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Katılımcılar
Bu çalışmanın verileri “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Taslak Öğretim Programına” ilişkin
görüş belirten 69 Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmeninden elde edilmiştir. Ankete katılanların
32’si (%46.4) kadın, 37’si (%53.6) erkektir. BT öğretmenlerinin 21’i (%30.4) 1-5 yıl, 28’i
(%40.6) 6-10 yıl, 18’i (%26.1) 11-15 yıl arası, 2 (%2.9) öğretmen ise 16 yıl ve üstü mesleki
kıdeme sahiptir.

Bulgular
1. Katılımcıların büyük bir kısmı taslak öğretim programının
kazanımlarını ve içeriğini yeterli bulmaktadır. Ancak içeriklerin sınıf
düzeylerinde birbirinin tekrarı olduğuna ilişkin büyük bir kaygı ifade
edilmiştir
Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin taslak programın kazanımları ve içeriğine ilişkin
görüşleri incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğu kazanımlar için öngörülen sürenin
yeterli ve öğrenci seviyesine uygun olduğu, öğrencilerin günlük yaşam ihtiyaçları ile
ilişkilendirilerek farklı öğrenme ihtiyaçlarına yanıt verdiği ve öğrencilerde merak uyandıracak
içeriklere sahip olduğu yönünde olumlu görüş belirtmiştir.
Tablo 1. Kazanımlar ve İçeriğe İlişkin BT Öğretmenlerinin Görüşleri

Kazanımlar
1. Kazanımlar öğrenci seviyesine
uygundur.
2. Kazanımlar için öngörülen
süre yeterlidir.
3. Kazanımlar öğrencilerin
günlük yaşam ihtiyaçları ile
yeterince ilişkilendirilmiştir.
4. İçerikler öğrencide merak
uyandıracaktır.
5. Bütün sınıf düzeylerinde farklı
içeriklerin aynı ünite ve konu
adları şeklinde sunulması
uygundur.
6. İçerikler sınıf düzeylerinde
birbirini tekrarlamaktadır.
7. Program içeriği öğrencilerin
farklı öğrenme ihtiyaçlarına
yanıt vermektedir.
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Buna karşın BT öğretmenlerinin taslakta olumsuz olarak değerlendirdikleri en önemli konu
içeriklerin sınıf düzeylerinde birbirinin tekrarı olduğu yönündedir. BT öğretmenlerinin
neredeyse tamamı bu yönde görüş belirtmiştir.
“…Tüm sınıflarda aynı konuları işlemek öğrencilerin sıkılmalarına sebep olacaktır..”
(ID33)
“Bir ortaokul BT öğretmeni olarak, 5 ve 6’larda aynı konu başlıklarının olmasını doğru
bulmuyorum..” (ID701).
“Ders kazanımları sınıf sınıf değil de seviye seviye belirlense daha iyi olur. Çünkü daha
kırsal yerlerdeki okullarda farklı sınıflar aynı seviyede olabiliyor.” (ID356)
“…her basamakta konular tekrar tekrar tekrar halinde…” ( ID748)

2. Katılımcıların büyük bir kısmı okullarındaki fiziksel ortamın ve teknik
altyapının taslak öğretim programının uygulanması için elverişli
olmadığını belirtmektedir.
BT öğretmenlerinin büyük çoğunluğu okullarının taslak programın uygulanması sürecinde
ihtiyaç duyulacak gerekli fiziksel ve teknik altyapıya sahip olmadığını belirtmektedir.
“Okullarda donanım altyapısı yenilenmeli, yazılım desteği verilmeli ve robot programlama
için gerekli araç desteği verilmelidir.” (ID192)
“Tüm okullarda gerekli altyapının sağlanması olanaksız görünüyor dolayısıyla hedeflenen
kazanımlara ulaşılması da zorlaşıyor. Hedeflenen tatmin edici fakat uygulamaya
gelindiğinde ütopyaya dönüşüyor. Önce gerekli teknolojik altyapı sağlanmalı ki
hedeflenen kazanımlar gerçekleşebilsin.” (ID 1352)

Tablo 2. Fiziksel Ortam ve Teknik Altyapıya İlişkin BT Öğretmenlerinin Görüşleri

Fiziksel Ortam/Teknik Altyapı
1. Çalıştığım okulu teknolojik
altyapısı (internet, lab ortamı,
tabletler, pcler, robot kitleri vb.)
program içeriklerinin işlenmesine
uygundur.
2. Teknik olanağı/teknolojik
altyapısı olmayan okullar için
program içeriğinin nasıl
uygulanacağı açık ve anlaşılırdır.
3. Çalıştığım okulun fiziksel altyapısı
(lab ortamı vb.) program
içeriklerinin işlenmesine
uygundur.
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Ayrıca fiziksel ve teknik altyapısı yetersiz okullarda öğretim sürecinin nasıl işleyeceği
konusunda programın tatmin edici bilgiler sunmadığı ifade edilmektedir. Bu durumun
öğrenciler arasında sayısal uçurumu arttıracağına ilişkin kaygılar bulunmaktadır.
“…Teknolojik altyapısı eksik olan okullara onlara uygun kazanım yazmak yetmez, acil
destek sağlanmalı eksikler tamamlanmalıdır.”(ID365)
“Okullarda laboratuvar ve internet sıkıntısı yaşıyorum. Bilgisayarlar yeteri kadar değil ve 1
bilgisayara 4-5 öğrenci düşüyor. Bilmeyenleri bilen arkadaşları kenara itip derse
yetişmeye çalışıyor. Bilmeyenlere yeteri kadar ilgi gösterilemiyor.” (ID624)
“Laboratuvarsız okul sayısı oldukça fazla olmasına rağmen bu açık giderilmediği gibi bu
tarz okullarda çalışan öğretmenlerin nasıl bir yol izleyecekleri ile ilgili en ufak bir yârdim
yok ve bazı konular labsız işlenemez” ID748)

3. Taslak programda belirtilen ölçme ve değerlendirme sürecinin eğitim
ortamına nasıl yansıyacağı ve uygulanabilirliği konusunda birtakım
endişelerin olduğu görülmektedir.
BT öğretmenlerinin büyük çoğunluğu taslak programda önerilen süreç odaklı değerlendirme
yaklaşımına ilişkin olumlu görüş belirtmişlerdir. Ancak bir kısım öğretmenin bu konuda çekinceleri
olduğu da görülmektedir.
“…Bu öğretim programında da süreç temelli bütüncül değerlendirmenin esas alınması
olumludur… (ID35)
“Güçlü yönler: Değerlendirmenin yine süreç odaklı olması...” (ID1277)

Tablo 3. Taslak Programdaki Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımına İlişkin Öğretmen
Görüşleri

Ölçme ve Değerlendirme
1. Öğretim programında ifade edilen
ölçme-değerlendirme yaklaşımı
her sınıf düzeyinde açık ve
anlaşılırdır.
2. Programda önerilen ölçmedeğerlendirme yaklaşımı (süreç
odaklı değerlendirme)
uygulanabilir niteliktedir.
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Bir yere
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4. Taslak programın 1-4. sınıflarda nasıl uygulanacağına ilişkin sorunlar
ve belirsizlikler bulunmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu sınıf
öğretmenlerinin, çocukların “Bilişim Teknolojileri Eğitimi” konusunda
yetersiz kalacağını düşünmektedir.
BT öğretmenlerinin taslağa ilişkin en fazla olumsuz görüş belirttikleri konuyu 1-4. sınıflarda dersin
uygulama şekli ya da uygulanamama durumu oluşturmaktadır. Öğretmenlerin çok büyük bir kısmı
taslak programın ilkokul kademesinde nasıl uygulanacağına ilişkin birçok soru işaretleri olduğunu ve
dersin serbest etkinlik saatleri içinde sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmesinin uygun
olmayacağını ifade etmektedir. Bu duruma ilişkin genel kanı nasıl ki Yabancı Dil Dersini Yabancı Dil
Öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ni Din Kültürü öğretmeni veriyorsa Bilişim Teknolojileri
Eğitimini de Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin vermesi yönündedir.
“1-4 sınıf düzeyinde BT eğitimi tıpkı İngilizce, Din kültürü gibi zorunlu ve … alanında
uzman kişiler tarafından yani BT öğretmenleri vermelidir.” (ID356)
“Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 1-4 sınıf düzeyinde serbest etkinlik olarak ve
öğretmenlerin bireysel becerilerine göre planlanmıştır,...1-4 sınıf düzeyindeki
kazanımların serbest zaman etkinliklerine ve öğretmenin bireysel becerilerine bırakıldığı
takdirde istenen hedef/kazanımlara ulaşılmakta sorun yaşanacağı ve ülke genelinde birlik
ve bütünlük sağlanamayacağı açıktır.” (ID476)

Tablo 4. Taslak Programın 1-4. Sınıflarda Uygulanabilme Durumuna İlişkin Öğretmen
Görüşleri

1-4. Sınıflar

Kesinlikle
değil

Pek değil

Fikrim Yok

Bir yere
kadar

Fazlasıyla

1. Programın 1-4. sınıflarda nasıl
uygulanacağı açık ve anlaşılırdır.
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9

2. Programın 1-4. sınıflarda sınıf
öğretmenleri tarafından
uygulanması uygundur.
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6

5

3. Taslakta 1-4. sınıflarda serbest
etkinlik ders saati içerisinde BTY
dersi öğretim programının
uygulanmaması durumunda BT
öğretmenlerinin 5-8. sınıflarda
nasıl bir yol izlemesi gerektiği
açık ve anlaşılır olarak
belirtilmektedir.
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5
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8

Sunulan taslak programda BTY derslerinin serbest etkinlik saatleri içinde sınıf öğretmenlerinin
inisiyatifine bırakıldığı ve bu durumun eğitim-öğretim sürecini olumsuz etkileyebilecek iki problem
durumun oluşmasına yol açabileceği görüşü hakimdir. İlkini sınıf öğretmenlerinin bilgi ve beceri
düzeylerinin BTY dersinin yürütülmesinde yetersiz kalacağı, ikincisi ise dersin sınıf öğretmeni
tarafından uygulanmaması durumunda aynı okuldaki farklı sınıf öğrencileri, aynı bölgede ki farklı
okulların öğrencileri arasında sayısal uçurumun artacağı endişesidir.
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5. Taslak programın öğrencilerin bilgi-işlemsel düşünme becerilerini
geliştirmesine yardımcı olacağı düşünülse de okulların büyük
çoğunluğunda bu amaçla yapılacak etkinlikler için teknolojik
altyapının yetersiz olduğu görüşü hakimdir.
BTY dersi kapsamında atılan en önemli adımlardan birini öğrencilerin düşünme becerilerini
geliştirmeye yönelik “Hesaplamalı Düşünme” ünitesinin taslakta yer almasıdır. BT öğretmenleri
bu durumun öğrencilerin soyut düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme vb. üst düzey
düşünme becerilerini geliştirmesine yardımcı olacağını belirtmektedir.
“Her sınıf düzeylerin kodlamaya ağırlık verilmiş olması olumludur.” (ID35)
“…dersin içeriğinde analitik düşünme, programlama yapabilme, kodlama uygulamaları
yer almaktadır. Üreten ve gelişen bir ülke ve ekonomi için çok faydalı olacağı
kanaatindeyim.” (ID476)
“…programlamaya oldukça yer verilmesi çok güzel olmuş. Office ile çocukları
boğmaktansa bilinçli kullanım vs. temel bilgileri aldıktan sonra kodlamaya geçiş çok iyi
olmuş…” (ID1570)

Tablo 5. Taslak Programın Öğrencilerin Düşünme Becerilerini Geliştirmesine İlişkin
Öğretmen Görüşleri

Düşünme Becerileri
1. Öğretim programında yer verilen
kazanımlar, öğrencilerin bilgiişlemsel düşünme becerilerini
geliştirecek niteliktedir.
2. Çalıştığım okulun teknolojik
altyapısı (internet, lab ortamı,
tabletler, pcler, robot kitleri vb.)
öğrencilerin bilgi-işlemsel düşünme
becerilerini geliştirecek sınıf içi ve
dışı etkinlikleri rahatça yapacak
durumdadır.

Kesinlikle
değil

Pek değil

Fikrim
Yok

Bir yere
kadar

Fazlasıyla
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Ancak okullarının fiziksel ve teknik altyapı eksiklikleri bu ünite kazanımlarına ulaşılmasında
karşılaşılacak en önemli problem durumlar olarak öne çıkmaktadır.
“Ek büyük eksikliği teknolojik altyapı birçok okulda olmamasına rağmen pratik gerektiren
konular ve kazanımlar olmasıdır.” (ID2341)
“Müfredatta bahsedilen özellikle code.org, Tinkercad gibi online sitelerden derslerin
anlatılabilmesi için okulların internet altyapıları düzenlenmeli ve hızları arttırılmalıdır.
“(ID1565)
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Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Taslak Programına ilişkin ders öğretmenlerinin
görüşlerini belirleyen ölçme aracının açık uçlu maddesi olumlu, olumsuz görüş ve önerileri
içeren boyutlar altında sınıflandırılmıştır. Oluşan kategoriler altında yer alan görüşler ortak
bilimsel bir ifade ile birleştirilmiş, sık tekrarlanan görüşler üst satırlarda yer verilmiştir. Ancak
çalışmanın rapor olarak sunulacağı için frekans değerlerine ilgili tablolarda yer verilmemiştir.
Tablo 6. Kazanımlara İlişkin Temalar
Olumlu görüşler
• Dersin genel amaçlarına
uygun
• Açık ve net
• İçeriği kapsamakta
• Öğrencilerin bilgi işlemsel
becerilerini geliştirmekte
• Bilginin
yapılandırılmasında
rehberlik etmekte

Kazanımlar
Olumsuz görüşler
• Farklı bilgi ve beceri düzey sahip
öğrenciler için uygun değil
• Okulların teknolojik alt yapısı uygun
değil
• Kazanımların yıllara yayılması
öğrenci ilgi ve merakını azaltmakta
• İlkokul düzeyinde isteğe bağlı
olması, ortaokul düzeyinde sayısal
uçurumu artırabilir
• Kalabalık sınıf ve yetersiz bilişim alt
yapısına sahip okullar için uygun
değil

Öneriler








Program içeriğindeki kazanımlar,
farklı bilgi ve beceri düzeyine sahip
öğrencilerin ihtiyaçlarını
karşılayabilmesi için ders öğretmeni
tarafından alt ve üst sınıf kazanımları
ile değiştirilebilecek şekilde esnek
olmalıdır
Program içeriğindeki kazanımlar, her
sene aynı konu ve içeriğin bir üst
bilişsel ve gelişim düzeyine sahip
kazanımlarını içermesi yerine; aynı
konu ve içeriğe sahip kazanımlar bir
öğretim yılı içinde kazandırılmalıdır
Program içeriğindeki kazanımlar,
sınıf düzeyinde değil seviye
düzeyinde belirlenip ders
süreçlerinde kazandırılmalıdır
Program içeriğindeki kazanımların
ders süreçlerinde
uygulanabilmesinde öğrenci ve
öğretmene rehberlik sağlaması
açısından ders kitapları
hazırlanmalıdır.

Tablo 7. Program İçeriğine İlişkin Temalar
Program İçeriği
Olumlu görüşler

Olumsuz görüşler

Öneriler

• Tüm kazanımlarla tutarlı
• Bilgi işlemsel beceriler her
düzeyde yer bulmakta
• Güncel konuları
kapsamakta
• Yer alan konular
öğrencilerin gelişim
düzeylerine uygun
• Konular öğrencilerin ön
öğrenmeleri açısından
uygundur.
• Konular güncel
• Konular gerçek hayata
uygulanabilir
• Konular diğer ders
içerikleri ile
ilişkilendirilmiş

• Farklı bilgi ve beceri düzeyine sahip
öğrenciler için değiştirilebilecek
şekilde esnek değil
• Kalabalık sınıflar ve yetersiz
teknolojik alt yapısına sahip
okullarda uygulanabilir değil

• Program içeriği, değişen güncel
bilgi ve becerileri, yeni programları
içerecek şekilde periyodik şekilde
güncellenmelidir.
• Program içeriği, farklı bilgi ve
beceri düzeyine sahip öğrencilerin
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için
ders öğretmeni tarafından alt ve üst
sınıf içerikleri ile değiştirilebilecek
şekilde esnek olmalıdır
• Program içeriği, sınıf düzeyinde
değil seviye düzeyinde belirlenip
ders öğretmeni tarafından
belirlenecek şekilde esnek olmalı
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Tablo 8. Öğrenme-Öğretme Süreçlerine İlişkin Temalar
Öğretme-Öğrenme Süreçleri
Olumlu görüşler
• Öğrencilerin gelişim
düzeyleri açısından uygun
• Üst düzey öğrenme
becerilerini (bilgi işlemsel,
yaratıcı ve eleştirel
düşünme) geliştirmekte
• Öğrencileri araştırma
yapmaya teşvik etmekte
• Öğrencilerin aktif olarak
derse katılımını sağlamakta
• Öğrencilerin bireysel
etkinliklerde bulunmalarını
sağlamakta
• Öğrencilerin grup içinde
etkinliklerde bulunmalarını
sağlamakta
• İçin önerilen süre açısından
uygun
• Farklı öğretim yöntem ve
tekniklerinin kullanılması
açısından uygun
• Öğrencilerin derse aktif
katılımını sağlamakta

Olumsuz görüşler
• Bilişim sınıfları olmayan, teknolojik
alt yapısı yetersiz ve kalabalık
sınıflar için uygun değil
• Bedensel engelli öğrenciler için
kazanımlar yok
• Farklı öğrenme biçimlerine sahip
öğrenciler için kazanımlar yok

Öneriler
• Sınıf dışı öğrenme etkinliklerinde
(proje ödevleri ve performans
ödevleri) öğrencilerin bilgi ve
iletişim teknolojilerini
kullanabilecekleri çalışmalara yer
verilmedir.
• Program içeriğinde, bilişim sınıfları
olmayan okullarda unplugged
programlara, drama gibi alternatif
etkinliklere yer vermeli
• Program içeriğinde, bedensel
engelli öğrencilerin bilişim
teknolojileri kullanım becerilerinin
gelişmesine sağlayacak etkinlik ve
kazanımlara yer vermeli
• Program içeriğindeki kazanımların
ders süreçlerinde
uygulanabilmesinde öğrenci ve
öğretmene rehberlik sağlaması
açısından EBA Ders üzerinde eiçerikler hazırlanmalıdır.

Tablo 9. Değerlendirme Sürecine İlişkin Temalar
Değerlendirme Süreçleri
Olumlu görüşler
• Süreç temelli bütüncül
değerlendirmenin esas
alınması uygun

Olumsuz görüşler

Öneriler

• Öğretmene rehberlik sağlamamakta

• Farklı gelişim düzeylerine sahip
öğrencilerin süreç değerlendirmesi
yapmasında öğretmene rehber
olacak kılavuz bilgilere yer
vermelidir
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Genel Değerlendirme
Öğretmenler taslak öğretim programına ilişkin genel olarak olumlu görüş bildirmiş, öğretim
programında özellikle öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirecek programlama konularına
ağırlık verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. Taslak programın dersin tüm
kademelerde zorunlu olarak okutulması için gereken kamuoyunun oluşturulması, halkın
bilinçlendirilmesi, okulların alt yapı ve donanım eksikliklerinin tamamlanması açısından bir
geçiş programı olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır. Aşağıda başlıklar halinde gruplanmış
bazı çekincelere yer verilmiştir.

İlkokullarda Serbest Etkinlik Dersinde Verilecek Olması
1-4 kademesinde ders ancak serbest etkinlik dersinde yürütülebilecektir. Dersi ancak sınıf
öğretmenleri yürütebilecektir. BTY dersinin öneminin bilincinde olan sınıf öğretmenlerinin
sayısının fazla olmadığı düşünülmektedir. Mevcut yapıdaki serbest etkinlik dersleri gezi, halk
oyunları, drama vb. etkinlikler için kullanılmakta öğretmenlerin BTY dersi için zaman ayırmasını
tercih etmeyecekleri bir işleyiştedir. Ayrıca ilkokullarda BT sınıflarının olmaması, internet alt
yapısının yetersizliği gibi durumlar dersin uygulama ağırlıklı işlenmesi gerektiğine inanan sınıf
öğretmenlerince tercih etmeme sebebi olarak görülebilecektir.

İlkokullarda Dersin Sınıf Öğretmenlerince Verilecek Olması
Bilişim Teknolojileri alanı özel bir ihtisas gerektirmektedir. Sınıf öğretmenlerimizin büyük bir
çoğunluğunun yeterliliklerinin; kazanımları verebilecek düzeyde olmadığı, dersin daha etkili
işlenebilmesi için donanım/yazılım/internet alt yapısı vb. olanakları sağlamak üzere
girişimlerde bulunmayı tercih etmeyecek kadar yoğun iş temposunda çalıştıkları ve en önemlisi
bunlar için gerekli olan özgüvene ve alan bilgisine sahip olmadıkları kanaatine varılmıştır. Bu
yeterlilikleri geliştirmek zahmetli ve uzun zaman gerektiren bir süreçtir ve mevcut sistemde
tamamen öğretmenin bireysel ilgi ve çabalarıyla yol kat edilebilir. Mevcut şartlar ve öğrencilerin
gelişim özellikleri değerlendirildiğinde sınıf öğretmenleriyle beraber dersin alan uzmanı BT
öğretmenleri ile yürütmesi önerilir.

Dijital Uçurum
Devlet okullarının ilkokullara Bilişim Teknolojileri, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar vb.
alan öğretmeni atanmamaktadır. Fakat özel okullarda sınıf öğretmenleriyle birlikte alan
öğretmenlerinin dersi yürütebileceğine ilişkin yazı yayınlanmıştır. Teknolojik olanaklar, sınıf
mevcutlarının makul sayıları ve dersin BT öğretmeni sorumluluğunda işlenmesi devlet
okullarında öğrenim gören öğrenciler ile özel okul öğrencilerinin arasında büyük bir dijital
uçurum oluşmasına sebep olacaktır.
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1-4 kademesinde bu dersi almış öğrenciler ile almamış öğrenciler arasında farklar oluşacaktır.
Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri arasında oluşacak bu farklılık 5. ve 6. sınıfta dersin
yürütülmesinde çeşitli zorlukların yaşanmasına sebep olacaktır. Yine cep telefonu, internet
bilgisayar vb. teknolojik altyapı olanaklarına sahip öğrenciler ile bilişim teknolojileri ile
okullarda yeni tanışan öğrencilerin varlığı dikkate alındığında dijital uçurumun kapanması adına
okulların önemli planlamalar yapması gerekmektedir.
Geçtiğimiz yıllarda uygulanan basamaklı öğretim programına benzer bir yaklaşım bu dijital
uçurum durumu ile ilgili olarak öğretmenlere alternatif sunabilir. Öğretmenlerin öğrenci seviye
ve imkânlarını değerlendirerek uygulayabileceği basamağı tercih etmesi esneklik sağlayabilir.

Kalabalık Sınıf Mevcutları
Uygulama ağırlıklı olan BTY derslerinde kalabalık sınıf mevcutları dersin etkili ve verimli
yürütülmesinin önündeki önemli faktörlerden biridir. Bilgisayar olmadan (unplugged) işlenecek
bir ders planlansa bile öğrenci sayısının fazla olmasından dolayı etkinliklerin tüm öğrencilerle
beraber yürütülmesi yine en büyük engel olarak karşımıza çıkacaktır. Bu sorunu çözmek adına
fiziki şartları uygun olan okullarda Teknoloji ve Tasarım Derslerinde yapıldığı gibi sınıfların
ikiye bölünmesi ya da paralel ders yönteminin uygulamaya konulması değerlendirilmelidir.

Esneklik - Sınırlılık







Bilişim teknolojileri alanının hızla yenilenmesi ve sürekli güncellenme ihtiyacı,
Öğrencilerin hazırbulunuşlukları,
Okulların olanakları (kalabalık sınıf mevcutları, internet, BT sınıfı vb.)
Öğrencilerin gereksinimleri (her öğrencinin cebinde cep telefonu bulunan okullarda etik
ve güvenlik konuları ön plana çıkarken kırsal bir kesimde e-devlet, e-ticaret, uzaktan
eğitim vb. uygulamaların daha önemli hale gelmesi vb. )
BT öğretmeninin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve sağlanan olanaklar (farklı
programlama dilleri eğitimi, robot, lego ya da Mbot kitlerinin temin edilmesi, işbirliği
yapılabilecel kurum ve kuruluşlar vb.)
BTY derslerinin öneminin ve öğrenciye katkısının farkında ve bilincinde olunmaması
nedeniyle yapılan yanlış uygulamalar (BTY alanında destekleme ve yetiştirme
kurslarının (DYK) gereksiz bulunarak kapatılması, BT sınıflarının kapatılarak dağıtılması
vb.)

gibi çok çeşitli faktörler BTY dersinin işlenmesini olumsuz etkileyebilmektedir. Oysa bilişim
teknolojilerinin doğası dersin esnek bir öğretim programına sahip olmasını gerektirir. Önceki
öğretim programında yer alan; “Ancak asla buradaki kapsamla sınırlı kalınmaması gerektiği,
hedef kitlenin beklentileri ve gereksinimleri doğrultusunda bu önerilerin genişletilebileceği ve
güncellenebileceği unutulmamalıdır” ibaresinin yeni programda da yer alması önemlidir.

Çalışma, Kılavuz Kaynak Kitap ve Materyaller
Öğretmenler açısından belirsizliklerin giderilmesi ve duyulan rehberlik ihtiyacı adına kitap
beklentisi büyüktür. Fakat tek bir kitabın tüm ihtiyacı karşılayamayacağı öngörülmektedir. BT
sınıfı olan olmayan, etkileşimli tahtaya uygun ya da öğrenci seviyelerine göre çok çeşitli kitaplar
gerekeceği ortadadır. Fakat her kazanım için BT sınıfsız, ET tahtalı, İnternetsiz vb. etkinlik
örnekleri ve materyaller gruplanarak EBA vb. ortamda paylaşılması öğretmenler açısından daha
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faydalı bulabilir. Öğretmenlerin kendi örnek etkinliklerini de ekleyebilecekleri bir platform kısa
zamanda zenginleşecektir.
Ayrıca derse yönelik kaynak kitaplar incelendiğinde (çocuklar için robotik, Scrath, Tinkercad,
Kodu Game Lab, App Inventor vb.) bir yılda çok sayıda kitabın kullanımının fayda sağlayabileceği
bunların tek kitapta sunulmasının ve güncel tutulmasının pek mümkün olmadığı kaynak kitap
önerme ve BT sınıfı kitaplığı kurulması vb. önerilerin değerlendirilmesi gerekmektedir.
Kesf@ projesi örneğindeki gibi, kart, afiş, çalışma yaprakları, öğretmen kılavuzu, sunu, video vb.
her koşuldaki okulun ihtiyaçlarına göre tercih edilebilen materyaller sağlanması önemlidir.

Filtreler
Youtube, Facebook, Twitter Gmail, Google Drive gibi artık tartışmasız hayatın parçası olan
uygulamaların okullarda kullanılması mümkün olamamaktadır. Buna benzer pek çok uygulama
da MEB filtresine takılmakta ya da bu uygulamalardan verim alınamamaktadır. Örnek olarak
Gmail üzerinden eposta atmak teknik olarak mümkünken pratikte mümkün olamamakta,
Tinkercad, App Inventor, Powtoon, Toondoo gibi derste kullanılan sitelere kayıt olmak için
eposta adresine gelen postaların onaylanmasında bile sıkıntılarla karşılaşılmaktadır.
Merkezi sınavlar
TEOG gibi merkezi sınavlarda derse ilişkin soru bulunması durumunda dersin veli öğrenci
açısından daha önemli görüleceği inancı vardır. Bununla beraber sınav sisteminin zaten bir
yanlış olduğu ve bu yanlışın genişletilmesinin derse ve öğrencilerin öğrenme etkinliklerine
büyük zarar vereceği yönündeki görüşler de dikkate değerdir. Ayrıca merkezi sınavlarda süreç
ve ürün değerlendirmesi yapılabilmesi mümkün gözükmemektedir. Dersin sınavlarda yer alması
durumunda özel sektörün dersi ve öğrenci beklentilerini olumsuz etkileyecek girişimlerde
bulunabileceği, dezavantajlı kesimin bu durumdan daha da mağdur olabileceği, dijital uçurum
sebebiyle fırsat eşitliğinin sağlanmasının zorlaşabileceği, okul yönetimlerinin ve velilerin
derslerinin TEOGa yönelik işlenmesi yönünde baskı yapabileceği gibi faktörler dikkatle
değerlendirilmelidir.

İlave Seçimlik Dersler, Kurslar, Ders Dışı Eğitim Çalışmaları
Bilişim teknolojisi dersinde bu alana yönelen çocukların ilerleyip gelişebilmeleri için ilave
seçimlik derslere ihtiyaç duyulmaktadır. 7.ve 8. sınıflarda dersin zorunlu olması hatta ilave
seçimlik dersler, DYK kursları ve ders dışı eğitim çalışmaları (egzersiz) ile öğrencilerin ilgi
alanlarının desteklenmesi zaruridir. Özellikle 7. ve 8. sınıflarda yer verilen konuların sadece
seçim yapacak öğrenciler tarafından işlenebileceği diğer öğrencilerin bu kazanımları
edinemeyecek olması öğrencilerin bir kaybı olacaktır.
Ayrıca illerde yeni yeni başlayan yarışma ve festivallerin tüm yurtta yaygınlaştırılması, tanıtım
çalışmalarının yürütülmesi, Bakanlık tarafından koordine edilmesi ve ödüllendirilmesi önemli
bir hareket başlatacaktır.
Süreklilik
Dersin 1-4. sınıflardaki belirsizliği ve seçimli olma durumu sebebiyle bazı tekrarlara yer verildiği
görülmektedir. Öğretim programındaki sürekliliğin sağlanması ve öğrencilerin yeni öğrenme
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alanlarına ilişkin gereksinimlerinin karşılanması yönünde düzenlemelerin yapılması gerekli
görülmektedir.
Uygulama Beklentisi
Öğrencilerin bilişim teknolojileri alanına ilişkin ilgi ve beklentisi büyüktür. Bu beklentilerin
kaynağında çağın ihtiyaç duyduğu öğrencilere kazandırılması gereken beceriler ve merak
yatmaktadır. Dersin teorik olarak işlenmesi, öğrencilerin gereksinim ve beklentilerinin
karşılanamamasına, öğrencilerde derse karşı isteksizlik ve derse yönelik olumsuz tutumun
oluşmasına yol açabilir. Özellikle devlet okullarındaki kısıtlı olanaklarla dersin yürütülmeye
çalışılması öğrencinin ilgisinin her daim güçlü tutulmasını zorlaştırmaktadır.
Dersin uygulamalı olarak yürütülmesi esastır. Bu amaçla öğrencilerin program kullanma
yönündeki beklentilerinin karşılanması için öğretmenlere de ufuk açıcı örnekler ve
güdülenmeler sunmak gerekmektedir. Dersin yönetici, öğretmen ve veli tarafından
anlaşılabilmesi ve mevcut kaynakların ders olanaklarını geliştirmek üzere aktarılabilmesi, yeni
kaynak arayışlarına gidilmesi ancak bu konuda motivasyonu yüksek öğretmenlerin özverisi ile
mümkün olmaktadır.
İşbirlikli Öğrenme Ve Paylaşım Ortamları
BT öğretmenlerinin alandaki hızı değişmeler sebebiyle yeni öğretim programı ve alandaki
yenilikler hakkında kişisel ve mesleki gelişimlerinin sağlanması gereklidir. Devlet okullarında
16.500 civarı BT öğretmeninin görev yaptığı dikkate alındığında bu kişilerin hizmetiçi eğitim ya
da uzaktan eğitim yoluyla gelişimlerinin desteklenmesi daha önce bahsedilen şekilde
motivasyonlarını arttırmakta yeterli olmadığı görülmektedir. Bu konuda tüm illerde özellikle
seminer dönemlerinde BT öğretmenlerinin o illerin başarılı ve özverili öğretmenlerinin grup
başkanlığında bir araya gelerek bilgi, beceri ve deneyim paylaşımlarında bulunmasının
sağlanması işbirliği, iletişim ve sinerji açısından çok daha etkili olacaktır.
Ayrıca web güncesi hazırlarken içeriğin Türkçe Dersinde oluşturulmuş olması örneğindeki gibi
disiplinler arası işbirliği de özellikle nitelikli ürün çıkarmak için daha önemli hale gelmektedir.
Öğrenciler açısından da farklı okul ve grupların kodlama kampı, teknoloji gezisi, festival ve
yarışma gibi ortamlarda bir araya gelerek işbirliğinin sağlanması dersin etkisini ve öğrenmeyi
arttıracaktır. Öğrencilerin ekrandan ve akrandan öğrenme kültürlerine uygun olarak Youtube
kanallarında ürün paylaşmaları, web günceleri siteleri oluşturmaları kısaca üreten bir öğrenme
kaynağına dönüşümlerinin sağlanması desteklenmelidir.

Bakış Açısı
Elektronik atıklar her geçen gün daha büyük bir problem haline geliyorken öğretim
programında bunların geri dönüşümü ve etkileri konularında bilgi verilebilmelidir.
Sosyal medya filtreli olsa da öğrencilerin bu kavramları ve simgelerini tanımaları, ne işe
yaradıklarını bilmeleri ve temel olarak farkındalıkları önemlidir. 5. sınıfta Router vb. cihazlar
yerine sosyal medya Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp gibi platformalar,
bunların ülke ekonomisine katkıları ve dünya üzerindeki önemi konularının işlenmesi
değerlendirilebilir. Ayrıca 5. sınıfta elektronik ortamda veri yönetiminde petabayta kadar temel
kapasite birimleri verilebilir.
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Web güncelerinden bloglar ya da Google Sites ve 3B tasarım gibi konular 8. sınıftan çok daha
önce öğrencilerin beceri düzeylerine uygun olarak ilgi alanlarına girmektedir. Bu konuların daha
önce işlenmesi ve öğrencilere kişisel gelişimleri için süre verilmesi önemlidir. Dersin zorunlu
olmadığı sınıflarda okutulması durumunda ise dersi seçmeyen öğrencilerin bu önemli
konulardan mahrum kalması anlamına gelecektir.
Pivot vb. 2b animasyon programları da 6. sınıf öğrencileri için basit kaçabilmektedir.
Öğretmenlerin alternatif video+animasyon+sunu karışımı programlara yönelmesi mümkün
olabilmelidir. Video ve 2b animasyon konusunun bir başlık altında bütün olarak 5. sınıfta
verilmesi öğrenciler için daha uygun olacaktır. Tablolama programı 6. sınıfa alınarak yerine
video düzenleme konulabilir. Öğrenci seviyesine daha uygun olacak ilgilerine daha fazla hitap
edecektir.
Tablolama programı ise 6. sınıfta işlenebilir. 6. sınıfta araştırma başlığında da güncellemeye
gidilerek Google Drive/Form, Kahoot vb. anket/ölçek/quiz oluşturma uygulamalarının
kullanılması iki konunun birbirini tamamlamasını sağlayacaktır.
Engelsiz bilişim vb. duyarlılık konularının öğretim programında yer bulması küçük yaşlarda bu
bilincin oluşturulması adına önemlidir.
5. sınıfta İnternet adreslerinin oluşumunu ve yapısını anlar kazanımında internet adresleri URL,
alan adı uzantıları ve ülke kodları şeklinde bir bütün olarak verilmelidir. 7. sınıftaki HTTPS
buraya eklenmelidir.
Artırılmış gerçeklik, yapay zekâ uygulamaları vb. konular da öğretim programında ayrı bir başlık
altında verilebilir.
6. sınıfta dosya uzantıları vermek yerine 5. sınıfta dosya yönetimi başlığında temel dosya türleri
ve uzantıları verilebilir. Ardından her programda o programın uzantısı verilerek önceki
öğrenmelerin de tekrarı sağlanabilir. Kelime işlemci, resim, video gibi dosya uzantıları 5. sınıf
boyunca derslerde bahsi geçecek konulardandır.
Her yıl güncel/yeni teknolojilerin araştırıldığı ve paylaşıldığı, nesnelerin interneti, bireysel
sanayi, sanayi 4.0 gibi yeni terimlerin aktarıldığı, bu yıl teknolojinin getirdikleri vb. ayrı bir
başlıkla etkinlik gerçekleştirebilecekleri (afiş-site-sunu-blog-video vb. öğretmenlerin o yılki
kazanımlarla ilişkilendirecekleri) bir süre planlanmalıdır. Bilişim teknolojilerinin günlük
yaşamdaki önemini değerlendirir başlığı altında buna gönderme yapılabilecek olsa da ayrı bir
başlıkta verilmesi daha faydalı olacağı düşünülmektedir.
Ağ topolojileri ve ilgili donanımın 7. ya da 8. sınıfta verilmesinin daha uygun olacağı
düşünülmektedir.
Öğrenciler ile öğretmenler arasındaki temel iletişim aracını eposta oluşturmaktadır. Ders
materyallerinin ve duyuruların paylaşılması, ürün toplanması ve kullanılacak sitelere kayıt
olunması eposta adresleri ile mümkün olmaktadır. Bulut bilişim eposta adresi ve EBA dosya vb.
uygulamalar öğretmenler tarafından ilk fırsatta verilmek istenebilir.
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