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SUNUŞ

FATİH Projesi, eğitim teknolojileri alanında yapılan ve yarattığı etki açısından Türkiye
sınırlarını aşan, başka ülkeler tarafından yakından takip edilen bir projedir. Böylesine
önemli bir projenin eğitim hayatındaki yansımalarını görmek ve öğretmenlerin FATİH Projesi
kapsamında aldıkları eğitimleri derslerinde etkili bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını görmek
büyük önem arz etmektedir. Öğretmenlerin planlanan proje eğitimleri ile teknolojiyi kullanım
kapasitelerinin artırılması öngörülmüştür. Eğitimleri planlayan karar vericilere oluşturdukları
bu eğitimlerin ne derece okul hayatında kabul gördüğüne ve işlediğine dair bir veri üretmeyi
amaçlayan bu çalışma arkasında birçok emeği barındırmaktadır.
FATİH Projesi eğitimlerini planlayan ve Türkiye gibi büyük bir coğrafyada
yürütülmesi için büyük çaba sarf eden FATİH Projesi eğitim ekibine desteklerinden ve
yol göstericiliklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Araştırma verilerinin sağlanmasında
katkılarından dolayı il millî eğitim müdürlüklerine, görüş bildiren öğrencilere, araştırmayı
yapan Dr. Ömür ÇOBAN’a ve Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı M.
Hakan BÜCÜK’e teşekkür ederim.

Bilal TIRNAKÇI
Genel Müdür
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YÖNETİCİ
ÖZETİ

Bu çalışmanın amacı, FATİH Projesi kapsamında verilen eğitimlerin ders ortamındaki
yansımalarını değerlendirmek ve gelecekte yapılması planlanan eğitimlerde ortaya çıkabilecek
boşlukların nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili bir model oluşturmaktır. Araştırmanın bu
yönüyle Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yöneticilerine ve karar vericilere bir fikir vereceği
düşünülmektedir. Bunun yanı sıra FATİH Projesi kapsamında araştırma yapacak bilim
insanlarına da bu konuda ışık tutacağı değerlendirilmektedir.
Araştırmaya 11.630 okul yöneticisi, 42.309 öğretmen katılmıştır. Okul yöneticilerine
Teknolojik Liderlik Öz-yeterlik Ölçeği ve 5 Faktörlü Kişilik Ölçeği uygulanmıştır. Öğretmenlere
ise Bilgisayar Öz-yeterlik Algısı Ölçeği ve Eğitimde Teknoloji Kullanmaya Yönelik Tutum
Ölçeği dağıtılmıştır. Bununla birlikte 5 ilden (İstanbul, Edirne, Trabzon, Rize, Ankara) 5
öğretmen, 10 öğrenci ve 5 BT koordinatörü ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. En son
olarak da 4 öğretmenin dersine girilmiş ve gözlem formu ile dersleri gözlemlenmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda şu noktalar üzerinde durulduğu görülmüştür: İlk olarak,
eğitim içeriklerinin daha öğretmenin işine yarar şekilde, derste etkili olarak kullanmasına
olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesinde fayda olduğu görüşü belirtilmiştir. İkinci olarak,
yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir arada olduğu karma eğitim modeline geçilmesi ve
bu eğitimleri alanında uzman branş öğretmenlerinin kendi branşındaki diğer öğretmenlere
vermesi gerektiği ifade edilmiştir. Üçüncü olarak, V-Sınıf ve tabletin eğitimdeki yerinin
sorgulanması gerektiği bu iki aracın eğitimde pek de kullanılmadığı söylenmiştir. Dördüncü
olarak, öğretmenlere verilen eğitimlerin sınıf içi yansımaları için bir izleme değerlendirme
yapısının olmadığını sadece kendilerinin bazı dersleri izlediğini bunu da yetkileri olmadan
yaptıklarını ortaya koymuşlardır. Son olarak da öğretmenlere verilen eğitimde teknoloji ders
içinde yerinde ve zamanında kullanılması husususun altının önemle çizildiğini belirtmişlerdir.
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I. GİRİŞ

1.1. Problem Durumu
Teknolojinin gelişimiyle birlikte eğitimde teknoloji kullanımın da önemi artmış ve
teknolojinin desteği ile eğitimin daha etkili hale geldiği saptanmıştır (Drucker, 2000). Burada
asıl olan teknoloji ile eğitimi birbirine nasıl bütünleştirmek gerektiğini bilmek (NCES , 2002)
ve eğitimde teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanabilmektir (Alkan, 1997).
Teknolojinin eğitimle bütünleştirilmesi ile ilgili yapılan araştırmalarda, öğretmen, öğrenci,
okul yönetimi, eğitim programları ve okul kültürü gibi birçok dinamiği barındırdığı ama
bütün bu dinamikler içinde en etkili aktörün öğretmen olduğu görülmüştür (Cradler, 1996;
Christiensen, 2002; Cartwright & Hammond, 2003; Demetriadis, ve diğerleri, 2003; Usluel &
Demiraslan, 2005). Öğretmenlerin neden önemli bir aktör olduğu irdelendiğinde ise, burada
önemli olanın teknolojik bakış açısı ile pedagojik bakış açısının (Mumcu, Haşlaman, &
Usluel, 2008) bütünleştirilmesi hususu olduğu görülmektedir. FATİH Projesi bileşenlerinden
öğretmen eğitimleri bileşeni incelendiğinde (MEB, 2012), alan bazlı eğitimlerin teknolojik,
içerik ve pedagojik yaklaşımları bütünleştiren bir yapıda olduğu görülebilir (Çoban, Saray, &
Ulutan, 2017).
FATİH Projesi ile ilgili araştırmalar incelendiğinde, genellikle bu çalışmaların
donanımsal işlevler, öğretmen ve öğrencinin bilgisayar okuryazarlığı, proje ile ilgili
kullanıcıların ve faydalanıcıların tutum ve algısı üzerinde durduğu görülmektedir (Alkan, Bilici,
Akdur, Temizhan, & Çiçek, 2011; Bilici, 2011; Dinçer, 2011; Dinçer, Bulut & Koçoğlu, 2012;
Sünkür, Arabacı, & Şanlı, 2012; Şenkal, & Sezgin, 2013). FATİH Projesi araştırmalarında
öğretmenlerin eğitimleri ve bu eğitimlerin derslere yansıması üzerine neredeyse hiçbir
araştırma bulunmadığı görülmektedir.
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Yukarıda belirtilen boşluğu gidermeyi hedefleyen bu çalışmanın amacı, FATİH
Projesi kapsamında verilen eğitimlerin derslerde yansımalarını değerlendirmek ve gelecekte
planlanacak eğitimlerde ortaya çıkabilecek boşlukları nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili bir
model ortaya koymaktır.

1.2. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, FATİH Projesi kapsamında verilen eğitimlerin ders ortamındaki
yansımalarını değerlendirmek ve gelecekte yapılması planlanan eğitimlerde ortaya
çıkabilecek boşlukların nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili bir model oluşturmaktır. Bu
amaçla aşağıda yer alan sorulara yanıt aranacaktır:w
1. Eğitimleri planlayanların FATİH Projesi Eğitimlerinin sonucunda okulda nasıl bir eğitim
bekledikleri ile ilgili görüşleri nelerdir?
2. Eğitimleri verenlerin FATİH Projesi Eğitimlerinin sonucunda okulda nasıl bir eğitim
bekledikleri ile ilgili görüşleri nelerdir?
3. Eğitimleri alan öğretmenlerin FATİH Projesi Eğitimlerinin sonucunda okulda verdikleri
eğitimin niteliği ile ilgili görüşleri nelerdir?
4. Öğrencilerin FATİH Projesi eğitimlerinin sonucunda okulda aldıkları eğitim ile ilgili görüşleri
nelerdir?
5. Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz yeterliliği ile kişilik özellikleri arasında anlamlı bir
ilişki var mıdır?
6. Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumları ile bilgisayar öz yeterlik
algıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
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1.3. Araştırmanın Önemi
FATİH Projesi eğitimde teknoloji kullanımı ve öğretmenlerin pedagoji, içerik ve
teknoloji alt yapılarını birlikte ders ortamında nasıl kullanabilecekleri konusunda destek
sağlamaktadır. Bu desteğin ne derece etkili olup olmadığını okul ortamında görmek, hem
eğitimleri planlayanlara hem de eğitimi alan öğretmenlere büyük katkı sağlayacaktır. Bu
dolaylı etki soncunda, dijital çağın içinde doğan yeni nesil öğrencilere daha kolay ve teknoloji
destekli bir öğrenme ortamı sunulacaktır. Bu yüzden öğretmenlerin teknolojik eğitim araçlarını
kullanma becerilerinin ne derece geliştiğini bizzat eğitim ortamı içinde görmek büyük önem
arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı da FATİH Projesi kapsamında verilen eğitimlerin ders
ortamındaki yansımalarını değerlendirmek ve gelecekte yapılması planlanan eğitimlerde
ortaya çıkabilecek boşlukların nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili bir model oluşturmaktır.
Araştırmanın bu yönüyle Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yöneticilerine ve karar vericilere
bir fikir vereceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra FATİH Projesi kapsamında araştırma
yapacak bilim insanlarına da bu konuda ışık tutacağı değerlendirilmektedir.

1.4. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlıkları
Bu araştırma, MEB Merkez teşkilatında FATİH Projesi eğitimlerini alan öğretmenlerin
eğitimle ilgili ortaya koyduğu görüşleri içermektedir. Bu araştırmanın sınırlılığı, sürenin kısıtlı
olmasından dolayı sadece 6 okulda gözlem yapılmıştır.

1.5. Teknolojinin Eğitimde Kullanımı
Eğitimde teknolojinin kullanımı konusunda üzerinde durulan en önemli nokta eğitimle
teknolojiyi bütünleştirme ve eğitimin sadece teknoloji üzerine kurulmaması gerektiğidir.
Milli Eğitim Bakanlığı da başlattığı FATİH Projesi’nde bunun önemini bilmekte ve derslerin
planlanmasında ve işlenişinde sadece teknolojik içerik değil bunun içerik ve pedagoji ile
bütünleşmesini öngörmektedir (MEB E. T., 2010)
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Bütünleştirmeden kasıt NCES’in de ortaya koyduğu gibi teknolojik araçların ve teknolojik
tabanlı uygulamaların eğitim hayatı ile kaynaştırılmasıdır (NCES , 2002). ISTE de benzer
şekilde, bütünleşmeyi “belirli bir içerik alanında ya da disiplinler arası bir bağlamda öğrenmenin
arttırılması için teknolojinin sürece dâhil edilmesi, öğretimle ilgili işlevlerin bir parçası haline
getirilerek, diğer eğitsel araçlar gibi erişilebilir olması” olarak tanımlamıştır (ISTE, 2000).
Bütünleştirmenin nasıl olacağı veya bütünleştirme sürecinin nasıl işleyeceği ile ilgili olarak
üç baskın yaklaşım ortaya konulmaktadır: teknolojik bakış açısı, pedagojik bakış açısı ve
içerik (Mumcu, Haşlaman, & Usluel, 2008). İlk yaklaşımda teknoloji kullanımı merkezdedir ve
teknolojik araçların üzerinde durur. İkinci yaklaşım olan pedagojik bakış açısı ise bilgisayar
tabanlı ağların sosyal etkileşimi oluşturacağı ve öğrenme sürecini destekleyeceğini savunur.
Mishra ve Koehler’in ortaya koyduğu gibi asıl olan pedagojik ve teknolojik bakış açılarının
birbirine yaklaştırılması ve oluşturulacak içerik ve ders akışları ile pedagojik ve teknolojik
bağları kuvvetli bir şekilde oluşturmaktır (Mishra & Koehler, 2006). Teknolojik pedagojik içerik
bilgisi modeli olarak ortaya konan bu yaklaşımla yapılacak bir bütünleştirme, teknolojinin
bir amaç değil bir araç olarak eğitime hizmet etmesini sağlayacaktır. Daha da önemlisi
teknolojinin öğretim programını destekleyecek, ulaşılacak hedef ve kazanımları daha
anlamlı hale getirecek, öğrencilerin anlamlı öğrenmelerini sağlayacak şekilde eğitim öğretim
bağlamında arka planda sürekli ve kendini ayrı bir parça olarak göstermeden var olmasını
garanti edecektir (Mazman & Usluel, 2011).

Pedagoji

İçerik

Teknoloji

(Koehler ve Mishra, 2006)

Teknolojik Pedegojik İçerik Bilgisi

Şekil 1. Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Modeli
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ABD eğitimde teknolojiye yer vermeye birçok ülkeden daha önce başlamıştır.
Teknolojiyle ilgili yapılan çalışmalar ve ayrılan bütçe açısından bakıldığında da en fazla
yatırımı yapan ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkede okullardaki internet erişimi neredeyse
% 95 oranına ulaşmıştır. Bazı eyaletlerde teknolojinin etkin kullanılması amacıyla öğretmen
ve öğrencilere dizüstü bilgisayarlar dağıtılmıştır (Bonifaz & Zucker, 2004). Özellikle 2002
yılında Maine eyaletinde başlatılan büyük çaplı projede tüm ortaokul öğrencilerine ve
öğretmenlerine dizüstü bilgisayar dağıtılmıştır. Projenin uygulanmasında sonra öğrencilerin
Yazarlık becerilerinin arttığı (3,44 puan) saptanmıştır. İlerleyen yılarda da farklı eyaletlerde de
dizüstü bilgisayarların öğretmen ve öğrencilere dağıtılmasıyla ilgili projeler gerçekleştirilmiştir.
ABD’de projelerin değerlendirme süreçlerinde yapılan gözlemlerde eğitimde teknoloji
kullanımıyla ilgili öğrenci ve öğretmenlerin genellikle olumlu tutum içerisinde olduğu
gözlenmiştir. Birçok eyalet kendi projesini başlatmasına rağmen, projelerin ortak amacının
eğitimde teknolojinin kullanılması, eğitimde fırsat eşitsizliğinin azaltılması ve bireylerin
teknoloji okur-yazarlıklarının arttırılması yönünde olduğu görülmektedir (Bonifaz & Zucker,
2004). Bu projelerle okullara sadece donanım sağlanmamış aynı zamandateknik destek
ve mesleki gelişimin imkânları da sunulmuştur (Laptops for Learning Task Force, 2004).
Russell, O’Dwyer, Bebell ve Tao (2007) tarafından yapılan araştırmaya göre, bu projelerin
bütçeleri 1995-2001 yılları arasında 21 milyon dolar iken, 2001-2007 arasında 729 milyon
dolara çıkmıştır (Russel, O’Dwyer, Bebell, & Tao, 2007).
İngiltere’de 2009 yılında 270.000 ailenin, internet ve bilgisayar kullanımına yönelik
çalışmalar yapılmıştır. Ekonomik şartları düşük, internet ve bilgisayarı olmayan başarısı
düşük öğrencilerin, daha başarılı ve donanımlı bireyler olması amacıyla proje başlatılmıştır.
Hem öğrencilerin eğitimde teknolojiyi kullanarak başarılarının arttırılması hem de ailelerin
teknolojiyi kullanarak kendi gelişimlerini arttırabilmeleri açısından proje önem teşkil
etmektedir (Education, 2010).
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2008 yılında Portekiz Macellan Projesini başlatmıştır. 16. yüzyıl Portekizli gezgin
Macellan’ın adı verilen projede ilköğretim öğrencilerine dizüstü bilgisayar dağıtılmıştır.
Dizüstü bilgisayar dağıtımının yanı sıra, öğretmen eğitimi ve içerikle desteklenmiştir
(Alıntılanan Fourgous, 2010; akt. Pamuk, Ergun, Çakır, Yılmaz, ss.1800-1801). Proje hem
devlet tarafından hem bağımsız araştırmacılar tarafından değerlendirilmektedir. Bu amaçla
bakanlıkta Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme grubu oluşturulmuştur.
Macellan Projesi’nin temel hedefleri arasında teknoloji konusunda donanımlı
öğrenciler yetiştirme, öğrencilerin iyi meslek sahibi olmaları ve teknoloji çağına ayak
uydurabilmelerini sağlama, iş gücünün arttırılması ve bireyler arasındaki teknoloji kullanımı
farkının kapanması bulunmaktadır.(Coppock, Smith, Howell, 2009; aktaran Pamuk, Ergun,
Çakır, Yılmaz, ss.1800-1801). 2006-2010 yılları arasında bilgisayar kullanımının yaklaşık %
15 arttığı belirlenmiştir. Proje, Portekiz’de bilgisayar kullananların oranını ve internet kullanım
oranını oldukça artmıştır.
Projenin değerlendirilmesinde; öğretmenlerin bilgisayarları sınıf içerisinde eğitim
amaçlı kullandığı, öğrencilerin öğrenme düzeylerinin arttığı ve kullanılan materyallerin
faydalı görüldüğü belirtilmiştir. (Coppock, Smith, Howell, 2009; akt. Pamuk, Ergun, Çakır,
Yılmaz, 2013, ss.1800-1801). Bilgisayar destekli eğitim projeleri kapsamında son yıllarda en
önemli proje olan “Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)” 2010 yılında
başlatılmıştır. Eğitimde BT kullanımını arttırmayı amaçlayan, en kapsamlı ve en büyük bütçeli
projedir. Türkiye’de ise mobil öğrenmeyi amaçlayan FATİH projesi 2012 yılında başlamış ve
her sınıfa bir akıllı tahta, her öğrenci ve öğretmene bir tablet verilmesi planlanmıştır. FATİH
Projesi Vizyon 2023, “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” kapsamında üretilen ve Türkiye’nin
bilgi toplumu olma sürecindeki eylemlerini tanımlayan Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi,
Kalkınma Planları, MEB Stratejik Planı ve BT Politika Raporuna dayandırılarak hazırlanmıştır.
Eğitimde FATİH projesinin amacı teknoloji okuryazarlığının artırılması, öğrencilerin hızla
değişen dünyada 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak hazırlanması ve daha fazla
kişinin teknolojiden faydalanmasını sağlamaktır. Projenin 5 bileşeni bulunmaktadır. Bunlar;
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donanım ve yazılım altyapısı, öğretim programlarında etkin BİT kullanımı, eğitsel e-İçeriğin
sağlanması ve yönetilmesi, derslerde BİT kullanımı için öğretmenlerin hizmet içi eğitimi ve
bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir BİT kullanımının sağlanmasıdır. Bu bağlamda proje
tanıtımları yapılmış, öğretmenlere eğitim verilmiş, okullara etkileşimli tahtalar kurulmuş, bu
tahtalara internet bağlantıları eklenmiş ve öğrencilere tablet bilgisayarlar dağıtılmıştır.
Etkileşimli tahtalarla uyumlu bir şekilde kullanılabilecek eğitim-öğretim içeriklerinin
elektronik ortamda sunulması ve bunların etkin olarak kullanılması; öğrencileri daha aktif
kılarak bilgiye erişimi ve öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla EBA (Eğitim Bilişim Ağı) hayata
geçirilmiştir. EBA, öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları için
tasarlanan “eğitim-öğretim sürecinde bilişim teknolojisi donanımlarını kullanarak etkin
materyaller kullanmak amacıyla tasarlanan, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden
geçmiş doğru e-içeriklerin bulunabileceği sosyal bir platform” olarak tanımlanmaktadır (EBA,
2012). Bilgi teknolojilerini her düzey eğitimde kullanmak, bütün dünyada olduğu gibi halkla
ilişkiler konusunda da programın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla MEB ve TÜBİTAK
bu konuda ortak çalışmalar yaparak e-içerik materyalleri geliştirmiştir. Okullarda okutulan
ders kitaplarının; öğretim programları esas alınarak, animasyon, video, ses, fotoğraf, harita,
grafik,tablo, simülasyon vb. öğelerle etkileşimli hâle getirilmiştir (MEB, 2012). EBA ile de
eğitim öğretim ortamında kullanılacak dijital içerikler hazırlanmaya başlanmıştır (Pamuk,
Çakır, Ergün, Yılmaz, & Ayas, 2013)
Proje kapsamında her sınıfa bilgisayar, akıllı tahta, doküman kamera, hızlı ve güçlü
internet ağı, her okula çok fonksiyonlu yazıcı ve her öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi
hedeflenmiştir. Bu proje kapsamında fırsat eşitliğinin sağlanması ve ileri teknoloji sayesinde
eğitim-öğretim ortamlarının daha etkili olması amaçlanmıştır (MEB, 2012).
2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen proje öğretmen ve öğrencilerin
eğitimini hedeflemiştir. Projenin adımları ise şu şekildedir (MEB E. T., 2010):
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1. Donanım ve yazılım altyapısının sağlanması
2. Eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi
3. Öğretim programlarında etkin BT kullanımı
4. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi
5. Bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir BT kullanımını

1.6. Öğretmenlerin Teknoloji Kullanmaya Yönelik Tutumları
Bilgi toplumunun eğitim alanındaki en önemli yansımalarından birisi de ICT
okuryazarlığıdır. Geleceğin nesillerini yetiştiren öğretmenler de ICT okuryazarlığı konusunda
kendilerini geliştirmelidirler (Bilici, 2011; Mishra & Koehler, 2006). Türkiye’de yapılan bir
araştırmada öğretmenlerin hizmet öncesi dönemde yani eğitim fakültelerindeki eğitimleri
boyunca teknolojiyi kendi derslerinde nasıl kullanabilecekleri konusunda sınırlı bilgiyle
mezun olduklarını ortaya koymuştur (Uçar, 1999). Bununla birlikte öğretmenlere eğitimi
teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve önemi konusunda teorik bilgi verilmekte
ancak bu eğitim teknolojilerinin kullanımına verilmemektedir.
Öğretmenlerin hizmet-içi eğitim sonrasında eğitimde teknoloji kullanımı konusunda
gerekli niteliklere sahip oldukları, eğitim hayatında bilgisayar yazılımlarını kullandıkları,
en önemlisi de teknolojik araç gereçleri kullanma becerisi ve önemine ilişkin tutumlarının
yüksek olduğu görülmektedir (Çelik & Kahyaoğlu, 2007).

1.7. Teknolojik Liderlik Öz yeterlikleri
Öz-yeterlik Bandura’nın sosyal öğrenme kuramı ile beraber ortaya çıkmıştır ve
günümüzde de halen önemini korumaktadır. Bu kurama göre bireyin belirli konularda başarılı
olmasının ardında kendini o konuda yeterli hissetmesi yatmaktadır. Öz-yeterlik, kişinin
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çevresinde olup bitenler üzerinde etkili olabilecek biçimde bir eylemi başlatıp sonuç alıncaya
kadar sürdürebileceğine olan inancı olarak tanımlanmaktadır (Robbins & Judge, 2013).
Zimmerman, öz-yeterlik kavramını, “bireyin bir işi gerçekleştirebilme, başarabilme yeteneği
konusundaki kişisel yargısı” olarak tanımlamaktadır. Öz-yeterlik bireyin bir alanda kendini
yetenekli bulmasından çok o alanda kendi beceri ve kaynaklarına güvenmesi anlamına
gelmektedir (Mullins, 1996). Benzer şekilde Gawith, bireyin herhangi bir işi yapabilmesi için
kendine güvenmesinin o işi yapabilmesi için önemli olduğunu belirtmektedir. Özyeterlik,
bireylerin kendileri için bir amaç belirlemelerini, bu amaçlara ulaşmak kadar süre
dayanabileceklerini ve başarısızlık yaşarlarsa, bu başarısızlık karşısında ne tepki vereceklerini
etkiler (Hoy & Miskel, 1991).
Teknoloji liderliği ile ilgili yüksek öz-yeterliğe sahip olmak, teknoloji liderliği becerilerine
sahip olmak kadar önemlidir. Yüksek öz-yeterliğe sahip olan bireyler, başarılı olacaklarına
inanırlar ve gerçekleştirdikleri etkinlikler tamamlanana kadar çabalamayı sürdürürler.
Diğer yandan; düşük öz-yeterliğe sahip olan bireyler ise başarısız olmaktan korkarlar ve
zorlandıkları etkinlikleri bırakmaya eğilimli olurlar. Bundan dolayı, eğer okul yöneticileri
teknoloji liderliği becerilerini kullanmada kendilerini yeterli hissederlerse ve bu becerileri
etkin bir şekilde kullanmada kendilerine güvenirlerse, okullarda teknoloji bütünleştirilmesine
yönelik motivasyonları artacak ve bu görevlerini başarıyla yerine getireceklerdir. Aksi takdirde,
bu görevlerini gerçekleştirmekten veya gerçekleştirmeyi denemekten kaçınabileceklerdir
(Hacıfazlıoğlu, Karadeniz, & Dalgıç, Okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin algıları:
Metafor analiz örneği, 2011).
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de okul yöneticilerinin teknoloji
liderliği özelliklerini sergilemeleri konusuna büyük önem verilmektedir. Araştırmaların
referans noktası olarak genellikle ISTE (International Society for Technology in EducationUluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu) standartları alınmıştır (ISTE, 2002, 2009).
ISTE standartlarından yola çıkarak bir model oluşturmaya çalışmıştır. Hacıfazlıoğlu vd.
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(2011) okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini belirlemeye yönelik yaptıkları
çalışmalarında, 2009 ISTE tarafından geliştirilmiş olan eğitim yöneticileri teknoloji liderliği
standartlarının (NETS-A) Türkiye’ye uygunluğunu belirlemeyi amaçlamışlardır (Hacıfazlıoğlu,
Karadeniz, & Dalgıç, Okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin algıları: Metafor analiz
örneği, 2011). Bu amaçla okul yöneticilerinin görüşlerine göre “vizyoner liderlik” (VL), “dijital
çağ öğrenme kültürü” (DÇÖK), “profesyonel uygulamada mükemmellik” (PUM), “sistematik
gelişim” (SG) ve “dijital vatandaşlık” (DV) olmak üzere tüm teknolojik liderlik alt boyutlarının
Türkiye’ye uygunluğuna ilişkin okul yöneticileri, denetmenler ve öğretmenlerin görüşlerini
inceleyen bir çalışma yürütülmüştür. Araştırma sonucunda ise ISTE (2009) tarafından
belirlenen teknoloji liderliği standartlarının Türkiye’deki okul yöneticileri için de uygulanabilir
olduğu ancak belirli alanlarda bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştır.
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II. YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları ve
verilerin toplanması yer almaktadır.

2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada veri toplama ve veri analizi süreçlerinde hem nicel hem de nitel
yöntemlerin kullanılması söz konusu olup araştırma karma modelde yapılmıştır. Karma
model, hem nicel hem de nitel araştırmanın olduğu bir modeldir (Karasar, 2004). Karma
modelin seçilmesindeki amaç, üçgenleme yaparak daha sağlıklı veriler toplayabilmektir
(Glesne, 2014). Burada eş zamanlı karma yöntem kullanılmıştır. Başka bir ifadeyle aynı
anda hem nicel hem de nitel veri toplanmıştır (Creswell, 2014; Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Nicel yöntemlerle yapılan araştırmalarda genele ait bir görüş elde ederken, derinlemesine
bilgi sahibi olunamamaktadır. Nitel araştırmalarda genellemeye gidilmemekte, ancak
derinlemesine veri toplanabilmektedir. Bu iki tür araştırma bir arada kullanıldığında iki
yöntemin birbirinin zayıf noktalarını örtüğü belirtilmektedir (Glesne, 2014; Patton, 2014). Bu
araştırmanın nicel boyutuna bakıldığında ise tarama modeli olduğu görülür. Tarama modeli,
geçmişte ya da o anda var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyen, tanımlamayı
amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmacı, araştırmaya konu olan her neyse onları
değiştirme ve etkileme çabası yoktur. Tarama modelinde bilimin gözleme kaydetme, olaylar
arasındaki ilişkileri tespit etme, kontrol edilen değişmez ilişkiler üzerinde genellemelere
varma vardır. Yani bilimin tasvir fonksiyonu ön plandadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2012).
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Ölçekler (Eğitime katılan 81
ildeki öğretmenler ve FATİH
Projesi kapsamındaki okul
yöneticileri)
Görüşme (Eğitiminden
sorumlu birim, BT Rehberleri
ve 6 okulun öğretmenleri ve
öğrencileri)

Yorumlama ve
Raporlama

Gözlem (6 ilde 6 okulun ders
içi gözlemlenmesi)

Şekil 2. Araştırma Modeli

2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, FATİH Projesi kapsamında donanımların sağlandığı MEB’e
bağlı 25.000 ortaokul ve lisede çalışan yaklaşık 600.000 öğretmen ve 42.000 okul yöneticisi
oluşturmaktadır (MEB, 2017). Araştırmanın nicel kısmına 42.307 öğretmen ve 11.630 okul
yöneticisi katılmıştır. Evren birim sayısı 10000’in üzerinde olduğu için;

formülü kullanılmış ve +- 0.03 örnekleme hatası (d) baz alınarak en az 1.060 birim
örneklem olarak belirlenmiştir (Büyüköztürk vd., 2012). Araştırmacı, TUİK’in belirlediği
Düzey I 12 bölgeden 12 il seçmiştir. Okullarla ilgili görüşmelerin bu illerde yapılması
planlanmıştır: [(İstanbul Bölgesinden İstanbul ili, Batı Anadolu Bölgesinden Ankara ili,
Doğu Marmara Bölgesinden Bursa ili, Ege Bölgesinden İzmir ili, Batı Marmara Bölgesinden
Edirne ili, Akdeniz Bölgesinden Mersin ili, Batı Karadeniz Bölgesinden Bartın ili,
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Orta Anadolu Bölgesinden Kayseri ili, Doğu Karadeniz Bölgesinden Trabzon ili, Güneydoğu
Anadolu Bölgesinden Gaziantep ili, Ortadoğu Anadolu Bölgesinden Van ili, Kuzeydoğu
Anadolu Bölgesinden Erzurum ili)]. Ancak zaman darlığı yüzünden araştırma 5 ilde yapılmıştır
–Ankara, İstanbul, Edirne, Rize, Trabzon.
Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin demografik özellikleri incelendiğinde
aşağıdaki grafikler elde edilmiştir.

Cinsiyet
15%

Kadın

Erkek

85%

Grafik 1. Cinsiyete göre okul yöneticilerinin dağılımı
Grafik 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan okul yöneticilerinin %85’inin erkek
(9837 kişi), %15’inin ise kadın (1793) olduğu görülmektedir.

Unvan

36%
64%

Müdür Yard.

Grafik 2.
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Grafik 2’ye bakıldığında, araştırmaya katılan okul yöneticilerinin %64’ünün müdür
yardımcısı (7471 kişi), %36’sının ise okul müdürü (4159) olduğu görülmektedir.

KIDEM
2198

2250

2346
1785

1419

1-5 yıl

6-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21-25 yıl

1632

26 yıl
ve üzeri

Grafik 3. Kıdeme göre okul yöneticilerinin dağılımı
Grafik 3 irdelendiğinde, araştırmaya katılan okul yöneticilerinin en fazla 16-20 yıllık
ve 11-15 yıllık, en az ise 1-5 yıllık kıdeme sahip oldukları görülmektedir.
EĞITIM DURUMU

9537

1849
187

57

Grafik 4. Eğitim durumuna göre okul yöneticilerinin dağılımı
Grafik 4 incelendiğinde, araştırmaya katılan okul yöneticilerinin en fazla lisans
düzeyinde eğitim gördükleri en az ise doktora düzeyinde eğitimleri olduğu görülmektedir.
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YAŞ

4903
3755

1545

1253

21-30 Yaş

31-40 Yaş

41-50 Yaş

51-60 Yaş

174
61 Yaş ve Üzeri

Grafik 5. Yaşa göre okul yöneticilerinin dağılımı
Grafik 5’e bakıldığında, araştırmaya katılan okul yöneticilerinin en fazla 31-40 yaş
aralığında olduğu en az ise 61 yaş ve üzeri olduğu görülmektedir.
Okul yöneticilerine ait bu demografik değişkenler grafiklerinden sonra, araştırmaya
katılan öğretmenlere ait demografik değişken grafikleri de şu şekildedir:

Cinsiyet

44%
56%

Kadın

Erkek

Grafik 6. Cinsiyete göre öğretmenlerin dağılımı
Grafik 6 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin %56’sı kadın (23566 kişi),
%44’ü ise erkektir (18743 kişi).
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KIDEM
11455
9227
7283

6753
4455

1-5 yıl

6-10 yıl

11-15 yıl

16-20 yıl

21-25 yıl

3136

26 yıl ve
üzeri

Grafik 7. Kıdeme göre öğretmenlerin dağılımı
Grafik 7 irdelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin en fazla 1-5 yıllık ve 6-10
yıllık, en az ise 26 yıl ve üzeri kıdeme sahip oldukları görülmektedir.

YAŞ
18503
11315

9647
2580

21-30
Yaş

31-40
Yaş

41-50
Yaş

51-60
Yaş

264
61 Yaş
ve üzeri

Grafik 8. Yaş değişkenine göre öğretmenlerin dağılımı
Grafik 8’e bakıldığında, araştırmaya katılan öğretmenlerin en fazla 31-40 yaş aralığında
olduğu en az ise 61 yaş ve üzeri olduğu görülmektedir.
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Eğitim Durumu
12%

88%

Lisans

Lisans üstü

Grafik 9. Eğitim durumu değişkenine göre öğretmenlerin dağılımı
Grafik 9 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin %88’i lisans düzeyinde,
%12’si ise lisansüstü eğitim gördükleri görülür.

2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmanın nicel kısmında, MEB’e bağlı resmi okullarda görev yapıp FATİH projesi
eğitimi kapsamında yer alan öğretmenlerin görüşlerini almak için Öztürk (2006) tarafından
geliştirilen üç boyutlu “Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” ve Aşkar
ve Umay tarafından geliştirilen “Bilgisayar Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Okul
yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerini ortaya koymak için Hacıfazlıoğlu, Karadeniz
ve Dalgıç (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Eğitim Yöneticileri Teknolojik Liderlik Öz
Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Bunun yanı sıra okul yöneticilerinin kişilik özelliklerini ortaya
koymak için Algan tarafından uyarlanan “Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği” kullanılmıştır.
Araştırmanın nitel kısmında ise eğitimi değerlendirmek için bir gözlem formu
oluşturulmuş, bunun yanı sıra bu eğitimleri planlayanlar (FATİH Projesi eğitimleri koordinatörü),
eğitim verenler (BT Rehber Öğretmeni) ve eğitim alan öğretmenler ve öğrenciler için ayrı
ayrı hazırlanmış yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan bir görüşme formu oluşturulmuştur.
Gözlem formu alan yazın taraması sonucunda oluşturulmuş olup, eğitimciyi, eğitim ortamını,
eğitimin içeriğini ve eğitim alanları gözlemlemeyi amaçlayan bir formdur.
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Geliştirilen bu form ve yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formu alan uzmanı beş
uzmanın görüşü ile nihai hale getirilmiştir.
Nitel boyutta oluşturulan yarı yapılandırılmış sorular yardımıyla FATİH Projesi
eğitimlerinden sorumlu koordinatörlük ve eğitim veren 4 BT Rehber öğretmeni ile görüşme
yapılmıştır. Bunun yanı sıra, dersleri gözlemlenen 6 öğretmen ve 5 öğrenci ile de yüz yüze
görüşme yapılmıştır. Yüz yüze görüşme veya mülakat, araştırmacının bir konu hakkında o
konuda yetkin veya o konu ile ilgili bir kişiden sorulan sorular yoluyla bilgi alması yöntemidir
(Glesne, 2014; Patton, 2014; Yıldırım ve Şimşek, 2013).

2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi
a. Nicel Verilerin Toplanması ve Analizi
Nicel araştırmada Survey Monkey anket programında hazırlanan FATİH Projesi
Eğitimlerinin Ders İçi Yansımalarını Değerlendirme anketi ile birlikte yukarıda adı geçen 4
ölçek, 81 il okul yöneticileri ve öğretmenlerine uygulanmıştır. Nicel kısımdan elde edilen
veriler, SPSS.23 istatistik programı vasıtasıyla yüzde ve frekans değerleri üzerinden analiz
edilmiştir. Bununla birlikte ilişkileri ortaya koymak için korelasyon analizi yapılmıştır.

b. Nitel Verilerin Toplanması ve Analizi
Nitel boyutta oluşturulan yarı yapılandırılmış sorular yardımıyla FATİH Projesi
eğitimlerinden sorumlu koordinatörlük ve eğitim veren 4 BT Rehber öğretmeni ile görüşme
yapılmıştır. Derslerine girilen 5 ilden 5 öğretmenle de görüşme yapılmış ayrıca 5 öğrenci ile de
yüzyüze görüşme yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler iki uzman tarafından
elle kodlanmış ve güvenirlik bu şekilde sağlanmıştır. Daha sonra ortaya çıkan veriler NVIVO
11 programı ile değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra, gözlem formuyla toplanan veriler de
analiz edilmiştir.
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III. BULGULAR
VE YORUM

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular ve bulgulara ait yorumlar yer almıştır.
Araştırmadan elde edilen nicel ve nitel veriler bu bölümde uygun alt problem cümlelerinin
olduğu yerlerde ayrıntılı olarak verilmiştir. Her bir alt problem ve o alt probleme ait veriler o
başlık altında bulunabilir.

3.1. Eğitimleri Planlayanların FATİH Projesi Eğitiminden Bekledikleri
FATİH Projesi eğitimini planlayanlara sorulan sorular Ek-1’de yer alan yarı yapılandırılmış
mülakat soruları bölümünde verilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar incelendiğinde, eğitimleri
planlayanların eğitimi oluşturmadaki temel amaçlarının öğretmene sadece donanım odaklı
eğitim vermek olmadığı, eğitimde teknolojinin dersin hangi aşamasında ve nasıl kullanılacağına
yönelik uygulama temelli eğitimler olduğu görülmektedir. Bu konuda K1: “ Fatih Projesi
kapsamında okullarımızın sınıflarına sağlanan donanım ve e-içerikleri öğretmenlerimizin
derslerinin gerektiği yerde gerektiği kadar kullanmasını bekliyoruz. Öğrencileri için zengin
öğrenme ortamları oluşturarak kalıcı öğrenmeyi desteklemesini hedefliyoruz. Dolayısıyla proje
kapsamında yapılan eğitimler sadece donanımın kullanılmasına yönelik değil aynı zamanda
eğitimde teknolojinin dersin hangi aşamasında ve nasıl kullanılacağına yönelik uygulamalı
eğitimlerdir.” şeklinde görüşünü bildirmiştir. Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi eğitimde
teknoloji kullanımında pedagoji, içerik ve teknoloji kullanımı konusunda denge sağlamak
gerekir.
FATİH Projesi eğitimlerinin okula yansıması ile ilgili bir izleme değerlendirme sistemi
olmadığı, hem bir iç değerlendirme hem de bir dış değerlendirme mekanizmasının kurulması
ve etkili şekilde işlemesi halinde öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanma konusunda
daha yeterli hale geleceği vurgulanmıştır. Alanda görev alan BT Koordinatörlerinin alandaki
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uygulamalarda meydana gelen aksaklıkları ve eğitimle ilgili görüşlerini iletebilecekleri ve
bunların etkili yöntemlerle çabucak çözülmesi hususunda da görüş beyan etmişlerdir. Bunun
yanı sıra karar vericilerin de eğitimlere daha fazla destek vermesi ve eğitimle ilgili mevzuatları
günün şartlarına göre düzenlemesi gerektiği de ortaya konulmuştur.
En son olarak da günümüzde karma eğitim (yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada)
modelinin en çok benimsenen model olduğu söylenmiştir. FATİH Projesi eğitimlerini planlama
ve uygulama kısmında da bu tür bir eğitim yapısının ortaya konması gerektiği, mevcut eğitim
modelinin yüz yüze ve uzaktan eğitim olmak üzere iki başlıktan oluştuğu artık üçüncü bir
başlık olarak karma eğitimin gündeme alınması gerektiği belirtilmiştir.

3.2. Eğitimleri Verenlerin FATİH Projesi Eğitimlerinden Bekledikleri
FATİH Projesi eğitimini verenlere sorulan sorular Ek-1’de yer alan yarı yapılandırılmış
mülakat soruları bölümünde verilmiştir. FATİH Projesi eğitimlerinin okuldaki yansımaları ile
ilgili sorulan sorulara verilen cevaplar incelendiğinde, ilk başta verilen Starboard, Antropi
gibi programlarla ilgili eğitimlerin alanda etkili olmadığı ve öğretmenler tarafından kabul
görmediği dile getirilmiştir. Bu konuda K3 şu şekilde görüşünü dile getirmiştir: “Antropi
Teach, Starboard, video kesme gibi eğitimler pek işlemedi. Şu an benim ilçemde Antropi veya
Starboard kullanarak ders anlatan belki bir öğretmen vardır, belki o da yoktur.”
FATİH Projesi eğitimlerinin alanda karma yöntemle verilmesi gerektiği, uzaktan eğitimin
sayı olarak çok öğretmene ulaşmasına rağmen nitelik açıdan yetersiz olduğu belirtilmiştir.
Bu doğrultuda yapılması önerilen model ise, FATİH Projesi eğitimlerini veren eğitimcilerin her
branştan olması gerektiği ve bu eğitimcilerin EBA, WEB 2.0 vb. araçlarla kendi branşlarında
hazırlık yapması ve bu hazırlıklarını kendi branşlarındaki öğretmenlerle paylaşmasının daha
etkili olacağı belirtilmiştir. Bu eğitimlerin de yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada yapılması
gerektiği önerilmiştir.
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Eğitim verenler, Vsınıf uygulaması ve tabletlerin eğitimde etkili kullanılamadığını bunun
derslerde aktif kullanımına da ne öğretmenlerin ne de öğrencilerin inancı olmadığını da
belirtmişlerdir. Bu hususta K3 : “Alanda EBA eğitimi verdik. Branşlar farklı olduğu için bazı
branşlar “bize ait içerik yok, biz EBA’da kendimize ait içerik bulamıyoruz” diyor. Öğretmenler
EBA’ya ısınamadı. Bunu aşmanın yolu, EBA’yı aktif kullanan branş öğretmenlerinin kendi
branşına eğitim vermesi. V-Sınıfla ilgili YEĞİTEK’te eğitim aldık 20 kişilik grup. İnternet, tablet
ve etkileşimli tahta sorunları yüzünden 40 dakikalık derste 3 kez ara verdik. Bu işin göbeğinde
bile bu sorun yaşanırken hem de sınıfta dersi veren dâhil 21 bilişimci ile yaşanırken, okulda
öğretmenin bu işi yürütmesi çok zor.” şeklinde görüş bildirmiştir.
Eğitimlerin okuldaki yansımasının izleme ve değerlendirmesi konusunda ise K4 şu görüşleri
ortaya koymuştur: “BT koordinatörleri yetkili değil sadece derse girip formu dolduruyoruz. O
da öğretmen dersine kabul ederse. Pekâlâ, bizi kabul etmeyebilir bir de uzaktan eğitimde
almış dersleri ama hiçbir şey bilmiyor. Soruyorum diyor ki oğlum yaptı kızım yaptı, soruların
cevaplarını da internetten buldum. Böylece uzaktan eğitimi tamamladım. Eğitimlerin izlenmesi
EBA logları sayesinde olabilir. Okul bazlı aynı branştan öğretmeni öğrenciler ve okul müdürü,
derse giren öğretmenin derse teknolojiyi dâhil etmesi hususunu değerlendirebilir.”
FATİH Projesi eğitimlerinde öğretmenlerin teknolojiyi derslerinde yerinde ve zamanında
kullanması, ders planlamasında da buna dikkat etmesi görüşmelerde ortaya çıkan başka
önemli bir husustur. K5 bu konuda şöyle demektedir: “Bir öğretmen bir videonun neresini
kullanması gerektiğini, bir görüntüyü dersin hangi bölümünde vermesi gerektiğini bilir. Biz de
eğitimlerimizde bu konunun altını ısrarla çizeriz. Öğretmen 45 dakikalık bir dersin tamamında
bir video gösteriyorsa bunun yanlış bir uygulama olduğunu söylüyoruz. Hatta diyoruz ki derste
pedagojik ve içerik açısından gerekmiyorsa teknolojiye yer vermeyin. Teknoloji bir araçtır.
Bunu bilerek hareket edilmelidir. Bu yüzden ben V-Sınıf uygulamasına da karşıyım. Düşünün
öğrenci parmak kaldırıp anlamadım demek yerine anlamadım tuşuna basarak öğretmenle
iletişim kuracak. Sınıfta sanal ortama gerek yok. Öğrenci ve öğretmen özerkliğine ters bir
uygulama V-Sınıf uygulaması.”
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BT koordinatörleri ile yapılan görüşmeler sonucunda şu noktalar üzerinde durulduğu
görülmüştür: İlk olarak, eğitim içeriklerinin daha öğretmenin işine yarar şekilde, derste etkili
olarak kullanmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesinde fayda olduğu görüşü
belirtilmiştir. İkinci olarak, yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir arada olduğu karma
eğitim modeline geçilmesi ve bu eğitimleri alanında uzman branş öğretmenlerinin kendi
branşındaki diğer öğretmenlere vermesi gerektiği ifade edilmiştir. Üçüncü olarak, V-Sınıf ve
tabletin eğitimdeki yerinin sorgulanması gerektiği bu iki aracın eğitimde pek de kullanılmadığı
söylenmiştir. Dördüncü olarak, öğretmenlere verilen eğitimlerin sınıf içi yansımaları için bir
izleme değerlendirme yapısının olmadığını sadece kendilerinin bazı dersleri izlediğini bunu
da yetkileri olmadan yaptıklarını ortaya koymuşlardır. Son olarak da öğretmenlere verilen
eğitimde teknolojinin ders içinde yerinde ve zamanında kullanılması husususun altının önemle
çizildiğini belirtmişlerdir.

3.3. Eğitimleri Alan Öğretmenlerin FATİH Projesi Eğitimlerinden Bekledikleri
FATİH Projesi eğitimlerini alan öğretmenlere sorulan sorular Ek-1’de yer alan yarı
yapılandırılmış mülakat soruları bölümünde verilmiştir. FATİH Projesi eğitimlerinin okuldaki
yansımaları ile ilgili sorulan sorulara verilen cevaplar incelendiğinde, ilk dikkat çeken husus,
verilen Starboard, Antropi gibi programlarla ilgili eğitimler, öğretmenlerin çoğunun ilgisini
çekmediği yönündedir. Bununla birlikte alan bazlı eğitimlerin özellikle Web 2.0 araçları
tanıtımının çok faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerden K6 bu konuda şunları
söylemektedir: “Starboard programı eğitiminden sonra bu programı hiç kullanmadım. Aslında
bilgisayar destekli eğitimi çok seviyorum ve etkileşimli tahtalar sınıfımıza geldiğinde çok mutlu
oldum. Ne zaman ki alanımla ilgili bir eğitime gittim o zaman işte bu dedim. İlk gün bize
Web2.0 araçlarını ve EBA içeriklerini tanıttılar. Sonrasında bizden bu içerikleri kullanarak ders
planlamamızı istediler. Öğretmen işe dönük, derste işine yarayacak şeyler ister. Bende de
öyle oldu. O eğitimlerden sonra kahoot gibi bir çok Web 2.0 aracını dersimde etkili bir şekilde
kullanıyorum. Öğrencilerde dersleri böyle işlediğimde daha çok sevdiklerini söylüyorlar.”
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Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde ortaya çıkan bir nokta da Vsınıf uygulamasını
kullanmadıkları, öğrencilerin tabletlerinden hiç yararlanamadıkları şeklindedir. Etkileşimli tahta
kullanım oranının ise oldukça yüksek olduğu ve öğretmenler tarafından etkileşimli tahtaların
benimsendiği görüşmelerde ortaya çıkan başka bir husustur. K6: “Etkileşimli tahtalar Web
2.0 araçları, EBA içerik vb. gibi enstrümanları bilmeyenler için projeksiyon cihazından öte bir
şey değildir. Ama videoyu, içerikleri dersinde etkili kullanan insanlara projeksiyon cihazından
çok daha ötesidir. Tıpkı bir oto tamircisinin anahtar seti gibi öğretmenin temel araç gereci
durumundadır.” demektedir.
Öğretmenlerin görüşlerinde ortaya çıkan temel noktalar, öğretmen derste işine yarayan
içerikleri kullanabileceği bir eğitim istemektedir. İkinci olarak, Vsınıf ve öğrenci tabletlerinin
işe yarar araçlar olmadığını düşünmektedirler. Son olarak da verilecek eğitimler, öğretmenin
etkileşimli tahtayı bir projeksiyon gibi değil de adı gibi etkileşimi sağlayıcı bir unsur olarak
kullanımına dönük eğitimler verilmesi gerektiğidir.
Araştırmacı, ayrıca 4 öğretmenin dersine gözlemci olarak girmiştir. Ders gözlemleri
esnasında öğretmenlerin teknolojiyi bir araç olarak kullandıklarını gözlemlemiştir. Bununla
birlikte, gözlemlenen bir diğer nokta da etkileşimli tahtanın projeksiyon cihazı gibi
kullanıldığında öğrenci ile etkileşimin seviyesinin düştüğü ve sınıf yönetiminde öğretmenin
zorluk çektiği yönünde olmuştur. Dersinde Web 2.0 araçlarını kullanan ve dersini daha
etkileşimli şekilde işleyen öğretmenler ise hem öğrencilerinin ilgisini derse çekmede hem
de sınıf yönetiminde daha etkili olmuşlardır. Öğretmenler, derslerinde EBA içeriklerden de
yararlanmışlardır. Burada yer alan video ve görselleri kullanmışlardır. Görsel işitsel destekli
derse öğrencinin katılımı daha fazla olmuştur. Araştırmacı bir sınıfta da kahoot uygulaması ile
yapılmış bir ders izlemiştir. Dil Anlatım dersi öğretmeni ders sonunda değerlendirme sorularını
kahoot uygulaması ile yarışma haline getirmiştir. Sınıfta öğrenciler 7 gruba ayrılmıştır ve
sorulara verilen süre içinde cevap vermişlerdir. Derse katılım çok yüksek seviyede olmuştur.
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3.4. Öğrencilerin FATİH Projesi Eğitimleri ile İlgili Görüşleri
FATİH Projesi kapsamında öğrencilere sorulan sorular Ek-1’de yer alan yarı yapılandırılmış
mülakat soruları bölümünde verilmiştir.

Öğrenciler, sınıflarındaki etkileşimli tahtayı çok

benimsediklerini, öğretmenlerinin aldıkları eğitim sonrasında çoğunlukla her branşta tahtayı
kullandıklarını belirtmişlerdir. Bunun da zamandan tasarruf etmelerini sağladığını, görsel
işitsel araçlar sayesinde daha iyi ders anladıklarını belirtmişlerdir. Son sınıf öğrencileri ise
konu tekrarı ve test çözme konusunda EBA içeriklerini kullandıklarını bu içeriklerin daha
da artırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin sistem üzerinden ödev göndermesi
uygulamasını da çok beğendiklerini dile getirmişlerdir.
3.5. Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Öz Yeterliliği ile Kişilik Özellikleri
Arasındaki ilişki
Tablo 1. Okul Yöneticilerinin Kişilik Özellikleri ve Teknolojik Liderlik Öz
Yeterliklerine dair aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri

Teknoloji Liderliği Öz Yeterlik
Ölçeği

5 Faktörlü Kişilik Ölçeği

Ölçek

Boyutlar

Χ

ss

Dışadönüklük

3.48

.35

Uzlaşabilirlik

3.19

.30

Öz disiplin

3.21

.29

Nevrotik

2.89

.39

Deneyime açıklık

3.63

.40

Vizyoner

5.02

.82

Öğrenme kültürü

5.03

.81

Mükemmellik

5.09

.81

Sistematik gelişim

5.09

.78

Dijital vatandaşlık

5.14

.80

Tablo 1 incelendiğinde, okul yöneticilerinin dijital vatandaşlık boyutunda en yüksek
seviyede oldukları görülmektedir ( Χ =5.19). Kişilikleri ile ilgili uygulanan ölçeğe verdikleri
cevaplarda ise en fazla deneyime açıklık özelliklerini ortaya koydukları belirlenmiştir ( Χ =
3.63).

33

Eğitim Teknolojileri Geliştirme
ve Projeler Daire Başkanlığı

Okul yöneticilerinin görüşlerine göre, teknolojik liderlik özelliklerinden vizyonerliğin
ortalamasının diğerlerine göre biraz düşük olduğu görülmektedir( Χ = 5.02). Kişilik testine
göre de nevrotik davranışlar sergileme düzeyleri düşüktür ( Χ = 2.89). Bu veriler ışığında
okul yöneticilerinin dijital vatandaşlık düzeylerinin yüksek olmasının sebebi olarak görevleri
icabı çok fazla dijital vatandaşlık işi yapmaları ve bu konuda hassaslaşmaları gösterilebilir.
Deneyime açık olmalarının altında ise okulun hem finansal hem de donanımsal gelişimi için
çevrelerini harekete geçirmek gibi bir görevleri olduğu bunun da onların farklı deneyimler ve
yaşantılar sahibi olasını sağladığı görülebilir.
Tablo 2.

Okul Yöneticilerinin Kişilik Özellikleri ve Teknolojik Liderlik Öz

Yeterlikleri Arasındaki İlişkiye Dair Pearson Korelasyon Sonuçları

(1) Dışadönüklük
(2) Uzlaşabilirlik
(3 )Öz disiplin
(4) Nevrotik

1

2

3

-

.36

.32

.26

-

.39*
-

*

4
*

5

6

7

8

9

10

.55

.23

.26

.25

.27

.35*

.34*

.08*

.09*

.10*

.11*

.10*

.40*

.32*

.07*

.08*

.08*

.09*

.09*

-

.17*

.05*

.05*

.05*

.04*

.05*

-

.34*

.36*

.36*

.38*

.37*

-

.79*

.75*

.73*

.69*

-

.86*

.83*

.77*

-

.87*

.82*

-

.86*

*

(5) Deneyime açıklık
(6) Vizyoner
(7) Öğrenme kültürü
(8 )Mükemmellik
(9) Sistematik gelişim
(10) Dijital vatandaşlık

*

*

*

*

*

.26*

-

*p<.01
MEB okul yöneticilerinin kişilik özellikleri ile teknolojik liderlik öz yeterlikleri arasındaki
iki ilişkiyi gösteren Tablo 2 incelendiğinde, kişilik özelliklerinin tüm boyutlarının teknolojik
liderlik öz yeterlikleri boyutları ile anlamlı ilişkiler verdiği görülür. Kişilik özelliklerinden
deneyime açıklık ile teknolojik liderlik öz yeterlik alt boyutları arasında pozitif yönde orta
düzeyde anlamlı ilişki görülmektedir (r =.34, p < .01), (r =.36, p < .01), (r =.36, p < .01), (r =.38,
p < .01), ve (r =.37, p < .01).
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Bununla birlikte dışa dönüklük ile teknolojik liderlik öz yeterlik alt boyutları arasında
da pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkiler bulunmaktadır (r =.23, p < .01), (r =.26, p < .01),
(r =.25, p < .01), (r =.27, p < .01), ve (r =.26, p < .01). En düşük ilişki nevrotik kişilik özelliği ile
teknolojik liderlik öz yeterlik boyutları arasındadır (r =.05, p < .01), (r =.05, p < .01), (r =.05, p <
.01), (r =.04, p < .01), ve (r =.05, p < .01). Bu bulgulardan hareketle, okul yöneticilerinin özellikle
deneyime açıklık ve dışa dönüklük davranışları arttıkça teknolojik liderlik öz yeterliklerin de
arttığı söylenebilir.
3.6. Öğretmenlerin Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumları ile
Bilgisayar Öz Yeterlik Algıları
Tablo 3. Öğretmenlere Ait FATİH Projesi Eğitimleri Sonrası Görüş Alma Anketine
Dair Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Madde

Öğretmenlere Ait FATİH Projesi Eğitimleri Sonrası Anketi

Χ

ss

1

Aldığım eğitimler sonrasında teknolojik araç gereç kullanma düzeyim arttı. 3.63

.94

2

Aldığım eğitimler sonrasında teknolojik araç gereci derste kullanma 3.58
sıklığım arttı.

.97

3

Aldığım eğitimler sonrasında teknolojik araç gerecin “eğitimde bir amaç 3.76
değil bir araç olduğu” hususundaki farkındalığım arttı.

.88

4

Aldığım eğitimler sonrasında teknolojik araç gereci yerinde ve zamanında 3.75
kullanma konusundaki farkındalığım arttı.

.88

5

Aldığım eğitimler sonrasında teknolojik araç gereci derse hazırlık 3.62
aşamasında daha çok kullanmaya başladım.

.93

6

Aldığım eğitimler sonucunda teknolojik araç gereç kullanırken bilgi 3.74
güvenliği konusundaki hassasiyetim arttı.

.88

7

Aldığım eğitimler sonucunda teknolojik araç gereç kullanırken etik 3.73
kurallara daha çok dikkat etmeye başladım.

.92

8

Aldığım eğitimler sonucunda derslerimde EBA içeriklerden daha çok 3.59
yararlanmaya başladım.

1.01

9

Aldığım eğitimler sonucunda derslerimde Web 2.0 araçlarını daha çok 3.23
kullanmaya başladım.

1.00

10

Aldığım eğitimler BT kullanma konusunda kendime olan güvenimi artırdı.

3.57

.97

11

Aldığım eğitimler beni içerik hazırlama konusunda cesaretlendirdi.

3.52

.97

12

Aldığım eğitimler sonrasında meslektaşlarımla olan işbirliğim arttı.

3.46

.99
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Tablo 3’e bakıldığında, öğretmenlerin en fazla “Aldığım eğitimler sonrasında teknolojik
araç gerecin “eğitimde bir amaç değil bir araç olduğu” hususundaki farkındalığım arttı” ( Χ
= 3.76), “Aldığım eğitimler sonrasında teknolojik araç gereci yerinde ve zamanında kullanma
konusundaki farkındalığım arttı.” ( Χ = 3.75), ve “Aldığım eğitimler sonucunda teknolojik
araç gereç kullanırken bilgi güvenliği konusundaki hassasiyetim arttı.” ( Χ = 3.74) dediği
görülmüştür. Bunun yanı sıra, “Aldığım eğitimler sonucunda derslerimde Web 2.0 araçlarını
daha çok kullanmaya başladım.” ( Χ = 3.23), “Aldığım eğitimler sonrasında meslektaşlarımla
olan işbirliğim arttı.” ( Χ = 3.46) şeklinde görüş bildirmişlerdir. Bu bulgulardan hareketle
öğretmen eğitimlerinde branş bazlı Web 2.0 araçları tanıtımı yapılaması gerektiği ve
meslektaşlar ve zümreler arası işleyişin artırılmasının da eğitimlerde vurgulanması gerektiği
söylenebilir. Tablo 4’de verilen bu cevaplarının yüzde ve frekans dağılımları yer almaktadır.
Tablo 4. Öğretmenlere Ait FATİH Projesi Eğitimleri Sonrası Görüş Alma Anketine
Dair Yüzde ve Frekans Değerleri
Madde

Hiç
Katılmıyorum
f
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%

Katılmıyorum
f

%

Kararsızım
f

%

Katılıyorum

Tamamen
katılıyorum

f

%

f

%

Görüş
Bildirmeyen
f

%

M1

1094

2.6

3169

7.5

6180

14.6 17340

41

4183

9.9

10341

24.4

M2

1082

2.6

3913

9.2

6354

15.0 16576

39.2

4041

9.6

10341

24.4

M3

848

2.0

2261

5.3

5286

12.5 18805

44.4

4766

11.3

10341

24.4

M4

832

2.0

2341

5.5

5422

12.8 18711

44.2

4660

11.0

10341

4.4

M5

914

2.2

3343

7.9

6727

15.9 16732

39.5

4250

10.0

10341

24.4

M6

840

2.0

2300

5.4

5770

13.6 18289

43.2

4767

11.3

10341

24.4

M7

959

2.3

2571

6.1

5558

13.1 17897

42.3

4981

11.8

10341

24.4

M8

1346

3.2

3518

8.3

7155

16.9 14769

34.9

5178

12.2

10341

24.4

M9

1852

4.4

4938

11.7

11659

27.6 10755

25.4

2762

6.5

10341

24.4

M10

1252

3.0

3244

7.7

7422

17.5 15826

37.4

4222

10.0

10341

24.4

M11

1277

3.0

3544

8.4

8133

19.2 15141

35.8

3871

9.1

10341

24.4

M12

1426

3.4

3913

9.2

8575

20.3 14323

33.9

3729

8.8

10341

24.4
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Tablo 5’te ise öğretmenlerin bilgisayar kullanma öz yeterlikleri ile derste bilgisayar
kullanma tutumlarına ilişkin veriler yer almaktadır. Bu verilere ait standart sapma ve ortalama
değerleri boyutlar bazında verilmiştir.

Tablo 5.

Öğretmenlerin Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumları İle

Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarına Dair Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Bilgisayara Eğitimde Teknoİlişkin Öz
loji Kullanımı
Yeterlik
Tutum Ölçeği
Algısı Ölçeği

Ölçek

Boyutlar
Süreç
Kendini Geliştirme
Sınıf Yönetimi
Tek boyuta ait
Toplam puan

x

ss

4.29

.59

3.71

.71

3.97

.71

3.49

.63

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmenlerin öğrenme sürecinde ICT kullanımı yüksek
seviyede çıkmıştır ( = 4.29). ICT kullanımı konusunda kendini geliştirme ise diğer boyutlarla
karşılaştırıldığında daha düşükseviyededir ( = 3.71). Bunun nedeni FATİH Projesi kapsamında
verilen eğitimler olabilir. Bu eğitimler doğrudan öğrenme süreçlerine odaklanırken öğretmenin
kendini geliştirmesi üzerine dolaylı olarak eğilmektedir. Tabloda öğretmenlerin ICT kullanım
öz yeterlikleri ile ilgili ortalama ise diğer tüm verilerden düşüktür. Bunun nedeni dijital çağda
dünyaya gelmiş öğrenciler karşısında öğretmenlerin kendilerini daha yetersiz görmeleri
şeklinde yorumlanabilir.
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Tablo 6. Öğretmenlerin Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumları İle
Bilgisayar Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkiye Dair Pearson Korelasyon Sonuçları

(1) Süreç
(2) Kendini geliştirme
(3) Sınıf yönetimi
(4) Öz yeterlik algısı

1

2

-

.52
-

3
*

4

.70

*

.41*

.48*

.57*

-

.46*
-

Tablo 6’da görüldüğü gibi öğretmenlerin ICT kullanımına yönelik öz yeterlik algıları
ile eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumları arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir
ilişki vardır. Öz yeterlik algısı ile öğretmenin ICT kullanma tutumu alt boyutu olan öğrenme
süreçlerinde ICT kullanımı arasında orta düzey ilişki bulunmaktadır (r = .41, p<.01). Bununla
birlikte, öz yeterlik algısı ile diğer bir alt boyut olan kendini geliştirme arasında da bu ilişki
gözlenebilir (r = .57, p < .01). Öz yeterlik algısı ile ICT kullanırken sınıf yönetimi alt boyutu
arasında da benzer bir ilişki saptanmıştır (r = .46, p < .01). Bu bulgulardan hareket ederek,
öğretmenlerin öz yeterlik algısı arttıkça, sınıfta ICT kullanım düzeyleri de artacaktır denilebilir.
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IV. SONUÇ VE
ÖNERİLER

4.1. SONUÇLAR
Bu araştırmanın sonucunda FATİH Projesi eğitimlerinin okuldaki yansımaları
incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, eğitimlerde elde edilen pedagojik, içerik ve teknolojik
bakış açısının genel olarak anlaşıldığı ve eğitimlere yansıtıldığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin
aldıkları eğitim sonucunda ICT araçlarını ders için bir amaç değil araç olarak görme, yerinde
ve zamanında kullanma ile bilgi güvenliği konusundaki farkındalıklarının arttığı belirlenmiştir.
Bulguların ortaya koyduğu bir sonuç ise öğretmenlerin karma eğitim almak istediği
ve bu eğitimlerin esnek zamanlarda olması gerektiği şeklindedir. Hali hazırda Milli Eğitim
Bakanlığı bünyesinde yüz yüze ve uzaktan eğitim verildiği ama bunların birleşimi olan karma
eğitim olmadığı belirtilmiştir. Bu eğitimlerin branş bazlı olması gerektiği, eğitimi verecek
kişilerin de hangi branşta eğitim veriyorsa o branştan olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Bu eğitimlerin içeriği hazırlanırken Web 2.0 araçları ve EBA’dan yararlanılması gerektiği,
öğretmenin sınıfında kendi işine yarayacak uygulamaları kullanma eğiliminde olduğu
sonucuna varılmıştır. Bu sayede Web 2.0 araçlarını kullanma oranı düşüklüğü ve meslektaş
işbirliği hususunun da önüne geçileceği değerlendirilmesi yapılmıştır.
FATİH Projesi eğitimlerinin okuldaki yansımaları açısından en büyük eksikliğin
okuldaki eğitimleri ve bunun yansımalarını değerlendirecek bir izleme değerlendirme
mekanizmasının olmadığı şeklindedir. Etkili bir izleme değerlendirme sistemi oluşturulmadığı
için ne BT koordinatörleri ne de öğretmenler yaşadıkları aksaklıkları veya işleyen yanları
bildirebilecekleri bir yapı bulamamaktadırlar. Hem okul içinden hem de okul dışından iki etkili
izleme değerlendirme mekanizmanın kurulması alan çalışanlarının ortaya koyduğu bir diğer
sonuçtur.
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Starboard, Antropi gibi programlarının tanıtımının yapılmasının anlamsız olduğu,
çünkü öğretmenlerin alanda daha işe yarar, alanlarına uygun araç gereçler istemeleri de bu
araştırmada ortaya çıkan başka bir sonuçtur. Bununla birlikte Vsınıf uygulaması eğitimlerinin
de verilmemesi gerektiği, tabletin eğitim içindeki rolünün pek belli olmadığı bu yüzden bu iki
uygulamadan da vazgeçilmesi gerektiği de ortaya çıkan bir tespittir.
Öğrenciler, öğretmenlerinin aldığı eğitimden ve etkileşimli tahtanın kullanım
düzeyinden oldukça memnundur. Bu sayede hem dersleri görsel işitsel destekle daha iyi
anladıklarını hem de zamandan tasarrufettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca son sınıf öğrencileri de
EBA’yı konu tekrarı ve test çözmek için kullandıklarını belirtmişlerdir. Ancak etkileşimli tahtayı
kullanan öğretmenleri, onu projeksiyon cihazı gibi kullananlar ve onu etkileşim aracı olarak
kullananlar diye ikiye ayırmaktadırlar. Öğrencilerin derslerinde istediği öğretmen tipi ikinci
kategorideki öğretmen tipidir. Bu yüzden FATİH Projesi kapsamında verilecek eğitimlerde
etkileşimli tahtanın daha etkin nasıl kullanılması gerektiği ortaya konulmalıdır.
Okulda teknolojinin kullanılmasını sağlayacak okul yöneticilerinin teknolojik liderlik
öz yeterlikleri ile kişilikleri arasındaki ilişkiye bakıldığında, okul yöneticilerinin deneyime
açık ve dışa dönük davranışlar sergiledikçe, teknolojik liderlik öz yeterliklerinin de artacağı
görülmüştür. Nevrotik davranış sergileyen okul yöneticilerinin ise bu yeterlik düzeyleri düşük
seviyede kalacaktır.
Öğretmenlerin ICT kullanma öz yeterlikleri ile sınıfta ICT kullanma öz tutumları
incelendiğinde, öğretmenlerin öz yeterlik algısı arttıkça, sınıfta ICT kullanım düzeyleri de
arttığı görülmektedir. Bununla birlikte kendini ICT konusunda geliştirme ve ICT kullanırken
sınıf yönetimini sağlama düzeylerinin de arttığı tespit edilmiştir. Bu bulgulardan hareketle
FATİH Projesi eğitimlerinde öğretmenlerin ICT kullanma öz yeterliklerini artıcı, öğretmeni
destekleyici içerikler artırılmalıdır.
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4.2. ÖNERİLER
Milli Eğitim Bakanlığı FATİH Projesi kapsamındaki eğitimleri karma eğitim şeklide
düzenleyecek gerekli mevzuat çalışmasını Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü işbirliği ile hazırlayabilir. Bu eğitimleri verecek eğitim görevlilerinin de branş bazlı
seçilip o branşa ait EBA içerik, Web 2.0 aracı gibi etkinliklerle eğitimini yapması sağlanabilir.
Başka bir ifade ile her branşa ayrı bir eğitim içeriği sağlanıp esnek saatlerle karma eğitim
olarak öğretmenlere sunabilir çünkü öğretmenler işlerine yarayan eğitimlere ilgi göstermekte
ve bunları öğrendikten sonra sınıflarında kullanmaya can atmaktadırlar.
FATİH Projesi eğitimlerinde eğitici olarak görev alan BT rehber öğretmenlerin
kendilerini güncellemeleri için yürütülen merkezi eğitimlerin sürdürülmesinde fayda
olacağı düşünülmektedir. FATİH Projesi eğitimleri kapsamında her bir aşamanın ( hazırlık,
eğitim ve eğitim sonrası) değerlendirmesi için etkili bir izleme ve değerlendirme sistemi
oluşturulabilir. Oluşturulan sistemde sadece eğitimlerin niteliği değil eğitim verenin ve eğitim
alanların niteliklerinin de değerlendirmeye alınması önerilmektedir. Oluşturulacak izleme
değerlendirme mekanizmasında, özellikle eğitim öncesinde eğitim alanların hazır bulunuşluk
seviyeleri ile eğitim verenlerin kapasiteleri takip edilirken, eğitim esnasında da bu iki grubun
performanslarına odaklanılabilir. Eğitim sonrasında da eğitim alanların bunu sınıf ortamına
nasıl taşıdıkları ve eğitim verenlerin eğitim alanlara nasıl mentörlük yaptıkları izlenebilir. Bu
izleme ve değerlendirme sonucunda da eğitim alan öğretmenler ve eğitim verenler için üç
aşamayı da (eğitim öncesi- eğitim esnası ve eğitim sonrası) değerlendiren bir karne sistemi
oluşturulabilir.
Okuldaki eğitimlerde ortaya çıkan bir husus da V sınıf uygulaması ve tablet kullanımıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı bu araçların etkiliği konusunda alanı ikna edecek çalışmalar yapabilir
ya da bu araçları eğitimin dışına çıkarma yoluna gidebilir. Bununla birlikte, Starboard, Antropi
eğitimleri de gözden geçirilebilir ve alanda gerekli etkiyi görmüyorsa kaldırılabilir.
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Öğrenciler, öğretmenlerinin etkileşimli tahtayı projeksiyon cihazı gibi kullanmalarını
istememektedirler. Bu yüzden FATİH Projesi kapsamında verilecek eğitimlerde etkileşimli
tahtanın daha etkin nasıl kullanılması konusunda öğretmenlerin farkındalığı artırılabilir.
Okulda teknolojinin kullanılmasını sağlayacak okul yöneticilerinin teknolojik liderlik
öz yeterliklerini artırma konusunda çalışmalar yapılabilir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı okul
yöneticisi seçerken o yöneticinin olumlu kişilik özelliklerini ve davranışlarını değerlendirmede
önemli bir kriter haline getirebilir.
Öğretmenlerin ICT kullanma öz yeterlikleri ile sınıfta ICT kullanma öz tutumları
incelendiğinde, öğretmenlerin öz yeterlik algısı arttıkça, sınıfta ICT kullanım düzeyleri de
arttığı görülmektedir. Bununla birlikte kendini ICT konusunda geliştirme ve ICT kullanırken
sınıf yönetimini sağlama düzeylerinin de arttığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı FATİH Projesi
eğitimlerinde öğretmenlerin ICT kullanma öz yeterliklerini artıcı, öğretmeni destekleyici
içerikler artırılabilir.
FATİH Projesi eğitimlerinin öncesi, esnası ve sonrası safhaları için izleme
değerlendirme ve ölçme değerlendirme modelleri oluşturabilirler. Ayrıca, FATİH Projesi
eğitimleri ve bu eğitimlerin okullarda ders süreçlerinde nasıl kullanıldığını örnek olay çalışması
ile inceleyebilirler. En son olarak da YEĞİTEK araştırmacılar için bir konu havuzu oluşturabilir
ve araştırmacıların da bu konu havuzundan araştırma yapmasını teşvik edici mekanizmalar
oluşturabilir.
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Ek-1: Veri Toplama Araçları

YARI YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME FORMU:
Eğitimleri Planlayanlar İçin:
Tarih:
Yer:
Saat:
Katılımcı Kodu:
Sorular
1. FATİH Projesi Eğitimlerinin sonucunda okulda nasıl bir eğitim bekliyorsunuz?
2. FATİH Projesi Eğitimlerinin derslere yansımalarını izleyecek bir izleme değerlendirme
yapınız var mı?
3.FATİH Projesi Eğitimlerinin okulda derslere yansıması konusunda beklentileriniz ne
derecede karşılandı?
4. Karşılamayan noktalarda ne gibi çalışmalar yapmayı planlıyorsunuz?
5. Daha iyi bir FATİH Projesi eğitimi için önerileriniz nelerdir?
Eğitimleri Verenler İçin:
Tarih:
Yer:
Saat:
Katılımcı Kodu:
Sorular
1. FATİH Projesi Eğitimlerinin sonucunda okulda nasıl bir eğitim bekliyorsunuz?
2. FATİH Projesi Eğitimlerinin okulda derslere yansıması konusunda beklentileriniz ne
derecede karşılandı?
3. Karşılamayan noktalarla ilgili olarak önerileriniz nelerdir?
4. Daha iyi bir FATİH Projesi eğitimi için önerileriniz nelerdir?
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Öğretmenler İçin:
Tarih:
Yer:
Saat:
Katılımcı Kodu:
Branşı:

Sorular
1. Aldığınız FATİH Projesi Eğitimlerini derslerinizi ne şekilde etkiledi? Nerelerde bu eğitimlerden
faydalandınız? Eğitim sonucunda sınıfta verdiğiniz eğitimde ne gibi değişimler oldu?
2. FATİH Projesi Eğitimlerinin sonucunda derslerde kullanamadığınız ve işe yaramadığını
düşündüğünüz yönler nelerdir? Bu konudaki önerileriniz ve katkılarınız nelerdir?
3. FATİH Projesi Eğitimlerinin sonucunda derslerde işe yaradığını düşündüğünüz yönler
nelerdir?
4. Daha iyi bir FATİH Projesi eğitimi için önerileriniz nelerdir?

Öğrenciler İçin:
Tarih:
Yer:
Saat:
Katılımcı Kodu:
Sorular
1. FATİH Projesi Eğitimlerinin sonucunda sınıfta aldığınız eğitimde ne gibi değişimler oldu?
2. Bu değişimlerin eğitimlerinizi hangi yönlerden geliştirdiğini düşünüyorsunuz?
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Değerli Öğretmenler,
Bu çalışma, öğretmenlerin bilgisayara ilişkin öz-yeterlik algıları ve eğitimde teknoloji kullanımına
ilişkin tutumları ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Çalışmanın geçerliliği ve güvenirliliği için
lütfen bütün soruları samimi bir şekilde cevaplayınız. Yapılacak bu çalışmada bütün cevaplar
topluca değerlendirileceği için adınızı yazmayınız.
Araştırmaya katılımınız ve ilginiz için teşekkür ederim.
A. KİŞİSEL BİLGİLER
1) Cinsiyetiniz: ( ) Erkek ( ) Kadın
2) Mesleki Kıdeminiz:
(1) 1-5 yıl

(2) 6-10 yıl

(3) 11-15 yıl

(4) 16-20 yıl

(5) 21-25 yıl

(6) 26 yıl ve üzeri

3) Eğitim Durumunuz: ( ) Lisans ( ) Lisansüstü
4) Kişisel bilgisayarınız var mı? : ( ) Evet ( ) Hayır
5) Evinizde internet var mı? : ( ) Evet ( ) Hayır
6) FATİH Projesi eğitimlerine katıldınız mı? : ( ) Evet ( ) Hayır
Katıldıysanız, katıldığınız eğitimlerin adını yazınız:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Teknolojiyi kullanma ihtiyacı duyuyor musunuz? ( ) Evet ( ) Hayır
8) Teknolojiyi kullanma konusunda kendinizi geliştirmek için neler yaptınız?
( ) Hizmet içi eğitim aldım. ( ) Arkadaşlarımdan yardım aldım.
( ) Kendi materyallerimden faydalandım. ( ) Hiçbir çalışma yapmadım.
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B. BİLGİSAYARA İLİŞKİN ÖZYETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ
Aşağıda verilen ölçekteki maddeleri dikkatlice okuyunuz ve her bir madde ile ilgili size en
uygun olan durumu (X) işareti ile belirtiniz. Lütfen boş madde bırakmayınız. (1) Hiçbir Zaman
(2) Nadiren (3) Ara Sıra (4) Çoğu Zaman (5) Her Zaman
İfadeler
1. Bilgisayar kullanmaya karşı özel bir yeteneğim olduğuna
inanırım.
2. Bilgisayar konusunda yetenekliyim.
3. Bilgisayarın başındayken kendimi yeterli hissediyorum.
4. Yeterince uğraşırsam bilgisayarlarla ilgili sorunları çözebilirim.
5. Bilgisayarda yeni bir durumla karşılaştığımda ne yapacağımı
bilirim.
6. Bilgisayarda her türlü yazıyı yazmak benim için basittir.
7. Bilgisayar kullanırken yanlış bir şey yapacağım/tuşa basacağım
korkusunu taşırım.
8. Bilgisayara tam olarak hâkim olmanın benim için imkânsız
olduğuna inanmışımdır.
9. Bilgisayarda çalışırken sinirli oluyorum.
10. Bilgisayarlar beni olmadık bir yerde, ortada bırakıveriyor.
11. Bilgisayar çalışırken sorun çıktığında anlık çözümler bana
yetiyor.
12. Bilgisayar terimlerine ve kavramlarına hâkim olduğuma
inanırım.
13. Bilgisayarı neredeyse bir parçammış gibi düşünürüm.
14. Günümü/ zamanımı planlarken bilgisayar kullanırım.
15. Bilgisayar içinde dolaşıp yeni keşifler yaparım.
16. Bilgisayara etkin olarak kullanabildiğimi düşünüyorum.
17. Bilgisayarda ani bir sorunla karşılaştığımda telaşa kapılırım.

54

18. Bilgisayarda geçirdiğim zamanın büyük bölümü kayıp sayılır.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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C. EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ
Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği
Aşağıda verilen ölçekteki maddeleri dikkatlice okuyunuz ve her bir madde ile ilgili size en uygun
olan durumu (X) işareti ile belirtiniz. Lütfen boş madde bırakmayınız. (1) Hiç Katılmıyorum (2)
Katılmıyorum (3) Kararsızım (4) Katılıyorum (5)Tamamen Katılıyorum
İfadeler

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

I. Boyut: Eğitimde Teknoloji Kullanımının Öğretim Süreçlerine
Yansıması
1. Zorunlu olmasa, derslerimde hiç araç-gereç kullanmazdım.
2. Derslerde araç-gereç kullanırken sıkılıyorum.
3. Derslerde araç-gereç kullanmak gereksizdir.
4. Derslerde keşke araç-gereç kullanmam gerekmeseydi.
5. Eğitimde teknoloji kullanımından nefret ediyorum.
6. Teknolojik araç-gereç kullanımı, öğrencilerin öğrenme süreçlerine
hiçbir katkısı yoktur.
7. Derslerimde teknolojik araç-gereç kullanabileceğim bir durum
düşünemiyorum.
8. Araç- gereç kullanımı öğrencilerin derse ilgisini arttırır.
9. Derslerde araç-gereç kullanmanın zaman kaybı olduğunu
düşünüyorum.
10. Keşke bütün öğretmenler araç-gereç kullanmaktan vazgeçseler.
11. Derslerimde eğitimde teknoloji kullanıma yönelik bilgi ve becerileri
(formasyon) kullanmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum.
12. Derste araç-gereç kullanıldığında dikkatin konudan çok araç
gerece yöneldiğini düşünüyorum.
13. Öğretim teknolojilerinin hızla değişip gelişmesinden korkarım.
14. Öğretim programında eğitimde teknoloji kullanımına yer verilmese
mutlu olurum.
15. Araç-gereç kullanırken görevimi tam olarak yapamıyormuşum gibi
bir duygu yaşıyorum.
16. Derslerimde teknolojik unsurları kullanmak öğrencilerimi
düşünmeye yöneltmiyor.
II. Boyut: Eğitimde Teknoloji Kullanımında Kendini Geliştirme
1. Yeni bir teknoloji ile karşılaştığımda onu kullanmaya ya da
özelliklerini öğrenmeye çalışırım.
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(1) (2)
2. Teknoloji ile ilgili her şeye ilgi duyarım.
3. Mümkün olsa, dersimde her türlü teknolojik unsuru kullanırım.
4.Boş zamanlarımda eğitimde yeni teknolojilere ilişkin gelişmeleri takip etmekten hoşlanırım.
5. Yetkim olsa, bütün öğretmenlerin teknolojik unsur ya da araç gereç kullanmalarını zorunlu hale getiririm.
6. Teknoloji bilgimi arttırmak için, öğretmen arkadaşlarımla tartışmalar yaparım.
7. Araç-gereç kullanacağım derslere daha büyük bir zevkle hazırlanırım.
8. Derslerimde kendi becerimle yaptığım araç-gereçleri kullanmaktan zevk
duyarım.
9. Sınıfta, eğitimde teknoloji kullanımından doğan problemleri çözmekten
hoşlanırım.
10. Derste araç-gereç kullanırken gerekli bilgi ve becerilere sahip olduğumu
bilmek beni rahatlatır.
11. Araç-gereç kullanımı öğrenmeyi kolaylaştırır.
12. Eğitim araç-gereçleri kullandığımda sınıf-içi iletişimin daha etkili hale geldiğini düşünüyorum.
13. Sınıfa sıra dışı materyaller getirmekten hoşlanırım.
III. Boyut: Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Sınıf Yönetimi
1. Öğretimde ders araç ve gereçleri kullandığımda öğretim programını
bitirmekte zorlanıyorum.
2. Derslerimde araç-gereç kullanmak beni yorar.
3. Öğrencilerime ders araç-gereçlerini kullanmalarına izin verdiğimde sınıfta
disiplin sorunları yaşıyorum.
4. Eğitimde teknolojik unsurları kullanmak beni korkutur.
5. Derste araç-gereç kullanıldığında sınıfın kontrolünü kaybediyorum.
6. Mecbur olduğum için derslerde araç-gereç kullanıyorum.
7. Derslerde sık kullanmadığım bir materyali kullanırken kendimi huzursuz
hissediyorum.
8. Derslerde araç-gereç kullanımı beni her zaman zorlar.
9. Araç-gereç kullanımı zahmetlidir.
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D. Öğretmen Eğitim Sonrası Anketi

Aldığım eğitimler sonrasında teknolojik araç gereç kullanma
düzeyim arttı.

2

Aldığım eğitimler sonrasında teknolojik araç gereci derste kullanma sıklığım arttı.

3

Aldığım eğitimler sonrasında teknolojik araç gerecin “eğitimde bir
amaç değil bir araç olduğu” hususundaki farkındalığım arttı.

4

Aldığım eğitimler sonrasında teknolojik araç gereci yerinde ve
zamanında kullanma konusundaki farkındalığım arttı.

5

Aldığım eğitimler sonrasında teknolojik araç gereci derse hazırlık
aşamasında daha çok kullanmaya başladım.

6

Aldığım eğitimler sonucunda teknolojik araç gereç kullanırken
bilgi güvenliği konusundaki hassasiyetim arttı.

7

Aldığım eğitimler sonucunda teknolojik araç gereç kullanırken
etik kurallara daha çok dikkat etmeye başladım.

8

Aldığım eğitimler sonucunda derslerimde EBA içeriklerden daha
çok yararlanmaya başladım.

9

Aldığım eğitimler sonucunda derslerimde Web 2.0 araçlarını daha
çok kullanmaya başladım.

10

Aldığım eğitimler BT kullanma konusunda kendime olan güvenimi
artırdı.

11

Aldığım eğitimler beni içerik hazırlama konusunda cesaretlendirdi.

12

Aldığım eğitimler sonrasında meslektaşlarımla olan işbirliğim
arttı.

Tamamen
Katılıyorum

1

Katılıyorum

İfadeler

Kararsızım

Sıra

Katılmıyorum

Hiç
Katılmıyorum

Katılım Düzeyi
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Sayın Okul Yöneticisi,
Bu çalışma, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz yeterliliği ile kişilik özellikleri arasındaki
ilişkiyi ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Çalışmanın geçerliliği ve güvenirliliği için lütfen bütün
soruları samimi bir şekilde cevaplayınız. Yapılacak bu çalışmada bütün cevaplar topluca
değerlendirileceği için adınızı yazmayınız.
Araştırmaya katılımınız ve ilginiz için teşekkür ederim.
A. Kişisel Bilgi Bölümü

ra

1) Cinsiyetiniz:
( ) Erkek 		
( ) Kadın
2) Yaşınız: ( ) 30 ve altı ( ) 31–40 arası ( ) 41-50 arası
( ) 51 ve üzeri
3) Eğitim Durumunuz:
( ) Önlisans ( ) Lisans
( ) Y. Lisans		
( ) Dokto4) Okulunuzun kademesi: ( ) İlkokul ( )Ortaokul ( ) Anadolu Lisesi ( ) Meslek Lisesi
( ) Diğer:_______________
5) Unvanınız: ( ) Okul Müdürü
( ) Müdür Yardımcısı
6) Yönetici olarak hizmet yılınız: ______________
7) Kişisel bilgisayarınız var mı? : ( ) Evet ( ) Hayır
8) Evinizde internet var mı? : ( ) Evet ( ) Hayır
9) Bilişim teknolojileri ile ilgili herhangi bir hizmet içi eğitim aldınız mı? ( ) Evet ( )Hayır
Evet ise, lütfen bu hizmetiçi eğitimleri belirtiniz: ____________________________________

B. TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ
Lütfen aşağıda sunulan ISTE standartlarına ilişkin yeterlilik düzeyinize
ilişkin görüşlerinizi belirtiniz.

Yeterlik Düzeyiniz
(0= Yok, 1=Çok
az yeterli - 5=
Çok yeterli)

ISTE standartları
1.Vizyoner liderlik: Tüm kurumda kapsamlı bir teknoloji entegrasyonu
sağlamak için mükemmeliyeti ve dönüşümü destekleyen ortak bir
vizyonun geliştirilmesi ve uygulanmasına ilham verir ve liderlik ederim.
a. Öğrenme hedeflerini karşılamak ve aşmak, etkili öğretim uygulamalarını
desteklemek ve ilçe ve okul liderlerinin performanslarını en üst düzeye
çıkarmak için tüm paydaşlar arasında dijital çağ kaynaklarının kullanımını
arttıran ortak amaçlı bir değişim vizyonuna ilham verir ve bunu desteklerim
b. Paylaşılan vizyon ile tutarlı, teknoloji ile uyumlu stratejik planların
geliştirilmesi ve paylaşılması sürecine katılırım.
c. Teknoloji ile bütünleşmiş vizyon ve stratejik planların uygulanması için
kurumsal, yerel ve ulusal boyutlardaki politikaların, programların ve
fonlandırmaların geliştirilmesini desteklerim.
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2. Dijital Çağ Öğrenme Kültürü: Tüm öğrenciler için ayrıntılı, uygun
ve ilgi çekici eğitim sağlayan dinamik bir dijital çağ öğrenme kültürü
oluşturur, destekler ve bunun sürdürülmesini sağlarım.

Yeterlik Düzeyiniz
(0= Yok, 1=Çok
az yeterli - 5=
Çok yeterli)

0

1

2

3

4

5

a. Öğretimde dijital çağ öğrenmesinin sürekli gelişimine odaklanan yenilikler
sağlarım.
b. Öğrenme için teknolojinin sık ve etkili kullanımını tasarlar ve bunu
desteklerim.
c. Tüm öğrencilerin çeşitli bireysel ihtiyaçlarını karşılayan teknoloji
donanımlı öğrenen merkezli ortamları ve öğrenme kaynaklarını sağlarım.
d. Teknolojinin etkili olarak uygulanmasını ve öğretim programıyla
bütünleştirilmesini sağlarım.
e. Yenilikçilik, yaratıcılık ve dijital çağ işbirliğini teşvik eden yerel, ulusal ve
küresel öğrenme topluluklarını destekler ve bunlara katılırım.
3. Profesyonel Uygulamada Mükemmellik: Çağdaş teknolojilerin ve
dijital kaynakların bütünleştirilmesi yoluyla öğrencilerin öğrenmesini
arttırmak için eğitimcileri güçlendiren profesyonel öğrenme ve yeniliğe
dayalı ortamları desteklerim.

Yeterlik Düzeyiniz
(0= Yok, 1=Çok
az yeterli - 5=
Çok yeterli)

0

1

2

3

4

5

a. Teknolojinin rahat kullanımı ve bütünleşmesinde profesyonel gelişimin
sürekliliği için zaman, kaynak ve erişim sağlarım.
b. Teknolojinin kullanımı konusunda yöneticilerin, öğretmenlerin ve
çalışanların profesyonel gelişimine yönelik öğrenme topluluklarını
destekler ve bunlara katılırım.
c. Dijital çağ araçlarını kullanarak tüm paydaşlarla etkili iletişim ve işbirliği
sürecini tasarlar ve desteklerim.
d. Teknolojinin etkili kullanımına ilişkin eğitim araştırmalarını ve yeni
eğilimleri takip ederek teknolojinin öğrenci öğrenmesini geliştirmesi
açısından değerlendirilmesini teşvik ederim.
e. Yenilikçilik, yaratıcılık ve dijital çağ işbirliğini teşvik eden yerel, ulusal ve
küresel öğrenme topluluklarını destekler ve bunlara katılırım.
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Yeterlik Düzeyiniz
(0= Yok, 1=Çok
az yeterli - 5=
Çok yeterli)

4. Sistematik Gelişim: Bilgi ve teknoloji kaynaklarının etkili kullanarak
örgütün sürekli gelişimi için dijital çağ liderliğini ve yönetimini sağlarım.

0

1

2

3

4

5

a. Teknoloji ve zengin materyallerin uygun kullanımı yoluyla öğrenme
hedeflerine en üst düzeyde ulaştırılması için amaçlı değişime liderlik ederim.
b. Çalışan performansını ve öğrenci öğrenmesini geliştirmek için verilerin
toplanması, analiz edilmesi, sonuçların yorumlanması ve bulguların paylaşılması için işbirliği yaparım.
c. Akademik ve idari hedeflerin geliştirilmesi için teknolojiyi yeterli ve
yaratıcı bir biçimde kullanabilen nitelikli personelin uzun soluklu istihdamını sağlarım.
d. Sistematik gelişimi destekleyici stratejik ortaklıklar kurarım.
e. Farklı teknoloji sistemlerinin bir arada işlerliğini ve bütünlüğünü
sürdürecek şekilde; yönetim, operasyon, öğretim ve öğrenme süreçlerini
destekleyen sağlam bir teknoloji altyapısının kurulmasını ve devamlılığını
sağlarım.

Yeterlik Düzeyiniz
(0= Yok, 1=Çok
az yeterli - 5=
Çok yeterli)

5. Dijital Vatandaşlık: Dijital kültürün gelişimini destekleyici sosyal, etik ve
yasal konu ve sorumluluklara ilişkin bir anlayış tasarlar ve geliştiririm.

0
a. Tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için uygun dijital araçlara ve
kaynaklara eşit erişimi sağlarım.
b. Dijital bilgi ve teknolojinin güvenli, yasal ve etik kullanımına yönelik
politikaların geliştirilmesi, tasarlanması ve oluşturulmasına destek veririm.
c. Teknoloji ve bilgi kullanımı ile ilgili güvene dayalı sosyal etkileşimleri
desteklerim ve bunlara model olurum.
d. Çağdaş iletişim ve işbirliği araçları yoluyla, küresel konularda ortak
kültürel anlayışın ve ilginin geliştirilmesini sağlarım ve buna model olurum.
e. Farklı teknoloji sistemlerinin bir arada işlerliğini ve bütünlüğünü
sürdürecek şekilde; yönetim, operasyon, öğretim ve öğrenme süreçlerini
destekleyen sağlam bir teknoloji altyapısının kurulmasını ve devamlılığını
sağlarım.

https://tr.surveymonkey.com/r/okulyoneticisiegitim-omur
Beş
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BEŞ FAKTÖRLÜ KİŞİLİK ÖLÇEĞİ
Aşağıdaki ifadelerin sizi ne derece tanımladığını
lütfen belirtiniz

1
Hiç

2
3
Çok Biraz
az

4
Oldukça

5
Çok
fazla

1.Konuşkan

1

2

3

4

5

2.Başkalarının kusurunu bulmaya eğilimli

1

2

3

4

5

3.Bir işi eksiksiz yapan

1

2

3

4

5

4.Depresif ve hüzünlü

1

2

3

4

5

5.Orijinal, yeni fikirler üreten

1

2

3

4

5

6.Mesafeli

1

2

3

4

5

7.Yardımsever, bencil olmayan

1

2

3

4

5

8.Özensiz olabilen

1

2

3

4

5

9.Rahat, stresle iyi baş eden

1

2

3

4

5

10.Birçok farklı konuya meraklı

1

2

3

4

5

11.Enerji dolu

1

2

3

4

5

12.Başkaları ile ağız dalaşı başlatan

1

2

3

4

5

13.Güvenilir bir eleman/çalışan

1

2

3

4

5

14.Gergin olabilen

1

2

3

4

5

15.Yaratıcı zekâsı olan, derin düşünen

1

2

3

4

5

16.Heyecan ve coşku yaratan

1

2

3

4

5

17.Bağışlayıcı bir yapıya sahip

1

2

3

4

5

18.Düzensiz olmaya eğilimli

1

2

3

4

5

19.Çok endişelenen

1

2

3

4

5

20.Hayal gücü zengin

1

2

3

4

5

21.Sessiz kalmaya eğilimi olan

1

2

3

4

5

22.İnsanlara genellikle güvenen

1

2

3

4

5

23.Tembelliğe meyilli

1

2

3

4

5

24.Duygusal açıdan dengeli, kolay kolay üzülmeyen

1

2

3

4

5

25.Yaratıcı

1

2

3

4

5

26.Girişken bir kişiliğe sahip

1

2

3

4

5

27.Soğuk ve kayıtsız olabilen

1

2

3

4

5

28.Bir işi bitirmeden bırakmayan

1

2

3

4

5

29.Duygusal iniş ve çıkışlar yaşayan

1

2

3

4

5

30.Sanatsal ve estetik deneyimlere değer veren

1

2

3

4

5

31.Bazen utangaç ve tutuk

1

2

3

4

5

32.Hemen hemen herkese karşı nazik ve düşünceli

1

2

3

4

5

33.İşleri etkin, verimli yapan

1

2

3

4

5
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34.Gergin durumlarda sakin kalan

1

2

3

4

5

35.Rutin işler yapmayı tercih eden

1

2

3

4

5

36.Dışadönük, sosyal

1

2

3

4

5

37.Zaman zaman başkalarına karşı kabalaşan

1

2

3

4

5

38.Plan yapan ve onları uygulayan

1

2

3

4

5

39.Kolayca heyecanlanan

1

2

3

4

5

40.Düşünmekten ve fikirlerle oynamaktan hoşlanan

1

2

3

4

5

41.Sanatsal ilgileri az olan

1

2

3

4

5

42.Başkaları ile işbirliği yapmaktan hoşlanan

1

2

3

4

5

43.Dikkati kolay dağılan

1

2

3

4

5

44.Sanat, müzik ve edebiyat konusunda çok bilgili

1

2

3

4

5
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ÖĞRETMENLERİN DERSTE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM DURUMLARI İÇİN
HAZIRLANMIŞ GÖZLEM FORMU
Tarih:
Yer:
Saat:
Katılımcı Kodu:

1.
Teknolojik araç gereç kullanma düzeyi
( ) Çok zayıf ( ) Zayıf ( ) Orta ( ) İyi ( ) Çok iyi
2.
Teknolojik araç gereci derste kullanma sıklığı
( ) Hiç ( ) Seyrek ( ) Ara sıra ( ) Genellikle ( )Her zaman
3.
Teknolojik araç gerecin “eğitimde bir amaç değil bir araç olduğu” hususundaki farkındalığı
( ) Çok zayıf ( ) Zayıf ( ) Orta ( ) İyi ( ) Çok iyi
4.
Teknolojik araç gereci yerinde ve zamanında kullanma düzeyi
( ) Çok zayıf ( ) Zayıf ( ) Orta ( ) İyi ( ) Çok iyi
5.
Teknolojik araç gereci derse hazırlık aşamasında kullanma düzeyi
( ) Çok zayıf ( ) Zayıf ( ) Orta ( ) İyi ( ) Çok iyi
6.
Teknolojik araç gereç kullanırken sınıf yönetimi düzeyi
( ) Çok zayıf ( ) Zayıf ( ) Orta ( ) İyi ( ) Çok iyi
7.
Teknolojik araç gereç kullanırken bilgi güvenliği konusundaki hassasiyeti
( ) Çok zayıf ( ) Zayıf ( ) Orta ( ) İyi ( ) Çok iyi
8.
Teknolojik araç gereç kullanırken etik konusundaki hassasiyeti
( ) Çok zayıf ( ) Zayıf ( ) Orta ( ) İyi ( ) Çok iyi
9.
Derslerinde EBA içeriklerden yararlanma sıklığı
( ) Hiç ( ) Seyrek ( ) Ara sıra ( ) Genellikle ( )Her zaman
10.
Derslerinde Web 2.0 araçlarından yararlanma sıklığı
( ) Hiç ( ) Seyrek ( ) Ara sıra ( ) Genellikle ( )Her zaman
Öğretmenin işlediği dersle ilgili görüşleriniz: ………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..
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