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katanlar için çalışmaya devam eden BTE Derneği üyelerine, bu zor süreçte her seferinde çalışkanlıkları, güvenilirlikleri, nitelikleri, problem
çözme becerileri, birlik beraberlikleri ile defalarca kendilerini ispatlayan, Yönetim/Denetim
Kurulu üyelerine ve İl Koordinatörlerimize, eğitimi desteklemenin eğitimcileri desteklemekle
mümkün olduğunun bilincinde olan tüm kurum
ve kuruluşlara, geleceğin bu öğretmenler ile şekillenebileceğine olan inancımızı yeniledikleri
için teşekkür ediyorum.
Burcu Yılmaz
Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Teşekkür ederiz
Gönüllülük esasıyla Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
çatısı altında bir araya gelen ülkenin en değerli Bilişim Teknolojileri Eğitimcilerine, tüm zorluklara rağmen karşılıksız, çıkarsız üretmeye, alana değer katmaya ve alana değer katanlar için çalışmaya devam eden BTE Derneği üyelerine, bu zor
süreçte her seferinde çalışkanlıkları, güvenilirlikleri, nitelikleri,
problem çözme becerileri, birlik beraberlikleri ile defalarca
kendilerini ispatlayan, Yönetim/Denetim Kurulu üyelerine ve İl
Koordinatörlerimize, eğitimi desteklemenin eğitimcileri desteklemekle mümkün olduğunun bilincinde olan tüm kurum ve
kuruluşlara, geleceğin bu öğretmenler ile şekillenebileceğine
olan inancımızı yeniledikleri için teşekkür ediyorum.
Burcu Yılmaz
Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Teşekkür ederiz
Gönüllülük esasıyla Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği çatısı altında bir araya gelen ülkenin en değerli Bilişim Teknolojileri Eğitimcilerine, tüm zorluklara rağmen karşılıksız, çıkarsız
üretmeye, alana değer katmaya ve alana değer
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Bilişim
Teknolojileri
Eğitimcileri
Derneği
Hakkında
Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği (BTE
Derneği), bilişim teknolojileri eğitimcilerinin, eğitimde teknoloji kullanımı üzerine çalışanların,
alanın gereksinimlerinin karşılanması ve ilgili
teknolojilerin doğru ve etkili kullanılması konularında proje üreten kişilerin üye olduğu bir sivil
toplum kuruluşudur. Merkezi Ankara olan derneğimiz 2012 yılında kurulmuştur.

ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, teknoloji kültürünün ülkemizde gelişmesi adına çalışmalar
yapmak ve bu alanda yapılan çalışmalara
destek sağlamak amacıyla;
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulusal Zümre Toplantıları
Atölyeler
Çalıştaylar
BT Eğitimcileri Buluşmaları
Eğitimler
Paneller
Webinarlar
Etkinlikler

düzenlenmektedir. Ayrıca, kurduğu ekiplerle ve
komisyonlarla proje, araştırma, kamu-oyu oluşturma, farkındalık arttırma ve ödül süreçleri yürütmekte, alanın ihtiyaç duyduğu materyal, kitap, program, içerik üretilmesine destek olmaktadır.

BTE Derneğinin, 64 ilden 450 aktif üyesi, yurdun her köşesinden 4000 eğitimcinin yer aldığı
etki alanı ve illerdeki üyeleri tarafından ulaşabildiği bir iletişim ağı bulunmaktadır. BTE Derneği
bünyesinde, meslektaşlarının saygı ve takdirini
kazanmış, kendi illerinde önemli çalışmalar yürüten alanın en önemli isimlerini barındırmaktadır.
Bilişim Teknolojilerinin eğitimde kullanılması,
eğitsel çalışmalara uyarlanması, dünyadaki yeniliklere göre geliştirilmesi, bu süreçte gerek duyulan rehberlik ve eğitim hizmetlerinin sağlanması, yaşanan sorunların çözülmesi ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlara destek verilmesi
yönünde çalışmalar yürüten BTE Derneği, üyeleri ve iletişim alanında bulunan eğitimciler ile gönüllülük esaslı faaliyetler gerçekleştirir.
BTE Derneği, etki alanındaki kişilerin iletişimini,
mesleki dayanışmasını, birlik ve beraberliğini
sağlamak, mesleki, kültürel ve toplumsal yönlerden gelişmelerine yardımcı olmak, ilgili kurum
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Ulusal Zümre
Toplantıları
Zümre Nedir?
Aynı dersi okutan öğretmenler zümre olarak tanımlanır. Zümreler ve zümre toplantıları eğitimi
planlamak, koordine etmek, eğitim öğretimin kalitesini yükseltmek, eğitim ile ilgili görüş ve öneriler geliştirmek, aynı alanlar ve öğretmenler
arasında iletişim, uyum, iş birliği sağlamak amacıyla oluşturulmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı
zümre toplantılarını kendi kurumsal yapısı içerisinde öğretmenler arasında, okul zümresi, ilçe
zümresi ve il zümresi olarak planlamaktadır.

Neden Ulusal Zümre?
BTE Derneği olarak bizler; zümre toplantılarının
ulusal -hatta uluslararası- bir yaklaşımla ve aynı
branş öğretmenlerinin yanı sıra alanın önemli
isimlerinin, akademisyenlerinin, il koordinatörlerinin, ilgili sektör ve sivil toplum temsilcilerinin,
eğitim yöneticilerinin ve disiplinler arası çalışmalar için ilgili temsilcilerin katılımıyla çok paydaşlı bir zirve olarak yapılması gerektiğine inanmaktayız. Ulusal zümreler; eğitim öğretimde
birliğin sağlanması, toplumsal ihtiyaçlarımızın
tespiti, yol haritalarının belirlenmesi, iyi örnekle-
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rin yaygınlaştırılması, sürekli mesleki gelişimin
sağlanması, problemlere getirilen çözüm önerilerinin değerlendirilmesi, yeni çalışmaların planlanması, mevcut çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması, ihtiyaç duyulan araştırmaların
yapılabilmesi, sadece öğretmenler arası değil
akademi, sektör ve farklı okul türleri arasında iş
birliği ve iletişimin arttırılması açısından önemlidir. Çok paydaşlı kapsamlı ulusal bir zümrenin,
eğitim-öğretim niteliğinin artırılmasına katkısı
büyük olacaktır.

BTE Derneği Ulusal Zümresi
Ulusal bir iletişim ve etki alanına sahip olan BTE
Derneğinin, akademisyen, öğretmen, yönetici
ve bilişim sektöründen üyeleri bulunmaktadır. İllerde temsilci ve irtibat noktaları bulunan Derneğimiz, zümre toplantıları öncesinde Ankara,
Bolu, Kastamonu ve Kütahya atölye çalışmaları
düzenlemiş, bu atölye çalışmalarında MEB Yeğitek, Kütahya MEM vb. kurum ve kuruluşların
desteğinden, Ankara/Gazi Üniversitesi, Bolu/Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kütahya/Dumlupınar Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitelerinin ev sahipliğinden yararlanmıştır.
Toplamda 400 kadar eğitimcinin bir araya geldiği atölye yapısı 2018 yılında geliştirilerek,
çok paydaşlı bir zümre toplantısı yapısına geçilmesine karar verilmiştir.
İlk olarak 30 Ağustos - 1 Eylül 2018 tarihlerinde
Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen ulusal
zümre toplantının ikincisi 28-30 Ağustos 2019
tarihlerinde Afyon’da gerçekleştirilmiştir

Ulusal Zümre toplantıları tamamen gönüllü katılımcılarla organize edilmekte ve gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple zümre toplantıları, sivil
toplum kuruluşu olarak topluma faydamızın artması, eğitimciler arasında sivil toplum bilincinin
gelişmesi, iş birliği ve iletişim kültürünün yaygınlaşması, gönüllülerin ortak karar alma ve karar
sürecine katılmaları açısından da büyük öneme
sahiptir. Gönüllülerden oluşan bu etki alanı, sürdürülebilirliği ve yaygınlığı yüksek projeler gerçekleştirilmesine olanak tanır. Ulusal Zümre
toplantıları tüm alanlara örnek olacak nitelikte
nitelikli iş birliği ortamı sağlamaktadır.
“Ulusal Zümre Toplantısına katılan eğitimciler
kendi masraflarını karşılayarak, gönüllü olarak
çalışmalara destek vermektedirler”
gönüllü: bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü
yokken isteyerek üstlenen
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2. Ulusal Zümre
Genel Bilgiler
Akademisyen, ortaokul, lise, halk eğitim, özel okulda görev yapmakta olan 111 bilişim teknolojileri eğitimcisi toplantıda hazır bulunmuş, verilen gündem tartışılmıştır. Zümreye katılan eğitimcilerin 56’sı kadın, 44’i erkektir. Katılımcıların %71’1 BTE Derneği üyesidir. Katılımcıların 35.2’si 31-35 yaş, 31.9’ü 3640 yaş, 20.9’u 26-30 yaş, %6’sı 20-25 yaş, %5.5’i ise 41 yaş ve üzerinde olduklarını belirtmiştir. Eğitimcilerin % 34.1’i 10-15 yıl, %26.4’ü 5-10 yıl, %19.8’i 5 yıldan az, %18.7’si 15-20 yıl, %1.1 20 yıldan fazla
mesleki kıdeme sahiptir.

Mesleki Kıdem
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1,1
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Eğitimcilerin %80.2’si devlet okullarında görev yapmaktadır. Öğretmenlerin Eğitimcilerin görev yaptıkları
kurum türüne göre dağılımları aşağıda verilmiştir.
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Katılımcılarla zümre sonunda zümre değerlendirme formu paylaşılmış, 91 katılımcı zümre
değerlendirme formunu doldurmuştur. Eğitimcilerin zümreye verdikleri değerlendirme puanları aşağıda
verilmiştir.

Katılımcıların Zümreye Verdikleri Değerlendirme Puanları
35
29

30
25

22

23

20
15
15
10
5
1

1

5

6

0
1

2

3

4

7

8

9

10

18.00’da biten zümre programlarının devamında gönüllülerle akşam atölyeleri yapılmıştır. Katılımcıların
%76,9’u akşam atölyelerine katıldıklarını belirtmişlerdir.
Ayrıca katılımcılara 2020 Ulusal Zümre Toplantısına katılma durumları sorulmuştur. Katılımcıların
%86,8’i başvuru yapmayı düşündüklerini belirtmiştir.

2020 Ulusal Zümre Toplantısına
başvurmayı düşünüyor musunuz?
100
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80
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20
0
Evet

Belki

Hayır

Katılımcılardan ayrıca 2.Ulusal Zümre Toplantısının güçlü ve zayıf yönlerini belirtmeleri istenmiştir.
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Zayıf yönler;

Güçlü yönler:

Zamanlamaya ve planlamaya uyulamaması,
zümre kararlarının alındığı oturumun ilk güne
alınarak daha sağlıklı yürütülmesi gerektiği
önemli hususlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca zümre grubu içerisindeki değerli
meslektaşlardan daha fazla faydalanma fırsatı
gerektiği, atölyelerde konuların daha derinlemesine işlenebileceği hatta gün sayısının arttırılarak atölyelerin günlere yayılabileceği yönünde
görüşler bildirilmiştir. Eğitimciler, paralel atölyelerin hepsinden yararlanmak istediklerini, giremedikleri atölyelerle ilgili olarak “merak içinde
kaldık”larını ifade etmişlerdir. Meslek liselerine
ilişkin özel oturumlar ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.
Zümre programı içerisinde verilen ödüllerin sahiplerinin sunum yapması, Zümre yeri olarak
ulaşım kolaylığının önemli olduğu ve otel şartlarının daha iyi olabileceği ifade edilmiştir.

Zümrenin en güçlü yanının gönüllü katılımcıların nitelikli olması ve BTE Derneği tarafından
oluşturulan samimi ortam olduğu belirtilmektedir. Birliktelik ruhu, dayanışma, paylaşıma açıklık, hoşgörü, özveri, alanına hakim eğitimciler ile
iletişim paylaşım imkanı, isteklilik, içtenlik, birliktelik, samimiyet, güncel konularda farkındalık
sağlanması, akademisyenlerin sürece dahil olması, farklı illerden katılımcıların aynı ortamda
buluşması, yardımlaşma ruhu, gündem maddelerinin seçimi, alanın gittiği yönün işaret edilmesi, bilgi ve deneyim konusunda güçlü birbirini
destekleyen ekip, zengin program, pozitif atmosfer, bilgi paylaşımının nitelikli olması, heveslilik, idealistlik, güncellik, fedakârlık, katkı
sunmaya isteklilik, olgunluk, alanında uzman
eğitimciler, alanın önemli isimlerini tanıma fırsatı, fikir deneyim paylaşım ortamı sunulması,
arkadaşlık, sürekli mesleki gelişimin benimsenmesi, açıklık, gibi zümrenin güçlü yönleri ifade
edilmiştir.

Zümre Programı
Toplantıda zümre gündemi tartışılmış, BTE
Derneği Alana Katkı ve Teşvik ödülleri takdim
edilmiş, “Okullarda Cep Telefonu Kullanımı konulu” münazara gerçekleştirilmiş, ayrıca sunumlara, atölyelere, farkındalık seminerlerine
ve meslektaş iş birliklerine imkan sağlanmıştır.
Gündüz programlarının yanı-sıra gece atölyeleri
meslektaş paylaşımları gönüllülerle devam
etmiştir. Genel içerik aşağıda paylaşılmıştır.

Seminerler
Güvenli İnternet
Dr. Mustafa Küçükali
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Güvenli İnternet Daire Başkanı
İnsansız Hava Araçları
Mahmut Samet Sayım
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı

Dijital Oyunlar
Dr. Ahmet Çubukçu
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Öğretim Üyesi
Proje Yazma
Arif Vatansever
BTE Derneği Balıkesir İl Koordinatörü
Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Yazma
Ümit Yel
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Yazma
Yunus Emre Avcı
Balıkesir Bilsem

Atölyeler
Yapay Zekaya Giriş
Fuat Beşer
Deep Learning Türkiye desteği ile
Dijital Oyun Geliştirme Atölyesi
Unity
Simsoft desteği ile
Drone Atölyesi
Baby Bonomo
Ape Drone desteği ile
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Robotik Kodlama Atölyesi
Vex
EducatHub desteği ile
Robotik Atölyesi
Cumhur Torun
BTE Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Okullarda Cep Telefonu Kullanımı
Robolink ve Robotistan desteği ile

Çer Çöp ile STEM/ Arduino
Serhat Kağan Şahin
BTE Derneği Ankara İl Koordinatörü

Moderatör
Dr. Tuğra Karademir
BTE Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Sinop Üniversitesi

Sanal/Artırılmış Gerçeklik
Arif Vatansever
BTE Derneği Balıkesir Koordinatörü

Armağan Çevik Çakal
Ankara

Dr. Emin Korkusuz
Necatibey Eğitim Fakültesi BÖTE

Aylin Er
Mersin

Dans Eden Robotlar /Otto
Cumhur Torun
BTE Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Canan Akyol Altun
Ankara

Serhat Kağan Şahin
BTE Derneği Ankara Koordinatörü

Meslektaş Paylaşımları
Kodlamanisa Projesi
Aslı Yıldırımgil
Kodlamanisa Proje Ekibi

Emine Saraç
Rize
Esin Burcu İliş
İstanbul
İsmail Altıntaş
Adana
Sevcan Narin
Antalya

Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar
Bekir Çelen,
İstanbul

Zeki Erdem
Karabük

Murat Koçali
Ankara

Ödül Töreni

Onur Ağırman
Yalova
Aslı Çakmak
İstanbul
Akıllı Çiftlik Uygulaması
Beytullah Çiçek
BTE Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Kodlama Öğretim Araçları
Murat Kadir Yetkin
BTE Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
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Münazara

Alana Katkı
Teşvik/Yaratıcı Çözümler

BTE Derneği
Ödülleri
Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği tarafından alanda yapılan çalışmaları, alana sunulan
katkıları ve eğitimcilerin çalışmalarını takdir ve
teşvik edip yaygınlaştırmak adına iki tür ödül verilmektedir. 2019 Ulusal Zümre Toplantısında
üçüncüsü yapılan tören ile ödüller sahiplerini
bulmuştur.

3. Teşvik / Yaratıcı Çözümler
Ödülleri
Teşvik/Yaratıcı Çözümler Ödüllerine eğitimciler
başvurur ya da aday gösterilebilir. Nihat Bal
Ömer Çöklü Serkan Kocaçil Sinan Ürün, Taner
Yörü Ümit Yel ve Zeynep Sağlam’ın finalist olarak yer aldığı Teşvik/Yaratıcı çözümler ödülleri
BTE Derneği üyelerinin oylarıyla belirlenmiştir.

SerhatKağan
KağanŞahin
Şahin/ Birincilik
/ Birincilik
Ödülü
Serhat
Ödülü

3. Alana Katkı Ödülleri
Alana Katkı ödülleri ise Yönetim Kurulu ya da
Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen çalışma grubu/komisyon tarafından belirlenir.
Dr.
Mustafa
Küçükali
Dr.
Mustafa
Küçükali
Bilgi
Teknolojileri
veve
İletişim
Kurumu
Bilgi Teknolojileri
İletişim
Kurumu
Güvenli
İnternet
Dairesi
Güvenli
İnternet
Dairesi
Belma Karanlık Tuna / İkincilik Ödülü
Belma Karanlık Tuna / İkincilik Ödülü

Buğra Ayan
Cumhurbaşkanlığı
Bilişim Uzmanı
Buğra Ayan
Cumhurbaşkanlığı
Bilişim Uzmanı

Saygın Özgür Öztunç / Üçüncülük Ödülü
Saygın Özgür Öztunç / Üçüncülük Ödülü
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Zümre Gündemi
Ulusal Zümre Toplantısı öncesi gündem dernek
üyeleri ve etki alanımızdaki diğer eğitimciler ile
paylaşılmış, çevrimiçi bir form üzerinden görüş
ve öneri iletmeleri sağlanmıştır. Ulusal Zümre
Toplantısında da gündem 111 eğitimcinin 8
gruba ayrıldığı masalarda odak grup yöntemiyle
görüşülmüştür. Her gündem maddesi için görevlendirilen bir moderatör ve bir raportör masalar ile ayrı ayrı kendi gündemini görüşmüştür.
Eğitimcilerin form aracılığı ile ilettikleri ve odak
grup görüşmeleri ile toplanan görüşler derlenmiştir.

Gündem Maddeleri
* Dijital oyunlar
* Öğrenci bilişim ağı ve ekosistemi
* Ülkemizdeki robotik ve kodlama eğitimleri
* Öğretmen ve öğrencilerin dijital yeterlikleri
* Stem ve disiplinlerarası iş birliği
* Bilişim Teknolojileri eğitiminde niteliğin
arttırılması
* Güvenli internet, sosyal medya ve siber
güvenlik eğitimi
* Mobil öğrenme ile eğitimde dijital dönüşüm
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Ali Bahadır
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Raportörler
Fatoş Bölükbaşı
Esin Burcu İliş
Canan Akyol Altun
Ömer Çöklü
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bile dijital oyunlar konusunda iletişim kurmaya
istekli oldukları belirtilmiştir.

Gündem 1
Dijital oyunlar
Oyun tüm çocukların hatta büyüklerin en sevdikleri uğraşlardandır fakat günümüzde oyunların dijital olanları çok önemli bir konu haline gelmiştir. Geçtiğimiz yıl 138 milyar doları geçen ticari oyun sektörü büyümeye devam ederken
oyun bağımlılığının geldiği boyutlar dikkatleri
üzerine çekmekte ve kaygı uyandırmaktadır. Bilişim Teknolojileri eğitimcileri dijital oyun dünyasını bir bilişimci, eğitimci, veli ya da oyuncu olarak farklı açılardan takip etmektedir. Ulusal
Zümrede 5 odak grup masasındaki eğitimciler
dijital oyunlar gündemini tartışmışlardır.
Eğitimciler dijital oyunların, “Topcu” ve “Popcu”
olmaktan, “Youtuber” ve “E-sports Oyuncusu”
olma yönünde değişim gösteren günümüz öğrencileri ile iletişim kurmanın, diyalogları sağlamlaştırmanın, ortak paydada buluşarak yakınlık kurmanın bir yolu olarak düşünülebileceği
ifade edilmiştir. Ulaşılamayan, iletişime kapalı,
içe dönük, sessiz olarak tanımlanan çocukların

Çocukların oynadığı oyunlar hakkında öğretmenler görüşlerini belirtirken, “eğitsel oyun” ve
“eğitimde oyunlaştırma” kavramı üzerinde düşünceler paylaşılmıştır. Çocuklara alternatif olarak sunulabilecek piyasadaki oyunlar değerlendirilmiştir.
Eğitimciler, dünyanın en önemli sektörlerinden
biri haline gelen dijital oyun sektörünün, oyun
geliştiren firmalara hem maddi hem manevi bir
güç kazandırdığına dikkat çekmiştir. Bu güç ile
firmaların, en nitelikli kişileri istihdam edebildiği,
kalabalık ekiplerle çalışabildiği, “eğlenceli”, “sürükleyici”, “başından kalkması zor” (vb.) oyunlar
geliştirebildiği vurgulanmıştır. Eğitsel oyunların
ise genelde sınırlı kamu kaynaklarıyla geliştirildiği, üstelik öğrenciler tarafından eğlenceli bulunmadığı, genelde doğrudan bilgi aktarmaya
ya da bilgiyi sınamaya dayalı olduğu konusuna
dikkat çekilmiştir. Dünyanın en zeki beyinlerini
işe alan şirketler, bir oyuncuyu nasıl daha fazla
oyunda tutabiliriz, nasıl daha eğlenceli oyun geliştirebiliriz gibi konularda arge çalışması yaparken, piyasadaki eğitsel oyunların böyle bir güçle
rekabet edebilmesi eğitimciler tarafından pek
mümkün bulunmamıştır.
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Eğitimciler otokontrol geliştirememiş, zaman yönetimi konusunda yeterli beceriye sahip olmayan öğrencilerin dijital oyunlardan görebileceği
en büyük zararın “aşırı kullanım” olduğunda
hem fikirdirler. Aşırı kullanım ile doğru orantılı
ilişki gösteren bağımlılıkların bir sebep değil, aslında aile ile kalitesiz zaman geçirme, sağlıklı olmayan sosyal ilişkiler, üretime katılmama, başarı güdüsünü tatmin edememe gibi durumların
bir sonucu olduğu vurgulanmıştır. Cep telefonu,
bilgisayar gibi cihaz sahipliğinin yüksek olduğu
ülkemizde, dijital oyunlar kolay ulaşılabilir ucuz
bir eğlence kaynağıdır. Özellikle büyük şehirlerde güvenli oyun alanlarına ulaşamayan çocuklar için, aileler tarafından ev ortamında nispeten güvenli eğlence olarak sunulduğuna,
hatta çocukların ekranlar tarafından büyütüldüğüne, bunun da alışkanlık kazandırdığına işaret
edilmiştir. Sorunun asıl kaynağı olan ailelerin,
çocuklarına sınırlar koyarak, takibini yaparak,
oynadığı oyunları beraber oynayarak, çözümün
parçası olması konusunda görüşler paylaşılmıştır. 5. sınıftan önce BT dersi ya da BT öğretmeni
ile çalışma fırsatı sağlayamadığımız çocuklarımızın ekran başında faydalı etkinliklere yönlendirilmemesi durumunda alışkanlıkların daha kötüye gideceği konusunda ortak endişeler dile
getirilmiştir.
Cinsiyetin oyun tercihlerini belirlediği, erkeklerin
dijital oyunlara daha ilgili, rekabete dayalı oyunlara daha meraklı olduklarını gözlemlediklerini
iletmişlerdir. Ayrıca eğitimcilere göre bulunulan
bölge ve sahip olunan imkanlar da oyun tercihlerini etkilemektedir.
Mekan kavramından bağımsız olarak iletişim
kurmanın bir yolu olan dijital oyunların, iletişime,
sayısal okuryazarlığa, algoritma geliştirmeye,
stratejik düşünmeye, el göz koordinasyonuna,
İngilizce öğrenmeye, başarı güdüsünün tatminine, takım çalışmasına vb. katkısı olduğu belirtilmiştir. Kodlamaya meraklı olan öğrencilerin
daha çok strateji oyunları oynadıkları, oyun oynayan bir öğrencinin ilerde iyi bir yazılımcı, iyi
bir oyun geliştirici, iyi bir bilişimci olabileceği öğretmenler tarafından gözden kaçırılmaması gereken bir görüş olarak paylaşılmıştır. Öğretmenler mezun öğrencileri üzerinden deneyimlerini
paylaşmışlardır. BT eğitimcilerinin durumu “bağımlılık” gibi popüler ve dar bir perspektiften de

13

ğil tüm yönleriyle değerlendirmeleri gerektiği
ifade edilmiştir. Okullarda genelde rehberlik servisleri tarafından sadece bağımlılık perspektifinden çalışmalar yürütüldüğü, bu konularda BT
öğretmenleri ile gerektiği kadar iş-birliği yapılmadığı bu sebeple yürütülen çalışmaların etkisinin düşük olduğu görüşleri paylaşılmıştır.
Öğrencilerin yıldız toplama, level atlama, birinci
olma ile tatmin etmeye çalıştıkları başarma güdüsünün oyun geliştirme, oyun tasarlama, kalıcı
ürün ortaya koyma gibi olumlu amaçlar için kullanılmasının daha etkili bir bağımlılık mücadele
şekli olabileceği ifade edilmiştir.
Dijital oyun geliştirmenin programlama, kurgulama ve tasarım becerisi başta olmak üzere uzmanlık ve ekip çalışması gerektirdiği, bu alanda
uzmanlaşmış meslektaşlarımıza büyük ihtiyaç
duyulduğu
tüm
katılımcıların
dikkatine
sunulmuştur. Dijital oyun sektörünün ihtiyaç
duyduğu kişilerin yetiştirilmesinin önemi ve ülke
ekonomisine katkısı değerlendirilmiştir.
Kimi zararlı yazılımların/sözde oyunların ya da
çocukların gelişim düzeyine uygun olmayan
oyunların bilinçlendirme çalışmalarında, medyada, seminerlerde hatta okullarda çocukların
merak duygusunu cezbederek reklamının yapıldığına dikkat çekilmiştir.
Okulda oyun sohbetleri, oyun oynama günleri,
oyun tasarımı yarışmaları, oyun tasarımcılarının
okullara davet edilmesi, oyun geliştiren firmalara düzenlenebilecek geziler vb. etkinlikler eğitimcilerle değerlendirilmiş, dijital oyunların müfredata nasıl entegre edilebileceği, etkileşimli
tahtalar ile uyumlu fiziksel aktiviteyi destekleyici
dijital oyunlar, e-sports takımları ve turnuvalar
hakkında görüşler paylaşılmıştır.

GÜNDEM 2
Öğrenci bilişim ağı ve
ekosistemi
BT alanında yüksek teknoloji ürünü geliştirebilecek nitelikli iş gücünün yetiştirilebilmesi için temel ve ortaöğretim kademesinde uygulanan
eğitim politikalarının ve sunulan imkanların yetersiz kaldığı görüşünde eğitimciler hem fikirdir
(gündem madde 6). Okul kulüplerinin neredeyse işlevsiz hale gelmesi, “ders dışı eğitim
çalışmaları” mevzuatının BT öğretmenlerinin BT
takımları çalıştırmasına imkan verecek şekilde
güncellenmemesi, BTY dersinden her kademede destekleme yetiştirme kursu açılamaması, 5. ve 6. sınıf düzeyi dışında yapılandırılmış bir BT eğitimi imkânı sunulamaması, hatta
BTY dersinin seçmeli olması sebebiyle okutulmaması gibi durumlar değerlendirildiğinde bu
ihtiyacın okul içinde karşılanması mümkün gözükmemektedir.
Eğitimciler, mevcut eğitim sistemi içinde ihtiyaçları karşılanamayan öğrencilerin, ilgi ve heyecanını kaybettikleri ya da, okul dışı ya da çevrimiçi
ortamlarda bireysel çabalarla arayışlara girdiği
görüşlerini paylaşmışlardır.

Oysaki üst düzey yeterlikler gerektiren bu alana
yönelen öğrencilerin, ilgi, yetenek ve becerileri
doğrultusunda, eğitimcilerin uzmanlığından,
rehberliğinden, yönlendirmelerinden yararlanmaları, mümkün olan en erken yaşta koçluk ve
mentorluk desteği almalarının kritik öneme sahip olduğu vurgulanmıştır.
BTE Derneği çatısı altında bir araya gelmiş eğitimcilere göre bu desteğin sağlanabileceği bir
eko-sistemde öğrencilerin bir araya getirilmesi,
belli alanlara yönelen öğrencilerin benzer gruplarla iletişimlerinin sağlanması, öğretmenlerin
yapılandırdığı bir eko-sistemde gelişim imkanı
bulmaları büyük fırsatlar yaratacaktır. Ekrandan
ve akrandan öğrenen olarak nitelendirebileceğimiz yeni neslin etkileşimini yükselterek ekip çalışması gerektiren proje ve girişimlerde iş birliği
yapabilecekleri ortamlar sunulabilir.
Öğrencilerin bireysel gelişiminin yanı sıra toplumsal, sektörel ihtiyaçların karşılanmasında da
öğrenci bilişim ağı ve oluşturulacak eko-sistem
faydalı olacağı paylaşılmıştır. Birbirinden haberi
olmayan grupların iletişim kurması sağlandığında aynı projede yer alıp, yeni girişimlerde bulunup, telif, patent hak etmeye değer fikirler geliştirip, takım çalışması yaparak gelecekteki şirketlerin ortaklıklarını şimdiden kurmalarına yardımcı olunacağı görüşleri sunulmuştur.
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Ayrıca eğitimciler, BTY derslerinin en uygun
şartlarda ve tüm kademelerde zorunlu olarak
verilmesine yönelik düzenlemelerin yapıldığı ve
nitelikli öğrencilerin yetiştiği varsayılan bir
durumda dahi öğrenci bilişim ağının önemli
olacağını vurgulamıştır.
Bilişim alanında
yetiştirilen nitelikli iş gücünün beyin göçü
yapması dikkate sunularak öğrencilerin rekabet
etme
gücümüzü
oluşturacak
şekilde
desteklenmesinin,
ortak
girişimlerde
bulunacakları ekosistemde yer almalarının artan bir ihtiyaç olabileceği ifade edilmiştir.
Dene-yap atölyeleri, bilim sanat merkezleri, tübitak bilim olimpiyatları, ulusal/uluslararası yarışma ve kamplar gibi bu öğrencilerin bir araya
getirilip fırsatlar sunulduğu ortamlar, sınırlı bir
öğrenci grubuna imkan sağlamaktadır. Oysaki
bu alana yönelebilecek ve bu alanda önemli başarılar elde edebilecek daha nice öğrenciler bulunduğu ve bazı öğrencilerin temel BT eğitiminden bile yoksun oldukları belirtilmiştir. BT alanında ilgisi, yeteneği ve becerisi olan öğrencileri
gerçek anlamıyla tanıyan, kapasitelerini, potansiyellerini ve yaratıcılıklarını gelişim özelliklerini
dikkatte alarak değerlendirebilecek olan kişilerin, onlarla birlikte dersleri yürüten öğretmenler
olduğu ifade edilmiştir. Bu konuda eko-sisteme
çeşitli şekillerde öğrenci seçimi yapılabileceği

15

belirtilmiş bu konuda öğrencilerin dersine girmeye devam eden BT öğretmenlerinin en uygun yönlendirmeyi yapacağı konusunda ortak
görüş dile getirilmiştir. Öğrenci bilişim ağına katılacak öğrencilerle yürütülebilecek etkinlik,
gezi, kamp, sektör deneyimi, gözlem, staj gibi
çalışmalar değerlendirilmiştir.
Ayrıca oluşturulacak öğrenci bilişim ağının başarısının eğitimcilere bağlı olduğu, eğitimcilerden oluşan bir komisyon kontrolünde; veli, öğrenci ve uzman etkileşimine olanak verecek, girişimlerin şirketlerin ortak çalışmaların temellerinin atılabilecek, yapıda olmasına, ekosisteme
dahil olacak öğrencilerin önce sanal ardından fiziksel ortamlarda bir araya gelmesine dikkat
edilerek oluşturulması yönünde öneriler dile getirilmiştir.

GÜNDEM 3
Ülkemizdeki robotik ve kodlama
eğitimleri
Son yıllarda artan bir ivme ile ülke geneline yayılan robotik ve kodlama eğitimlerinin, eleştirel,
stratejik ve analitik düşünme, problem çözme,
algoritma geliştirme, muhakeme, karar verme
gibi becerilerin kazandırılmasındaki yeri yadsınamazdır. Öte yandan programlama eğitimleri
tıptan, güvenliğe, eğitimden, hukuka, oyundan,
iletişime her alanın ortak paydası haline gelmiş,
yapay zeka, büyük veri, bilgisayarlı görü, nesnelerin interneti, siber güvenlik gibi çalışma
alanları ülkelerin ve sektörlerin kaderini belirleyecek kadar kritik öneme sahip olmuştur. Yakın
zamana kadar sadece sayısal okuryazarlık ve
temel yeterlik kazandırmaya çalıştığımız öğrencilerimizin, çağın diline hakim, üreten ve beceri
geliştirmiş bireyler olarak yetişmesi mecburi
hale gelmiştir.

Bu bakış açısıyla eğitimciler, ülkemizdeki robotik ve kodlama eğitimlerini değerlendirerek tespitlerde bulunmuş, robotik ve kodlama eğitiminin verilmesi arzu edilen şekilden halen uzak olduğu konusunda ortak görüş bildirmişlerdir.
Ülkemizdeki robotik ve kodlama eğitimlerinin,
eğitim sisteminde olması gerektiği yeri bulamadığı, çoğunlukla okul dışı ortamlarda yürütüldüğü, arayışa giren öğrenci ve velilerin taleplerini özel sektörün karşıladığı vurgulanmıştır.
Çok sayıda kurum ve kuruluş bünyesinde, robotik kodlama eğitimi verilmekte olduğu, yerel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının önemli bir
kısmının robotik ve kodlama projelerine aktarıldığı hatta ailelerin bireysel bütçelerinden hatırı
sayılır meblağların harcandığı belirtilmiştir. Kaynakların etkili kullanımı dikkate alınmadan yapılan yatırım ve harcamaların getirisi ve götürüsünü değerlendiren eğitimciler, bu yatırımların
etkisini yükseltmek için neler yapılabileceği konusunda öneriler paylaşmışlardır.
Bu yatırımların etkili kullanılmasını sağlayacak
ve çalışmaların başarısında belirleyici olacak
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“eğitimci” faktörünün genel olarak göz ardı edildiği ifade edilmiştir. BT Öğretmenlerinin haftalık
ders çizelgelerinde yer bulamayan ya da seçmeli olan dersleri yürütemediği, girdiği derslerde
çoğu zaman robotik, programlama, kodlama anlatamadığı mevcut durumda, sadece farklı alan
öğretmenleri ile bu eğitimlerden umulan faydanın edinilemeyeceği belirtilmiştir. Robotik ve
kodlama hareketleri dalga dalga yayılırken, tüm
alanlar topyekûn bilişim seferberliği halindeyken, BT öğretmenlerinin bu durumunun tezatlığına dikkat çekilmiştir.
Okul dışı ortamlarda yürütülen projelerde de sık
sık “gönüllü eğitici”ler ile çalışmalar gerçekleştirildiğini aktaran öğretmenler, çocuklarımızın ve
önemli yatırımların, bu gibi sıfatlarla çalışan
ucuz iş gücü ile katma değere dönüştürülemeyeceğini belirtmişlerdir. Eğitimci basamağı iyi
planlanmamış olan çalışmaların, cihaz sağlamaktan öteye gidemeyen “sürdürülebilirliği düşük” projeler ürettiği ifade edilmiştir. Eğitimciler
ayrıca, “konu uzmanlarıyla” çalışıldığında bile,
bilmek ile öğretmek arasındaki farka vakıf eğitimciler ile elde edilebilecek faydadan uzak sonuçlar ile yetinildiğini önemle vurgulamıştır. Robotik ve kodlama eğitiminin okul dışı ortamlarda
-hatta okul ortamında- işin ehli eğitimciler tarafından verilmemesinin, bu eğitimlerin “zamanla
geçecek popüler bir akım” olduğu yanılgısını
oluşturduğu dile getirilmiştir. Robotik ve kodlama adına yapılan her türlü girişimin derse ve
öğrenciye yansıması için öncelikle okul merkezli
yürütülmesinin uygun olduğu belirtilmiştir.
Eğitimcilere göre, robotik ve kodlama eğitimlerinin her zaman bir üst basamağı olacak, blok tabanlı uygulamalardan metin tabanlı programlamaya, siber güvenlikten, oyun/mobil uygulama/yapay zeka geliştirmeye kadar her geçen
gün daha nitelikli eğitime ihtiyaç duyulacaktır.
Bu eğitimlerin içeriğinin boşaltılmasının, robotik
eğitiminin led yakmaya, programlama eğitiminin
nesne hareket ettirmeye indirgenmesinin üst
basamaklara geçmeye engel olacağı paylaşılmıştır. Bu durumun BT öğretmenlerinin “norm”
kaygılı değil, “nitelikli eğitim” kaygılı görüşleri olduğu vurgulanmıştır. BT’nin her alanın ortak
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paydası olduğu, disiplinler arası çalışmak zorunda olan alanlar arasında gereksiz bir rekabet
oluşturulduğu BT öğretmenlerinin her zaman
öğrencileri bir basamak üste taşıma arzusunda
olduğu vurgulanmıştır.
Nitelikli öğrencilerin üst basamaklara geçebilecekleri eğitimleri yürütecek eğitimciler sürekli ve
yoğun bir mesleki gelişim süreci içindedir. İl, ilçe
bünyesinde mahalli ya da merkezi açılan eğitimler nispeten artış göstermektedir. Fakat eğitimciler, BT alanında bu eğitimlerin mecburi olduğu, okul yöneticisinden izin alma, eğitime kabul edilme gibi sıkıntıları aşamadıkları için ihtiyaç duydukları eğitimleri alamadıklarını, kendi
çabalarıyla ve özverileri ile mesleki gelişim süreçlerini yürütmek durumda kaldıklarını belirtmişleridir. Öğrenciler üzerinden olduğu kadar
öğretmenler üzerinden de para kazanmaya yönelik bir sektör oluştuğu paylaşılırken, eğitimlerin kalitesinin tartışılır olduğu, kimi yerlerde “eğitici eğitimi” adıyla sunulan eğitimlerin yanlış algı
oluşturduğu ve kimi yerlerde BT öğretmenlerinden bile bu belgelerin istenildiği ifade edilmiştir.
2015 yılında BTE Derneğinin atölye çalışmalarında fiziksel programlamayla tanışan, bu
alanda kendini ispatlamış, çok sayıda öğretmen
eğitmiş, öğretmenler arasında bilgi, deneyim ve
içerikleri ile meslektaşlarının takdirini kazanan
öğretmenler kendilerinden bu belgelerin istendiği durumlarını paylaşmışlardır. Öte yandan
hizmet-içi eğitimlerde artan sayıların beraberinde nitelik sorunu getireceği, eğitimin kalitesinde eğitimcinin niteliğinin belirleyici olduğu
vurgulanmıştır. Okulun şartlarını, öğrencilerin
durumlarını, yaş grubunun özelliklerini, çevrenin
gereksinimlerini, kendi uzmanlığını, eğitime ayrılan kısıtlı bütçenin etkili kullanılmasını vb. değerlendirerek, en uygun programlama, robotik
ya da kodlama aracını seçecek olan öğretmendir. Bu tercihleri yaparken de bilgisayarsız kodlama araçları da dahil olmak üzere mümkün olduğunca fazla ortam, araç ve materyal hakkında fikir sahibi olması, deneyim kazanması
önemlidir. Bu deneyimleri kazanmanın öğretmenlerin kendi özverileri ile devam ettiği gözlenmektedir. Öte yandan her geçen gün yeni robo-

tik ve kodlama araçları geliştirilmekte, öğretmenler birden fazla araç tercih etse de aynı kazanımları vererek tekrara düşmekte, araç kullanımı programlama eğitiminin önüne geçmektedir.
Bazı eğitimciler, kodlama eğitimlerinin temel düzeyde kaldığı yönündeki endişelerini dile getirmişlerdir. Blok tabanlı araçların bir basamak
olarak kullanılması yerine tamamen bir amaç
haline geldiği, oysaki günümüz şartlarında hala
nitelikli ürünler için metin tabanlı programlama
konusunda yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız
bulunduğunun gözden kaçırılmaması gerektiği
belirtilmiştir. Öte yandan, “yazılım işçisi” gibi
kavramlarla kodlama eğitimine sadece bir meslek eğitimi şeklinde bakmak, düşüncel süreçlere
ve tüm sektörlere katkısını göz ardı etmek anlamına geleceği yönünde görüşler paylaşılmıştır.
Ayrıca ileriki günlerde en karmaşık programların
bile blok tabanlı olarak yazılabilecek bir gelişim
gösterebileceği dikkate sunulmuştur.
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GÜNDEM 4
Öğrencilerin ve öğretmenlerin
dijital yeterlikleri
Ülkeler, bilgiyi işleyebilmek, fikir ve yüksek teknoloji ürünü geliştirebilmek için bilgi ve iletişim
teknolojilerine hakim, beceri geliştirmiş, bilgiyi
üretebilen, yaratıcı ve problem çözebilen işgücü
oluşturmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu amaçla
eğitim sistemlerindeki öğretim ortamları, öğretim programları ve öğretim yöntemleri gibi birçok bileşen üzerinde düzenlemelere gitmektedirler. Dahası, öğretmen, öğrenci, yönetici ve
veli gibi rollere sahip eğitim paydaşlarının, bilgi,
beceri, tutum ve değerlerden oluşan yeterliklerinin yeniden ele alınması gereği ortaya çıkmıştır.
Eğitimde etkin teknoloji kullanımı için, öğrenci,
öğretmen, yönetici, teknoloji koçları ve bilgisayar bilimi öğretmenleri için yeterlik standartları
yayınlayan ISTE topluluğunun “öğrenen, önder,
vatandaş, işbirlikçi, tasarımcı, kolaylaştırıcı, çözümleyici” olmak üzere yedi temel başlıkta 24
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göstergeden oluşan 2019 öğretmen yeterlikleri
paylaşılmıştır. Benzer şekilde ISTE topluluğu
öğrenciler için teknolojik yeterlilikleri; yetkin öğrenen, dijital vatandaş, bilgiyi düzenleyen, yaratıcı tasarımcı, bilişimsel/bilgi işlemsel/ bilgisayarca düşünen, yaratıcı iletişimci, global işbirlikçi olarak yedi başlık altında ve 28 temel gösterge belirlemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı da benzer amaçlarla Öğretmen Yeterlikleri belirlemeye
yönelik kimi çalışmalar yürütmüştür.
Öğretmenlerin dijital yeterliklerinin, yalnızca
kendisini değil öğrenci ve veliyi de etkilediği belirtilerek, diğer paydaşlar ile etkileşim içinde teknolojileri etkin kullanacak, öğrencilere rol model
olacak öğretmenlerin yeterliklerinin sistem içerisindeki önemi dikkate alınarak, Ulusal Zümre
Toplantısında öncelikle öğretmen yeterlikleri
tartışılmıştır. Teknolojiyi kullanmanın yanı sıra,
dijital materyaller üretme, meslektaşlarını destekleme, eğitim ile ilgili problemlere teknoloji
üzerinden çözümler getirebilme, yeni okul dışı
öğrenme fırsatları oluşturma gibi tüm öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yeterlikleri ile
BT öğretmenlerinin yeterliklerinin ayrı değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.

Eğitimciler, dijital yeterlilik bakımında üç farklı
öğretmen profili olduğunu vurgulamışlardır.
•

•

•

Dijital okur yazarlık düzeyi çok düşük olan
öğretmenler: Bu grup öğretmenler BT öğretmenlerinin iş birliği yapmakta en çok sorun
yaşadığı grup olarak öne çıkmaktadır. Dijital yeterlik açısından öğrencilerin gerisinde
olabilen bu öğretmenler sadece teknik anlamda değil, güvenlik, etik, manipülasyon,
uydurma haberler gibi konularda sıkıntı yaşamaktadır. Toplumun ve çocukların ihtiyaçlarını tam olarak kestiremedikleri, teknolojinin tamamen değiştirdiği sistemler hakkında fikir sahibi olmadıkları için, günümüzün sorunlarına çözüm üretemeyerek, genelde teknolojiden uzak kalma ve yasaklama yaklaşımlarını benimsemektedirler.
Teknoloji kullanımından kaçındıkları, mecbur kaldıklarında başkalarına yaptırma yoluna gitmeye çalıştıkları gözlenmektedir.
Temel dijital yeterliklere sahip olduklarını
düşünen belli bir düzeyde de sahip fakat
teknolojinin derse entegrasyonu, teknolojinin sunduğu imkanlarla öğrencilerin bireysel öğrenme etkinliklerini yönetme, öğrencilere rehberlik etme, güvenlik, etik ya da robotik gibi uzmanlık gerektiren konularda eksik ya da önemli yanlışlar yapan öğretmenler: BT öğretmenlerine en çok zaman kaybettiren grup olduğu paylaşılmıştır. Özgüven sahibi oldukları ama iş birliğine ve disiplinler arası çalışmalara pek yatkın olmadıkları düşünülmektedir.
Dijital okuryazarlığa bilgisine sahip, gelişime ve derste doğru teknoloji kullanımı konusunda istekli öğretmenler: BT öğretmenlerinin motivasyonlarını destekleyen ve iş
birliği yapmaktan en çok hoşlandıkları öğretmen profilini oluşturmaktadır.

Eğitimciler, seminer dönemlerinde öğretmenlere verilen eğitimlerle dijital yeterliklere katkı
sağlanabileceğini, fakat mevcut hizmet içi eğitimlerle hedeflenen sonuca ulaşılmadığını dile
getirmişlerdir. Yeni, etkin, yapılandırılmış eğitim
içeriklerinin ve programlarının geliştirilmesinin
gerekli olduğu, hatta farklı alanlara özgü farklı
dijital yeterlikler bulunduğu, dolayısıyla hizmet
içi eğitimlerin alanlara göre farklılıklara sahip olması gerektiği paylaşılmıştır.

Ayrıca, dijital yeterliklerin ve performans göstergelerinin öğretmenlere net bir fikir verecek şekilde ve sürekli güncellenecek bir yapıda tanımlanmasının ardından eğitimlerin planlanması
gerektiği değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin bu
yeterliklere ne kadar sahip olduğunu düşündüklerinin, bu yeterlikleri geliştirmeye ne kadar ihtiyaç duyduklarının, bu yeterliklerin güncel tutulmasına ilişkin politika önerilerinin araştırılmasının olduğu aktarılmıştır.
Bununla berber, Dijital okuryazarlığın eğitim
üzerindeki olumlu etkileri (kolaylaştırıcılık, zaman tasarrufu, bireyselleştirilmiş eğitim …)
hakkındaki öğretmen farkındalığının yeterli
düzeyde olmadığı, farkındalığın artması için
meslektaşlar arası deneyim paylaşımları gibi
faaliyetlerin daha etkili olabileceği görüşü ortaya
çıkmıştır.
Meslektaş paylaşımlarının yanı sıra mevcut Bilişim Teknolojileri Rehber (BTR) öğretmenliği ve öncesinde farklı adlarla oluşturulan görevlerin- teoride böyle bir misyonunun bulunduğu fakat pratikte bu misyona uygun çalışma yürütüldüğünün söylenemeyeceği ifade edilmiştir.
Hem öğretmenlerin hem öğrencilerin dijital yeterliliklerine katkı sunabilmek ve “rehberlik” tanımına uygun şekilde çalışma yapabilmek için uygulamada aksayan yönlerin giderilmesinin, görev tanımlarının yeniden düzenlenmesinin mecburi olduğu, bu şartlarda bu görevlerde büyük
başarı gösterecek eğitimcilerin bu görevlere talip olmadıkları önemle vurgulanmıştır.
Tüm öğretmenlerin dijital okuryazarlığa ve teknolojilerin etkin kullanımına ihtiyaç duymasını
sağlayacak politika düzenlemeleri gerektiği aktarılmıştır. Eğitimciler, dijital yetkinliklerin ve yeterliliklerin uygun şekilde sisteme dahil edilmesi
gerektiğini, örneğin yönetici seçimine dijital okur
yazarlık kriteri eklenmesi, yöneticinin dijital
araçları kurum içinde etkin olarak kullanımının
sağlanması, öğretmenlerin resmi yazışmalarını
dijital ortamda yapması gibi uygulamaların, yeterliliklere ulaşma konusunda teşvik edici olabileceğini belirtmişlerdir.
Eğitimciler, öğrencilerin dijital yeterliklerinin günümüz şartlarında arzu edilenden çok uzak olduğu yönünde hemfikirdir. Temel üretim aracı
olarak bilgisayarların kullanıldığı günümüzde,
tablet ve telefon çocuğu olarak büyüyen neslin,
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fare, klavye kullanımı gibi temel becerilere sahip
olmadığı paylaşılmıştır. Öte yandan bu durumun dijital okuryazarlık seviyesi düşük olan veliler tarafından tamamen yanlış değerlendirildiği, sosyal medyadan paylaşımda bulunan,
tablet telefon ve bilgisayarına oyun ve program
kurup kaldıran çocuklarının bilgisayar uzmanı
olarak görüldükleri aktarılmış, çocuklarda yanlış
bir algı ve yersiz bir özgüven oluşturulduğu paylaşılmıştır. Bu durum sebebiyle dijital okuryazarlıkları düşük olan veli ve öğretmenlerce bilişim
teknolojileri dersleri gereksiz görülmekte olduğu
ifade edilmiştir. Öğrencilerin dijital yeterliklerinin, ortaokul kademesine kadar, sınıf öğretmenlerinin isteğine, tercihine, bilgisine, yeterliğine
ve inisiyatifine bırakılmasının, çocukların genelde deneme yanılma, sosyal öğrenme/akrandan öğrenme şekliyle yeterlik geliştirmesinin en temel problem olduğu ifade edilmiştir.
Bireylerin dijital yeterliliklerinin geliştirilmesinin
okulların ve ailelerin sahip olduğu imkanlar ile
yakından ilgili olduğu, kurumsal rotasyon uygulamalarının her öğrencinin erişim imkanlarına
katkı sağlayabileceği öneri olarak sunulmuştur.
İmkanı olan okulların salonlarının, ekipmanlarının diğer okulların kullanımına açılabileceği,
materyal değiş tokuşu ve paylaşımı yapılabileceği değerlendirilmiştir.
Özellikle dijital vatandaşlık konusunun toplum
üzerindeki etkisinin diğer konulara göre daha
önemli olduğu ve konunun öğrenci üzerinden
veliye doğru bir aktarım potansiyeli olduğu düşünülerek daha öncelikli olduğu vurgulanmıştır.
Dijital yerli günümüz çocuklarının yeterlikleri kadar, dijital göçmen olarak tanımlanan, zorbalık
ve siber güvenlik gibi konularda tamamen kendi
kendine deneyim kazanmış anne babaların da
yeterliklerinin geliştirilmesinin, aile ve toplumun
bilinçlenmesi için ortak çalışmalar yapılmasının
önemli olduğu ifade edilmiştir.
Eğitimciler ayrıca BT Öğretmenlerinin yeterlikleri neler olmalı ve nasıl geliştirilmeli konusunda
görüş bildirmişlerdir. BT eğitimcileri diğer alanlara kıyasla mesleki gelişim süreçlerini daha
fazla benimsemiş durumda olduğu ifade edil
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miştir. BT alanında eğitimcilerin, ilgilere, becerilere, ihtiyaçlara ve imkanlara göre farklı dallara
yöneldiklerini, robotik, siber güvenlik, tasarım,
programlama, dijital içerik üretme, mobil uygulama geliştirme gibi çok sayıda alanın hepsinde
uzman olmanın mümkün olamayacağı belirtilmiştir. BT Eğitimcileri için yeterliklerin çok hızlı
değiştiği ve öğretmenlerin bu sürece hızla
adapte olmak durumunda kaldıkları fakat hala
yıllar önce alınan dersler, belgeler veya diplomalar ile yeterliklerin değerlendirildiği üstelik bütünsel bir değerlendirmede (siber güvenlik, nesnelerin interneti ya da robotik eğitiminde uzmanlaşmış bir eğitimcinin donanım dersi almadığı
için meslek liselerinde derse girememesi vb.) bu
önemli uzmanlaşmanın gözden kaçabileceği
dile getirilmiştir.
Özel okullarda çalışan öğretmenlerin devlet
okullarında çalışanlara göre mesleki gelişimi
daha içselleştirdiği, bu konudaki eğitimlere katılma konusunda daha istekli oldukları yönündeki gözlemler paylaşılmıştır. BT eğitimcilerinden devlet okullarında beklenenler ile özel okullarda beklenenlerin farklı olduğu, devlet okullarında mesleki tükenmişlik ile mücadele eden öğretmenlerin, alanın öneminin ve değerinin her
geçen gün daha fazla anlaşılmasıyla mesleki
gelişim sürecine katılmakta daha istekli oldukları aktarılmıştır. Fakat BT eğitimcilerinin mesleki gelişim, materyal/araç gereç/kitap/içerik temini, BT eğitimine uygun ortamların sağlanması, yönetim, meslektaş, aile desteğinin alınabilmesi ve uygun mevzuatların çıkarılması için
tüm alanlardan daha fazla problem çözme becerisine sahip olması gerektiği ifade edilmiştir.

GÜNDEM 5
Stem ve disiplinlerarası iş
birliği
Bilişim Teknolojileri, proje geliştirebilen, soru
soran, analitik düşünen, problem çözen, üreten,
yeni fikirler ortaya koyabilen, 21. yy becerilerini
kazanmış öğrencilerin yetiştirilmesinde tüm
alanların ortak noktası haline gelmiştir. BT’nin
alanlara entegre edilmesindeki başarı ve STEM
gibi disiplinler arası yaklaşımların başarısı öğrencilerin ve tüm disiplinlerin başarısında etkili
olmaktadır.
Eğitimciler, sadece Fen, Teknoloji, Mühendislik
ve Matematik olarak dört alanın bütünleşmesiyle değil daha farklı alanların da yer alabildiği
STEM yaklaşımını ve disiplinler arası çalışmaları değerlendirmişlerdir. Bilgiye dayalı sınav
sisteminin gerektirdiği şekilde öğrenci yetiştirmenin günümüz ihtiyaçlarını karşılayamadığı,
bu sebeplerle beceri geliştirmeye, proje üretmeye, ürün ortaya koymaya yönelik yaklaşımların artarak daha da önemli hale geleceği yönünde ortak görüş belirtilmiştir.

Herhangi bir alanda BT’nin kullanılması ile, BT
alanıyla disiplinler arası çalışılması arasındaki
farkın tam kavranamadığı, BT alanıyla disiplinler arası çalışılmayan uygulamaların temel düzeyde kaldığına dikkat çekilmiştir.
STEM yaklaşımının okullara entegrasyonunu
etkileyen en önemli paydaşın şüphesiz öğretmenler olduğu ve STEM’in uygulanması sürecinde öğretmenlerin yönetici, meslektaş iş birliği
gibi birçok zorluk ile yüz yüze geldiği belirtilmiştir. Bu kapsamda Ulusal Zümre Toplantısında
BT eğitimcileri ile STEM’in doğru uygulamalarının yaygınlaştırılabilmesi için nasıl bir iş birliği
yapılması gerektiği tartışılmıştır. Tartışma sonucunda öğretmenler “öğretmene düşen sorumluluklar”, “yöneticiye düşen sorumluluklar” ve “kanun koyuculara düşen sorumluluklar” olmak
üzere üç temada görüş bildirmişlerdir.
Öğretmene düşen sorumluluklar kapsamında,
öğretmenlerin STEM, disiplinler arası ve proje
tabanlı eğitim konusunda iş birliğine gönüllü olması, etik değerlere uyması ve ön plana çıkma
çabası içinde olmaması gerektiği belirtilmiştir.
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Öğretmenlerin STEM konusunda detaylı ve uygulamaya dönük eğitim ihtiyaçlarının devam ettiği ve sürekli olduğu, öğretmeler arası iş birliği
ve iletişimi güçlendirmek için fırsatlar, proje
odaklı çalışmalar oluşturması ve paylaşılması
gerektiği ifade edilmiştir. Öğretmenlerin bu konuda örnek beklentisi içinde olmasının kendi
STEM uygulamalarını geliştirecek düzeyde olmamasıyla ilgili olabileceği değerlendirilmiştir.
Doğru STEM uygulamalarının görünürlüğünü
arttırmaya ve yaymaya yönelik çalışma yürütülmesinin, geliştirmek, depolamak için web sitesi,
öğrenme yönetim sistemi, EBA vb. ortamların
düzenlenmesi kadar önemli olduğu paylaşılmıştır.
Yöneticiler düşen sorumluluklar kapsamında
öğretmenler kadar yöneticilerin de STEM ve disiplinler arası proje tabanlı çalışmalar hakkında
farkındalıklarının bulunması ve STEM örneklerini değerlendirecek kadar uygulama bilgisine
sahip olması gerektiği ifade edilmiştir. Motivasyon ve kolaylık sağlama, iş birliklerini organize
etme, fırsat suma (alt yapı, maddi destek, planlama, eğitim organize etme, etkinliklere katılım
için izin verme vb.) yönetici yaklaşımları zaman
ve özveri isteyen STEM gibi yaklaşımların benimsenmesinde belirleyici olacaktır.
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Kanun koyuculara düşen sorumluluklar açısından değerlendirildiğinde öğretmenler ilgili derslerin içeriğine gömülü ve ilgili dersler için paralel
etkinliklerden oluşan STEM müfredatı hazırlanması gerektiği yönünde görüş bildirmiş ama
mevcut durumda bunun başarabileceğinin pek
ihtimal dahilinde bulmadıklarını ifade etmişlerdir. “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” ile “Teknoloji ve Tasarım” gibi önemi gün geçtikçe kritik
hale gelen derslerin eğitim sisteminde olması
gereken yeri bulaması sebebiyle STEM’in, sadece Matematik ve Fen branşlarına ait bir uygulama olarak kabul gördüğüne, bu durumun da
nitelikli proje geliştirilmesine engel olduğuna
dikkat çekilmiştir. STEM’in eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek tüm okullarda uygulanabilir olması için atölye, laboratuvar gibi ortamların,
sağlanan kaynakların iyileştirilmesi ve ders müfredatlarının sadeleştirilmesi, disiplinler arası çalışma, ürün ve proje geliştirme süreçlerinin daha
fazla zaman gerektirdiği belirtilmiştir. Ayrıca
tekrar aktif bir yapıya dönüştürülerek “öğrenci
kulüpleri”, “bilim şenlikleri”, “ders dışı eğitim çalışmaları”, ve “DYK”lar kapsamında ilgili yaklaşımların desteklenebileceği paylaşılmıştır

GÜNDEM 6
Bilişim Teknolojileri eğitiminde
niteliğin arttırılması
Bilişim Teknolojileri eğitiminde niteliğin arttırılması için eğitimciler tarafından tespit edilen
noktalar durumun çok geniş bir yelpazede ele
alınmasını gerektiğine işaret etmektedir. Okul
içi/ okul dışı, ortamlar, özel ve devlet okullar,
meslek lisesi, ilkokul gibi okul türleri, öğretmenliğe esas alanlar, mesleki gelişimler, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler, mevzuatlar, öğretim
programları, alanda yapılan akademik çalışmalar, yeni yaklaşımlar, toplumsal ihtiyaçlar vb. çeşitlilik gösteren görüşler değerlendirilmiştir. Bu
gündem maddesinin oluşturulacak çalışma
gruplarıyla daha kapsamlı olarak sunulmasına
karar verilmiştir.
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GÜNDEM 7
Güvenli internet, sosyal medya
ve siber güvenlik eğitimi
Hayatımızı ve bildiğimiz sistemleri tamamen
değiştiren teknolojiyi etkili kullanmak, zararlından mümkün olduğunca korunmak ve ülke olarak güvende kalmamızı sağlamak, savaşların
siber ortamlara taşındığı günümüzde Bilişim
Teknolojileri eğitiminin en zaruri amaçlarından
biri haline gelmiştir. Telafisi zor problemlere sebep olan bu konularda tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.
BT Eğitimcileri, teknolojiye ilişkin yapılandırılmış
bir eğitim sunamadığımız ve derslere entegre
etmede yetersiz kaldığımız bu konularda
yaşanan sıkıntıların katlanarak artacak olduğuna ilişkin öngörülerini dile getirmişlerdir. Bireysel sıkıntılar kadar toplumsal güvenliğin, bu
güvenliği sağlayacak siber orduların
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eğitimlerinin de kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşler paylaşılmıştır. Olumsuz
içeriklerin, akran zorbalığının, ailelerin ve öğretmenlerin kontrolünden nispeten uzak kalınan
sanal dünyaya taşındığını ifade eden eğitimciler, okullarında yaşadıkları bazı durumlara ilişkin (akran zorbalıkları, kişisel bilgilerin paylaşılması, tabletlerin kırdırılması, çeviri ile yasaklı sitelerin açılması, Scratch üzerinde video indirilmesi, etkileşimli tahtaların amaç dışı kullanımları vb. ) çözüm yollarını paylaşmışlardır.
Sporla, sanatla akademik başarıyla, saygınlıkla,
yardımseverlikle, erdemlerle ve becerilerle kazanılan, takdir edilmenin, kabul görmenin, itibar
kazanmanın, dijital dünyanın sunduğu, beğeni
almak, oyunda bir seviyeye ulaşmak, takipçi kazanmak gibi anlamlara büründüğü, Youtuber, esports oyuncusu, Instagram evleri, fenomen gibi
hayatımıza yeni kavramlar, değerler girdiği
ifade edilmiştir.
Gerçek hayatta uyması gereken kurallara sosyal ortamda uyma gereği görmeyen öğrencilerin, değerler eğitiminin BT dersiyle ilişkilendirilemediği ifade edilmiştir. Neredeyse tamamı
sosyal medya kullanıcısı olan öğrencilerde, in

ternet üzerinden olumsuz davranışta bulunduklarında bir yaptırım ile karşılaşmayacakları düşüncesinin hakim olduğu paylaşılmıştır. Öğrencilerin davranışlarının sonuçlarını bilerek ya da
bilmeyerek, çeşitli duygularla hem etik dışı hem
de yasal olmayan davranışlar sergiledikleri dile
getirilmiştir.
Gizlilik ve güvenlik ayarlarından bahsedilse de
Meb filtresi sebebiyle öğretmenlerin, uygulamalı
olarak sosyal medya eğitimi veremediğine,
Twitter, Youtube, Hashtag, Post, Mention,
Durum, Hikaye, Story, Akış, Trend Topic gibi
terimlerle toplumun farklı bir dil konuştuğuna
ama bunun eğitimde işlevsel bir yer bulamadığına dikkat çekilmiştir.
Dijital göçmen, dijital yerli derken ekranlar tarafından büyütülen dijital mahkum olarak nitelendirilmeye başlayan öğrencileri faydalı içerik
üretmeye yönlendirmek gerektiği, 6.sınıf kitabında yer alan nomofobi, fomo, elektronik uykusuzluk, phubbing gibi yeni problemlerle mücadele etmenin bir yolunun faydalı etkinliklere
yönlendirme ve üretme olabileceği ifade edilmiştir.
Sözlü ve görsel iletişimin yerini sosyal medya
platformlarındaki kısıtlı iletişim (yazılı vb.) şekline dönüşmesinin öğretmen-veli-yönetici iletişiminde yüzeyselliğe ve yanlış anlaşılmalara sebep olduğu belirtilmiştir. Velilerin kontrol, takip
ve rehberlik etme misyonlarını yerine getiremedikleri, bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, güvenli internet hizmeti vb. tedbirleri tercih etmedikleri, kısıtlamalar ve kurallar konusunda istikrarlı davranamadıkları aktarılmıştır.
Ailelerin rol model olma konusunda da sıkıntı
olduğu, yetişkinlerin söyledikleri ile yaptıkları
arasında tutarsızlık bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca güvenli internet kullanımı ile gerekli bilgiler
hem formal (örn. derste) hem de informal ortamlarda (örn. sınıf dışı ortamlarda) öğrencilerle
paylaşılsa da öğrencilerin bu bilgileri gerçek
yaşamlarında uygulamadıkları, öğrenmenin
sadece bilgi düzeyinde gerçekleştiği aktarılmıştır.

Öğrencilerin ilgi duyduğu konulara karşı meraklarının, sorularının cevapsız kalması, aile içi
iletişimin yetersiz olması, aile, okul vb. ortamlarda alınan kararlarda çocuk/öğrencilerin dahil
olmaması, öğrencilerin çevresinde yeterli rol
model yetişkin olmaması, çocuklara/öğrencilere
yeteri
kadar
sorumluluk
verilmemesi,
öğrencilerin birbirlerine çok güvenmeleri (şifre
ve bilgilerini paylaşmaları), toplumda genel
olarak güvenli internet, sosyal medya kullanımı
ve siber güvenlik konusunda farkındalık
olmaması gibi başlıca sebepler sıralanmıştır.
Katılımcılar, bu eğitimleri BT öğretmenlerinin
vermesi gerektiği konusunda hemfikirdirler. Ancak yeterlikleri konusunda birtakım endişelere
de sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Bu bağlamda siber güvenlik konusunda uzmanlardan
(emniyet görevlileri, beyaz hackerlar, bilişim hukuku uzmanları vb.) hizmet-içi eğitimlere ve seminerlere ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.
Öte yandan ailelerin bu konudaki eğitimlerinin
de önemli olduğu vurgulanmış, sürekli çocuklarla çatışma halinde olan ebeveynlerin yasaklamanın ötesinde, çocuklarına nasıl rehberlik
edebilecekleri konusunda eğitilmesi için rehber
öğretmenler ile iş birliği yapılması gerektiği aktarılmıştır.
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GÜNDEM 8
Mobil öğrenme ile eğitimde
dijital dönüşüm
Mobil eğitim ya da M-eğitim kablosuz ve mobil
iletişim sistemleri ile cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi araçlar üzerinden eğitsel
içeriklere ve teknoloji tabanlı öğrenme çözümlerine erişilmesine olanak sağlayan yeni bir yol
olarak tanımlanmaktadır. Mobil eğitim, web 2.0
ile başlayan ve öğrenme deneyimini zenginleştiren yeni ürün ve hizmetler, ücretli ya da ücretsiz eğitsel mobil uygulama sayısındaki artış,
eğitime yönelik sunulan hizmetlerin dijital ortamlarda verilmesi, okullara sağlanan internet
alt yapısı ve etkileşimli tahta gibi araçlar, eğitim
sistemlerinin girdiği dijital dönüşüm sürecini
hızlandırmıştır.
Dijital dönüşümün, internet alt yapısı, araç tedariki, eğitimde kullanılacak içeriklerin geliştirilmesi/satın alınması, içeriklere erişebilirliğinin

27

sağlanması (EBA vb.), içeriklerden hedef kitlenin haberdar edilmesi, eğitimin/mesleki gelişim
süreçlerinin mobil ortamda sürdürülmesi, desteklenmesi ve eğitim yardımcı hizmetlerinin dijital ortamda sunulması gibi çok sayıda alt basamağı olduğu öğretmenlerce değerlendirilmiştir.
Eğitimciler ağırlıklı olarak mobil cihazların, mobil uygulamaların, web 2.0/3.0 vb. araçların
eğitim ortamlarında kullanımına ilişkin bilgi ve
deneyimlerini paylaşmışlardır. Bu dönüşüm
içinde m-eğitim, eğitsel içeriğin dağıtılması, öğrenciler ile etkileşimi geliştirerek iş birliğine dayalı çalışmaların desteklenmesi ve öğrencilere
hızlı geribildirim verilmesi gibi öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesinde eğitimcilere büyük
fırsatlar sunması yanında yaşam boyu öğrenme
bağlamında öğrencilerin yeni bilgi ve beceriler
kazanarak dijital yeterliklerini geliştirmelerine
yardımcı olduğu değerlendirilmiştir. Eğitimciler
kullanılan
araçların,
öğrenme
ortamını
zenginleştirip öğretimi desteklediği, öğrencilerin
dikkatini çekerek ilgi uyandırdığı görüşlerini
aktarmışlardır. Öğrencilerin merak duygusunu
arttırdığı, M-eğitimin içeriğin sunuş şeklini
değiştirdiği, bilgi paylaşımını, öğretmen-öğ-

renci, öğrenci-öğrenci iletişimini arttırarak daha
dinamik bir sınıf ortamı oluşturulmasına yardımcı olduğu ifade edilmiştir.

lojilerin öğrenme süreçlerinde kullanılması için
öğretmenlerin davranışlarını değiştirmeleri gerektiğini ortak görüş olarak bildirmişlerdir.

Eğitimciler dijital dönüşüm sayesinde eğitimin
sınıf ortamından daha geniş platformlara taşındığına ve öğrencilerin bireysel özelliklerine, ilgilerine ve öğrenme hızlarına yönelik öğrenme
fırsatları oluşturulabildiğine dikkat çekmişlerdir.
Fakat bu dijital dönüşüme öğretmenler başta
olmak üzere veli, öğrenci yönetici gibi sistemdeki tüm paydaşların yeterince adapte olamadığı dile getirilmiştir. Youtube gibi eğitim boyutu
olan platformların sadece eğlence amaçlı kullanılması örneği verilerek eğitimde dijital dönüşüm sürecinde öğretmenlerin ve ailelerin yeterince bilincinde olamadıkları bir sorumluluk taşıdıkları belirtmiştir.

Dijital dönüşümde ayrıca terimlerin Türkçe kullanılmasının önemli bir husus olduğu Türkçesi
olduğu halde yabancı kelimelerin kullanımının
tercih edilmesinin (fare/mouse, dizüstü/Laptop
vb.) dile yabancı kökenli olarak yerleşen ve kabul görülen kelimeler için BT öğretmenlerinin
sorumluluk taşıdığı bazı öğretmenlerce ifade
edilmiştir. Bu konuda BT öğretmenlerinin yapacağı her türlü girişimin etkili ve önemli olduğu
belirtilmiştir.

Okullarda dijital dönüşümün en büyük adımının
FATİH Projesi ile atıldığı, internet altyapısı gibi
okulların BİT yapısını oldukça güçlendirildiği,
ancak okul ekosisteminde teknoloji tabanlı birtakım sıkıntıların (bt sınıflarına araç temini, internet erişimi, filtre vb.) devam ettiği paylaşılmıştır. Eğitimciler, BT sınıflarının kaderine terk
edilmesinin hatta BT sınıflarının dağıtılmasının
dijital dönüşüm sürecinde de önemli bir sorun
olduğuna, hem eğitim yardımcı hizmetlerine
erişim, hem ders aracı, hem de Eba gibi ücretsiz
ya da Udemy gibi ücretli eğitim platformlarına
ulaşmak için okullarda bir eğitim mekanı
bırakılmadığına dikkat çekmişlerdir. Özellikle
ailelerin gelir seviyelerindeki farklılıkların bir sonucu olarak öğrencilerin cihaz sahipliği ve fiziksel erişim olanaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde
eğitimde fırsat eşitliği konusunda büyük
sıkıntılar olduğu dile getirilmiştir. Okulun ve sınıfların öğrenci mevcudu temel alınarak her
öğrenciye bir cihaz yerine her okula belirli bir
sayıda mobil cihaz (örn. Tablet, dizüstü bilgisayar vb.) alınarak ihtiyaç anında sınıf kullanımına
sunulabileceği ya da İl ve ya İlçelere Milli Eğitim
Müdürlüklerine sağlanacak bazı cihazların
dönüşümlü kullanılabileceği gibi öneriler dile
getirilmiştir.

Eğitimciler dijital dönüşümün dinamik yapısının
hızlı ve sürekli bir güncelleme/gelişme süreci
gerektirdiğini dile getirirken, devlet bürokrasisinin bu hızlı yapılanmaya ayak uyduramayabileceği konusundaki endişelerini ifade etmişlerdir.
Dijital dönüşümde öğretmenlerin mesleki gelişim alışkanlıklarını değiştirecek çevrimiçi ortamlardan faydalanmanın önemli olduğu aktarılmıştır.

BT öğretmenleri M-eğitim uygulamaları konusunda kendilerini yeterli hissettiklerini belirtirlerken, diğer branş öğretmenlerinin ise eğitime ihtiyaçları olduğunu, öğretmenlerin eski alışkanlıklarını devam ettirme eğilimi ile değişime direnç gösterildiğini, yeni yaklaşımların ve tekno-
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Alınan Kararlar
2. Ulusal Zümre Toplantısı
28-29-30 Ağustos 2019
1. Oyun adı altında öğrencilere uygun olmayan oyun isimlerinin telaffuz edilmemesine özen gösterilecektir. “Sözde
Oyun” teriminin kullanılması için aileler,
rehberlik servisleri ve meslektaşlar bilgilendirilecektir.
2. Dijital oyunların öğrenci ve öğretmenler
arasındaki durumunu tespit etmek
amacıyla durum tespiti yapılacak, ilgili
çalışmaları ve araştırmaları yürütecek
bir komisyon kurulacaktır. İzinlerin alınmasının ardından veri toplama sürecinde tüm zümre katılımcılarının, dernek üyesi öğretmenlerin ve derneğin
etki alanındaki eğitimcilerin desteği ile
mümkün olduğunca kapsamlı bir çalışma ortaya konulmaya gayret edilecektir.
3. 28 Mayıs 2020 dünya oyun oynama gününde Interland/Internot oyunu oynatılacak, eve ödev verilecek, sosyal medyada puanlar vb. paylaşılarak dijital
oyunların potansiyeline, eğitimde kulla
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nımına ilişkin farkındalık oluşturulacaktır.
4. 5 oyun belirlenerek, tanıtım afişi hazırlanacaktır. Tüm öğretmenlerce öğrencilere bilgilendirilme yapılacaktır. Mümkünse sınıf veya okul panolarında hazırlanan afişler paylaşılacaktır. Ayrıca
Tosspa, codecombat, toxicode vb. araç
ve ortamların paylaşılmasına da özen
gösterilecektir.
5. Toged, TÜDOF, Oyunder, Games in
School, DIGRA, ODTÜ-Atom, Gamefed, Dijital Oyun Tasarımı Bölümleri gibi
dijital oyunlara ilişkin gruplar oluşumlar
etkinlikler takip edilerek gruplarda ve
etki alanında bulunan eğitimcilerin haberdar olmasına gayret edilecektir. Ayrıca oyun geliştiren firma ve gruplarla
eğitimcilerin etkileşimini yükseltmek
adına gezi ve saha ziyaretleri düzenlenecektir.
6. Öğretmenlerin dijital oyun geliştirmeye
yönelik farkındalıklarının arttırılması
için seminer, eğitim gibi ihtiyaçlarına
yönelik girişimlerde bulunulacaktır.

7. Yapay zeka ve makine öğrenmesine
ilişkin kodlama haftasında ortak etkinlik
düzenlenecektir. Öncesinde BT eğitimcilerinin farkındalıklarını arttırmak üzere
BTE Akademi üzerinden çevrimiçi eğitim ve webinarlar organize edilmesi için
gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

13. 2020 Ulusal Zümre Toplantısında gündem sayısı en fazla 3 olacak şekilde belirlenecektir.

8. Öğretmenlerin, kendi eğitim ortamına
ve şartlarına en uygun programlama,
robotik ya da kodlama aracını seçebilmeleri için bilgisayarsız kodlama araçları da dahil olmak üzere mümkün olduğunca fazla araç ve materyal hakkında
fikir sahibi olmasını sağlayacak farkındalık seminerleri düzenlenecektir.

15. ÖBA’ya katılabilecek BT alanında gelecek vaat eden öğrencilerin tespiti yapılacak, aileleriyle iletişime geçilerek, aile
ve çocukların çalışma grubu ile iletişimi
sağlanacaktır. ÖBAdaki durumları yine
öğretmenler tarafından takip edilecektir.

9. Kamu kaynaklarının verimli kullanımı
amacıyla, robotik kodlama öğretim vb.
araçlar öğretmenler ve okullar arasında
dönüşümlü kullanılacaktır. Öğretmenler
ödünç verebilecekleri materyaller hakkında grubu bilgilendireceklerdir.
10. Güvenli İnternet Günü kutlanacaktır. Etkinlikleri yürütmek için okullarda Güvenli İnternet Ekipleri kurulacaktır. Çalışmanın görünürlüğüne katkı sağlamak
üzere ekipte yer alan öğrenciler için tişört bastırılması, pano hazırlığı, afiş tasarımı, seminer, münazara vb. etkinliklerin organizasyonu gibi paylaşımlar
için 1. dönemin sonuna doğru grup kurulacaktır.
11. Teknolojinin problemli kullanımlarına
ilişkin okulda uygulanabilecek bir model
taslağı geliştirilecektir.

14. ÖBA için çalışma grubu oluşturulacaktır. Komisyon ön çalışma yaparak taslak plan hazırlanacaktır.

16. Mobil öğrenme ile eğitimde dijital dönüşüm öğretmenlerden başlamalıdır. BTE
akademi gibi online ortam deneyimleri
arttırılmalıdır. BTE Akademi üzerinden
çevrimiçi eğitim ve meslektaş iş birlikleri
organize edilecektir.
17. Çocukların çoğunlukla yabancı karşılığını kullanmayı tercih ettikleri 10 kelime
(laptop/dizüstü gibi) ve daha öğrenme
aşamasında oldukları 10 kelime seçilecek (block chain/blok zinciri gibi), bunlara ilişkin materyallerle Türkçe karşılıkları öğrencilerde pekiştirilecektir.
18. Ülkemizdeki BT eğitimlerinin niteliğinin
artırılması gündem maddesini oluşturulacak çalışma gruplarıyla daha kapsamlı olarak değerlendirilecektir.

12. Mesleki eğitim çalışma grubu oluşturulacak, bu grup daha ayrıntılı bir değerlendirme hazırlayacaktır.
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