Mona Aykul ; Türk Alman Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü ve aynı üniversitede Almanca Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır
Almanya’da doğup büyümüş ve ortaöğretim öğrenimi orada tamamlamıştır, lisans
eğitimini Hacettepe Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünde tamamladıktan
sonra, Yıldız Teknik Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetiminde Yüksek Lisansını
tamamlamıştır ve 10 yılı aşkın eğitim teknolojileri alanında çalışmalar yürüten Mona
Aykul, Bahçeşehir Üniversitesinde Eğitim Teknolojileri alanında da yüksek lisansını
tamamlamıştır.
Kendisini ömür boyu öğrenen olarak tanımlayan Mona Aykul, deneyimlerini başka
eğitimciler ve kurumlar ile paylaşmak üzere ulusal ve uluslararası konferanslarda ve
sempozyumlarda ‘’Dijitalleşme ve Öğretim Tasarımı’’, ‘‘Dijital araçlarla desteklenmiş
Proje Bazlı Öğrenme’’,‘ Eğitimde dijital dönüşüm’’ ve ‘’Eğitimde Oyunlaştırma’’
konularında eğitimler, çalıştaylar ve seminerler sunmaktadır. Pandemi sürecinde bir
çok eğitim kurumu ve kurumsal firma ile “Eğitimde Dijital Dönüşüm” konusunda
çalışmalar yürütmüştür.
Almanya’da aldığı eğitimlerle eğitim teknolojileri alanında uzmanlık sertifikasını
tamamlamanın yanı sıra Almanya’da Yükseköğrenim Dijitalleşme Forumunda üye olup
yükseköğrenimde dijitalleşme alanında çalışmalar çerçevesinde kendi derslerinde
geliştirdiği yöntemleri Almanya’daki öğretim üyeleriyle çalışmalarını paylaşmaktadır ve
Almanya’nın en önemli eğitim teknolojileri konferanslarında konuşmacı olarak yer
almıştır. Halen Türkiye ile Almanya’da düzenli aralıklarla eğitimcilerle alandaki
deneyimlerini paylaşmak üzere konferanslara konuşmacı olarak katılmakta ve eğitim
seminerleri düzenlemektedir. İki kültürdeki dijital gelişmeleri yakından takip etmenin
heyecanını ve bilgisini harmanlamanın özellikle kültürlerarası iletişim açısından çok
önemli bir nokta olarak görmektedir. Bu bağlamda kendisi aynı zamanda Avrupa Birliği
projeleri alanında da aktif çalışmalar yürütmektedir. Eğitim Teknolojileri konusunda
dünyanın bir çok ülkesindeki eğitimcilerine ve kurumlarına eğitimler ve danışmanlıklar
vermektedir.
Mona Aykul, Google for Education tarafından verilen Google Certified Educator Level I-II,
Common Sense Educator, Flipped Learning Global Initiative tarafından Flipped Learning
3.0Certification I-II, Higher Ed ve Master Class Facilitator olmak uluslararası
kurumlardan aldığı sertifikalara sahiptir. Aynı zamanda geleceğin mesleklerine ve eğitim
sistemlerine günümüzde çözümler arayan bir eğitimci olup, globalleşen dünyada
teknoloji ile özellikle yeni neslin doğru bir strateji geliştirmesi için uzman ve danışman
olarak çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

