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TÜRKĠYE‟DE INTEL ÖĞRETMEN PROGRAMI 

ÇEVRĠMĠÇĠ TEMEL KURSUNUN UYGULANMASI 
 

 

 

 

Özet 
Intel® Eğitim Ġnisiyatifi 50‟den fazla ülkede eğitim bakanlıkları ile ortaklıklar kurarak genç insanlara 21. yüzyıl 

becerilerini kazandırma konusunda yardımcı olmayı hedefliyor. Ġnisiyatif, eğiticiler için bir profesyonel geliĢim 

programları listesinden oluĢur. Intel® Öğretmen Programı çoğunlukla bilgi ve iletiĢim teknolojileri (ICT) ve 

problem tabanlı öğrenimin öğretim uygulamalarına entegre edilmesi konusunda öğretmenleri eğitmeye odaklı bir 

programdır. Öyle ki, öğrenicilerin aktif öğreniciler olmalarına yardımcı olmayı hedefler. 

Temel Kursu en yaygın bilinen ve Intel® Öğretmen Programı Müfredatında uygulanan kurstur. Bu kursta 

öğretmenler, kendi sınıflarında öğrencileri ile birlikte kullanacakları bir öğrenim ünitesi tasarlarlarken 

öğretimlerinde teknoloji kullanımını öğrenirler. Öğretmenlerden öğrenci çalıĢma modelleri, diğer 

destekleyici materyaller ve bir uygulama planı içeren bir Ünite Planı hazırlamaları istenir.  Öğretmenler 

Ünite Planlarını oluĢtururken öğrenci merkezli sorgu bağlamı dahilinde derslerini çerçevelemek üzere Temel 

Soruları kullanmayı ve planlarında proje tabanlı ve iĢ birlikçi öğrenim stratejileri kullanmayı da öğrenirler 

(EDC/CCT, 2007). 

Intel® Öğretmen Programı Temel Kursu Türkiye‟ye 2003 yılında getirildi. Bugüne kadar (Temmuz 2009) ülkenin 

81 ilinde, 120,000‟den fazla devlet okulu öğretmeni 252 aktif uzman öğretmen tarafından yürütülen eğitime katıldı 

(uzman öğretmenlerin (MT) sayısı yaklaĢık 450). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) programı en önemli projelerden 

biri olarak göz önünde bulunduruyor. 2008 yılında Versiyon 10 (V10) ve Çevrimiçi Temel Kursu (TEO) 

versiyonları geldi ve sonrasında Türkiye devlet okulu öğretmenlerine iki kurs sunuldu. 

Bu rapor, Mayıs 2008 – Temmuz 2009 tarihleri arasında, Türkiye‟deki Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel 

Kursu uygulaması için Eğitim Sonu sonuçlarının raporlanmasına odaklanmıĢtır. Dört bölüme ayrılmıĢtır: (1) 

Türkiye‟de Çevrimiçi Temel Kursu çerçevesi, (2) değerlendirmeleri yürütmek için kullanılan yöntem, (3) bulgular 

ve (4) sonuç ve öneriler. 
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Çevrimiçi Temel Kursu Çerçevesi 

Çevrimiçi Temel Kursu, Temel Kursunun sağladığı beceriler ile aynıdır, öğrenci öğrenimini artırmak 

için teknolojinin nasıl sınıf müfredatlarına entegre edileceğinden bahseder. Fark, öğretmenlere bu 

becerilerin yüz yüze ve çevrimiçi aktivitelerle kazanılması konusunda yardımcı olmaya çalıĢmasıdır. 

Çevrimiçi Temel Kursu ilk kez Kasım 2007‟de Bakanlığa bağlı devlet okulları öğretmenlerine 

verilmeye baĢlanmıĢtır. 

Verilen önemli kararlardan biri kurs çerçevesi ile ilgiliydi. Çevrimiçi Temel Kursunun 4 haftalık 

eğitim ve 1.5 haftalık oryantasyon ile 60 saatlik bir eğitim halinde sunulmasına karar verildi. 

Çerçevenin detayları ġekil 1‟de gösterilmiĢtir. 

Şekil 1: Türkiye’de Katılımcı Öğretmen (PT) eğitimi için kurs çerçevesi 

Hafta 1-2 Hafta 3 Hafta 4-5 Hafta 6 

  

Çevrimiçi 

Oryantasyon 

(8 gün) 

Uzaktan 

F2F (yüz yüze) 

Oturum 

(5 gün – 15 saat) 

Sahada 

Çevrimiçi 

Oturum 

(13 gün) 

Uzaktan 

F2F (yüz yüze) 

Oturum 

(2 gün – 10 saat) 

Sahada 
 

 

Bireysel Çalışma Grup Çalışması 
 

4 hafta + 1,5 hafta oryantasyon 

 60 Saat 

Kıdemli Uzman Öğretmen (ST) ve Uzman Öğretmen (MT) eğitimlerinin de aynı saat sürelerine sahip 

olmasına karar verildi ancak daha kısa bir müddet için, yani iki haftalık eğitim ve bir haftalık 

oryantasyon Ģeklinde. Detaylar ġekil 2‟de bulunabilir. 
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Şekil 2: Türkiye‟de ST/MT eğitimi için kurs çerçevesi 

Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 

  

Çevrimiçi 

Oryantasyon 

(5 gün) 

Uzaktan 

F2F (yüz yüze) 

Oturum 

(2,5 gün) 

Sahada 

Çevrimiçi 

Oturum 

(5,5 gün) 

Uzaktan ve sahada – modüllere giriş 

için sabah erkenden toplantılar ve 

özetlemeler için akşamüstleri 

F2F (yüz yüze) 

Oturum 

(1 gün) 

Sahada 

 

 

Bireysel Çalışma Grup Çalışması 
 

2 hafta + 1 hafta oryantasyon 

 60 Saat 

 

Yöntem Bilimi 

Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursunun değerlendirmesi için nitel ve nicel verileri 

toplamak üzere harmanlanmıĢ bir yöntem yaklaĢımı kullandık. Her ülke için kursun yerelleĢtirilmesi ve 

uygulamasında gereken değiĢiklikleri ortaya çıkarmak için tasarlanmıĢ, Çevrimiçi Temel Kursu 

sahasındaki anketler ve Eğitim Sonu Anketini kullandık. Anket, öğretmenlerin kurs eğitim 

aktivitelerine verdikleri anlık tepkileri yakalar. Eğitim Yöneticileri, yerelleĢtirme stratejilerinde 

nerelerde ayarlamalar yapmaları gerektiğini anlamalarına yardım etmek üzere, bu anketten derlenen 

global veriler seti ile ilgili kendi sonuçlarını inceleyebilirler (EDC/CCT, 2007). 

 

MT eğitimi sırasındaki rol değiĢiklikleri, mükerrerlikler ve versiyon taĢımaları nedeniyle sahada ne 

kadar gerçek kullanıcı olduğunu belirlemek zor olsa da mevcutta Çevrimiçi Temel Kursu sahasında 

4464 kayıtlı kullanıcı bulunmaktadır. Bunlardan 364‟ü MT olarak hizmet veriyor. Eğitim öncesi ve 

sonrası anketler ile 1752 öğretmenden veri toplayabildik. 39.2‟lik yanıt verme oranı, Temel Kursu 

V10‟dan biraz daha iyi ancak yine de problemli. Yanıt verme oranını iyileĢtirme konusunda 

çalıĢmalarımız sürüyor. Diğer yandan anketin sonuçlarının yine de eğitimin etkinliği konusunda iyi 

bilgiler verdiğine inanıyoruz. 
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 Eğitim öncesi ankette aĢağıdaki soruların cevaplarına odaklanan konularla ilgili 21 soru var: 

 Katılımcılar kim? 

 Teknolojiye nasıl ulaĢıyorlar? 

 Çevrimiçi öğrenim ve Intel Öğretmen Programı deneyimleri var mı? 

 Çevrimiçi Temel Kursundan ne bekliyorlar? 

 

Eğitim sonrası anket ise eğitimin öğretmenleri üzerindeki etkinliği ve etkisine odaklanmıĢtır. 

AĢağıdaki soruların cevaplarını arar: 

  Eğitim ve eğitmen ne kadar etkindi? 

  Bu anlamda eğitim bileĢenleri yararlı mıydı? 

  Öğretmenler uygulama için kendilerini hazır hissediyorlar mı? 

  Kursun içeriği, tasarımı ve uygulaması hakkında ne düĢünüyorlar? 

  Kursun zorluğu nasıldı? 

Diğer yandan Türkiye'nin çeĢitli bölgelerinde yürütülen kiĢisel ve odak grubu görüĢmeleri ve 

gözlemler de Türkiye‟deki Çevrimiçi Temel Kursunun uygulamasındaki eğilimler, konular ve 

problemler ile ilgili daha derin bir kavrayıĢ sağlamıĢtır. Türkiye‟nin 10 ilinde 17 okulu ziyaret ettik ve 

23 öğretmen ile görüĢtük (Afyon, Ankara, Artvin, Bursa, Çankırı, EskiĢehir, Ġstanbul, Kırıkkale, 

KırĢehir, Kütahya) Global Raporun bilgilerine dayanarak (EDC/CCT, 2007), nitel verilerin analizleri 

sırasında iki önemli soruya odaklanmaya karar verdik: 

  Kursun kalitesinden memnunlar mı? 

  Öğretmenler kendilerini hazırlıklı hissediyor mu? 

Temel Kursu ve Çevrimiçi Temel Kursu raporlarında aynı nitel verileri kullandık. Yani raporların bazı 

kısımları birbirlerine çok benzer. 

Bulgular 

Net veriler sağlamak üzere sonuçları altı bölümde özetlemeye karar verdik: (1) okuyuculara yanıt 

veren öğretmenler ve Türkiye'de teknolojiye eriĢim fırsatları hakkında bir fikir edinme konusunda 

yardımcı olabilecek açıklayıcı istatistikler, (2) öğretmenlerin eğitimin etkinliği hakkındaki algıları, (3) 

eğitmenlerin etkinliği, (4) eğitim bileĢenlerinin yararlılığı, (5) öğretmenlerin stratejiler ve teknolojiyi 

kurslarına uygulama konusunda hazır olmaları, (6) programı sınıflarında baĢarılı bir Ģekilde uygulama 

konusunda engeller.  
 

1. Demografi ve Teknolojiye Erişim 

Eğitim Öncesi Anketteki sorulardan biri katılımcı öğretmenin öğretim deneyimiyle ilgilidir. ġekil 2‟de 

görüldüğü gibi öğretmenlerin az bir kısmının üç yıldan az deneyimi var (%8.83).  
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3-9 yıllık deneyimleri olan öğretmen sayısı, 10-20 yıllık deneyime sahip öğretmenler hariç, yüksek.. 

Öğretmenlerin çoğunun (%49.62) 10-20 yıllık öğretim deneyimleri var. 20 yıldan fazla deneyime 

sahip olanların sayısı da az (%12.78). 

Şekil 3: Öğretim Deneyimi (%) 

 

  

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu sınıf öğretmenleri (%63.32), diğerleri destek ve kaynak öğretmeni 

(%21.61), teknoloji koordinatörü (%9.61) ve idareciler (%6.45). Kursa birkaç idarecinin katılması 

ilginç. Ġdarecilerle görüĢmelerimiz sırasında eğitime katılmamalarının en önemli iki nedeni olarak 

"ağır iĢ yükü" ve "sınıf olmamasını" gösterdiler. Diğer yandan eğitime katılmak için zaman yaratan 

idarecilerin öğretmenleri diğerlerinden daha iyi desteklediğini ve teĢvik ettiğini gördük. 

 

ġekil 4: Okuldaki meslek rolleri (%) 

 

Sınıf Öğretmenleri 

 

Destek ya da Kaynak Öğretmeni 

 

Teknoloji Koordinatörü, Medya Uzmanı 

 

İdareci 
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Diğer yandan anket verilerine göre öğretmenlerinin çoğunun evde teknolojiye eriĢimleri sınırlı 

(%17.02) ve okulda ya da bakanlıktaki ofislerinde bilgisayar kullanıyor (%15.64 okul sınıfında, 

%26.88 okul bilgisayar laboratuarında ve %19.91 idari bir alanda). ġekil 5 daha fazla detay veriyor. 

 

ġekil 5: Bilgisayarlara eriĢim (%) 
 

Okul sınıfı   
 

 

Okul bilgisayar laboratuarı 

     

Sınıf ya da okul idaresi alanlarındaki masa 

 

Ev  
 

 

Yerel kütüphane  
 

Arkadaş ya da komşunun evi  
 

Topluluk teknoloji merkezi İnternet kafe 

 
 

Benzer olarak çoğu öğretmen Ġnternet‟e okul bilgisayar laboratuarlarından eriĢtiğini raporladı 

(%60.35). %23.84'ü Ġnternet'e ofis masalarından ya da okuldaki idari alanlar ya da bakanlık 

ofislerinden eriĢiyor (ġekil 6).  

 

Şekil 6: Ġnternet‟e eriĢim (%) 

 

 

Erişim yok 

 

Sınıf 

 

Bilgisayar laboratuarı 

 

Masa ya da İdari Alan  
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ġekil 7‟den de görüldüğü gibi çoğu öğrenci bilgisayarları okullarındaki bilgisayar laboratuarlarından 

kullanıyor (%71.71). 

 

Şekil 7: Öğrencilerin bilgisayarlara eriĢimi (%) 
 

Hayır, öğrencilerin bilgisayarlara erişimi yok  
 

Evet, öğrenciler sınıfımda bilgisayar kullanıyor  
 

Evet, öğrenciler dizüstü bilgisayar kullanabiliyor   
 

Evet, öğrenciler bilgisayar laboratuarında bilgisayar 

kullanıyor 
 

Tablo 1'deki sonuçlar çoğu öğretmenin sınıflarında Ġnternet eriĢimi olmadığını gösteriyor (%62.7). 

Diğer yandan öğretmenler (%64.3) bilgisayar laboratuarlarındaki Ġnternet eriĢimini güvenilir ya da çok 

güvenilir buluyor. Aynı durum okuldaki teknoloji desteği (%64.1) ve MEB (%61) için de geçerli. 

Tablo 1: Okuldaki Ġnternet eriĢiminin güvenilirliği ve öğretmenlerin aldığı desteğin boyutu 

İnternet Erişimi Ve Destek 

Güvenilirlik 

Yok 

Hiç 
güvenilir 
değil 

Biraz 
güvenilir güvenilir 

Çok 
güvenilir 

Sınıfta İnternet erişimi 62,7 2,6 8,9 19,8 6,2 

Bilgisayar laboratuarında İnternet 
erişimi 4,8 6,3 24,6 48,9 15,4 

Okuldan teknoloji desteği 3,7 5,9 26,3 50,6 13,5 

MEB’den teknoloji desteği 6,1 6,9 25,9 49,6 11,5 

 

Diğer yandan öğretmenlerin neredeyse üçte biri sınıflarında öğrencileriyle birlikte hiç teknoloji 

kullanmadığını raporladı (%27.89). Ayrıca teknolojiyi sınıflarına entegre etme açısından, çok azı 

kendisini uzman (%8.25) ya da geliĢmiĢ kullanıcı (%12.37) olarak görüyor. Ancak çoğu kendilerini 

orta seviyede kullanıcılar olarak görüyorlar (%32.54). 

 

 Şekil 8: Öğretmenlerin öğrencileriyle teknoloji kullanımı konusunda önceki deneyimleri (%) 

 

Hiç kullanılmamış 

Yeni 

Orta 

Gelişmiş 

Uzman 

 

 

  

Ayrıca, ders sırasında istedikleri kadar teknoloji kullanmadıklarını belirten öğretmenlerin sayısı “evet” 

olarak cevap verenlerden daha fazla (ġekil 9). 
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Şekil 9: Eğitsel amaçlar için istedikleri kadar teknoloji kullanabilen öğretmenlerin mevcut durumu 

(%) 

 

Kesinlikle Hayır  

Hayır  

Emin değil  

Evet 

Kesinlikle evet 

  

 

Intel Öğretmen Programı Temel Kursu sonuçları ile aynı Ģekilde, görüĢmelerimiz ve gözlemlerimiz 

Eğitim Öncesi Anket sonuçlarını teknolojiye eriĢim açısından desteklemiĢtir. Çok sayıda öğretmen 

sadece kendilerinin değil, çoğu öğrencinin de bilgisayar ve Ġnternet eriĢimini sadece okul 

laboratuarından sağlayabildiğini ifade etti. Sınıflarında bilgisayar olanlar bilgisayarı öğrencileriyle 

kullanmak için sınırlı eğitsel ve teknik desteğe odaklılar. EskiĢehir‟deki bayan öğretmenlerden birisi 

diyor ki: 

Evet, istediğimde sınıfımda bir bilgisayar ve projektör kullanabiliyor ve bazen öğrencilerimle Vitamin 

yazılımını kullanabiliyorum. Ancak bazen bir Ģeyler oluyor ve   bilgisayar arızalanıyor. Problemi 

hızlıca çözemiyorum ve tamir etmesi için birini beklemek zorunda kalıyorum  . Zaman alıyor ve 

öğrenciler beklemez. Bitirmem gereken bir müfredat var. Yani   böyle problemleri yaĢamak heves 

kırıcı... 
 

BaĢka bayan bir öğretmen, öğrencilerinin bilgisayar ve Ġnternet için sınırlı eriĢimleri olduğunu ifade 

etti: 

Okulumuz kalabalık ve sadece bir bilgisayar laboratuarımız var. Her zaman bilgisayar dersi yapılıyor. 

Öğrencilerimi laboratuara sokmak ve kendi derslerim için teknoloji kullanmak üzere zaman aralığı 

bulmak çok zor. Uygulanabilir bir durum değil. 
 

Konya‟dan bir erkek öğretmen, Intel Öğretmen Programı sunduğu stratejileri uygulamak için eriĢim 

probleminin çözülmesinin önemini belirtiyor: 

Bu tarz programların, hiçbirimizin ve özellikle öğretmen ve öğrencilerin teknolojiye eriĢim konusunda 

ülke genelinde problemi olmadığında çok yararlı ve etkin olacağına inanıyorum. 
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2. Kurs Kalitesi 

Eğitim Sonrası Anket sonuçları genelde öğretmenlerin kurs kalitesinden memnun kaldıklarını 

göstermiĢtir. ġekil 10 ve ġekil 11‟de görülebileceği gibi kurs tempo ve uzunluğunu “tam ayarında” 

bulan öğretmenlerin sayısı çok hızlı/uzun ya da çok yavaĢ/kısa bulanlardan daha fazla. Diğer yandan 

öğretmenlerin çoğu kurs içeriğinin biraz fazla (%34.66) ve çok fazla (%28.66) olduğunu belirtti. 

  

Şekil 10: Kursun temposu (%) 

 

Çok hızlı  

Biraz hızlı 

Tam kararında 

Biraz yavaş  

Çok yavaş 
 

 

 Şekil 11: Kursun süresi (%) 

 

Çok kısa  

Biraz kısa  

Tam kararında  

Biraz uzun  

Çok uzun  

 

Şekil 12: Kursun içeriği (%) 

 

Çok fazla 

 Biraz fazla 

 Tam kararında 

 Biraz az  

Çok az  

  

GörüĢmelerimiz sırasında önemli sayıda öğretmenin içeriği altı hafta için çok fazla bulduğunu ve daha 

uzun süreye ihtiyaç duyduklarını bulduğunu gördük. Çoğu kursların zamanlaması konusunda da 

Ģikayetçiydi. Kursun, derslerden sonra alınmasının daha iyi olabileceğinden bahsettiler.  

Yine bir kısmı kurs temposunun tüm aktiviteleri tamamlamak için çok hızlı olduğunu ifade etti, 

özellikle kısıtlı teknoloji becerilerine sahip olanlar. 
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Diğer yandan Tablo 2 öğretmenlerin tüm kurs içeriğinin kendileri için yararlı olduğunu raporladığını 

gösterir. Çok fazla farklar olmasa da öğretmenler „üniteniz için kaynak bulmak ve değerlendirmek‟ 

(%93.2), „Ünite Portföyünüzü paylaĢmak için bir sunum oluĢturma‟ (%92) ve „Öğrenci destek 

materyallerinin oluĢturulması‟ (%91.8) ve „Müfredatı Çerçeveleyen Sorular oluĢturmak ve keĢfetmek‟ 

(%92.1) gibi teknoloji tabanlı konuları diğer bileĢenlerden daha yararlı bulmuĢtur.  

 

Tablo 2: Kurs bileĢenlerinin yararlılığı 

Bileşenler 

Öğretmenlerin Yanıtları (%) 

Yararlı 
değil 

Biraz 
yararlı Yararlı 

Çok 
yararlı 

Uygulanama
z 

Sınıfınızda projelerin açıklanması için bir yayın 

oluşturmak 1,2 8 54 35,6 1,2 

Temel soruları oluşturmak ve kullanımlarını 

keşfetmek  
1,1 6 50,7 41,4 0,8 

Ünite Portföyünüzü paylaşmak için sunum 

oluşturmak 0,7 6,5 47,2 41,4 0,8 

Pedagojik konular aracılığıyla tartışmak ve 

düşünmek. 0,8 7,8 51,6 38,9 0,9 

Üniteniz için kaynak bulmak ve değerlendirmek. 1 5 49,1 44,1 0,7 

Öğrenci öğrenimi için iletişim araçları, bloglar, 

wiki’ler ve çevrimiçi iş birlikçi kaynaklar kullanmak. 
1,1 8,5 50,4 38 2 

Diğer öğretmenlerle tartışmak ve ortaklaşa çalışmak 

için çevrimiçi araçların kullanılması. 0,7 6,7 48,4 42,6 1,5 

Ünitede nasıl ilerleneceğini planlamaya yardımcı olan 

biçimlendirici değerlendirmelerin oluşturulması. 0,7 7,6 52,4 38,12 1,2 

Ünite sonunda öğrencinin öğrenimini ölçmek üzere 

özetsel bir değerlendirmenin oluşturulması. 1 6,5 52,8 38,7 1 

Öğrencinin kendi kendini yönlendirmesini 

desteklemek üzere bir değerlendirmenin 

oluşturulması. 
0,8 6,5 53,4 38 1,2 

Öğrenci destek materyallerinin oluşturulması. 0,7 6,2 50,4 41,4 1,2 

Bir uygulama planı gibi ünitenizi kolaylaştırmanıza 

yardımcı olmak üzere materyallerin hazırlanması. 0,6 7,3 52,3 38,6 1,2 

Yardım Kılavuzunun kullanılması. 0,7 9,7 53,2 35 1,5 

Projelerin Değerlendirilmesi uygulamasının 

kullanımı. 
0,7 7,5 54,2 36,5 1,2 

Araştırma ve planlama için Etkin Proje Tasarımı ve 

Projelerin Değerlendirilmesi’nin kullanımı. 0,9 7,3 53,2 37,3 1,3 

 

Ankette öğretmenler tüm bileĢenlerin yararlı olduğunu belirtse de, gözlemlerimiz ve görüĢmelerimiz 

ve öğretmenlerin Anketteki açık uçlu sorulara verdiği cevaplar öğretmenlerin çoğunun pedagojiden 

daha çok teknoloji becerileri öğrenmeyi beklediğini ve bunları eğitim sırasında bulamadıklarını ortaya 

çıkardı. Öğretmenlerin önemli bir bölümü tüm bileĢenlerin yararlı olduğunu ve bunların öğretim 

uygulamalarında kullanılması gerektiğini ifade etti ancak ağır iĢ yükü, teknoloji altyapılarının 

yetersizliği ve müfredat gereksinimleri yüzünden bu bileĢenleri öğretimlerine tam olarak entegre 

edemediklerinden yakındılar.   

Örneğin bir bayan öğretmen diyor ki: 

Programda gördüğüm tüm fikirleri sınıfıma entegre etmek için, okulumda ve sınıfımda gereken 

teknoloji yer almalı ve öğrencilerin evlerinde güvenilir bilgisayarlar ve Ġnternet eriĢimleri olmalıdır. 
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Bir erkek öğretmen Milli Eğitim Sistemine odaklanarak diyor ki: 

Genel anlamda bu eğitim çok yararlıydı. Tüm bileĢenleri sevdim ancak gerçeği söylemek gerekirse 

 bu fikirlerin okullarımızda uygulanamayacağını düĢünüyorum. Öğrencilerimiz lise öğrencileri 

ve   tek düĢündükleri Ģey üniversite giriĢ sınavlarına hazır olmak. Yani bana söyleyebilir misiniz, 

içinde bulunduğumuz durumda, öğrencilerimizi çoktan seçmeli soruları çözmek yerine daha önemli 

içerikleri öğrenmeleri için motive etmede zor zamanlar yaĢayan öğretmenler olarak onlardan 

projelerde nasıl çalıĢmalarını isteyeceğiz.. 
Diğer yandan çok sayıda öğretmen tüm öğretmenlerin, öğrenci merkezli öğrenimi sınıflarına taĢımaları 

için bu kursu almaları gerektiğini söylemiĢtir. Bir erkek öğretmen Eğitim Sonrası Ankette yer alan 

açık uçlu bir soruya Ģu Ģekilde cevap vermiĢ: 

Bence bu eğitim çok yararlı. BileĢenler gerçekten öğrenci merkezli öğrenimi yansıtıyor. Tüm 

öğretmenler bu kurstaki fikirleri kullanmalıdır. 
 

Ek olarak öğretmenler kurs eğitmenlerinden de memnunlardı. Neredeyse tüm öğretmenler 

eğitmenlerini ılımlı ve çok baĢarılı bulduklarını raporladı (Tablo 3). 

 

Tablo 3: Kurs eğitmeninin etkinliği 

Eğitmenin aşağıdaki konulardaki performansı 

Öğretmenlerin Yanıtları (%) 
Hiç 
başarılı 
değil 

Biraz 
başarılı Başarılı 

Çok 
başarılı  Uygulanamaz 

Katılımcıları ünite planları oluşturma konusunda 

yönlendirme. 
0,6 7,2 49,9 41,6 0,7 

Yüz yüze tartışmaları kolaylaştırma 0,7 5,5 48.9 44,3 0,6 

Çevrimiçi tartışmaları kolaylaştırma 0,5 6,6 47,9 44,5 0,5 

Kursta benim ihtiyaçlarıma cevap verme 0,6 7,7 45,9 45,2 0,7 

 

Gözlemlerimiz ve görüĢmelerimiz ve açık uçlu sorularımız nicel verileri desteklemiĢtir. Öğretmenlerin 

çoğu eğitmenlerini motive edici, hevesli ve iyi eğitimli bulmuĢlardır. Bayan öğretmenlerden biri bize 

Ģunu demiĢti:  

Evet! Ġyi biriydi. Gerçeği söylemek gerekirse onun sayesinde kursu tamamlayabildim. Ben ve 

arkadaĢlarıma yardımcı olmak için çok çalıĢtı. Teknoloji becerilerim çok iyi değildi ancak bize öğretti. 

ġimdi teknoloji konusunda daha rahat hissediyorum. 
Erkek öğretmenlerden biri diyor ki: 

Evet, çok baĢarılıydı. Ona teĢekkürler. Ġlk günlerde bırakmayı düĢündüm. Kursu çok sıkıcı buldum 

ancak eğitmenin hevesi dikkatimi kursa çekmem gerektiğini hissettirdi. 

KonuĢtuğumuz öğretmenlerin neredeyse tümü teknoloji becerilerini geliĢtirmekten memnundu. 

Kursun onlara sadece teknoloji becerileri kazandırmadığını aynı zamanda öğrencileriyle birlikte 

teknolojiyi nasıl verimli bir Ģekilde kullanacaklarını öğrettiğini söylediler. Birçok benzer yorum 

arasında biri: 

 

Kurs teknolojiye aĢinalık kazanmamızı sağladı. Ayrıca sınıflarımızda da teknolojiyi nasıl daha verimli 

kullanacağımız konusunda da bilgi verdi. 
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Bu kurs sayesinde teknolojiyi öğrencilerimle geliĢmiĢ düzeyde kullanabileceğim. Öğrendiğim 

stratejiler öğrencilerimin teknoloji tabanlı çalıĢmalarını değerlendirmemde bana çok yardımcı olacak. 

 

Ayrıca öğretmenler gruplar halinde de çalıĢmaktan keyif aldılar. ĠĢ birliği, paylaĢım, iki yönlü iletiĢim 

ve çalıĢmaları konusunda MT'nin derhal yaptığı geri bildirimler ile elde ettikleri kazançları ifade 

ettiler. Denizli‟deki bir öğretmen diyor ki: 

... iĢ birlikçi düĢünme ve karar verme konusundaki becerilerimi geliĢtirmeye yardımcı oldu. 

 

Ġzmir‟den baĢka bir öğretmen 

Sadece kendi okullarımızdan değil, komĢu okullarda çalıĢan öğretmen arkadaĢlarımızla daha iyi 

iliĢkiler kurmamıza yardımcı oluyor. 

 

3. Hazırlıklı Olma 

Anket öğretmenlere, Çevrimiçi Temel Kursundaki aktiviteleri yapmak üzere hazırlılık durumları 

hakkında da sorular sordu. Sonuçlar öğretmenlerin Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel 

Kursunun önerdiği ve kapsadığı aktiviteleri uygulamak üzere hazır hissettiklerini göstermiĢtir (Tablo 

4). Öğretmenler bu aktivitelerden, daha çok “öğrencilerinizde 21. yüzyıl becerilerinin geliĢmesinin 

artırılması” hakkında kendilerini hazır hissettiler. (%78.8). „Öğrencilerinizin ürettiği teknoloji tabanlı 

çalıĢmaların değerlendirilmesi.‟ (%77.1), „Öğrencilerinizi okul çalıĢmalarında teknoloji kullanma 

konusunda destekleme‟ (%75.7), ve „Yarattığınız ünitenin tamamını ya da bir kısmını uygulama.‟ 

(74.7%). 

Tablo 4: Intel Öğretmen Programının önerdiği aktiviteleri uygulamak üzere öğretmenlerin 

hazırlılıkları ile ilgili düĢünceleri 

Aktiviteler 

Hazırlıklı Olma (%) 
Hiç 
hazırlıklı 
değil 

Biraz 
hazırlıklı Hazırlıklı 

Çok iyi 
hazırlanmış Uygulanamaz 

Öğrencilerin bağımsız projelerde çalışmasını 

sağlayan öğretim yöntemleri uygulama 
2 30,2 44,4 21,9 1,6 

Ders sunumlarına teknolojinin entegre 

edilmesi 
1,9 23,8 39,7 33,3 1,3 

Öğrencilerinizi okul çalışmalarında teknoloji 

kullanma konusunda destekleme 
2,1 20,3 40,1 35,6 1,8 

Yarattığınız ünitenin tamamını ya da bir 

kısmını uygulama 
2,1 20,3 40,1 35,6 1,8 

Öğrencilerinizin ürettiği teknoloji tabanlı 

çalışmaların değerlendirilmesi 
1,6 22,6 42,4 32,3 1,1 

Öğretim ve değerlendirmelerinizi gereken 

standartlar ya da müfredat içeriği ile paralel 

götürme. 
2,1 23,3 43,9 28,8 1,9 

Sınıfta web tabanlı araçlar kullanma 3,1 24,2 39,9 29,9 3,1 

Öğrencilerde 21. yüzyıl becerilerinin 

gelişimini artırma. 
1,3 17,6 40,1 38,7 2,2 
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Gözlemlerimiz ve görüĢmelerimiz ile Anketteki açık uçlu sorulara öğretmenlerin verdiği cevaplar 

çoğu öğretmenin kursa katıldıktan sonra teknolojiyi entegre etme ve daha fazla öğrenci merkezli 

öğrenim stratejisi desteklediğini ortaya çıkardı. 

Ancak proje tabanlı stratejileri öğretim uygulamalarında kullanmak konusunda rahat değiller. 

Intel Öğretmen Programına katıldığım için çok mutluyum. Sınıflarda teknolojinin nasıl kullanılacağını 

öğrendim. 
Ġstanbul‟dan bir erkek öğretmen 

Bu eğitimin en iyi kısmı, teknoloji kullanımı konusundaki görüĢlerimin olumlu yönde değiĢmesiydi. 

Çorum‟dan bir erkek öğretmen 

Zaman zaman bu eğitim okul yılında tekrarlanmalıdır...ve MT‟lerimiz ya da diğer uzmanlar uygulama 

sırasında bizi desteklemelidir. 

Ġzmir‟den baĢka bir öğretmen 

Ayrıca öğretmenlere, Intel Öğretmen Programı eğitiminden öğrendikleri fikir ve becerilerin 

teknolojiyi öğrencilerine baĢarılı bir Ģekilde entegre etmede yardımcı olup olmadığı sorulduğunda, 

yarısı "Kesinlikle Evet" ve kalan yarısı içinde %80'den fazlası da "Belki Evet" cevabını vermiĢtir 

(ġekil 13). Bu sonuç, Çevrimiçi Temel Kursunun öğretmenlerin çoğunluğunu teknolojiyi öğretim 

uygulamalarına entegre etmek için hazır hale getirdiğinin bir kanıtı olarak görülebilir. 

Şekil 13: Teknolojinin öğrenim aktivitelerine entegre etmekle ilgili fikir ve becerilerin yararlılığı (%) 

 

Kesinlikle Hayır  

Belki Hayır  

Belki Evet  

Kesinlikle evet 

Uygulanmaz 
 

 

Diğer yandan öğretmenlerin çoğu, Intel Öğretmen Programı Temel kursunda sunulan yaklaĢımı tüm 

dersleri için entegre etmek istediklerinde, bir yıl içinde kapsamaları beklenen tüm içeriği 

kapsayamadıklarını ifade etti. Ayrıca bazıları da proje tabanlı öğrenim ve teknoloji entegrasyonunun 

müzik, sanat, fiziksel eğitim ve bunun gibi konular için uygun olmadığını belirtti. AĢağıdaki ifade bir 

önceki raporumuzdan alıntıdır. Bir buçuk sene sonra neredeyse aynı ifadeleri duymak ilginçti. 

Eğitimden önce proje tabanlı yaklaĢımlara aĢinaydık. Ancak yine de eğitim bunu derslerimize entegre 

etme konusunda iyi bir örnek sağladı. Yeni müfredat açıklama yapmadan proje, aktiviteler ve bunun 

gibi Ģeyleri uygulamamızı istiyor. Yani, eğitim çok yararlıydı. Hepimiz bu yaklaĢımın derin öğrenimi 

nasıl artırdığını takdir ediyoruz. Ancak bu yaklaĢımı tüm bir yıl boyunca uygulayamayız çünkü zaman 

sınırlı ve sınıflar kalabalık. 
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Kurslarımızın içeriği yoğun ve her Ģeyi vermek zorundayız. Bir projenin planlanması, hazırlanması ve 

uygulanması biraz zaman alıyor ve zaman ayıramıyoruz. Ayrıca bazılarımız bir sınıfta 40-50 

öğrenciye sahip. Öğrencilerimizi gruplar halinde bölsek bile grupları projeleri üzerinde çalıĢırken 

yönlendirmek çok fazla zaman ve çaba istiyor. Ve en kötüsü; müfettiĢler proje tabanlı yaklaĢımı ne 

kadar iyi uyguladığımızı değerlendirmiyor. Sadece içeriğin kapsanmıĢ olması önemli onlar için. 

Onların da bu eğitimi almaları gerektiğini düĢünüyorum. 
 

Ġzmir‟den bir bayan fen öğretmeni 

  

4. Başarı için Zorluk ve Engeller 

Öğretmenler eğitim sırasında karĢılaĢtıkları çeĢitli zorlukları ve Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi 

Kursunun sunduğu stratejilerin baĢarılı uygulamaları için engellerden bahsettiler. Öncelikle, ġekil 14 

öğretmenler için kursu mevcut iĢ yüklerine uydurmalarının kolay olmadığını gösteriyor. 

Şekil 14: Kursun mevcut iĢ yüküne uydurulmasının kolaylığı (%) 

 

Çok Kolay  

Biraz Kolay  

Kolay 

Hiç kolay değil 

 
 

 

Gözlemlerimiz ve görüĢmelerimiz Ģu bulguyu desteklemiĢtir: KonuĢtuğumuz öğretmenlerin birçoğu 

kursu çok yararlı ve ilginç buldu ancak istedikleri kadar dikkat vermediler ve yararlanamadılar çünkü 

iĢ yükleri ve iĢ ve evdeki diğer sorumlulukları ağırdı. 

 

6 saatlik öğretim, öğrencilere danıĢmanlık ve çok sayıda bürokratik iĢlemle uğraĢtıktan sonra bir insan 

böyle bir kursa nasıl dikkatini versin... 

 

Bir bayan öğretmen 

Kursu çok seviyorum ancak eğer seminer günlerinde olsaydı çoğumuz için daha yararlı olabilirdi. 

Bir erkek öğretmen 

Eğitim Sonrası Anket öğretmenlere kursa katılımlarında teknolojiyle ilgili teknik zorluklarla karĢılaĢıp 

karĢılaĢmadıklarını da sorduk. Sonuçlar bazı öğretmenlerin neredeyse tüm teknolojik araçlarda 

düzelttikleri ufak tefek problemleri olduğunu göstermiĢtir (Tablo 5). 
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Tablo 5: Öğretmenlerin teknoloji konusunda karĢılaĢtıkları zorluklar 

Teknoloji 

Zorluk (%) 

Kursa katılımımı 
etkileyen büyük 

problemler 

Düzelttiğim 
ufak tefek 
problemler 

(yardımla ya da 
yardımsız) 

Küçük, 
önemsiz 

problemler 

Zorlukla 
karşılaşmadı

m 

Wiki’ler 7,7 35,2 33,1 24 

Blog’lar 6,6 31,9 31,9 29,6 

Çevrimiçi iş birliği sağlayan web 
siteleri 5,5 31,6 34,3 28,6 

Diğer çevrimiçi araçlar 5 30,6 36,5 27,9 

 

Nitel veriler öğretmenlerin bahsettiği ufak tefek problemlerin çoğunlukla teknoloji becerilerinin yeterli 

olmamasından kaynaklı olduğunu göstermiĢtir. Çoğunluğun deneyimi vardı ancak Intel Öğretmen 

Programı Çevrimiçi Temel Kursundaki araçları etkin bir Ģekilde kullanmaya yetmemiĢti. Bazıları 

teknoloji becerilerini iyileĢtirdiklerini ifade etti ancak bu teknoloji araçları ile ilgili daha fazla 

deneyime sahip olmuĢ olmayı dilemiĢlerdi, özellikler Web 2.0. Bir bayan öğretmen diyor ki: 

Kurstan önce hiç kimse bana teknoloji becerilerimi sormadı. 0 seviyesinden baĢladım. Sorsalardı kursa 

dahil etmezlerdi. Evet bir Ģeyler öğrendim ve kursu tamamladım ancak Wiki ve Blog gibi konularda 

tecrübem olsaydı daha iyi Ģeyler yapabilirdim. [KolaylaĢtırıcının adı]nın sağladığı destek ve tutku için 

de teĢekkür etmek isterim. 
 

Öğretmenler kursun doğrusal olmayan yapısından da Ģikayetçi oldular. Modüller‟den PaylaĢım‟a ya da 

Wiki sekmelerine, oradan blog sitelerine ve modüllere geri geçiĢleri zor buldular. Her modülde daha 

önce yapılan Ģeylere geri dönüĢleri ve bağlantıların sıklığını da dikkat dağıtıcı bulduklarını ifade 

ettiler. Bir erkek öğretmen diyor ki: 

Yapılacak ve okunacak çok Ģey ve ziyaret edilecek çok sayıda bağlantı var. Tüm bunlar heves kırıcı ve 

dikkat dağıtıcı Ģeyler. 
 

Benzer olarak kapsanacak çok Ģey olduğunu ve birkaç hafta içinde yapılacak çok fazla Ģey olduğunu, 

özellikler okul zamanlarında, belirttiler. Tüm bağlantıları ziyaret etmek ve tüm dokümanları okumak 

gibi tüm gereksinimleri tamamlamak için daha fazla boĢ zamana ihtiyaç duydular. Bir erkek öğretmen 

diyor ki: 

 

Kurs sırasında korkunç zamanlarım oldu. Bu kurs seminer günleri sırasında verilebilir. Yapılacak çok 

Ģey var ve hepsi de çok ilginç. Ancak sınıflarımızdan sonra ilgilenmemiz gereken ailelerimiz var... 

Aile üyelerim bu eğitimleri sevmediler... En azından süre biraz daha fazla olabilir... 
 

Bir bayan öğretmen de ankete benzer Ģeyler yazdı: 

Intel Öğretmen Programı kursunun zamanlaması ile ilgili zorluklar yaĢadım. Kurstan sonra ve tabi ki 

okuldaki tempodan sonra evdeki sorumluluklarım ve görevlerim (derslerime hazırlanmak, sınavların 

sıklığı, hazırlık ve değerlendirme süreçleri, vb.) benim için çok yorucu hale geldi. 
 

Ayrıca kursun dili de biraz akademik bulundu. Yeni ve anlaĢılması zor terimler, ifadeler, tanımlar ve 

teorik açıklamalar olduğundan bahsettiler. Bazı öğretmenlere göre modüllerde sadece talimatların 

olması ve teorik açıklamaların olmaması daha iyiydi. Ankete yazılan ortak ifadelerden biri: 
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Dilin anlaĢılması çok zor, basitleĢtirilebilir... 

Ayrıca bozuk bağlantılar da birer hayal kırıklığı kaynağı olarak gösterildi. 

 

Diğer yandan Temel Kursunda olduğu gibi, görüĢmeler ve gözlemler sırasında MT‟lerin Intel 

Öğretmen Programından daha çok teknoloji tabanlı kursları tercih ettiğini ve bu nedenle 

motivasyonlarının düĢük olduğunu gördük, bu tercihlerinin nedenleri arasında Çevrimiçi Temel  

Kursunun ağır iĢ yükü ve MEB dahilindeki mali ve yasal problemler nedeniyle MEB Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğündeki görevlerinden ayrılmak ve okullarına geri dönmek yer alıyor. 

ĠĢte bir MT yorumu: 

 

Neden Intel Öğretmen Programı kursu vereyim? Diğerleri bizim kadar çaba harcıyor ancak bizim 

kazandığımızdan daha fazla para kazanıyorlar! Intel kursları vermek istemiyorum. MEB ısrar ederse, 

okuluma geri dönebilirim. 
 

Bazı MT'ler de aslında Temel Kursunu vermek istemiyor ancak vermek zorunda olduklarından bu 

kursları veriyorlar. Tabi ki Intel Öğretmen Programında yer alma konusundaki isteksizlikleri eğitim 

performanslarını etkiliyor. Bayan Katılımcı Öğretmenlerden (PT) biri aĢağıdaki yorumu yaptı ve bu ve 

buna benzer yorumları diğer okullardan da duyduk. 

 

MT‟miz bizim seviyemize göre bu kursu veremiyor. Bizce sadece yapması gerektiği için yapıyor. Bu 

bizim için çok heves kırıcı... 
 

Ancak MEB‟in idarecileri ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü proje koordinatörlerinin çok 

zaman ve çaba harcadıklarını ifade etmeliyiz, bu zaman ve çaba sadece MT‟lerin yasal ve mali 

problemlerini halletmek için değil aynı zamanda özellikle 2009 yılında onları motive etmek için 

harcandı. Örneğin Bakan‟dan gelen bir yazının kurs materyallerine dahil edilmesi, MT Zirvesinin 

düzenlenmesi ve MT‟lerle daha iyi bir iletiĢimin sağlanması MEB‟deki proje koordinatörlerinin 

çabalarından bazılarıdır. Bir ilerleme kaydettiler ancak bazı konular çözümsüz kaldı çünkü bunlar 

sadece MEB ile ilgili değil aynı zamanda Maliye Bakanlığı gibi devlet kurumları ile de ilgiliydi. 

 

4. Öğretmenlerin Genel Algısı 

Ġçerik, uygulama, kurumlar ve programın tüm diğer yönleri ile ilgili birçok Ģikayet duymuĢ olsak da 

nicel ve nitel veriler değiĢikliğe ve profesyonel geliĢime açık olan öğretmenlerin Çevrimiçi Temel 

Kursundan faydalandığını göstermiĢtir. Az düzeyde teknoloji becerilerine sahip olanlar bile sadece bu 

becerileri geliĢtirmekle kalmadı aynı zamanda öğretim uygulamalarını da iyileĢtirdiler. 

Bu sonucun bir kanıtı da, öğretmenlerin bu kursu diğer öğretmenlere önermeleri ile ilgili sorulara 

verdikleri cevaplardır. ġekil 15‟te de görülebileceği gibi yanıt veren öğretmenlerin neredeyse %80‟i 

Intel Öğretmen Programı Temel Çevrimi Kursunu diğer öğretmen arkadaĢlarına öneriyor. 
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Şekil 15: Intel Öğretmen Programı Temel Kursunun diğer öğretmenlere önerilmesi (%) 

 

Kesinlikle Hayır 

 

Muhtemelen Hayır  
 

Muhtemelen Evet 

 

Kesinlikle evet 
  

GörüĢmelerimiz ve öğretmenlerin Eğitim Sonrası Anketteki açık uçlu sorulara verdiği cevaplar bu 

sonuç için de kanıtlar sunar. AĢağıda bazı ilginç ifadeler yer alıyor: 

 

BaĢlangıçta zor ve yorucu ancak her Ģey anlam kazanmaya baĢladığında gerçekten eğlenceli. 

Öğretmenleri tasarım talimatlarıyla daha yaratıcı hale getirmeye zorlamak güzeldi. Teknolojiden daha 

çok tasarıma odaklı olduğundan MEB sitesindeki kurs tanıtımında PBL'i nasıl artırdığından da 

bahsedilmelidir. 
 

Bir bayan öğretmen 

Tüm sınıf öğretmenlerine öneriyorum çünkü yeni Ġlköğretim Okul Müfredatının gereksinimlerini 

doğrudan karĢılıyor. 

 

Bir erkek öğretmen 

Dersim için bir Wiki sayfası hazırlayacağım ve gelecek okul döneminde kesinlikle kullanacağım. 

 

Bir erkek öğretmen 

Tüm eğiticilerin bu kursu almalarını çok yararlı buluyorum. Öğretime karĢı motivasyonum arttı. 

Mesleki kazançlarım oldu. Öğretmen arkadaĢlarımla takımlar halinde çalıĢma Ģansım oldu. Bizi daha 

üretken yapacak bir kurs. 
 

Bir erkek öğretmen 

Önce zor olduğunu düĢündüm ancak zamanla nasıl yararlı bir Ģey olduğunu anladım. Kendime ve 

öğrencilerime önemli sorular sormamı sağlıyor (yüksek seviyede düĢünme), yönergeler gibi etkin 

değerlendirmeleri nasıl geliĢtireceğim konusunda yardımcı oluyor ve Ġnternet‟i etkin bir Ģekilde 

kullanmamı sağlıyor. 
 

Bir bayan öğretmen 
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Bu kursta öğrenci merkezli öğrenimde daha etkin olabileceğimizi öğrendim. Proje tabanlı öğrenimin 

kalıcı olduğunu hissettim [eğitimde sadece güncel bir moda olarak kalmayacak]. Bu nedenle bazen 

teknoloji becerilerimin eksikliği nedeniyle sıkılsam da benim için çok üretkendi. 

Bir erkek öğretmen 

 

Bu kurs eğitimle ilgili fikirlerimi değiĢtirdi. Özellikle teknoloji kullanımının kaçınılmaz olduğunu 

gördüm. 21. Yüzyıl Becerilerinin ne kadar önemli olduğunu gördüm ve öğrenci merkezli eğitim ve 

değerlendirmede hangi kriterlerin göz önünde bulundurulacağını öğrendim. Kurs benim için çok 

yararlıydı..[KolaylaĢtırıcının adı]‟na teĢekkürler. 
 

Bir erkek öğretmen 

Bu kursun becerilerimi, kabiliyetlerimi ve deneyimlerimi iyileĢtirdiğini düĢünüyorum. Bu kursa 

katılmadan önce de proje tabanlı öğrenimi kullanıyordum ve bu kurs bana proje tabanlı öğrenim 

deneyimlerime teknolojiyi nasıl entegre edeceğim konusunda yardım etti. Herkese öneriyorum. 
 

Bir bayan öğretmen 

Sonuçlar ve Öneriler 

Ocak 2008 – Temmuz 2009 arasında toplanan nitel ve nicel verilere göre aĢağıdaki sonuçlara vardık
1
: 

 2008 yılı bir geçiĢ yılı olarak adlandırılabilir. Bu yeni eğitim Ģekline (harmanlaĢtırılmıĢ öğrenim) 

alıĢmak zaman aldı. Intel ve MEB‟deki MT‟ler ve proje koordinatörlerinin adaptasyonu ve 

yerelleĢtirmelerin revizyonları da Kursun uygulanmasında gecikmelere neden oldu. Ancak 

özellikle 2009 yılında her Ģey yoluna girdi ve sistem yeniden iyi bir Ģekilde tasarlandı. Sonuç 

olarak Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursunu tamamlayan öğretmen sayısı 4464‟e 

ulaĢtı (Temel ve Çevrimiçi Temel Kursu içi toplan 120,000‟den fazla). 

 Öğretmenler okullarındaki bilgisayar laboratuarlarından bilgisayar ve Ġnternet eriĢimine sahipler. 

Ancak güvenlik ve güvenilirlik anlamında laboratuarlardaki Ġnternet bağlantılarından memnun 

değillerdi. 

 Eğitim sonrasında öğretmenlerin çoğunluğu (%70 civarında) öğrencilerin bağımsız olarak 

çalıĢmalarını sağlayan öğretim yöntemlerini uygulama, teknolojiyi öğretim uygulamalarına 

entegre etme, öğrencileri teknolojiyi okul çalıĢmalarında kullanma konusunda destekleme, eğitim 

sırasında hazırladıkları ünitelerin bazılarını ya da tümünü uygulama, öğrencilerin teknoloji tabanlı 

çalıĢmalarını değerlendirme, öğretim ve değerlendirmelerini gereken müfredat içeriği ile paralel 

götürme, sınıflarında web tabanlı araçları kullanma ve öğrencilerinde 21. yüzyıl becerilerinin 

geliĢimini artırma için kendilerini hazır hissetti. Ancak ağır iĢ yükleri, teknolojiye kısıtlı eriĢim ve 

motivasyon eksikliği nedeniyle öğretmenlerin proje tabanlı öğrenimi uygulayabilmeleri için daha 

fazla eğitim ve desteğe ihtiyacı var. 

  
1 Aynı saha ziyaretlerinde Temel Kursu V10 ve Çevrimiçi Temel Kursu için veri topladık ve benzer araçlar ve veri toplama 

yöntemleri kullandık. Bu nedenle her iki raporda da aynı cümleleri kullandık. Her iki raporda da küçük değiĢiklikler olsa da 

benzer sonuç ve önerileri bulabilirsiniz. 
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 Benzer olarak öğretmenlerin büyük bir bölümü (%90 civarında) eğitmenlerin onları ünite 

hazırlama sürecinde yönlendirme, yüz yüze ve çevrimiçi tartıĢmaları kolaylaĢtırma ve kursta 

ihtiyaçlara cevap verme konusunda baĢarılı bulduğunu ifade etti. Ancak görüĢmeler ve 

gözlemlerimiz MT‟lerin Intel Öğretmen Programından daha çok teknoloji tabanlı kursları tercih 

ettiğini ve bu nedenle motivasyonlarının düĢük olduğunu ortaya çıkardı, bu tercihlerinin nedenleri 

arasında Çevrimiçi Temel  Kursunun ağır iĢ yükü ve MEB dahilindeki mali ve yasal problemler 

nedeniyle MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğündeki görevlerinden ayrılmak ve okullarına 

geri dönmek yer alıyor. Bazı MT'ler de aslında Çevrimiçi Temel Kursunu vermek istemiyor ancak 

vermek zorunda olduklarından bu kursları veriyorlar. Tabi ki Intel Öğretmen Programında yer 

alma konusundaki isteksizlikleri eğitim performanslarını etkiliyor. 

 Ayrıca öğretmenler çeĢitli kurs bileĢenlerini yararlı buldu. Büyük bir çoğunluk üniteleri için 

kaynak bulma ve değerlendirme, Ünite Portfolyolarını paylaĢmak için sunum ve öğrenci destek 

materyalleri hazırlama ve Temel Soruların kullanımı keĢfetmeden keyif aldı. Temel Kursunu alan 

öğretmenlerde olduğu gibi, yeni müfredat yüzünden programın zamanlamasının ne kadar iyi 

olduğundan bahsettiler. 

 Öğretmenler proje tabanlı öğrenim ve teknoloji entegrasyonunun önemine büyük değer verseler de 

çoğunluk ağır iĢ yükleri, öğrencilerin evde teknolojiye olan kısıtlı eriĢimleri ve okullarda kısıtlı 

altyapıların Intel Öğretmen Programı Temel Kursunun sunduğu strateji ve araçların 

uygulanmasında bariyerle oluĢturduğunu düĢünüyor. Öğretmenlerin çoğunluğunun proje tabanlı, 

teknoloji açısından zengin öğrenimi sınıflarında uygulamak istediklerini hissettik ancak 

motivasyon eksikliği, teknoloji becerilerindeki eksiklik ve kiĢisel yaĢamlarındaki diğer 

sorumluluklar nedeniyle baĢlamaktan çekiniyorlar. 

 Ek olarak dil, bozuk bağlantılar, eğitimin süresi ve zamanlaması, teknolojiden daha çok pedagoji 

odaklılık, 5-6 saatlik derslerden sonra eğitim sırasında motive olmakta zorlanma ve teknoloji 

becerilerinde eksiklikler öğretmenlerin Ģikayet ettikleri arasında yer alıyor. Intel ve MEB‟deki 

proje koordinatörleri bu konuları çözmek için çalıĢıyor. Örneğin kurs sahası incelendi ve özellikle 

dil, bozuk bağlantılar gibi gereken değiĢiklikler yapıldı. 

 Öğretmenler için çok sayıda yeni kavram var. ST ve MT‟lerin teknik arka planları var. Yani 

kursun pedagojik arka planını anlamada zorluk yaĢıyorlar. 

 Çok fazla okuma var. Öğretmenler içeriği okuma ve anlamada zorluk yaĢıyor. Kolaylıkla 

sıkılıyorlar ve okumadan daha çok metni tarıyorlar. Yani genelde önemli noktaları atlıyorlar ve 

sonra eğitmene soru soruyorlar. 
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 Tek bir modülde çok fazla kavram ve kılavuz var. Öğretmenler takip etmek için kılavuzları ve 

öğrenmek için fikirleri ayırmakta güçlük çekiyor. 

 Daha iyi teknoloji becerilerine sahip olan MT‟ler için bile ayrılan süreler uygun değil. 

 Öğretmenlerin çoğunda özellikle EĢleĢ ve PaylaĢ ve Pedagojik Uygulama Aktivitelerinde 

problemlere yol açan çevrimiçi iletiĢim becerileri eksikliği var. Özellikle ayrı cinsten insanların 

oluĢturduğu gruplarda farklı teknoloji becerileri hayal kırıklıklarına yol açıyor. 

 

Bu bulguların ve geçmiĢ deneyimlerimizi temel alarak Temel Çevrimi Kursunun ölçeğini büyütmek 

üzere bazı öneriler geliĢtirdik:  Önerilerimizi iki gruba ayırdık: 

 

İçerik ile ilgili; 

 Ġçerik kısaltılmalıdır. 

 Oryantasyon bir hafta olmalıdır. Oryantasyonun ilk gününün okullarda yüz yüze yapılması daha 

iyi olacaktır. Bu oturumda öğretmenlere kurs hedefleri, kapsam ve önem anlatılmalıdır. Ayrıca 

oryantasyon oturumunun önemi de belirtilmelidir. Oryantasyon sırasında kurs gezinimine 

alıĢmaya baĢlamanın, kurs modülleri sırasında aktivitelere odaklanması konusunda çok yardımı 

olacağı vurgulanmalıdır. 

 Oryantasyon aynı zamanda daha çok çevrimiçi iletiĢim becerilerine odaklanmalıdır. 

 Kursun ilk gününde (yüzyüze oturum) oryantasyondan bahsedilmelidir. 

 Modüllerdeki yönlendirmeler teorik açıklamalardan ayrılmalıdır. Örneğin ayırmak için farklı arka 

planlar ya da yazı tipi renkleri, gizleyen/gösteren bölümler halinde kolaylaĢtırıcı ipuçları ya da 

açılır pencerelere bağlantılar kullanılabilir. 

 ĠĢ yükünü hafifletmek için bazı aktiviteler ya da adımlar birleĢtirilebilir ya da atlanabilir. Ancak bu 

bir analiz ister. 

 Takım çalıĢması Modül 3 yerine kursun baĢlangıcında baĢlatılmalıdır. 

 Gereken etkileĢimlerin sayısı (EĢleĢ ve PaylaĢ, Pedagojik Uygulamalar) modüllere azaltılmalıdır. 

 MEB ile ortaklaĢa Türkçe bir blog sitesi bulunmalı ya da hazırlanmalı. 

 Anlık mesajlaĢma ve Sohbet bileĢenleri iyileĢtirilebilir. Bazı öğretmenler iletiĢim için MSN 

messenger‟i tercih ediyor. Teknik altyapı ve uzmanlığı olanlar MSN gibi üçüncü kiĢi iletiĢim 

araçları konusunda teĢvik edilebilir. Ġzleme sorun olsa bile Skype da teĢvik edilebilir. 

 

 

 

 Önceki versiyonda olduğu gibi EĢleĢ ve PaylaĢ tartıĢmalarına modüller içinden eriĢilebiliyor. 
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 Çevrimiçi Temel Kursunun önceki versiyonundaki öğretmenler Wiki'lerle çalıĢmaktan keyif 

almıĢlardı çünkü sayfa ve siteleri kiĢiselleĢtirme Ģansına sahiptiler. Çevrimiçi Temel Kursu 

sitesinin yeni versiyonundaki Wiki sekmesi, MT‟lerin hayatını kolaylaĢtırsa da öğretmenler için 

aynı etkiye sahip değil. Yani, bazı Wiki bileĢenlerinin (renk, arka plan değiĢiklikleri, vb.) 

kullanıcılar tarafından kiĢiselleĢtirilmelerinin sağlanması öğretmenlere, motivasyon artırıcı benzer 

hisleri geliĢtirmeleri konusunda yardımcı olabilir. 

 21. yüzyıl becerileri önemli. Çoğu öğretmen bu becerilerin listesini içeren doküman indirmiyor ve 

incelemiyor.  Tam listenin modül içine yerleĢtirilmesi bu becerileri okuyan öğretmenlerin sayısını 

artırabilir. 

 

Uygulama ile ilgili: 

 MT‟lerin seçimi çok dikkatli yapılmalıdır. Katılmak isteyenler, erken adapte olanlar, değiĢikliğe 

açık, yazılı Ģekilde iletiĢimde bulunabilen ve yeterli teknoloji becerilerine sahip olanlar 

seçilmelidir. Bazı MT‟ler tamamen yeniden eğitilmeli ya da programdan çıkarılmalıdır. Intel® 

Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursunun uygulaması ile ilgili olarak bilgilerini, becerilerini 

ve tutumlarını tazelemelidirler. MT eğitimi de iyi donanımlı ST'lerce dikkatli bir Ģekilde 

yürütülmelidir. 

 Okullarda önce yukarıdaki özelliklere sahip ve motivasyonlu öğretmenler eğitilmelidir. Bunlar 

öğretmen arkadaĢları için kursun bilgi yayıcıları ve hatta destekleyici kolaylaĢtırıcıları olarak 

çalıĢabilir – bir okul MT‟si gibi. Ya da okullarda “Ģampiyonlar” olarak davranabilir. 

 Öğretmenler katılmaları gereken kursun formatını seçme Ģansına sahip olabilir (harmanlaĢtırılmıĢ 

ya da yüz yüze). Ancak bu formatlar hakkında bilgilendirilmelidir ve özellikle yüz yüze eğitimlere 

katılmada zorluk yaĢayabilecek öğretmenler harmanlaĢtırılmıĢ formata katılımları için teĢvik 

edilmelidir. Aslında tüm öğretmenler harmanlaĢtırılmıĢ versiyona katılım konusunda motive 

edilmelidir. Diğer yandan Intel Öğretmen Programı Öğelerini gören bir grup olarak bu yeni 

versiyonun uygulanmasının daha kolay olacağını ve mevcut Çevrimiçi Temel Kursu 

gereksinimlerini tamamlamada problemleri olan ve proje tabanlı öğrenim ve teknoloji kullanımı 

konusunda kısıtlı bilgiye sahip olan öğretmenler için daha yararlı olacağını tahmin edebiliyoruz. 

 Web 2.0 ve çevrimiçi iletiĢim araçları (sohbet, tartıĢma forumu, e-posta) ile ilgili bir giriĢ eğitimi 

öğretmenlerin Çevrimiçi Temel Kursunda daha iyi performans göstermelerine yardımcı olacaktır.  

 Intel ve MEB MT‟ler ve PT‟ler için iyi çalıĢan bir takip sistemi konusunda birlikte çalıĢmalıdır. 

Örneğin MEB‟deki proje koordinatörü bölgelerdeki ST‟ler ve Ģef MT‟lere, sınıflarda 

uygulandıklarından sonra PT‟lerin ünite portfolyolarını ve öğrenci çalıĢmalarını toplamalarını 

isteyebilir. Bu materyaller MEB'deki herhangi bir öğretmenin daha sonra eriĢebildiği bir 

veritabanında kaydedilebilir. Her yıl geri bildirim ve tazeleme amaçlı MT Zirvesi düzenlenmelidir. 

MT‟ler ve PT‟ler yalnız bırakıldıklarında yalıtılmıĢ hissediyorlar ve bir Ģey yapmamayı 

yeğliyorlar. Ayrıca PT‟ler MEB profesyonel geliĢim inisiyatiflerine karĢı negatif tutumlar 

geliĢtirebilir. 
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 Intel ve MEB özellikle Kursun sunduğu tüm stratejileri ve araçları uygulamak isteyen 

öğretmenleri teĢvik etmeli ve desteklemeli. Örneğin Intel baĢarılı uygulamalar için plaket, takdir 

mektupları ya da diğer sertifikalar dağıtabilir; ve MEB bu öğretmen ve öğrencilerini birer yazıyla 

tanıyabilir. 

 Intel Öğretmen Programı Rehberlik, PT‟lere çekincelerin üstesinden gelme ve diğer öğretmenler 

için örnek teĢkil eden materyaller yaratma konusunda yardımcı olur. Ġnisiyatif desteklenmeli ve 

geniĢletilmelidir. 

 

Son olarak gözlemlerimizin ikisinden bahsetmek istiyoruz. Ġlki aslında 2007 raporumuzda ifade 

ettiklerimizden biri. Programın uygulanması ile ilgili çeĢitli problemler olsa da öğrenci öğrenimlerine 

yeni Ģeyler katmak isteyen, değiĢikliklere açık olan, değiĢiklik sürecini baĢlatmak için bir kıvılcıma 

ihtiyaç duyan ve öğrenmek isteyen öğretmenlerin Intel® Öğretmen Programı Temel Kursundan 

yararlandığını istiyoruz. Bazıları tüm stratejiyi kolaylıkla uygularken bazıları öğretimlerinde bazı 

becerileri (değerlendirme, tasarım aktiviteleri, Web 2.0 araçları) kullanmayı tercih ediyor. Her iki grup 

öğretmen de ailelerden, öğrencilerden ve toplumdan iyi geri bildirimler alıyor. Daha sonra ayrıca çok 

sayıda baĢarı öyküsünü raporlamayı istiyoruz. 

Ġkinci gözlemimiz, öğretmen ve öğrencilerin teknoloji eriĢimi ve becerileri konusundaki kısıtları, 

öğretmenlerin e-öğrenim hakkındaki ön yargıları ve idari problemler (bürokrasi) nedeniyle, 

çoğunluğun Çevrimiçi Temel Kursunun uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği konusunda kuĢkulu 

olması. Ancak bir buçuk yıllık değerlendirmelerden sonra ÇEVRĠMĠÇĠ TEMEL KURSU‟NUN 

CEVAP olduğu konusunda hemfikir olduk. Öğretmenler dersleri sonrasında sahadaki dört saatlik 

eğitime katılmak istemiyor. Okuldaki ağır iĢ yükleri, evdeki sorumlulukları ve okul içi eğitim 

programlarındaki hayal kırıklıklarını vurguladılar. Çevrimiçi Temel Kursu onlar için esnek bir 

öğrenim fırsatı sağlıyor. Bir süre sonra herkesin alıĢacağına ve Çevrimiçi Temel Kursunun sağlam 

destekçileri olacağına inanıyoruz. Hala emekleme döneminde. 

 

Değerlendirme Hakkında 

Bu yıl veri toplamakla ilgili bahsetmek istediğimiz birkaç problemle karĢılaĢtık: 

Anketlerin geri dönüĢ oranı düĢük. Proje koordinatörlerini, MT ve ST‟leri değerlendirme araçları ve 

prosedürleri ile ilgili bilgilendirmeleri konusunda uyardık. Ayrıca bazı ST eğitimleri ve MT Zirvesini 

birleĢtirdik ve MT‟lere anketlere dikkat etmeleri konusunda hatırlatmalar yaptık. Saha ziyaretlerimiz 

sırasında PT‟leri de bilgilendirdik. Yine de geri dönüĢ oranını artıramadık. Diğer yandan çevrimiçi 

anketleri dolduranların samimi duygu ve düĢüncelerini belirttiğine inanıyoruz. Bu sonuçlar bize iyi bir 

öngörü sağlar. 

En iyi uygulamaları toplamakta da zorluklar yaĢıyoruz. Daha derinden araĢtırılacak daha fazla baĢarı 

hikayesi elde etmemize yardımcı olabilecek çevrimiçi bir öykü formu üzerinde çalıĢıyoruz. 



Türkiye‟de Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu: Değerlendirme Raporu, Ocak 2008 – Temmuz 2009  

Hava ve bütçe koĢulları nedeniyle Türkiye‟nin en doğu ve en batı bölgelerindeki sahaları ziyaret 

edemedik. Gelecek yıl bu ziyaretleri yapmayı umuyoruz. 

 

Son olarak programın etki analizini de gelecek yıla taĢımak zorundayız. 

 


