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ÖZET: Günümüzde öğrencilerin sosyal ağ sitelerini yoğun kullanmaları eğitimcilerin de dikkatini çekmiş ve sosyal ağ sitelerinin 
eğitimde nasıl kullanılabileceği çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Bununla paralel olarak temelde sosyal ağ sitesi gibi işleyiş 
gösteren,  ancak sosyal ağ sitelerinin olası olumsuz etkilerini azalttığı iddia edilen ve öğrenme yönetim sistemlerinde olduğu gibi 
ödev ve sınav uygulamaları gibi çeşitli araçlar sunan eğitsel sosyal ağ siteleri ortaya çıkmıştır. Bu sitelerin etkililiği konusunda 
yapılan az sayıdaki çalışmanın sonuçları eğitsel sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlarda kullanılması konusunda olumlu sonuçlar 
sunmaktadır. Dünyada en yaygın kullanılan eğitsel sosyal ağ sitelerinin başında ise Edmodo gelmektedir. Bu bağlamda bu 
çalışmanın amacı; eğitsel sosyal ağ sitelerinden biri olan Edmodo’yu tanıtmak, Edmodo’yu sosyal ağ siteleri ve öğrenme yönetim 
sistemleri ile karşılaştırmak ve öğretmenlerin Edmodo’yu nasıl kullanabileceklerine yönelik olarak bilgiler vermektir. 

Anahtar Kelimeler : edmodo, eğitsel sosyal ağ siteleri, öğrenme yönetim sistemleri, sosyal ağ siteleri. 

USING EDUCATIONAL SOCIAL NETWORKING S İTES IN EDUCATION: EDMODO 

ABSTRACT:  Students’ extensive use of social networking sites caught attention of educators in terms of how these sites can be 
used in education. Correspondingly educational social networking sites, which operate basically just like social networking sites, 
came into the picture. They have also extra applications like quiz and assignment applications similarly with learning 
management systems. Findings of a limited number of researches performed about them suggest that educational social 
networking sites can be used in educational environments successfully. Edmodo is the leading educational social networking site 
in the world. In this context, the aim this study is to introduce Edmodo, to compare Edmodo with social networking sites and 
learning management systems, and to give information to educators about how they can make use of Edmodo. 
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1. Giri ş 

Kullanıcıların birbirleri arasında işbirliği yapmalarını kolaylaştıran ve topluluklar oluşturabilmelerini mümkün kılan Sosyal Ağ 
Siteleri (SAS) Web 2.0 teknolojilerinin bir ürünüdür (Balcikanli, 2010). MySpace, Facebook, Cyworld, and Bebo gibi SAS’lar 
peş peşe ortaya çıkmış ve milyonlarca kullanıcının ilgisini çekmeyi başarmışlardır (Boyd ve Ellison, 2007; Cheung, Chiu ve Lee, 
2011; Yu, Tian, Vogel ve Chi-Wai Kwok, 2010). İnsanlar SAS’ları çoğunlukla kendi arkadaşları ile sosyal etkileşim içinde 
olmak için kullanmaktadırlar (Pempek, Yermolayeva ve Calvert, 2009; Wodzicki, Schwämmlein ve Moskaliuk, 2012). 

SAS’ları yoğun olarak kullanan günümüzün öğrencileri artık SAS’ları kullanarak birbirleri ile tanışmakta, iletişim kurmakta, 
topluluklar oluşturmaktadırlar (Shier, 2005). Bu bağlamda, çok sayıda öğrencinin gönüllü olarak ve sıklıkla SAS’lar üzerinde ki 
tartışma ve grup etkinliklerine katıldıkları düşünüldüğünde, SAS’ların potansiyel bir eğitim aracı olarak kullanılabileceği fikri 
göz ardı edilemez (Bosch, 2009; Kabilan, Ahmad ve Abidin, 2010; Odabasi vd., 2012; Selwyn, 2009; Tonta, 2009). Dolayısıyla 
öğrenciler tarafından da yaygın olarak kullanılan SAS’lar eğitimcilerin dikkatini çekmiş ve bir öğretme ve öğrenme aracı olarak 
nasıl kullanılabilecekleri araştırılmaya başlanmıştır (Schwartz, 2009). Ayrıca informal öğrenmenin eğitim sisteminde giderek 
önem kazandığı belirtilmektedir. Bu bağlamda SAS’ların informal öğrenmeyi desteklediği ve bu şekilde, sosyal ilişkiler, 
görüşmeler, işbirliği ve görev paylaşımlarına dayanarak bilgi yapılandırılması açısından olağan üstü iletişim araçları olduğu 
bilinmektedir (Arroyo, 2011). 

SAS’ların özellikleri incelendiğinde; bireyler arası iletişimi, topluluk, çoklu ortam paylaşımını, işbirliğini desteklediği 
görülmektedir. Bu kavramlar özellikle sosyal bilişsel kuram ve yapılandırmacı öğrenme kuramının öğrenme sürecine yönelik 
önermeleriyle örtüşmektedir (Kert ve Kert, 2010). Ayrıca çevrim içi ortamda diğer öğrenciler ve öğretmenler ile yüz yüze 
iletişim şansı olmayan öğrencilere yönelik olarak topluluk hissinin oluşturulması tavsiye edilmektedir (Brady, Holcomb ve 
Smith, 2010). Bununla birlikte sosyal bulunuşluğun eğitimin ve öğrenmenin önemli bir bileşeni olduğu belirtilmektedir 
(Garrison, Anderson ve Archer, 2000). SAS’ların doğal olarak desteklediği sosyal bulunuşluğun aynı zamanda çevrim-içi 
öğrenme ortamları içinde önemli olduğu vurgulanmaktadır (Anderson, 2005; Cheung vd., 2011; Cobb, 2009; Dawson, 2006). 
Bununla birlikte, geleneksel eğitimde derslere katılan öğrenen sayılarının fazla oluşu, değerlendirme (Westerlund, 2008) ve dönüt 
verme (Monks ve Schmidt, 2010) gibi etkinliklerin aksamasına yol açtığından düşük güdülenmeyle birlikte (Spahn, 1999) 
başarıyı da (Bandiera, 2009; Kokkelenberg, Dillon ve Christy, 2005; Kokkelenberg, Dillon ve Christy, 2008) olumsuz 
etkilemektedir.  Miller (2011)’e göre, SAS’lar gibi sanal topluluklar öğretim ortamlarındaki bu tür olumsuzlukları ortadan 
kaldırmaya yönelik olarak imkan sağlarlar.   
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Ajjan ve Hartshorne (2008), SAS’ların eğitim ortamlarında kullanılmasının yararlarını şu şekilde sıralamışlardır: (1) öğrencilerin 
öğrenmelerini önemli derecede arttır, (2) öğrenci-öğretmen ve öğrenci-öğrenci iletişimini kolaylaştırır, (3) motivasyonu arttırır, 
(4) öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirir, (5) öğrencilerin öğrenme süreçlerine dahil olmalarını [engagement] kolaylaştırır. 
SAS’ların çevrim içi bir öğrenme ortamına dönüştürülerek başarılı olarak kullanılabileceğini gösteren çeşitli araştırmalar 
bulunmaktadır (Al-Rahmi ve Othman, 2013; Ekici ve Kiyici, 2012; Forkosh-Baruch ve Hershkovitz, 2012; Grosseck, Bran ve 
Tiru, 2011; Hung ve Yuen, 2010; R. Junco, Heiberger ve Loken, 2011; Kabilan vd., 2010; Lawson, Kleinholz ve Bodle, 2011; 
Mazer, Murphy ve Simonds, 2007, 2009; Wodzicki vd., 2012). 

Alanyazın incelendiğinde SAS’ların eğitim ortamlarında kullanılmasının avantajlarının yanında bazı dezavantajlı durumlarının da 
olduğu, bir başka deyişle öğrenme sürecine olumsuz etkilerinin olabileceği de belirtilmektedir (Karpinski ve Duberstein, 2009; 
Rouis, Limayem ve Salehi-sangari, 2011; Wang, Chen ve Liang, 2011). SAS’larda öğretmen ve öğrenciler birbirinin arkadaşı 
konumundadırlar. Bu durumda rol karmaşasına ve öğretmenin otoritesinin zayıflamasına sebep olabilmektedir (Warner ve 
Esposito, 2009). Yapılan bazı araştırmalarda SAS kullanım sıklığı arttıkça, öğrencilerin not ortalamalarının düştüğü belirtilmiştir 
(Cohen, 2011; Reynol Junco, 2012; Kirschner ve Karpinski, 2010; O’Brien, 2011). Yapılan bir başka araştırmada ise öğrencilerin 
SAS’ları akademik süreçleri için faydalı görmedikleri, SAS’lar üzerinden öğretim elemanıyla iletişime geçmek istemedikleri, 
SAS’ların eğitsel süreçlere entegre edilmesi gerektiğine inanmadıkları sonucuna ulaşılmıştır (Cohen, 2011). Bu durumda 
çoğunlukla kişilerin kendi arkadaş çevreleri ile etkileşim kurmak için kullandıkları SAS’ların eğitsel olarak kullanılması 
durumunda, bu durumu kişiler kendi özel hayatlarına müdahale olarak algılayabildikleri sonucu çıkarılabilir. 

SAS’ların Moodle ve Blackboard gibi öğrenme yönetim sistemlerinde (ÖYS) bulunan kütüphane, sınav, ödev toplama gibi bazı 
özelliklerden yoksun oldukları ve temelde eğitsel bir amacının bulunmadığı görülmektedir. Ayrıca SAS’lar genel kullanıma 
yönelik olduğu için bu gibi ortamlarda eğitsel ortamlar için uygun olmayan içeriklerde yoğun olarak bulunabilmektedir. Bu 
bağlamda SAS’ların yanında birde eğitsel amaca yönelik ve işleyiş olarak SAS’lara benzer siteler ortaya çıkmıştır. Bu tür sitelere 
genel olarak eğitsel sosyal ağ siteleri (ESAS) adı verilebilir. Bu tür sitelere örnek olarak Edmodo, Ning, Elgg ve ValuePulse 
siteleri gösterilebilir. Bu tür ESAS’lar, SAS’ların kullanımında ortaya çıkabilecek gizlilik ve güvenlik endişelerini minimuma 
indirerek öğretmen ve öğrencilerin sosyal ağ teknolojilerini eğitsel olarak kullanabilmelerine olanak sağlamaktadırlar (Brady vd., 
2010).  

Yapılan bir araştırmada Edmodo’nun öğrencilerin öğrenilecek ders ile meşgul olmalarına ve kendi öğrenmelerinin 
sorumluluğunu yüklenmelerine etkisini incelemek için 42 lise öğrencisi ile kimya dersine yönelik bir uygulama 
gerçekleştirilmi ştir. Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu araştırmada Edmodo’nun özellikle belirli özellikleri 
kullanıldığında öğrencilerin öğrenilecek ders ile meşgul olmalarına ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu yüklenmelerine 
yardımcı olduğu belirtilmektedir (Sanders, 2012). 

Edmodo ile ilgili yapılan bir başka araştırmada ise 17 dijital göçmen öğretmenin edmodo’dan nasıl yararlandıkları araştırılmıştır. 
Dijital göçmen kelimesi teknoloji ile küçük yaşlarda tanışmış ve teknolojiyi hayatlarının bir parçası yapmış kişiler için kullanılan 
dijital yerli kelimesinin tersi olarak kullanılmaktadır. Bir başka deyişle dijital göçmenler teknoloji ile ileriki yaşlarda tanışmış ve 
teknolojiyi kullanma konusunda dijital yerlilere göre daha geri olan kişilerdir (Prensky, 2001). Bu araştırma sonucunda; dijital 
göçmen öğretmenler bile Edmodo’yu kullanıcı dostu ve harika bir site olarak gördükleri ve Edmodo’yu kullanarak kendi çevrim-
içi derslerini rahatlıkla yürütebildikleri sonucu ortaya çıkmıştır (Kongchan, 2008). 

Çankaya, Durak ve Yünkül (2014), tarafından yapılan bir çalışmada Edmodo deneyimi yaşamış üniversite öğrencilerinin Internet 
ve SAS’ları hangi amaçlarla kullandıklarının tespit edilmesi ve Edmodo’nun eğitsel ortamlarda kullanılması ile ilgili görüşlerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 15 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler ve 7 öğrenci ile oda grup 
görüşmesi gerçekleştirilmi ştir. Çalışma sonuçlarına göre, katılımcıların Edmodo kullanımında beğendikleri özellikler arasında, 
ödev uygulaması, quiz uygulaması, anket uygulaması ve duyuru/paylaşımlar yer almaktadır. Aynı zamanda çalışmanın 
katılımcıları Edmodo’nun öğrenmeye katkısı konusunda, öğrenmeyi eğlenceli hale getirdiği, öğrencilerin ilgisini çekmesi, 
geleceğin öğrencilerine uygun olması, öğretmenlerin işlerini kolaylaştırması ve dersin daha verimli ve düzenli işlenmesi 
görüşlerini dile getirmişlerdir.  

ESAS’ların eğitimde kullanımına yönelik yapılan bir başka çalışmada 355 üniversite öğrencisi üzerinde ValuePulse adlı ESAS’ın 
etkileri araştırılmıştır. Araştırmada, ValuePulse deneyimi yaşamış olan öğrenciler, kritik düşünme becerilerinin, yazılı iletişim 
becerilerinin ve ilgili alanla olan bilgilerinin geliştiği yönünde görüş bildirmiştir. Öğrenciler, sınıf arkadaşlarının yorumlarını 
okumanın öğrenmelerine katkıda bulunduğunu dile getirmişlerdir (Wolf, Wolf, Frawley, Torres ve Wolf, 2012).  

Bu çalışmada, eğitsel sosyal ağlardan biri olan Edmodo’nun temel özellikleri ve öğretmenlerin nasıl kullanacağına yönelik olarak 
bilgiler verilmesinin yanında, ESAS’lar ile SAS’lar ve geleneksel Öğrenme Yönetim Sistemleri aralarındaki farkların ortaya 
konulması ve ESAS’ların eğitimde sağlayacağı olumlu etkilerin yer aldığı alanyazın taraması sonuçlarının aktarılması 
amaçlanmıştır.  

2. Edmodo 

Edmodo, SAS’ların eğitimde kullanımına yönelik bir uygulamadır. Kurucuları, Edmodo’yu, öğrenciler hayatlarını nasıl yaşar ile 
okulda nasıl öğrenirler arasındaki boşluğu kapatmaya yönelik olarak geliştirmişlerdir. Edmodo, bu gün, 5. yılında, 190 farklı 
ülkede 30 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmıştır (https://www.edmodo.com/about). Bu kadar yaygınlaşmasının altında yatan 
nedenlerden bazıları ise; tamamen ücretsiz olması, kolay üyelik ve birçok dil desteği sunması, eğitsel özelliklerinin (Edmodo, 
2014) yanında bir SAS’dan beklenen birçok özelliğin de yer alması, kullanım açısından SAS’larla benzer tasarımda olması, 
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öğrenci, öğretmen ve velilerin sisteme kolaylıkla kayıt olabilmesi vb. olarak açıklanabilir. Edmodo, sosyal medyanın gücünü 
eğitim ve öğretim ortamında kullanmaya olanak tanır. Öğretmen ve öğrenciler için; işbirliği, geribildirim, kişiselleştirilmi ş 
öğrenme ve bunun gibi birçok açıdan güvenli bir ortam oluşturur.  Öğrenciler açısından zaman ve mekan bağımsızlığı sunar, bilgi 
ve fikir alışverişine ve sahip olduğu özelliklerle öğrencilerin denetimini sağlamaya olanak sağlar (Edmodo, 2014).  

2.1. Edmodo’nun Temel Özellikleri ve Eğitimde Kullanılması 

Edmodo hem öğretmenler hem öğrenciler hem de öğrenci velileri için eğitim ortamını istenilen zamanda ve yerde erişilebilir hale 
getirebilmektedir. Öğretmenlerin sistem üzerinden bir ders açmasıyla başlayan ders süreci, ders kodunu sisteme giren 
öğrencilerin tamamlanmasıyla hazır hale gelmektedir. Öğrenciler kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmekte ve 
uygulamanın sunmuş olduğu temel özelliklerle birlikte öğretmenleriyle birçok yolla etkileşim sağlayabilmektedirler. Veliler ise 
öğrencilerinin almış oldukları notları ve öğretmenlerin kendilerine yazdığı mesajları sistem üzerinden görebilmektedir. Bu 
şekilde Edmodo üzerinden öğretmen, öğrenci ve veli etkileşimi kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bir dersin tümünün çevrim-içi 
olarak Edmodo üzerinden yürütülmesi veya örgün olarak yürütülen bir dersin Edmodo ile desteklenmesi olmak üzere Edmodo 
eğitimde iki türlü olarak kullanılabilir.  

Öğretmenlerin Edmodo üzerinden yapabileceği temel uygulamalardan bazıları şu şekildedir: haber kaynağında paylaşım, ödev 
uygulaması, sınav uygulaması, anket uygulaması ve kütüphane uygulaması. 

2.1.1. Haber Kaynağı 

Paylaşımlar istenilen zamanda, tüm öğrencilere ya da belli bir gruba yönelik olabilmektedir. Öğretmenler SAS’lardaki alışılmış 
yapıya yakın bir şekilde, dosya paylaşımı, video paylaşımı, bağlantı paylaşımı, duyuru ve kısa mesaj gibi uygulamaları kolaylıkla 
kullanabilirler. Öğretmenler not adı verilen bölümden dersi alan tüm öğrencilere ya da belli bir grubun adını yazarak öğrencilere 
kolaylıkla mesajlar gönderebilir ve mesajların içeriğine dosya, bağlantı vb. ekler iliştirebilirler. Benzer şekilde uyarılar (Alarm) 
özelliğiyle de, kısa ve önemli bir bilgi, duyuru vb. paylaşmak mümkün olabilmektedir. Alarm özelliği ile gönderilen bir uyarı, 
gruptaki tüm öğrencilerin haber kaynağında kalın bir biçimde görünecektir. Ayrıca öğrenciler dahil oldukları grup ile ilgili olarak 
yapılan etkinliklerle ilgili Facebook’taki gibi bildirimler almaktadır. Varsayılan olarak bu bildirimler öğrencilerin eposta 
adreslerine de gönderilmektedir. Böylece öğrenciler Edmodo sitesine girmeden de eposta hesabını kontrol ederek grubunda olup 
bitenlerden haberdar olabilmektedirler. 

2.1.2. Ödev Uygulaması 

Edmodo’nun öğretmenler açısından sahip olduğu en yararlı özelliklerden birisi de ödev uygulamasıdır. Öğretmenler istedikleri 
zaman, Edmodo üzerinden öğrencilerine ödev verebilmekte ve bu ödevleri belirledikleri zaman diliminde toplayabilmektedirler. 
Tüm bu sürecin belge ve kayıtları öğretmenlerin görebileceği Edmodo tarafından saklanmaktadır. Bir öğretmen öğrencisinin 
belirtilen ödevi ne zaman yaptığına kadar tüm detayları görebilmektedir. Ayrıca verilen ödevlerin tamamlanmasıyla öğretmen 
Edmodo üzerinden öğrencilerin gönderdiği ödevleri kontrol edip isterse dönütlerini ve ödevden almış oldukları puanları 
öğrencilerine kolaylıkla aktarabilmektedir. Bu şekilde öğretmenler öğrencilerin belirli zaman dilimlerinde verilen ödevlerden 
almış oldukları notları listeleyebilmekte ve öğrencinin gelişimi hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilmektedir.  

2.1.3. Sınav Uygulaması 

Öğretmenlerin işini kolaylaştıran bir diğer özelliğin de sınav uygulaması olduğu söylenebilir. Sınav uygulamasıyla öğretmenler, 
istedikleri zaman Edmodo üzerinden öğrencilerine sınav hazırlayabilmekte ve uygulayabilmektedir. Sınav uygulaması, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlış, kısa cevap, boşluk doldurma, eşleştirme ve açık uçlu türünde sorular hazırlamaya olanak tanır. Öğretmen 
her sorunun puanını belirledikten sonra, sınavın kimlere uygulanacağına ve ne zaman uygulanacağına karar verir. Sınav 
tamamlandığı anda sistem otomatik olarak açık uçlu sorular haricindeki sorunların puanlaması yapmakta ve öğrenciye 
göstermektedir. Öğretmenler ise her bir sorunun istatiksel sonuçlarını ve bu sonuçların pasta grafiğini görebilmektedirler. 
Öğretmenler, tüm öğrencilerin sınavdan aldıkları puanlara karşılaştırmalı olarak göz atabilirler. Sınav uygulaması ders öncesinde 
öğrencilerin ön bilgilerini test etmek amacıyla kullanılabileceği gibi ders sonrası gerçekleştirilen öğretim etkinliği sonucunda 
öğrencilerin performans düzeylerinin test etmek amacıyla da kullanılabilir.  

2.1.4. Anket Uygulaması 

Edmodo’da öğretmenler açısından kullanışlı olabilecek bir diğer özellik ise anket uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde 
öğretmenler herhangi bir konu başlığında öğrencilere belirlenen zaman diliminde anket uygulayabilirler ve sonuçları 
istediklerinde grafik olarak görebilirler.  

2.1.5. Kütüphane ve Uygulama Yöneticisi 

Edmodo öğretmen ve öğrencilerin paylaşımları için kütüphane özelliğine sahiptir. Her kullanıcı kendi kütüphanesini oluşturabilir, 
buraya belgelerini ekleyebilir. Öğretmenler, ilgili ders için öğrencilerinin yararlanmasını istedikleri belgeleri o dersin 
kütüphanesine ekleyebilir ve bu şekilde istedikleri zaman herhangi bir yerde paylaşabilirler. Edmodo’da yer alan yenilikçi 
özelliklerden birisi de uygulama yöneticisidir. Bu bölümde, Edmodo geliştirmek ekibi haricinde çeşitli ki şiler veya firmalar 
tarafından çeşitli derslere yönelik olarak geliştirilen çok sayıda uygulama yer almaktadır. Öğretmenler Edmodo uygulama 
yöneticisi bölümünden istedikleri uygulamayı seçebilir ve bunu istedikleri derse yükleyebilirler. Öğrenciler öğretmenler 
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tarafından yüklenen bu uygulamaları görerek kullanabilirler. Çok sayıda uygulamanın olduğu bu bölümde bazı uygulamalar 
ücretsizken bazı uygulamalar da ücretli olabilmektedir.  

Edmodo’da yer alan tüm bu özellikler aynı zamanda akıllı telefon ve tabletlerin kullanımına da uygundur. Hem Android hem de 
iOS mobil işletim sistemleri için Edmodo’nun mobil uygulama sürümü bulunmaktadır.  

2.2. Edmodo’nun SAS’lar ve ÖYS’ler İle Karşılaştırılması 

Edmodo’nun ÖYS ve SAS’lara alternatif bir eğitsel ortam olduğu söylenebilir. Bir başka deyişle bir dersi yürütmek için Edmodo 
tercih edilmiş ise bu durumda ÖYS ve SAS kullanmaya gerek kalmayacaktır. Bu bağlamda Edmodo’nun en yaygın kullanılan 
ÖYS’lerden biri olan Moodle ve en yaygın kullanılan SAS’lardan biri olan Facebook ile karşılaştırılması alanyazından derlenerek 
Tablo 1‘de özet olarak verilmiştir (Aydın ve Biroğul, 2008; Ankara Üniversitesi UZEM, 2010; Edmodo, 2014). 

Tablo 1. Edmodo ile ÖYS ve SAS'ların Karşılaştırılması (İsmi geçen araçların eklentisiz özellikleri göz önünde tutulmuştur)  

 Moodle Facebook Edmodo 
Haber Kaynağı (özgür paylaşım olanağı) - + + 
Paylaşımlara yorum ekleme - + + 
Ödev Uygulaması + - + 
Sınav Uygulaması + - + 
Anket Uygulaması + + + 
Notlandırma Sistemi + - + 
Kullanıcılar arası anlık mesajlaşma - + - 
Kullanıcılar arası mesajlaşma - + - 
Profil oluşturma + + + 
Tüm internet kullanıcılarının görebileceği profil oluşturabilme - + - 
Arkadaşlık Sistemi - + - 
Kullanıcılar tarafından özgür erişilen uygulamalar - + - 
Öğretmen tarafından izin verilen uygulamalar + - + 
Kapalı bir sınıf sistemi + - + 
Planlama için takvim aracı + + + 
Öğretmen Hesabı + - + 
Öğrenci Hesabı + - + 
Okul yönetici hesabı + - + 
Veli Hesabı - - + 
Etiketleme - + - 
Alt alan adı - - + 

Tablo 1’de de görüldüğü üzere Edmodo SAS’larda bulunan haber kaynağı ve özgür paylaşım yapabilme özelliğinin yanında 
ÖYS’lerde bulunan ders planlama aracı, ödev, sınav ve anket uygulamaları, öğretmen hesabı gibi özellikleri bünyesinde 
barındırmaktadır. Bir başka deyişle Edmodo’nun ÖYS’lerin temel özelliklerinin çoğunu kapsadığı, bununla birlikte işleyiş ve 
yapısal olarak SAS’lara benzediği söylenebilir.  

Öğretmenin Edmodo’da kullanıcıları Moodle’da olduğu gibi tek tek eklemesine gerek kalmamaktadır. Dolayısıyla kullanıcı 
ekleme özelliği yoktur. Bunun yerine Edmodo her sınıf için eşsiz bir kod üretmektedir. Öğretmenin bu kodu öğrencilere vermesi 
sonucu öğrenciler Edmodo’ya üye olarak sınıfa katılabilmektedirler. Sınıf listesi oluştuktan sonra öğretmen sınıfın katılım 
durumunu kilitli olarak değiştirdiğinde sınıf yeni üye katılımına kapanmış olur. Böylece Edmodo’da öğretmen, sınıflarının 
kullanıcıları eklemek için saatlerce zaman harcamamış olur.  

Edmodo’da bir zaman planlaması aracı bulunmaktadır. Edmodo planner ismindeki bu araca uygulama yöneticisinden 
ulaşılabilmektedir. Bu araç ile öğretmen dersleri ile ilgili olarak yapılacakları bir takvim üzerinde planlanabilir. Takvime etkinlik 
ve görev olmak üzere iki tür içerik eklemesi yapılabilmektedir. Görev olarak girilen bilgi öğretmene özeldir ve görev 
gerçekleştirildikten sonra görevin bittiğine yönelik işaretleme yapılabilir. Etkinlik olarak girilen bilgi ise gruplara (derslere) ya da 
doğrudan belirli öğrencilere yönelik olarak girilmelidir. Böylece hedef olarak belirtilen grup ya da öğrenciler kendi planlama 
araçlarında bu etkinlikleri görebileceklerdir. Ayrıca öğrencilerde kendi kullanımlarına yönelik olarak Edmodo planner aracını 
kullanarak kendi görev ve etkinlik listelerini takvim üzerinde oluşturabilirler.  

Kullanıcıların özgürce iletişim kurabildikleri SAS gibi ortamlarda ki en önemli sorunlardan biride siber zorbalık ve uygun 
olmayan mesajlaşmalardır. Öncelikle Edmodo’da öğrenciler sadece sınıf arkadaşları ile aynı gruptadırlar. SAS’lardaki gibi bir 
arkadaşlık sistemi Edmodo’da yoktur. Ayrıca öğrencilerin kendi aralarında mesajlaşmaları mümkün değildir. Öğrenciler sadece 
öğretmene veya gruba özel mesaj yazabilmektedir. Eğer bir öğrenci sınıf arkadaşlarına yönelik siber zorbalık içerikli mesajlar 
yazacak olursa bu be mesajlar tüm sınıf öğrencileri tarafından görülecektir. Bu durumun bu tür davranışları engelleyici bir faktör 
oluşturacağı söylenebilir. Sonuçta sorumluluk yine de öğretmendedir. Öğretmenin düzenli olarak sınıf içindeki mesajları izlemesi 
gerekir. Eğer öğretmen sorumsuz bir öğrencinin uygun olmayan içerikler paylaştığını görürse gruptaki o öğrencinin konumunu 
Read-Only sadece okuyabilir duruma getirebilir. Böylece o öğrenci artık grupta yeni paylaşımlar yapamayacak dolayısıyla uygun 
olmayan içerikleri paylaşamayacak, sadece izleyici durumunda olacaktır. 
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Okul yöneticilerin Edmodo’da okuldaki öğretmenlerin kullanımına yönelik olarak alt alan adı alabilmektedirler. Böylece 
www.edmodo.com yerine okuladi.edmodo.com şeklinde bir adrese sahip olunmaktadır. Okul yöneticileri bu alan adı üzerinden 
açılan dersleri izleyebilmektedir. Böylece o okulda bulunan hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin Edmodo’da 
gerçekleştirdikleri faaliyetler okul yöneticileri tarafından izlenebilir. Hatta okul yöneticileri öğretmen ve öğrenci arasında 
gerçekleşen özel mesajlaşmaları da görebilmektedirler. Böyle bir kontrol mekanizması var olması önerilmektedir. Okullar için alt 
alan adı özelliği hem SAS’larda hem de ÖYS’lerde bulunmamaktadır.  

3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu çalışmada ESAS’lardan biri olan Edmodo’nun temel özellikleri ve öğretmenlerin nasıl kullanacağına yönelik olarak bilgiler 
yer almaktadır. Alan yazın incelendiğinde SAS’ların insanlar tarafından yaygın şekilde kullanıldığı görülmektedir. SAS’ları 
tercih etmedeki etmenler arasında; iletişim (Boyd ve Ellison, 2007; Cheung, Chiu ve Lee, 2011; Yu, Tian, Vogel ve Chi-Wai 
Kwok, 2010; Pempek, Yermolayeva ve Calvert, 2009; Wodzicki, Schwämmlein ve Moskaliuk, 2012; Shier, 2005) ve topluluk 
oluşturma (Shier, 2005) faktörleri ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda SAS’ların eğitim alanında da yaygın şekilde kullanıldığı 
bilinmektedir. Bu tür uygulamalar, öğrenmeyi artırıcı, etkileşim sağlayan, motivasyon artırıcı, yazma becerilerini geliştiren ve 
öğrenme sürecine dahil olmayı kolaylaştırıcı (Ajjan ve Hartshorne (2008)) özellikleri sayesinde eğitimde tercih edilir olmuşlardır. 
Tüm bu avantajlarının yanında alanyazında SAS’larla ilgili yapılan çalışmalarda eğitimde kullanılmalarının bazı olumsuz 
durumlara yol açabildikleri de ortaya çıkmıştır. Öğrenci-öğretmen arasındaki olası rol karmaşası, beraberinde öğretmen 
otoritesinin zayıflaması (Warner ve Esposito, 2009), kullanım sıklıklarına bağlı olarak akademik performansta yaşanan düşüşler 
(Cohen, 2011; Reynol Junco, 2012; Kirschner ve Karpinski, 2010; O’Brien, 2011) ve öğrencilerin SAS’ların eğitimde 
kullanımına sıcak bakmamalarından (Cohen, 2011) kaynaklı beklenen verimin alınamaması olumsuz sonuçlardan bazılarıdır.  

Bu noktada ortaya çıkan ESAS’lar, SAS’lardaki gizlilik ve güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik öğretmenlerin ve 
öğrencilerin birlikte SAS’ları eğitsel amaçlı olarak kullanabilmelerine imkan sunmaktadırlar (Brady vd., 2010). Bu tür 
ESAS’lardan biri olan Edmodo’nun yeni bir uygulama olduğu ve alanyazında bu konuyla ilgili az sayıda çalışma yapıldığı 
görülmektedir. Bu çalışmalarda Edmodo’nun eğitsel ortamlarda başarılı bir şekilde kullanılabileceği söylenebilir (Cankaya vd., 
2014; Kongchan, 2008; Sanders, 2012). 

Edmodo eğitsel amaçlı kullanılabilen bir SAS’tır. Uygulamanın tasarımı yaygın şekilde kullanılan SAS’lardan biri olan 
facebook’a benzerlik göstermektedir. Edmodo’nun yaygın şekilde tercih edilen ESAS olmasının ardında, mevcut eğitsel amaçlı 
kullanılan web 2.0 araçlarında bulunmayan haber kaynağı ve paylaşım yapabilme olanakları sunması gelmektedir. Öğrenciler 
Edmodo üzerinden facebook’ta olduğu gibi düşüncelerini rahatlıkla ve çeşitli şekillerde (metin, resim, ses, video, bağlantı ve 
dosya) paylaşabilmektedirler. Örneğin bir öğrenci, dersle ilgili bir eğitim videosunu dersin haber kaynağına yükleyebilir. Derse 
kayıtlı diğer öğrenciler de bu paylaşımları görebilir ve istedikleri yorumu yapabilirler. Yukarıda belirtilen temel özellikler 
SAS’ların temel özellikleri arasında yer alır. Tüm bunların yanında, Edmodo, eğitsel ortamlarda öğretmen ve öğrenciler için 
birçok açıdan faydalı olabilecek uygulamalara sahiptir. Bu uygulamalardan, öğrenciler ve öğretmenler arasında etkileşim 
sağlayan, anket, ödev ve sınav araçları olarak bahsedilebilir. Bu tür uygulamalar ÖYS’lerde bulunmasına rağmen, ÖYS’lerde de 
sosyal ağ desteği yer almamaktadır. Edmodo ise SAS’ların güçlü özelliklerini barındırmasının yanında öğrenme yönetim 
sistemlerine ait temel özellikleri de bir arada sunmaktadır. Edmodo’nun sosyal ağ yönü SAS’ların olumsuz özelliklerini ortadan 
kaldırmaya yönelik olarak kısıtlandırılmıştır. Bu sınırlandırmalardan biri, öğrencilerin sınırlı bir toplulukta içinde bulunması ve 
birbirleriyle doğrudan iletişim kuramamalarıdır. Öğrencilerin Edmodo’da bir sınıf ortamında bulunmaları nedeniyle yalnızca 
ilgili derse yönelik paylaşım ve iletişim unsurlarını kullanmaları beklenir. SAS’ların olumsuz özelliklerinden biri olan Siber 
zorbalık gibi tehditleri engellemek için kişisel mesajlara izin verilmemektedir. Bunun yerine öğrenciler tüm topluluğa yönelik 
paylaşımlarda bulunabilirler. Dolayısıyla Edmodo’da öğrencilerin ders dışı yönelimleri azaltılmaya çalışılmıştır.   

Edmodo’nun üstün özellikleri arasında sahip olduğu sınav ve ödev uygulamaları yer almaktadır. Özellikle sınav uygulaması hem 
öğrenciler hem de öğretmenler açısından büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Öğretmenler dersin başında yapacakları bir sınav 
uygulamasıyla öğrencilerinin durumunu derse başlamadan önce anında görebilmekte ve öğrencilerin zayıf ve güçlü oldukları 
noktaları tespit ederek öğretim sürecini şekillendirebilmektedir. Aynı zamanda ödev uygulaması ile öğretmenler istedikleri 
zamanda öğrencilerine ödev verebilmekte ve öğrenciler de belirlenen sürede istenilen düzende ödevlerini yaparak Edmodo 
üzerinden yollayabilmektedirler. Bu süreçteki değerlendirme ve geri dönüt işlemleri yine Edmodo üzerinden 
gerçekleştirilebilmektedir. Böylece geleneksel eğitimde yer alan raporlaştırma, zaman ve iletişim gibi problemlerden 
kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması adına, bu süreci düzenli, sistematik ve kolay bir şekilde sunan Edmodo gibi 
ESAS’ların kullanılması faydalı olabilecektir. Yapılan bir çalışmada, derslerinde Edmodo kullanan öğrencilerden elde edilen 
görüşler doğrultusunda, Edmodo’nun sahip olduğu ödev ve sınav araçlarının öğrenciler tarafından beğenildiği tespit edilmiştir ve 
sonuçlar yukarıda bahsedilen varsayımları destekler niteliktedir (Cankaya vd., 2014).   

Edmodo’nun bahsedilen tüm bu avantajları göz önünde bulundurulduğunda aşağıda çeşitli öneriler sunulmuştur:  

• Öğretmenlerin Edmodo’yu kendi derslerinde kullanmaları tavsiye edilmektedir. 
• Okul yöneticilerinin Edmodo’yu kendi okullarında kullanımına yönelik öğretmenlere bilgilendirme ve destek sağlama 

faaliyetlerinde bulunmaları tavsiye edilmektedir. 
• Edmodo’nun kurumlara özel yönetici hesabı bulunmaktadır. Bu özellik kurum yöneticilerinin Edmodo üzerinden 

işlenen dersleri takip etmelerine olanak sunmaktadır. Böylelikle Edmodo’nun daha verimli kullanılmasına yönelik 
olarak okul yöneticileri çeşitli tedbirler alabilirler. Bu bağlamda okul yöneticilerinin “Edmodo kurumsal yönetici” 
hesabı almaları için başvuruda bulunmaları tavsiye edilmektedir.  

• Öğrenciler derslerinde Edmodo kullanılmasına yönelik olarak öğretmenlerine tavsiyede bulunabilirler.  
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• Araştırmacıların, ESAS’ların eğitimde kullanılmasına yönelik olarak bir tutum ölçeği geliştirmeleri ve büyük ölçekli 
olarak uygulama yapmaları önerilmektedir.  

• Edmodo’nun farklı disiplinlere yönelik uygulamalarını gerçekleştirerek karşılaştırmalı çalışmaların yapılması 
önerilmektedir.  
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