
Dijital Araçlar ile Bloom Takso o isi Kulla ı ı

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 
EĞİTMENLER İÇİN O’LEARN KULLANIM KILAVUZU 



Bloom'un Dijital Taksonomisi

Bloom'un Dijital Takso o isi i  a a ı, öğre ileri  öğre e de eyi leri i ve so uçları ı 
kolaylaştır ak içi  tek oloji ve dijital araçları  asıl kulla ıla ağı ko usu da eğit e leri 
bilgilendirmektir. Tek oloji öğre e i  daha kökleş iş te el ir parçası hali e geldikçe, 
her seviyeyle ilişkili e erileri ge işlet eyi  hedefliyor. Bu uyarla ış versiyo u  kulla ı ı 
ve sağladığı araç ör ekleri, araçları  ke dileri e değil, öğre ileri  farklı düzeylerde 
düşü esi i dö üştür ek içi  araçlar olarak asıl hareket ede ile eği e  
odakla alıdır. Bloom'un Gözde  Geçiril iş Takso o isi de yer ala  seviyeler aşağıda a a 
hatlarıyla veril iştir. Her seviyeye, uygu luğu u  ir açıkla ası ve u sı ıfla dır a 
çerçevesiyle ağla tılı dijital araç ör ekleri eşlik eder.





• Oluştur a (Creating) – Yeni veya orijinal eser üretmek. Araçlar – Animasyon, bloglama, filme 

alma, podcasting, yayı la a, si ülasyo , wiki oluştur a, video bloglama, programlama, 

yönetmenlik

• Değerle dir e (Evaluating) – Bir duruşu veya kararı gerekçele dir ek içi ; ko trol ve eleştiri 
yoluyla ölçüt ve sta dartlara dayalı yargılarda ulu ak. Araçlar – Not ver e, ağ oluştur a, 
dere ele dir e, test et e, ya sıt a, i ele e, blog yorumu yapma, gönderme, denetleme

• Analiz Etme (Analyzing) - Fikirler, kavra lar arası da ağla tılar kur ak veya her ir parça ı  
ge el ir yapı veya a aç ile asıl ilişkili olduğu u elirle ek. Araçlar – Ezme, zihin haritalama, 

ölç e, ağla a, doğrula a
• Uygulama (Applying) – Modeller, diyagramlar veya sunumlar gibi yeni durumlarda bilgiyi 

kullanmak. Araçlar – Hesapla a, Grafik oluştur a, düze le e, ilgisayar korsa lığı, su a, 
yükle e, çalıştır a, grupla paylaş a

• Anlama (Understanding) – Fikirleri, kavra ları açıkla ak veya yazılı ateryal veya grafiklerde  
a la  oluştur ak. Araçlar – Geliş iş ara a, açıkla a ekle e, blog gü lüğü tut a, tweetleme, 

etiketleme, yorum yapma, abone olma

• Hatırla a (Remembering) – Gerçekleri, te el kavra ları veya ateryali  geri çağrıl ası ı 
hatırla ak. Araçlar – Yer imi ekleme, kopyalama, googling, adde işareti işaretle e, vurgula a, 
grup ağı oluştur a, ara a


