ATÖLYE ÇALIŞMALARI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ

Sunuş

ş

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği olarak İlki İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde başlatılan atölye
çalışmalarının tüm yurtta yaygınlaştırılması ve gelenekselleşmesi için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu
çalışmalar kapsamında ilk Ankara Atölyesi Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü himayesinde
Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Devamında Bolu İl Milli
Eğitim Müdürlüğü himayesinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde Şubat 2016 tarihinde Bolu
Atölyesi yapılmış yine öğretmen, akademisyen ve bölüm öğrencisi olmak üzere BT eğitimcileri bir araya
gelmiştir.
Atölyelere bölgelere göre farklılık gösterse de ortalama 400 kadar eğitimci başvurmakta, bölge
öğretmenlerine ve akademisyenlerine öncelik verilmekte fakat diğer illerden de katılımcılarla atölye
zenginleştirilmektedir. Atölyelere eğitimciler gönüllülük esasıyla katılmaktadır. Ortalama 100 bt eğitimcisi
atölyeden faydalanmakta, 40 kadar da uzman ve masa konuğu da atölyeye katkı sağlamaktadır.
Katılan öğretmenler vasıtasıyla 30.000den fazla öğrenciye ulaşılmakta, öğretmenler atölye temalarında
çalışmalarını bölge ve çevre okullarına yaymaktadırlar.
Ayrıca Atölye çalışmaları Vitamin Öğretmen tarafından kayda alınmış, Bolu Atölyesini 1769 kişi canlı takip
etmiş videolar daha sonra da ulaşılabilir olarak tüm eğitimcilerin kullanımına sunulmuştur.
Bir yandan İstanbul, Kastamonu, Eskişehir, Malatya atölyelerinin planlamaları devam ederken diğer
taraftan Kütahya Atölyesinin çalışmaları tamamlanmıştır.
BT eğitimcilerinin çağın gerektirdiği yeterlilikte öğrenciler yetiştirebilmeleri ve öğrencilerin geleceklerine
dokunabilecekleri niteliklerle donatılmaları için büyük önem verdiğimiz Atölye Çalışmalarına şimdiye kadar
katkı sağlamış herkese teşekkür eder yeni atölye çalışmalarımız için desteklerinizi bekleriz.
Burcu YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Kütahya Atölyesi
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03-04 Mayıs 2016 tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacak olan Kütahya
Atölyesinin temaları;





Robotik Eğitsel Uygulamalar (Scratch for Arduino)
Mobil Uygulama Geliştirme (App Inventor)
3B Teknolojiler (Tinkercad ile 3D Modelleme ve Üretim)
Görsel Programlama (Allice 3)

olarak belirlenmiştir. Atölyemiz iki gün boyunca 08:00 - 18:00 saatleri arasında yapılacaktır. Bilişim
Teknolojileri alanının akademisyenleri, öğretmen, öğrenci ve diğer paydaşları bir araya getirmeyi hedefleyen
atölye çalışmamızın başta eğitimcilerimiz ve onların yetiştireceği öğrenciler için fırsat yaratmasından
mutluluk duymaktayız. Bu özverili çalışmamızda bizlere katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz.
Yard. Doç. Dr. Turgay ALAKURT
Başkan Yardımcısı
Kütahya Atölyesi Koordinatörü

Atölye Nedir?…………………… ………………………………….…

……………..

Atölye; Bilişim Teknolojileri Eğitimcilerinin bir zümre etkinliğidir. Bu çalışma kapsamında eğitimciler
deneyimlerini paylaşma, fikir alışverişinde bulunma, çalışma grupları içinde yer alarak materyal üretme,
düzenlenen eğitimlere ve etkinliklere katılma fırsatı bulurlar. Bilişim Teknolojileri eğitimi ve eğitimde bilişim
teknolojilerinin etkili kullanımı anlamında paylaşımlarda bulunulur.
Atölyede öğretmenlerden oluşan küçük çalışma grupları oluşturulur. Her çalışma grubuna akademisyen ve
BÖTE bölümlerinde okumakta olan öğrenciler dâhil edilir. Bu gruplar daha önceden belirlenmiş olan
konularda materyaller üretir.
Ayrıca atölye kapsamında düzenlenen ortak oturumlara alanın önemli isimleri destek verir. Katılımcılar
davetli konuklardan faydalanma imkânı bulurlar. Çeşitli etkinlikler ile yeni uygulamalarla tanışma fırsatı
yakalanır.
Olcay Büyükçapar’ın rehberliğinde ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde başlatılan atölye
çalışmalarının İzmir’de 3. tamamlanmış ardından yurt genelinde BTE Derneği tarafından devamları organize
edilmeye başlanmıştır. Atölye çalışmalarının Ankara ve Bolu basamakları tamamlanmış, Kütahya ilinde
hazırlıkları bitirilmiş, Kastamonu, Malatya, İstanbul, Eskişehir illerinin planlamaları devam etmektedir.

Atölye Neden Önemlidir?…………………………………………………….………………..
















Sivil Toplum Kuruluşu, Bakanlık, Üniversite ve özel kurumların iletişimini geliştirir.
Öğrencilerimizin 21.yy becerileri edinmelerine liderlik edecek eğitmenlere katkı sağlar.
Öğretmen, akademisyen, öğrenci tüm paydaşlar bir araya gelme fırsatı yakalar.
Etkinlikler gönüllülük esasıyla gerçekleştirilir.
İşbirliği ve beraberliğin güzel bir örneği olarak katılımcılar fikir alışverişinde bulunur, kendi ve
zümrelerinin gelişimine katkı sağlarlar.
Bu gelişim sayesinde BT öğretmenlerinin bilgi toplumu olma yolundaki liderlik becerileri, okullarına,
meslektaşlarına ve öğrencilerine sağladıkları katkı artar.
Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme süreçleri desteklenir.
Geliştirilen içerik ve materyaller tüm eğitimcilerin kullanımına sunulur.
Bilişim Teknolojileri derslerinin verimliliği artar, BT eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler
paylaşılır.
Nitelikli eğitimcilerin bir araya gelmesi ile motivasyonları arttırılmış olur.
Sürekli yenilenen BT alanına ilişkin gereksinimler yeniden gözden geçirilmiş olur.
Öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet edecek güncel bilgi, belge ve materyal
üretilmesini sağlar.
Geliştirilen eğitsel uygulama ve materyallerle Fatih Projesi gibi önemli adımların etkisi arttırılır.
Yeni dijital içerikler Fatih Projesi kapsamında geliştirilen EBA platformuna yüklenerek paydaşların
kullanımına sunulur. Böylece bilgi paylaşma kültürünün oluşmasına katkıda bulunulur.
Bilgi toplumu olma sürecine ve e-dönüşüm Türkiye çerçevesine katkı sağlanır.

Eğitim teknolojileri alanında dünyanın en kapsamlısı olarak başlatılan ve fırsat eşitliğini temel alan Fatih
Projesi ile ülkemizin dijital dünyaya uyumunun ve bilişim okuryazarlık oranın artmasını sağlayabilecek
önemli bir atılım gerçekleştirilmiştir. Bilişim Teknolojileri dersleri ve bu sürece liderlik edebilecek olan
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin bu bağlamda önemi büyüktür. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında
5 ve 6. sınıf düzeyinde zorunlu, 7 ve 8. sınıf düzeyinde seçmeli haftada 2 saat olarak okutulan dersin öğretim
programında "Gelişen teknolojiler ışığında her anlamda sorumluluk sahibi bir dijital vatandaş yetiştirmek,
öğretim teknolojilerinin işbirliği, öğrenme ve bilgi paylaşımı amacıyla kullanımını sağlamak ve
yaygınlaştırmak için ulusal düzeyde bilgi ile iletişim teknolojileri kullanımı konusunda temel yeterlilikleri
belirleyerek bir çerçeve program oluşturulmuştur." ifadesi yer bulmaktadır.
Bu bağlamda temel eğitim döneminde okutulan bu dersin verimliliği bilgi toplumu olma yolunda hızla
ilerleyen ülkemizin geleceğine önemli katkılar sağlayacak, bu yolda önderlik edecek olanlar da başta bu
dersin öğretmenleri olacaktır.
Bu nedenle Fatih Projesinin başarısına katkı sağlamak amacıyla Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin ortak
akılla hareket etmeleri, yeniliklere açık olmaları, uzmanlıklarını, deneyimlerini paylaşmaları, bugünden
dijital dünya içinde yer edinmeye çalışan öğrencilerimizi doğru yönlendirmek adına değerlidir.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin
bir araya gelmesiyle yapılacak atölye çalışmalarında şu sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir:
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Atölye Gönüllüleri ……………………………………………………….………………....

Atölye Gönüllüleri

………..

BTE Derneği Genç Kolları
Masa konuğu olarak bizlere katılan akademisyenlerimize teşekkür ederiz. Prof. Dr. Sadi Seferoğlu – Hacettepe
Üniversitesi BÖTE, Prof. Dr. Deniz Deryakulu – Ankara Üniversitesi BÖTE, Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül – Gazi
Üniversitesi BÖTE Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Yasemin Gülbahar – Ankara Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Yasemin Koçak Usluel – Hacettepe Üniversitesi BÖTE Bölüm Başkanı, Doç. Dr. Abdullah Kuzu – Anadolu Üniversitesi
BÖTE, Doç. Dr. Erman Yükseltürk – Kırıkkale Üniversitesi BÖTE Bölüm Başkanı, Doç. Dr. Aslıhan Tüfekçi - Gazi
Üniversitesi BÖTE, Yard. Doç. Dr. Serpil Yalçınalp – Başkent Üniversitesi BÖTE Bölüm Başkanı, Yard. Doç. Dr. Filiz
Kalelioğlu - Başkent Üniversitesi BÖTE – Halil İbrahim AKYÜZ. – Kastamonu Üniversitesi BÖTE

Atölye Destekçimiz Olur Musunuz?

………………………………….………………..

Öncelikle Kütahya devamında diğer illerde yapılacak atölye çalışmaları için aşağıda belirtilen
kategorilerde desteğe ihtiyacımız bulunmaktadır.








Eğitimde kullanılacak basılı materyaller
Eğitimde kullanılacak yardımcı kitaplar
Yemek giderleri
Eğitmenlerin ulaşım giderleri
Eğitmenlerin konaklama giderleri
Organizasyon malzemeleri
Çay-kahve ikramı

Ayrıca destekçilerimize atölye açılış konuşmalarında sözlü sunum olanağı, salonlarda firma
logosunu içeren flama, afiş vb. kullanılma, katılımcılara dağıtılacak materyallerde, yaka
kartlarında, kurultay sonrasında verilen katılım belgelerinde, etkinlik alanı donanımında,
etkinliğin internet sitesinde ayrıca Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneğinin internet
sitesinde, duyuru amaçlı dernek posta ağında, sosyal medyada ve toplu e-postalarda kurum
logosuna yer verilmesi vb. imkânlar sunulmaktadır.

Not: Atölye çalışmamıza sunabileceğiniz alternatif destekleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.

