrencilerinizin soru sorabilecekleri, yorumlarını yazabilecekleri

bir tartışma forumu oluşturabilir ve öğrenci iletişim ve etkileşimini

artırabilirsiniz.

Çevrimiçi not merkezi
Öğrencilerin çalışmalarını notlandırabilir ve geri bildirim

yazabilirsiniz.

Değerlendirme Ölçütleri
Öğrenci ödevleri/sınavları/paylaşımlarını değerlendirmek için

(yeniden kullanılabilir) değerlendirme listeleri oluşturabilirsiniz.

Harrington, T., Staffo, M., & Wright, V. H. (2006).

Faculty uses of and attitudes toward a Course

Management System in improving instruction.

Journal of Interactive Online Learning 5(2): 178-90.



“Araştırmalar, LMS gibi eğitim teknolojisi araçlarının eğitimde

kullanılmasının, öğretim elemanlarına dersleri yönetmede, öğrencilerin

katılımını sağlamak ve planlama süresini azaltmak için içerik

düzenlemede yardımcı olabileceğini ve böylece öğretim sürecini

destekleyebileceğini göstermektedir” (Gautreau, 2011, p. 2).

Gautreau, C. (2011). Motivational factors affecting the integration of a learning management system by faculty. The Journal of Educators Online, 8(1).





Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS)

• Öğrenme içeriğini tek bir yerde düzenlemeyi sağlar.

• Öğrenme materyallerine sınırsız erişim sağlar.

• Yüz yüze derslerde öğretim elemanlarının öğrencilerini çevrimiçi 

bir ortama dahil etmeleri için bir yol olarak kullanılır.

• Öğrenciler ve öğretim elemanları arasındaki iletişimi teşvik eder.

• Aktif ve sosyal öğrenmeyi teşvik eder.

• Öğrencilerin gelişimlerini takip etmeyi kolaylaştırır.

• Farklı yetenekleri ve öğrenme biçimlerini destekler.

Chickering, A. W., & Gamson, Z. F. (1987). Seven principles for good practice in undergraduate education. AAHE bulletin, 3, 7.



Chickering and Ehrmann (1996) teknolojiyi sınıfta uygulamak için iyi uygulama ilkelerinin ana hatlarını

sunmuştur. Öğrenme yönetim sistemini entegre ederken, bir öğretim elemanı, sistemin öğretim

hedeflerini nasıl zenginleştireceğini düşünmelidir. Aşağıdaki iyi uygulama ilkeleri yardımcı olacaktır.

1. İyi Uygulama: Öğrenciler ve Öğretim Elemanları Arasında İletişimi Teşvik Etme

Öğrenme yönetim sistemi, sınıf materyalleri için bir depodan daha fazlası olmalıdır. Ders izlencesi,

okumalar ve ödev yönergeleri için ortak bir yere sahip olmak öğretim yönetim sisteminin faydalı bir

parçası olsa da, sınıf dışında da sürekli etkileşim için bir yer haline gelebilir. Tartışma panoları, bloglar ve

wiki'ler, (Discussion board, blog ve wiki) öğrencilerin ders oturumları dışında kendi başlarına sınıf

tartışmalarına devam edebilecekleri eş zamansız (asynchronous) iletişime olanak tanır.



Chickering and Ehrmann (1996) teknolojiyi sınıfta uygulamak için iyi uygulama ilkelerinin ana hatlarını 

sunmuştur. Öğrenme yönetim sistemini entegre ederken, bir öğretim elemanı, sistemin öğretim 

hedeflerini nasıl zenginleştireceğini düşünmelidir. Aşağıdaki iyi uygulama ilkeleri yardımcı olacaktır.

2. İyi Uygulama: Öğrenciler Arasında Karşılıklılık ve İşbirliğini Geliştirir

Chickering ve Ehrmann (1996), “Öğrenme, bireysel bir yarıştan çok bir ekip çalışması gibi olduğunda

gelişir. İyi öğrenme, tıpkı iyi çalışma gibi, rekabetçi ve izole değil, işbirliğine dayalı ve sosyaldir.

Başkalarıyla çalışmak genellikle öğrenmeye katılımı artırır.” Bir tartışma panosunda yer alan işbirlikli ve

sosyal öğrenmeye ek olarak, bir öğrenme yönetim sistemi, öğrencileri belirli bir proje veya tüm bir

dönem için gruplara ayırmayı kolaylaştırır. Bu grupların daha sonra kendi okuma listeleri, tartışma

panoları ve ödevleri olabilir.



Chickering and Ehrmann (1996) teknolojiyi sınıfta uygulamak için iyi uygulama ilkelerinin ana hatlarını 

sunmuştur. Öğrenme yönetim sistemini entegre ederken, bir öğretim elemanı, sistemin öğretim 

hedeflerini nasıl zenginleştireceğini düşünmelidir. Aşağıdaki iyi uygulama ilkeleri yardımcı olacaktır.

3. İyi Uygulama: Aktif Öğrenme Tekniklerini Kullanır

Aktif öğrenme, basitçe bilgiyi iletmekten ziyade aktivite yoluyla beceri geliştirmeye odaklanır. Bir

öğrenme yönetim sistemi, örneğin, öğrencilerden akran incelemesi yoluyla birbirlerinin çalışmaları

hakkında geri bildirim vermelerini veya yazılı ödevler yerine multimedia sunumları paylaşmalarına izin

vererek becerilerini geliştirmelerini sağlayabilir. Yine, burada vurgu öğrenme yönetim sistemini sadece

ders materyali paylaşımı için dijital bir depo olarak kullanmak değil, sistemi öğrencilerin dijital platform

aracılığıyla birbirleriyle ve dersle aktif olarak etkileşime girebilmeleri için kullanmaktır.



Chickering and Ehrmann (1996) teknolojiyi sınıfta uygulamak için iyi uygulama ilkelerinin ana hatlarını 

sunmuştur. Öğrenme yönetim sistemini entegre ederken, bir öğretim elemanı, sistemin öğretim 

hedeflerini nasıl zenginleştireceğini düşünmelidir. Aşağıdaki iyi uygulama ilkeleri yardımcı olacaktır.

4. İyi Uygulama: Hızlı Geribildirim Sağlar

Otomasyon, bir öğrenme yönetim sisteminin önemli bir bileşenidir, çünkü öğretim elemanlarının

öğrencilere ders boyunca gelişimleri hakkında sık ve anlamlı geri bildirim sunmalarına olanak tanır. Bu

nedenle, sınav cevapları hakkında doğrudan geribildirim mekanizmalarını kullanan bir öğretim elemanı,

çok sayıda öğrencinin bulunduğu kalabalık sınıflar/derslerde bile öğrencilerin derste kendi düzeylerini

bilmelerini sağlayacaktır.



Chickering and Ehrmann (1996) teknolojiyi sınıfta uygulamak için iyi uygulama ilkelerinin ana hatlarını 

sunmuştur. Öğrenme yönetim sistemini entegre ederken, bir öğretim elemanı, sistemin öğretim 

hedeflerini nasıl zenginleştireceğini düşünmelidir. Aşağıdaki iyi uygulama ilkeleri yardımcı olacaktır.

5. İyi Uygulama: Çalışmaya Odaklanma Süresini Artırır

Chickering ve Ehrmann (1996) “Zaman artı enerji öğrenmeye eşittir. Zamanı iyi kullanmayı öğrenmek

hem öğrenciler hem de profesyoneller için çok önemlidir. Gerçekçi miktarda zaman ayırmak, öğrenciler

için etkili öğrenme ve öğretim elemanları için etkili öğretim anlamına gelir. Teknoloji ayrıca çalışmayı

daha verimli hale getirerek çalışmaya odaklanma süresini artırabilir.” Bir öğrenme yönetim sistemi, ders

içeriğini ve ödevleri doğrudan dersin genel öğrenme hedefleriyle eşleştirerek öğrencinin zamanını

verimli bir şekilde kullanmasını sağlayabilir. Bu şekilde, öğrenciler her ders öğesiyle tam olarak neyi

kazanmaları veya başarmaları gerektiğini bileceklerdir.



Chickering and Ehrmann (1996) teknolojiyi sınıfta uygulamak için iyi uygulama ilkelerinin ana hatlarını 

sunmuştur. Öğrenme yönetim sistemini entegre ederken, bir öğretim elemanı, sistemin öğretim 

hedeflerini nasıl zenginleştireceğini düşünmelidir. Aşağıdaki iyi uygulama ilkeleri yardımcı olacaktır.

6. İyi Uygulama: Farklı Yetenek ve Öğrenme Türlerine Hitap Eder

Öğrenmenin çeşitli yolları vardır. İnsanlar üniversiteye farklı yetenekler ve öğrenme tarzları taşırlar.

Uygulamalı etkinliklerde başarılı öğrenciler teoride çok başarılı olmayabilir veya bunun tersi de geçerli

olabilir. Öğrencilerin yeteneklerini gösterme ve kendileri için en iyi öğrenme yöntemlerine ihtiyaçları

vardır. Öğretim elemanları, öğrenme yönetim sistemini, öğrencilerin eğitimini kolaylaştırmak için

birlikte veya tek başına kendi hedeflerine doğru çalışmalarını sağlayacak şekilde kullanabilirlerse,

öğrenme yönetim sistemi çeşitli yeteneklerini ve öğrenme yollarını keşfetmelerine yardımcı olabilir.

Chickering, A. & Ehrmann, S. C. (1996). Implementing the seven principles: Technology as lever. AAHE Bulletin Oct.: 3-6.

https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/teachingLibrary/Technology/seven_principles.pdf



İlkeler LMS nasıl yardımcı olabilir?

1. Öğrenciler ve öğretim üyeleri arasındaki 
iletişime teşvik edin.

tartışma forumları, ders izlencesi, takvim, ders yönergeleri, grup 

çalışması.

2. Öğrenciler arasında etkileşim ve işbirliğini geliştirin. grup çalışması, tartışma forumları, akran değerlendirmesi

3. Aktif öğrenmeyi teşvik edin. vakalar, senaryolar, problemler, problem çözümleri, bloglar,

wikiler

4. Anında geri bildirimde bulunun.
anında değerlendirme puanlaması, anket özetleri, Analitik-

Entegre Raporlar, kişisel geri bildirim.

5. Çalışmada zaman yönetimi vurgulayın. takvim, son tarihler, Analitik-Entegre Raporlar

6. Yüksek beklentilerini vurgulayın.
net ders izlencesi, son tarihlerin uygulanması, 

derslerde geçmiş iyi proje örnekleri ve ekstra kaynaklar

7. Farklı yeteneklere ve öğrenme yollarını destekleyin. audio, video, metin ve diğer medya, çeşitli materyaller.



• Öğrencilerin herhangi bir içeriği bulmak için en fazla 4 tıklaması

• Dönem boyunca ders menüsünü değiştirmeyin.

• Menüye yüzlerce bağlantı koymayın. 10 ile sınırlayın, daha azı daha iyidir. Bir şeyleri kolaylaştırdığınızı düşünebilirsiniz, 

ancak bu öğrencilerin kafasını tamamen karıştıracaktır.

• İçeriği mantıklı ve net bir şekilde düzenleyin, böylece öğrenciler ne yapmaları gerektiğini bilirler. Gerekirse basit 

yönergeler ekleyin.

• Hafta bazlı bir tasarım kullanıyorsanız haftalara bağlı kalın, konu bazlı bir tasarım kullanıyorsanız konulara bağlı kalın. 

İçeriği düzenlemek için tek bir standart yönteminiz olsun.

• LMS ders sayfanızın öğrenciler için nasıl düzenlendiğini açıklayan bir bilgilendirme hazırlayın, ve öğrencilere duyurun,

paylaşın.

• LMS içinde kalın. Tüm ders içerikleri, ödev teslimleri vs LMS’de olmalıdır. LMS‘in dışında araçlar kullandığınızda, teknolojik

desteğe ihtiyaç duyacağınız sorunların çıkabileceğini unutmayın. Ayrıca, öğrencilerin ders içerik/ödev vs. için kullanacakları

tek bir platform olması öğrencilerin derste kaybolmalarını önleyecektir.

• Ders sayfanız için öğrencilerinize net yönergeler sağlayın. Size net gelen, öğrencilerinize net gelmeyebilir.

• Öğrencilerin geri bildirimde bulunabilecekleri bir yer sağladığınızdan emin olun.


