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Giriş

Son birkaç yıldan beri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında ağ tabanlı içerik yönetim sistemleri kullanımına doğru bir eğilim olduğu  gözlenmektedir. İnternet kullanımının yaygınlaşması, iletişim ve bilişim teknolojilerinde görülen ilerlemeler kurumlara yeni kavramları uygulama olanağı sağlamaktadır. İnsan kaynaklarından, pazarlama-satış temsilcileri veya teknik elemanların eğitimine, yönetim işlemlerinin ağ tabanlı uygulamalarla yapılmasına yol açan bir değişim yaşanmaktadır. 

Bilişim ve iletişim teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler, kurumların geniş hacimli belge ve bilgi yönetiminde görülen sorunları aşmasına, maliyeti düşürmeye ve çalışma etkinliği ve verimlililiği attırmaya başlamıştır. Bu alanda, görülen değişmelerden biri de eğitim-öğretim süreçlerindeki değişmedir. Artık eskiden olduğu gibi, belli bir eğitim merkezine toplanarak, önceden belirlenmiş bir eğitim programı çerçevesinde eğiticiler tarafından en azından birer saatlik sürelerde verilen öğretim veya bilgilendirme toplantıları (veya seminerleri) yerini Web tabanlı çevrim-içi öğrenim sistemlerine bırakmaktadır. Böylece, tam zamanında ve daha az maliyetle eğitim yapılabilmektedir. Örneğin, eğitim-öğretim için yapılan ve işletmeler için önemli bir gider kalemi olan seyahat ve konaklama ortadan kalkmaktadır. Diğer yandan, çalışanlar sadece eksikliğini duydukları konuları, istedikleri zaman öğrenebilmektedir.Kişiselleştirilmiş öğrenim olarak adlandırılan bu yeni öğrenim şekli, ancak ağ tabanlı sistemlerle, her zamankinden çok daha fazla bir gerçeklik olmuştur.

Artık eğitim-öğretimi merkezi bir sistemde, belli bir zaman ve yerde uygulamak, yapmak gereği bulunmamaktadır. Öğretmen merkezli, belli mekan ve zamanlarda yapılan eğitim-öğretim modelinden ziyade öğrenci merkezli (learner centric), her zaman ve her yerden bilgilenme veya öğrenme sürecinin söz konusu olduğu bu yeni modele “öğrenim”, ağ tabanlı elektronik araçlar ve sistemlerle gerçekleştirildiği için “e-öğrenim” denilmektedir.     

E-Öğrenim’de çok çeşitli yaklaşımlar ve uygulamalar mevcuttur [6,8,9]. Ancak, özellikle son yıllarda öğrenim nesnesi (learning object) kavramı etrafında şekillenen öğrenim sistemleri daha çok benimsenen sistemler olmaya başlamıştır. Öğrenim içerik yönetim sistemleri (Learning Management Systems = LMS) olarak adlandırılan bu sistemler, birbirinden bağımsız olarak kullanılabilen en küçük bilgi parçalarının birleştirilerek konu veya ders materyali oluşturacak şekilde yeniden kullanılabildiği öğrenim nesnelerinin yaratılması, depolanması, birleştirilmesi, dağıtılmasını yönetebilen sistemlerdir. 

Her ne kadar, eğitim-öğretim veya öğrenim okullarda olsa da son yıllarda bilginin yarılanma ömrünün çok kısalması şirketler veya kurumların da kendi öğrenim ortamları veya sistemlerini yaratmasına yol açmaktadır. Diğer yandan, üniversiteler de binlerce öğrenci, öğretim elemanı ve öğretim materyalinin yönetimi konusunda, materyalin eğitsel amaçlar doğrultusunda kullanımı konusunda bazı sistemler veya ortamlara gereksinim duymaktadırlar. Üniversiteler, gerek kendi öğrencileri için ve gerekse kamusal kullanım için bu tür öğrenim ortamlarını kullanmak durumundadırlar. Diğer yandan, son yıllarda İnternet tabanlı uzaktan eğitim programları da gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu programların yürütülebilmesi için ağ tabanlı kayıt, içerik sunma, test, sınav, iletişim, öğrenci performanslarının izlenmesi gibi hizmetleri veya işlevleri yürütecek yönetim sistemlerine gereksinimleri vardır.  Sonuç olarak, öyle bir noktaya doğru ilerlenmektedir ki, işletme veya okul denmeksizin her zaman ve her yerden öğrenime olanak sağlayan bu sistemler “geleceğin okulları” olacaklardır. Belki de bugünün okulları, bu sistemlerden öğrenenlerin performans değerlendirmesini yapan, izleyen, denetleyen ve derece/diploma onayı yapan bir işleve sahip olacaklardır.

Bu çalışmada, eğitim-öğretime ve daha yeni bir deyişle öğrenime yeni bir boyut getiren öğrenim içerik yönetim sistemleri kavramsal açıdan tanıtılmakta ve tartışılmaktadır. Çalışma özellikle, öğrenim yönetim sistemleri, içerik yönetim sistemler ve öğrenim içerik yönetim sistemlerinin tanımları, işlevleri ve böylece aralarındaki farklılıkların ortaya konulmasına da ışık tutmaktadır.
Tanımlar ve İşlevler
Öğrenim Yönetim Sistemleri
Bir “Öğrenim Yönetim Sistemi”, temel olarak e-öğrenim derslerini yayınlamak, öğrencilerin kayıtlarını yapmak, öğretim üyeleri ve yöneticilerin öğrencilere ait ders katılım ve gelişim kayıtlarını izlemesini sağlamak gibi işleri yönetmek için kullanılan öğrenim ortamlarıdır. İngilizce karşılığı “Learning Management System” olup kısaca “LMS” olarak tanınır. 
Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere, Öğrenim Yönetim Sistemleri (ÖYS)’nin temel amacı, öğrenim/öğretim programlarının yönetimi kolaylaştırmaktır. ÖYS’ler, öğrencilere öğrenim gelişimi planlamak, arkadaşlarıyla iletişim kurmak ve birlikte çalışmayı sağlayarak yardımcı olurken yöneticiler için kurumsal olarak hedeflenen öğrenime ulaşmak için müfredatları ve ders programlarını sağlamak, plan, etkinlik vb. bilgilerle ders materyalini öğrencilere ulaştırmak, öğrenci katılımını izlemek, analiz etmek ve raporlamakta yardımcı olur.  

