“Teknoloji, eğitimde paha
biçilmez bir kaynaktır:
teknolojinin kullanımı,
uygulanan metodolojileri
tamamlayıp iyileştirebilir. “
Federico Carozzi, Eğitim İş
Birimi Müdürü, Acer EMEA

Web sitesi: http://netbooks.eun.org
İletişim:
info-netbooks@eun.org

European Schoolnet Hakkında
European Schoolnet, Avrupa ve Avrupa dışındaki otuz Milli
Eğitim Bakanlığının bir ağıdır. European Schoolnet, on yılı aşkın
bir süre önce başlıca paydaşlarının eğitim ve öğretimine yenilik
getirmek için kuruldu: Eğitim Bakanlıkları, okullar, öğretmenler
ve araştırmacılar.
www.europeanschoolnet.org
Pilot uygulamada kullanılan tablet bilgisayarlar,
AMD işlemciye sahip Acer Iconia W500 modelidir.

Acer Hakkında
1976 yılında kurulduğundan bu yana Acer sürekli olarak insanlar
ve teknoloji arasındaki engelleri kaldırmayı hedeﬂemiştir. Tüm
dünyada Acer, toplamda kişisel bilgisayar ve notebook’lar için 2.
sırada yer almaktadır. Acer, Vancouver 2010 Kış Olimpiyatları ve
Londra 2012 Olimpiyat Oyunlarında Dünya Çapında Olimpiyat
Hareketi Ortağı olmaktan gurur duymaktadır.

www.acer-group.com

Acer-European
Schoolnet Tablet
Bilgisayar Pilot
Uygulaması
Tablet bilgisayarlar
eğitim bağlamlarında nasıl
kullanılabilir?

Acer-European Schoolnet Tablet
Bilgisayar Pilot Uygulaması
Eğitici Netbook Pilot Uygulamasının başarılı bir
şekilde uygulanmasının ardından Acer ve
European Schoolnet, eğitim ve öğrenim
uygulamalarını geliştirmek amacıyla tablet
bilgisayarların kullanımıyla ilgili yeni bir pilot
uygulama çalışması gerçekleştiriyor.
Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması, Netbook Pilot
uygulamasından elde edilen deneyime dayalı olarak
yeni teknolojilerin okullarda kullanımını ve bire bir (1:1)
pedagojide yeni gelişen trendi araştırıyor. Tablet
bilgisayarlar, öğretmenlere ve öğrencilere farklı
avantajlar sağlayabilen yeni bir mobil bilgisayar
kategorisidir. Multi-touch (çoklu dokunmatik) ekran
sayesinde tablet bilgisayarlar, içeriğe göz atma ve
içerik okuma, internette gezinme, parmakla çizme
veya yazma gibi temel aktiviteler için
idealdir. Sonuç olarak tablet
bilgisayarlar,
genç
öğrenciler
için
mobil öğrenme
cihazı olarak
ideal
olabilir.

Hedefler
Tablet Bilgisayar Pilot
Uygulamasının
amaçları:
❱ Sekiz ülkeden, tablet
bilgisayarların okulda
kullanımına ilişkin iyi
uygulamaları belirlemek;
❱ Bu teknolojiyi uygulamayı
düşünen okullara, örneğin ilk
ve ortaöğretim için tavsiyeler
dahil, senaryo örnekleri sunmak;
❱ Okullarda bilgi teknolojilerinin başarılı
entegrasyonu için önemli faktörleri
incelemektir.

Kapsam
Pilot uygulama faaliyetleri, sekiz Avrupa ülkesinde
yapılacaktır: Estonya, Fransa, Almanya, İtalya,
Portekiz, İspanya, Türkiye ve İngiltere.
Öğretmen ve öğrencilere toplam 400 adet tablet
bilgisayar dağıtılacaktır. 62 farklı okulda 244
öğretmene cihaz verilecek ve pilot uygulama,
bunların
yenilikçi
pedagojik
kullanımını
gözlemleyecektir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin
tablet bilgisayar kullanımı hakkında bilgi edinmek
için toplamda 150 öğrenciden oluşan beş sınıfa
tablet bilgisayar sağlanacaktır.
Pilot uygulama Kasım 2011’de başlayacak ve
Haziran 2012’de bitecektir. Son değerlendirme
raporu Eylül 2012’de sunulacaktır.

Genel Bilgiler
Acer-European Schoolnet Eğitici Netbook Pilot
Uygulaması öğrencilerin ve öğretmenlerin
netbook’ları ve notebook’ları çeşitli eğitim
bağlamlarında nasıl kullanabileceğini anlamaya ve
belgelemeye yönelikti. Netbook’ların ve bire bir
(1:1) pedagojinin okullarda uygulanmasının eğitim
ve öğrenim süreçlerini nasıl etkilediğini araştırdı.
Ocak 2010’dan Temmuz 2011’e kadar altı Avrupa
ülkesinde (Fransa, Almanya, İspanya, İtalya,
Türkiye ve İngiltere) toplam 240 derslik netbook
ve notebook’larla donatıldı. Netbook Pilot
Uygulamasının
nihai
değerlendirme
raporuna aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

http://netbooks.eun.org

