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Giriş
Arkaplan ve amaçlar
Acer-European Schoolnet Eğitici Netbook Pilot Uygulamasının
2010/2011 yılında bașarılı bir șekilde uygulanmasının ardından,
Acer ve European Schoolnet eğitim ve öğrenim uygulamalarını
geliștirmek amacıyla 2012 yılında tablet bilgisayarların kullanımıyla
ilgili yeni bir pilot uygulama çalıșması gerçekleștirdi. Acer, sekiz
Avrupa ülkesinden 63 okuldaki 263 öğretmene Acer Iconia W500
tablet bilgisayar sağladı. Uygulamaya Estonya, Fransa, Almanya,
İtalya, Portekiz, İspanya, Türkiye ve İngiltere katıldı. Ayrıca pilot
uygulamanın bir parçası olarak 116 öğrenciye tablet bilgisayar
verildi, İngiltere’deki bir okula tablet bilgisayar sınıf setleri (her
sınıf için 26 tablet bilgisayar) sağlandı ve İspanya’daki üç derslik
tablet bilgisayarlarla (derslik bașına 30 tablet bilgisayar) donatıldı.
Projenin amacı, öğrencilerin öğrenimini iyileștirmek amacıyla
öğretmenlerin tablet bilgisayarların kullanımı hakkında daha iyi
bilgiye sahip olmaktı. Belirli bir sınıftan her bir öğrenciye tablet
bilgisayarların sağlandığı durumlarda, proje bire bir (1:1) eğitim
ve öğrenim yaklașımlarını daha yakından araștırmayı amaçladı.
Ayrıntılı olarak proje amaçları șunlardı:
•
•

•
•

öğretmenlerin okulda ve evde tablet bilgisayarları kullanımını incelemek ve belgelemek;
tablet bilgisayarların kullanımına ilișkin iyi uygulamaları belirlemek ve öğretmenler arasında uygulama deneyimi paylașımını güçlendirmek;
bu teknolojiyi uygulamayı düșünen okullara kılavuzluk sağlamak;
okullarda tablet bilgisayarların bașarılı entegrasyonu için
önemli faktörleri incelemekti.

Acer, okullara sağlanan ekipmanın ve pilot uygulama aktivitelerinin
finansmanını sağladı. Proje, pilot uygulamanın değerlendirmesini
de gerçekleștiren European Schoolnet (EUN) tarafından koordine
edildi. Pilot okullar, her bir ülkede pilot uygulamayı hayata
geçirmek için Avrupa düzeyinde teknik ve pedagojik desteğin yanı
sıra yönlendirmeler aldı. 1:1 web sitesi (www.1to1.eun.org),
öğretmenlerin eğitim kaynakları ve pedagojik senaryolar bulması,
1:1 pedagojiyle ilgilenen öğretmenler topluluğuna katılması,
web seminerlerine katılması, öğretme uygulaması deneyimlerini
paylașması ve proje hakkında düzenli bilgi sağlaması için olanak
sundu.

Metodoloji
Acer-European Schoolnet Tablet Pilot Uygulamasının online
değerlendirmesinin genel amacı, öğretmenlerin tablet bilgisayarları
kullanımını belgelemekti.
Pilot uygulamaya katılan tüm öğretmenlere yöneltilen online
anketin iki amacı vardı:

1)

Pilot uygulamaya katılan öğretmenler, altı ay öncesinde
okulda ve evde bilișim teknolojileri (BT) kullanım deneyimleri, BT ile ișbirliği ve mesleki gelișim aktiviteleri, BT uzmanlıkları hakkında kendi kendilerini değerlendirmeleri ve tablet
bilgisayar uygulaması öncesinde BT’ye yönelik genel
tavırları hakkında bilgi almak

2)

Öğretmenlerin evde ve okulda tablet bilgisayar kullanımını,
öğretmenlerin tablet bilgisayarlarla ișbirliği ve mesleki gelișim faaliyetlerini, tablet bilgisayar kullanımını konusunda
kendi uzmanlıklarını değerlendirmelerini ve pilot uygulama
sırasında tablet bilgisayarların eğitim ve öğrenim faaliyetleri üzerindeki etkisini belgelendirmekti.

Bu amaç doğrultusunda pilot uygulama öğretmenlerine iki online
anket gönderildi: pilot uygulama bașlangıcında (Șubat 2012) bir
ön değerlendirme anketi gönderildi ve pilot uygulama sonunda
(Temmuz 2012) bir nihai anket gönderildi.
Pilot uygulama öğretmenlerinin büyük çoğunluğu (yaklașık
%80) her iki ankete de katıldı (BT araștırması: 216 katılımcı,
tablet araștırması: 221 katılımcı). Pilot uygulamaya katılan
öğretmen sayısında ülkeden ülkeye büyük farklılık olduğu için
(örneğin İspanya’da 12 öğretmen ve Almanya’da 65 öğretmen),
değerlendirme bașlıca genel öğretmen örneğinin bulgularını
sunmakta ve sonuçları analiz etmek için tanımlayıcı istatistiklerden
yararlanmaktadır. Birkaç durumda, katılımcı pilot ülkelerdeki
öğretmenler arasındaki belirgin farklılıkları göstermek amacıyla
sonuçlar ülke seviyesinde de sunuldu.
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Değerlendirme bulguları
Öğretmenlerin pilot uygulama
öncesinde BT kullanımı ve BT
kullanımına yönelik tavırları
Pilot uygulama öğretmenleri BT kullanımında
deneyimli
Acer-European Schoolnet Tablet Bilgisayar Pilot Uygulamasına
katılan öğretmenlerin büyük kısmı, on yılın üzerinde mesleki
deneyime sahip deneyimli öğretmenler. Pilot uygulama
öğretmenleri, orta öğrenim düzeyindeki okullarda çeșitli dersler
veriyor. Pilot uygulama öğretmenlerinin neredeyse tamamı,
BT’nin okullarında desteklendiğini düșünüyor. BT pilot uygulama
öğretmenleri için yeni değil; öğretmenlerin büyük kısmının,
pilot uygulamayı hayata geçirmeden önce dersi desteklemek
için BT kullanımı konusunda en az 4 yıl deneyimi vardı. Pilot
uygulama öğretmenlerinin yarısı, pilot uygulama öncesindeki
derslerinin %50’den fazlasında BT kullanmıștı. Pilot uygulama
öğretmenlerinin büyük kısmı, pilot uygulamadan önceki son
6 ay boyunca bir masaüstü bilgisayar veya dizüstü bilgisayar/
netbook kullanmıștı. Öğretmenlerin ¾’ü bir akıllı tahta ve ilișkili
yazılımı kullanmıștı. Pilot uygulama öğretmenlerinin yarısı, pilot
uygulamadan önceki 6 ayda derslerini desteklemek için bir tablet
bilgisayar kullanmıștı.

Pilot uygulama öğretmenleri BT kullanımı
konusunda yetkinler ve kedine güveniyor
Pilot uygulama öğretmenleri, ders planlama, ders yapma ve
idari ișlemler için BT kullanımı konusunda kendinden eminler ve
mesleki gelișim, ders takibi ve ölçme-değerlendirme amaçları
için kullanım konusunda kendilerine biraz daha az güveniyor.
Öğretmenlerin büyük kısmı, internet ve genel BT uygulamaları
kullanımı, teknoloji ile öğretme (BT’nin pedagojik kullanımı)
ve ayrıca belirli bir cihaz veya teknolojinin kullanımı (teknoloji
kullanımı) konusunda kendilerini yetkin hissediyor. Sanal öğrenme
ortamları ve sosyal ağ kurma araçları kullanımı konusunda daha
az pilot uygulama öğretmeni kendisini yetkin hissediyor.

Çoğu pilot uygulama öğretmeni BT’yi internette
öğrenme kaynaklarına göz atmak ve evde
ve okulda benzer BT tabanlı faaliyetler
gerçekleștirmek için kullandı.
Öğretmenlerin okuldaki BT tabanlı aktiviteleri, evde gerçekleștirilen
aktivitelerden önemli bir farklılık göstermiyor. Biraz daha fazla
öğretmen, evden BT kullanarak ders hazırlama aktiviteleri
gerçekleștiriyor. Genel olarak bazı BT tabanlı aktiviteler, diğer
aktivitelerden daha sık gerçekleștiriliyor. Çoğu pilot uygulama
öğretmeni BT’yi öğrenme kaynakları için internete göz atmak
amacıyla kullanıyor ve daha az öğretmen BT’yi (evde ve okulda)
velilerle iletișim için kullanıyor.
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Pilot uygulama öğretmenleri 6 ila 12 ayda bir
BT ile ilgili eğitim aldı
Pilot uygulamaya katılan öğretmenlerin yaklașık yarısı, internet
kullanımı ve genel uygulamalar, BT’nin pedagojik kullanımı veya
cihaz ve ekipmanla ilgili eğitim konularında 6 ila 12 ayda bir BT ile
ilgili eğitim aldılar. Pilot uygulama öğretmenlerinin yaklașık yarısı
haftalık olarak, bireysel olarak öğrencilerin gelișimiyle ilgili tartıșmalara, eğitim materyalleri alıșveriși ve tartıșmalarına ve BT ile
ilgili sorunlarda bilgi alıșveriși ve tartıșmalara katıldı. Öğretmenlerin %40’ı onlara geri bildirim sağlamak için diğer öğretmenleri hiç
gözlemlemedi veya diğer öğretmenlerle mesleki tartıșmalar için
online topluluklara (posa listeleri, Twitter, bloglar) katılmadı.

Pilot uygulama öğretmenleri BT ile ve BT
olmadan çeșitli eğitim yaklașımları uyguladı
Öğretmenlerin hemen hepsi BT kullanarak veya BT kullanmadan
düzenli olarak klasik öğretim yaklașımları uyguluyor ancak
öğretmenlerin ²/³’ünden fazlası öğrencilerin ișbirliği içinde
grup çalıșması yapmasını destekliyor ve BT kullanarak veya BT
kullanmadan öğrenci odaklı öğrenme yaklașımları uyguluyor.

Pilot uygulama öğretmenlerinin BT ve etkisine
yönelik pozitif bir tavrı var
Pilot uygulama öğretmenleri genel olarak BT’nin pozitif etkisi
konusunda ikna olmușlar. Eğitim yöntemleri, okul atmosferi
ve öğrencinin öğrenimi gibi bazı alanlarda etkinin, ölçmedeğerlendirme için BT kullanımı, BT’nin ders hazırlama ve ters
takibinde ve öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında iletișim

ar olarak zaman kazanılmasını sağlaması gibi diğer alanlara
aracı
kı
kıyasla daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.
Ay
Ayrıca tablet bilgisayar pilot uygulaması verimli bir zeminde bașladı:
öğ
öğretmenler projeye gönüllü olarak katıldılar, motivasyonlu ve BT
deneyimine sahip öğretmenlerdi, bir dizi profesyonel aktivitede
BT kullanımı konusunda kendilerini yetkin hissediyordu ve
öğretmenler ve öğrenciler üzerinde BT’nin etkisine yönelik tavırları
pozitifti. Ayrıca öğretmenlerin bașlıca masaüstü bilgisayarlar,
dizüstü bilgisayarlar ve akıllı tahtalar olmak üzere çeșitli BT
cihazlarına zaten erișimi vardı. Bu, pilot uygulama sırasında
öğretmenlerin kullanımı, uygulaması ve pozitif tavırlarını yansıtıyor.

Pilot uygulama sırasında
öğretmenlerin tablet
bilgisayarları kullanımı
Tablet bilgisayarlar çeșitli derslerde kullanıldı
Tablet bilgisayar çeșitli derslerde kullanıldı ve tablet bilgisayarın
özellikle herhangi bir ders için daha uygun olduğu yönünde bir
ișaret yok. Öğretmenlerin büyük kısmı tablet bilgisayarı, öğrenme
materyali toplamak amacıyla internette arama yapmak ve dersler
için sunum hazırlamak amacıyla uygulamalar için kullandı. Bu uygulama türü, tablet bilgisayarların tüm derslerde yararlanabilecek
bir dizi araç ve fonksiyon sağladığını ortaya koymaktadır.

Tablet bilgisayarlar bașlıca ders hazırlama ve
sınıf odaklı aktiviteler için kullanıldı
Tablet bilgisayar bașlıca öğretmenler tarafından öğrenciler
sınıftayken kullanıldı. Tablet bilgisayarlar ayrıca daha gelenekse
sınıfta öğretmeye odaklı olarak kullanıldı ve öğretmenler ders
planlama ve ders yapma amacıyla tablet bilgisayarları kullandı.
Tablet bilgisayarların ölçme-değerlendirme ve iletișim için
kullanımı gibi diğer alanlarda, tablet bilgisayarlar daha sınırlı
olarak kullanıldı. Ancak örnek uygulamalarda bu alanlarda iyi
uygulama bulguları bulunuyor. BT’nin ölçme-değerlendirme ve
iletișim amacıyla kullanımı, ön anketten elde edilen verilerin
gösterdiği gibi, pilot uygulama öncesinde pilot uygulama
öğretmenleri tarafından en az gerçekleștirilen eylemlerdi.
Öğretmenler aynı tür BT tabanlı eğitim aktivitelerini okulda ve
evde gerçekleștirdi ve belirli aktiviteleri okulda gerçekleștirmeye
yönelik ufak bir tercihte bulundu, dijital öğrenme kaynaklarını
kullanma ya da öğrencileri değerlendirme gibi. Öğrenme kaynakları için internette gezinme ve dersler için sunum hazırlamak,
öğretmenler tarafından okulda ve evde gerçekleștirilen en popüler iki aktiviteydi.

Tablet bilgisayarlar kademeli olarak mevcut BT
ortamına entegre oluyor
Tablet bilgisayarlar pilot uygulama sırasında öğretmenlerin
büyük kısmı tarafından kullanılan cihazlarken, pilot uygulama

öncesinde öğretmenlerin sadece yarısı bir tablet bilgisayar
kullanmıștı. Bulgular, tablet bilgisayarların kademeli olarak
entegre olduğunu ve diğer BT cihazlarıyla bağlantılı olarak
kullanıldığını ancak henüz günlük olarak kullanılmadığını
ve henüz öğretmenlerin büyük kısmı tarafından derslerin
%50’sinden fazla kullanılmadığını gösteriyor.

Tablet bilgisayarlar daha sık mesleki gelișim
fırsatları sunuyor
Proje uygulaması, öğretmenler için daha sık mesleki gelișim
fırsatı sağladı. BT becerilerinin geliștirilmesi veya cihazla ilgili
eğitim gibi bazı alanlarda öğretmenler, proje uygulaması sırasında
daha sık eğitim aldı. Tablet bilgisayarların pedagojik kullanımı,
derse özgü uygulamalarda eğitim ve hepsinden önemlisi sosyal
ağ kurma araçlarının veya sanal öğrenme ortamlarının kullanımı
gibi alanlar gelecekte daha fazla dikkat gerektirmektedir.

Okulların BT vizyonunun parçası olarak tablet bilgisayarlar ve eğitim materyali alıșveriși için destek
Öğretmenler tarafından en sık gerçekleștirilen ișbirliği aktiviteleri
arasında, meslektașlarla eğitim materyali alıșveriși veya
okulların tablet bilgisayarlar konusundaki vizyonunu tartıșmak
için personel toplantılarına katılmaktı. Bu toplantılar, tablet
bilgisayarın okulun genel BT politikasıyla bütünleșmesinden
dolayı pilot uygulamaya katılan okulların e-olgunluğunu
göstermektedir. Diğer öğretmenlerin sınıflarını gözlemleme ve
geri bildirim sağlama veya diğer sınıfların öğretmenleri ile ortak
aktivitelere katılma gibi akran öğrenme faaliyetleri, 1-3 ayda bir
öğretmenlerin üçte biri tarafından gerçekleștirildi. Bu tür akranlar
arası öğrenme aktivitesi, genel BT uygulamalarının veya tablet
bilgisayar uygulamalarının bir parçası olarak öğretmenlerin
yarısı tarafından gerçekleștirilmedi. Genel olarak bu tür ișbirliği
çalıșmalarına katılmak için zaman ve yeni cihazlara güven
gerekiyor.
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Tablet bilgisayarların kullanımı konusunda
resmi olmayan paylașımlar
İșbirliği ve mesleki gelișim aktiviteleriyle ilgili bulgular, okullarda
müdürün desteğiyle projenin uygulanmasıyla ilgili olarak
öğretmenlere çok fazla otonomi sağlandığını ve öğretmenlerin
projeyi kendilerinin yönlendirdiğini gösteriyor. Öğretmenler, pilot
uygulama sırasında tablet bilgisayarların kullanımı konusunda
iletișim kurmak için bașlıca resmi olmayan yüz yüze görüșmeler
veya resmi olamayan BT tabanlı tartıșmaları kullandı. Pilot
uygulamalar için destek eylemleri tasarlarken, bu resmi olmayan
(yüz yüze veya BT tabanlı) paylașımların güçlendirilmesi göz
önünde bulundurulmalıdır.

sahip olduğunu hissetti. Bu alanlar, proje uygulamasından
önce veya proje uygulaması sırasında öğretmenlerin yarısından
fazlasının mesleki eğitim almadığı alanlardı ve eğitimin ve ilișkili
uygulamaların önemini ortaya koymaktadır.

Öğretmenlerin dijital yetkinliğine ve öğretim
yöntemlerine etki
Öğretmenler, dijital yetkinliklerinin ve öğretim yöntemlerinin geliștirilmesi gibi biz dizi alanda genel olarak olumlu bir etki olduğunu
tahmin ediyor. Ayrıca öğretmenler hangi içeriğin tablet bilgisayar-

Tablet bilgisayarlarla ders yaparken
öğretmenler farklı öğreti yöntemlerinden
yararlandı
Değerlendirme, tablet bilgisayarlarla ders yaparken pilot uygulama öğretmenlerinin farklı çeșitli öğretim yöntemlerinin yararlandığını, tahtada ders anlatma ve öğrencilerle ișbirliği içinde ve bireysel çalıșma faaliyetlerini destekleyen öğretim yöntemlerini birlikte
kullandığını gösteriyor. BT anketine bakıldığında, çok sayıda öğretmenin pilot uygulama öncesinde bu çeșitli eğitim yaklașımlarını (BT kullanarak veya kullanmadan) zaten uyguladığı ve tablet
bilgisayarla ders yaparken yüksek ihtimalle benzer yaklașımlar
uyguladığını göstermektedir. Öğretmenler, bireysel ve ișbirliği çalıșmaları gibi çeșitli öğrenme aktivitelerinde öğrencilerle etkileșim
kurduklarını ve hem çevrimiçi hem çevrimdıșı faaliyetlere öğrencilerin katılmalarını sağladığını bildirmiștir.

Öğretmenlerin dijital kaynakları kullanımı ve
öğrencilerin kullanımı
Öğrencilerine ders verirken öğretmenlerin büyük kısmı bașlıca
(genel olarak internetten veya saygın ulusal/bölgesel eğitim
kaynaklarından) online materyaller kullandı. Pilot uygulama
öğretmenlerinin üçte birinden fazlası elektronik çevrimdıșı
materyal kullandı. Bunun aksine öğretmenlerin büyük kısmı,
tablet bilgisayarla ders yaparken öğrencilerin kağıt tabanlı
öğrenme materyalleri (örneğin ders kitapları, basılı alıștırma
sayfaları) kullandığına değindi. Öğretmenlerin yarısı, öğrencilerin
çevrimiçi öğrenme kaynakları kullandığını söyledi ve %40’ı derse
özgü bilgisayar tabanlı uygulamalardan bahsetti. Öğretmenlerin
yaklașık yarısının daha önce öğrencilerin çevrimiçi öğrenme
kaynaklarını kullanmasına izin vermesine karșın, pilot uygulama
sırasında kağıt tabanlı öğrenme kullanımı hala yaygındı ve (tablet
bilgisayarlı) öğrencilerin, öğretmenlere kıyasla internet tabanlı
materyallere daha az erișiminin olduğunu ortaya koymaktadır.

Öğretmenlerin yetkinliğini arttıran tablet
bilgisayarlar
Tablet bilgisayarı kullandıktan sonra çoğu öğretmen, genel BT
becerilerinde ve cihaz/ekipmanla ilgili kullanım konusunda “çok
iyi” veya “iyi” yetkinliğe sahip olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin
yaklașık yarısı, sosyal ağ kurma araçlarını veya sanal öğrenme
ortamlarını kullanmada “tatmin edici” veya “zayıf” yetkinliğe
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da kullanılacağını ve tablet bilgisayarların eğitime etkin biçimde
nasıl entegre edileceğini biliyor. Ayrıca etkinin henüz belirgin olmadığı ve daha fazla zaman ve entegrasyona ihtiyaç duyulduğunu
belirten alanlar var. Bu, öğrencilerin çalıșmasını değerlendirmek
için tablet bilgisayarların kullanımı üzerindeki etki ve öğretmenler,
öğrenciler ve velilerle iletișim üzerindeki etkiyle ilgili. Ayrıca öğretmenlerin tablet bilgisayarları en az kullandığı alanlar da var.

Destek hizmetlerinin kullanılması ve pilot
uygulamada önemli bir engel olmaması
Özellikle uygulama engelleriyle ilgili değerlendirme bulguları, genel olarak öğretmenlerin tablet bilgisayar yapısı, ekranı ve klavyesinden memnun olduğunu göstermektedir. Tablet bilgisayarların
öğretmenler tarafından kullanılmasını önleyen önemli bir sorun,
bozuk tablet bilgisayar sorunu veya evde yetersiz internet bağlantısı gibi sorunlar yoktu. Tablet bilgisayarların okuldaki mevcut BT
altyapısıyla uyumluluğu gibi alanlar ve tablet bilgisayarlarla genel
teknik sorunlar izlenecek alanlar.

Pilot uygulama öğretmenlerinin büyük kısmı düzenli olarak Avrupa
düzeyinde sağlanan hizmetlerden yararlandı. Öğretmenler, kaynak (1:1 pedagojik senaryolar, diğer projeler ve kaynaklarla ilgili
bilgi) bulmayla ilgili destek sağlanmasını ve aynı zamanda pilot

uygulamanın bir parçası olarak proje gelișmeleriyle ilgili bilgileri
(haberler, güncellemeler) ve 1:1 topluluğun bir parçası olarak öğretmenler blogunda tablet bilgisayar projesiyle ilgili deneyimlerini
ve yașadıkları zorlukları yazmayı da memnuniyetle karșıladı.

Pilot uygulamaya dayalı olarak öneriler
1 Uygun destek önlemlerini tasarlamak
ve pilot uygulama sırasında öğretmenler için yönlendirme ve eğitim
sağlamak amacıyla, yeni cihazların
kullanılacağı bir pilot uygulama hayata
geçilirken öğretmenlerin profili (motivasyon, tavır ve güven seviyeleri) ile
BT tabanlı eğitim ve öğrenim ortamları
da göz önünde bulundurulmalıdır.
2 Cihazların mobil yapısı göz önünde
bulundurulduğunda, tablet bilgisayarların saha çalıșması, derslik dıșında
(örneğin kütüphane) veya resmi olmayan öğrenme ortamlarında kullanımı
da öğretmenler tarafından daha fazla
değerlendirilmesi gereken bir konudur.
Tablet bilgisayarların öğrenmeyi resmi
derslik bağlamı dıșına genișletmek
için kullanıldığı bu tür uygulamaların
eğitim ve öğrenim uygulamalarında
daha köklü dönüștürücü değișimler
sağladığına yönelik bulgular bulunmaktadır.
3 Öğretmenlere, tablet bilgisayarları sınıf dıșında değerlendirme için
ve öğretmenler, öğrenciler ve veliler
arasında etkin iletișim araçları olarak
kullanma konusunda senaryolar ve
mesleki gelișim aktiviteleri sağlayarak, öğretmenlerin uzun vadede bu tür
aktivitelerle deneyim kazanması desteklenmelidir. Resmi olmayan öğrenme ortamlarıyla ilgili bir bilgi bankası,
aktivite tabanlı öğrenme ve proje tabanlı öğrenme gibi sınıfta öğrenmenin
dıșına çıkan yeni senaryolar içerebilir.

4 Mesleki gelișimde daha geniș bir dizi
konunun ele alınması, genel olarak
tablet bilgisayar ve BT ile çeșitli yeni
uygulamaları destekleyecektir. Ayrıca
pilot uygulamaya katılan tüm öğretmenlerin, tablet bilgisayarların kullanımı konusunda pedagojik eğitim
alması sağlanmalıdır.
5 Değerlendirme bulguları, alınan mesleki gelișim faaliyetleri ile öğretmenlerin mevcut uygulamaları (ve bu
alandaki güven seviyeleri) arasında bir
ilișki olduğunu ortaya koymaktadır. Bu
nedenle ve mevcut uygulamaları değiștirmek için, değișimin istendiği bu
alanlarda bu tür aktiviteleri destekleyen mesleki gelișim aktiviteleri yoluyla
öğretmenlerin desteklenmesi gerekir.
6 Öğretmenlerin kaynak paylașımı, uygulamaların belgelenmesi ve ders senaryolarının olușturulması konusunda
teșvik edilmesi gerekir. Ayrıca akranlar
arası öğrenme ve ders gözlemleme
gibi gerçek ișbirliği faaliyetlerinin,
okulda yeni cihaz ve araçlar uygulanırken güçlendirilmesi sağlanmalıdır;
bu, istenen bilgilere erișim sağlayabilir. Bire bir (1:1) girișimlerin örnekleri
öğretmen danıșmanlarının bu tür ișbirliği aktivitelerini bașarılı bir șekilde
desteklediğini göstermektedir.

7 Öğretmenlerin genel ve BT tabanlı
pedagojik uygulamalarının, bu alanda
benzer pilot uygulamalar hayata geçirirken göz önünde bulundurulması
gerekmektedir. Öğretmenlerin BT’ye
yönelik tavırlarına, öğretim tarzlarına
bağlı olarak, arkaplanlarını göz önünde bulundurarak ve uygulanabilecek
çeșitli yaklașımları göstermek için
öğretmenlere belirli destek önlemleri
sunulabilir.
8 Öğrencilere okulda internet erișimi de
dahil olmak üzere öğretmenlerin sahip
olduğu cihazlara benzer veya aynı cihazların sağlanması (kișisel bir cihaza bireysel erișim veya grup erișimi),
sadece derste eğitimi desteklemek ve
geliștirmek için değil aynı zamanda
daha zengin içerik ve öğrencilerin çalıșması için çeșitli içerikler sağlayarak
öğretmenler için faydalı olacaktır.
9 Pilot uygulamayı hayata geçiren
öğretmenler arasında paylașımları
güçlendirmek için destek hizmetleri
gerekmektedir. Proje uygulama safhasının ötesinde öğretmenler arasında
sürekli paylașımı güçlendirmek, öğretmenlerin uzun vadede bir web topluluğuna katılımının teșvik edilmesini
gerektirmektedir. Pedagojik öğrenme
senaryoları öğretmenler için ilgilidir ve
farklı öğrenme stratejilerini desteklemek için dijital cihazların nasıl kullanılacağını açıklamalıdır. Öğretmenler
aynı zamanda pilot uygulama sonrasında European Schoolnet tarafından
düzenlenen atölye çalıșması gibi yüz
yüze paylașım fırsatlarının faydasının
da farkındadır.
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Pilot Uygulaması Değerlendirmesi
YÖNETİCİ ÖZETİ

European Schoolnet Hakkında
European Schoolnet, Avrupa ve Avrupa dıșındaki otuz Milli Eğitim
Bakanlığının bir ağıdır. European Schoolnet, on yılı așkın bir süre
önce bașlıca paydașlarının eğitim ve öğretimine yenilik getirmek için
kuruldu: Eğitim Bakanlıkları, okullar, öğretmenler ve araștırmacılar.
www.europeanschoolnet.org

Acer Hakkında
1976 yılında kurulan Acer, insanların hayatlarını iyileștiren yenilikçi
ürünlerin araștırılması, tasarlanması, pazarlanması, satıș ve destek
hizmeti sunulması konusunda uzmanlașmıș bir bilgi ve iletișim
teknolojisi șirketidir. Acer’ın yeșil tedarik zinciri, müșterilerimizin
limitlerin ötesini incelemek ve daha fazla deneyim yașamak için
ihtiyaç duyduğu araçlar olan çevre dostu bilgisayarlar, ekranlar,
projektörler, sunucular, tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar
sağlamaktadır. Tüm dünyada notebook satıșlarında 3. sırada yer
alan (IDC 2012) Acer, 8.000 çalıșana sahiptir ve 2011 gelirleri
15.7 Milyar USD’ye ulașmıștır. www.acer.com

Raporun tamamını indirmek için: http://1to1.eun.org

