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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

ORTAOKUL-BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ZÜMRE ÇALIŞTAYI İL RAPORU 

 

A. Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem Ve Teknikleri İle İlgili Görüşler 

    Dersin eğitim yöntemi olarak “gösterip yaptırma” yöntemini kullanarak uygulamalı eğitim 

anlayışı belirlenmeli ve öğrenci merkeze alınmalıdır.  Örnek; Sınıf 6, ünite excelde formüller, konu 

Müşteri takip uygulaması yapılabilir.  

Ders işlenmesinde kılavuz kitap olmaması, Türkiye genelinde ders içeriği konusunda 

birliktelik olmasını engelliyor. Bir birliktelik sağlamak için bir an önce öğretmen kılavuz ve öğrenci 

kitapları basılmalıdır. 

   Bazı okullarda bilişim sınıfı olmadığı mevcut laboratuvarlarında ihtiyacı karşılamadığı için bilişim 

derslerinin doğası olan uygulama, gösterip yaptırma yöntemleri uygulanamamakta dolayısıyla 

bilişim eğitiminde sunu yöntemi kullanılmakta ve eğitim tekdüzeleşmekte bu da öğrenci eğitim 

düzeyinde farklılıklar oluşturmaktadır. Mevcut laboratuvarlar güncellenmeli ve yeni 

laboratuvarlar kurulmalıdır. 

Teknolojik Araçlar: 

  Uygulama 1: Teknolojik araçlarla ilgili kavram kartları hazırlanır. Kartların üzerinde söylenmemesi 

gereken kelimeleri kullanmadan kart üzerindeki aracı tanıtır. Bilen öğrenci puan kazanır. Tahtaya 

kalkar anlatır ve bu şekilde tamamlanır. 

Olumlu yönü: Öğrencilerin ilgisini çekmektedir. Derse olan ilgi artmaktadır. 

Olumsuz yönü: Anlatım gücü düşük olan öğrenciler motive olamamaktadır. 

 

   Sanal Silahlar(Bilişim Güvenliği) 

   Uygulama 2: Konuyla alakalı kavram kartları hazırlanır. Öğrenciler teker teker tahtaya kalkarak bir 

kart seçer. Karttaki resimde bulunan sanal silahı anlatmaya çalışır. Başarılı olursa + puan kazanır. 

Anlatamazsa – alır. 

Olumlu yönü: Öğrenciler etkileşimli olarak sınıf içerisinde derse daha aktif bir şekilde katıldı. 

Başarısız öğrencilerin bile derse aktif olarak katıldıklarını gözlemledik. Yaparak ve yaşayarak 

yapılandırmacı bir şekilde kavramların öğrenimi sağlandı. 

Olumsuz yönü: Ders planında düşünülen 1 saatlik zaman konusunda sıkıntı yaşandı. 
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 Anlatım, senaryo üretilerek, çocukları gruplandırarak , yaparak yaşayarak öğrenmeyi 

uygulama yöntem ve teknik olarak belirlenebilir. Örneğin, öğrencilere doktor olduklarını 

düşünmeleri sağlanarak Publisher’da kartvizit hazırlamaları istenebilir. 

 Örneğin, öğrencilerden okulun sonu geldiğini ve takdir aldıklarını hayal etmeleri istenir. 

 Bununla ilgili belge hazırlamaları istendiğinde öğrenci bu belgeyi alabileceği ile ilgili 

motive edilmiş olur, hem de konuyu kavramış olur. 

 BT sınıflarının yetersizliği nedeniyle zaman zaman derste drama yöntemi kullanılarak 

dersin canlandırılması ve verimin artırılması sağlanabilir. 

 Uygulama yapılan etkinliklerde, bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrenciler 

gruplandırılıp, bilgisayar başında bu şekilde çalışma yaptırılmaktadır. Bu noktada da 

işbirlikçi öğrenme yöntemiyle kazanımların sağlıklı bir şekilde öğrenciye ulaşması 

sağlanır.  

 Daha önceden menüler tek tek anlatılırken öğrenmenin bu anlatımla çok başarılı 

olmadığı görüldü. Ancak çocuklara uygulamaya dayalı olarak anlatıldığında komutların 

daha kolay bir şekilde anlaşıldığı ve kalıcılığının sağlandığı görülmüştür. 

 Uygulama yapılan etkinliklerde çalışmasını tamamlayan öğrencilerin diğer arkadaşlarına 

yardım ve yönlendirmede bulunmasına izin verilerek akran dayanışması sağlandığı 

belirtildi. 

 Yavaş ve geç öğrenen öğrenciler için farklı bilgi düzeyinde çalışma yaprakları 

hazırlanabilir. Ya da ders anlatımı bittikten sonra dersin tümünü kapsayan ek çalışma 

verilerek ya da istedikleri bir belge hazırlamaları istenerek kimin ne kadar öğrendiği 

tespit edilmiş olunur ve yaratıcılıklarına da katkı sağlanmış olunur. 

 Sınıflarda kaynaştırma ve yabancı uyruklu öğrencilerimiz bulunmaktadır. Sınıfların 

kalabalık olması sebebiyle iletişim problemi ortaya çıkmaktadır. Bu öğrencilerin özel 

eğitime alınıp birebir eğitim verilmesinin onlar için daha verimli olabileceği belirtildi. 

B. Dersin öğretiminde kullanılan etkili materyaller ile teknoloji ve teknolojik alt yapı ve 

içeriklerle ilgili görüşler. 

   Bazı okullarda bilişim sınıflarının yetersiz düzeyde olması, bilişim sınıflarının dağıtılması veya hiç 

olmaması dersin işlenişini aksatmaktadır. Bu yüzden alt yapı ve donanım kurulumları bir an önce 

maddi olarak desteklenmelidir. 

  EBA PORTALI içinde bilişim teknolojileri ve Yazılım dersinin yer almaması Sınıf oluşturma, V sınıf 

sistemini kullanma gibi uygulamaların kullanımını engellemektedir. EBA DERSTE bilişim 

teknolojileri ve yazılım dersine yönelik konu anlatımı alıştırma, test ve çeşitli ders videolarının 
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olmayışı, öğrencilere yönelik konu anlatımlarının öğrencilere internet ortamından yollayışımız 

büyük bir eksikliktir. Eba ders sistemine Bilişim Teknolojileri ve yazılım dersi eklenmelidir. 

 

   Sınıftaki bilgisayarların programları kaldıramayacak kadar teknolojiden geri kalması nedeniyle 

dersin işleyişinde olumsuzluklar yaşanmasına sebep olur. Bu sorun adına düşünülen çözüm önerisi 

olarak Laboratuvarların 5 senede bir donanımsal ve yazılımsal olarak yenilenmelidir. 

 Öncelikle BT sınıflarının yetersizliği belirtildi. Uygulamalarla ne kadar ileriye gitmeye 

çalışılsa da Bt sınıflarındaki yetersizliklerin buna izin vermediği belirtildi. Bu konuda 

iyileştirmeler yapılması gerektiği belirtildi. 

 EBA’da Bilişim Teknolojisiyle ilgili pek uygulama olmadığı belirtildi. Daha çok diğer 

derslerle ilgili konular olduğu, fakat BT ile ilgili içerik oluşturulmadığı belirtildi. 

 EBA ile ilgili verilen ödevler, öğrenciler tarafından imkânları olmadığından. BT sınıfında 

yapılmak istenmektedir. BT sınıfında bu konuda hepsine yeterli olamamaktadır. 

 Öğretmen arkadaşların kendi içeriklerini paylaşmaları son derece olumlu örnekler 

verilmektedir. 

 Projeksiyon eğitim portalleri, etkileşimli tahta, bunların haricinde ders kitabının ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 Teknolojik alt yapı ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan donanımların her okulda bulunmadığı 

belirtildi. BT sınıfı olmayan okullar olduğu gibi, BT sınıfı olan okullarda güncel 

yazılımların olmadığı ifade edildi. 

 Her okula internet bağlantı problemleri ve FATİH projesinin gelmemesi sıkıntı olarak ifade 

edildi. 

C. Derse katkı sağlayan okul içi ve dışı sosyal kültürel ve sportif etkinliklerle ilgili görüşler. 

   Ankara Üniversitesinin hazırlamış olduğu Bilge Kunduz Enformatik Yarışması çocukların derse 

ilgisinin artması adına çok etkilidir. Ancak BT sınıfların olmaması ya da BT sınıflarındaki eksiklikler, 

yaşanan internet sıkıntıları bu yarışmanın uygulanmasında aksaklıklara sebep olmuştur. 

   EBA kısa film Yarışması öğrencilerimizin dikkatini çekmektedir. Gerekli olan teknik malzemelerin 

zaman zaman yetersiz kalması yarışmaya katılım açısından olumsuzluklara sebep olmuştur. 

  Tokat ilinde uygulanan Bir Yazılım Masalı projesi ile çocuklar yaparak yaşayarak, tüketici değil 

üretici etkileşimli oyun yazmayı, yapmayı, kodlama mantığını öğrendiler. İşin içinde oyun 

olduğunda çocuklar için çok ilgi çekici olmuştur.  

  Milli Eğitim Bakanlığının bilişim fuarları için ulaşım şartlarını uygun hale getirmesi ve öğrencileri 

bu fuarlarla buluşturması gerekmektedir. Bununla ilgili gerekli şartlar sağlanmalıdır. 

  Sabahçı öğlenci olan okullarda bilişim teknolojileri sınıfı yetersizliği nedeniyle öğrencilerle ders 

dışı etkinlik için süre kalmamaktadır. İkili eğitim yapan okullarda Bilişim Teknolojileri sınıf sayısı en 

az 2 olmalıdır. 
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 EBA’daki kısa film yarışmaları gibi etkinlikler. 

 Okul içerisindeki yarışmaların motivasyonu arttırması ve teknoloji kullanımına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

 Bir gezi düzenlemek istendiğinde maddi sorunlar ön plana çıkmaktadır. Bazen de bürokratik 

engeller ortaya çıkmaktadır. Prosedürler çokluğu öğretmenlerin sorumluluk almak 

istememeleri bu tür engellere neden olmaktadır. 

 UZEM, Emniyet müdürlüğü bilgi işlem ve siber suçlar birimine gezi öğrenciler için yararlı 

olabilecektir. 

 Kurul toplantılarda sosyal etkinlikler konuşulurken Bilişim öğretmenlerine görüşleri de 

alınmalıdır. 

 Bilişim dersine özgü ayrı bir bilgi yarışması düzenlenmesi yararlı olacağı ifade edildi. 

D. Etkili sınıf yönetimi, Öğrencilerle etkili iletişim ve akademik başarının artırılmasıyla ilgili 

görüşler. 

   Öğrenci sayısı fazla olan sınıflarda sınıflar bölünerek her bilgisayara bir öğrenci gelecek 

şekilde ders faaliyetleri yürütülmelidir. 

Ders işlenişinde; öğrencilere daha sevecen ve ders akışına oyunu dâhil ederek çocukları 

dersi eğlenceli bir ortamda çekmek sınıf içi iletişim ve sınıf yönetiminde son derece faydalı 

olacaktır.  

Öğrencilerin donanım ve bilgisayarın temel parçalarını öğrenmeleri için okul duvarlarında 

panolar oluşturulmalıdır. 

    Konuya göre etkileşimli tahta, projeksiyon cihazı, bilgisayar kullanılması veya matbu 

dağıtılması akademik başarı üzerinde pozitif etki yapmaktadır. Öğrencilere konu anlatımında görsel 

ve teknolojik materyaller mutlaka kullanılmalıdır. 

 Sınıfların kalabalık olması ders açısından sorun oluşturmaktadır. Öğrenciler bilgisayarlara 

2şerli veya daha kalabalık oturduğunda birbirlerine ve donanıma zarar verebilmektedirler. 

 Teknoloji Tasarım dersi gibi sınıflar 2 ayrı gruba ayrılabilir. 

 Çocukların eğitici oyunlardan çok şiddet içerikli oyunlara yönlenmesi öğrenci 

davranışlarında sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Ders içeriğini diğer dersler kadar ciddiye almama, önemsememe sorunları karşımıza 

çıkmaktadır. 

 BT dersi ve bilgisayarı sadece oyun aracı olarak çoğunlukla görülmektedir. 

 Bu durumların önlenmesi için veli toplantılarında velilerle ayrıca bir bilgilendirme yapılması 

uygun olacaktır. 
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 Bilgisayar kullanım sürelerinin evde velilerce kontrol altına alınması uygun olacağı 

düşünülmüştür. 

 Akademik başarının arttırılması için BT sınıflarının tam donanımlı olması gerektiği 

belirtilmiştir. 

 Donanım ve ders çıktılarının panolarda sergilenebileceği düşünülmüştür. 

 Çalışır durum bir sistem birimi donanımlarının öğrencilere masa üstünde sergilenmesi. 

 Kapılara çıkartmalar koyarak(Kapı Giydirme) bilgi verici afişlerin yararlı olacağı 

 Koridorlarda EBA tanıtım panolarının hazırlandığı iyi örnekler olarak gösterildi. 

 Digital Pano LCD ekran çalışması yapılabileceği belirtildi. 

E. Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili görüşler. 

 Online sınav için kahoot.it adresi kullanılabilir. Öğretmen için bu site sınav arşivi 

niteliğindedir. Öğrenciler aktif olarak sorulara cevap vererek sonuçlarını görebilmektedirler. 

Sonuçlar puan olarak göründüğünden sınıf içi performans olarak verilebilir. Bunun yanında test 

sınavı da yapılmaktadır. Uygulama olarak verilen konularda sınıf içi performans olarak 

değerlendirilmelidir. 

   code.org internet sitesi de kodlama konusunda değerlendirme olarak kullanılabilir. 

Eba da yer alan sınav soruları da sınavdan önce hazırlık olarak kullanılabilir. 

   Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için sınavlar çeşitlendirilmeli uygulama sınavı, yazılı 

sınav, çoktan seçmeli sınav şeklinde yapılmalıdır. Fakat bazı okullarda öğrenci sayıları ve bilgisayar 

yetersizliği dolayısıyla uygulama sınavları yapılamamaktadır. Bunun için bilişim sınıfı sayısı ya da 

bilgisayar sayısı artırılmalıdır. 

   Yapılan sınavlarda öğrencileri ezberci eğitimden uzaklaştırmak için görsel öğelere ağırlık 

verilmelidir.(Office uygulamaları içinde yer alan simgelerden örneğin kalın (K), İtalik (T) vb. 

Simgeler sorularda görsel olarak kullanılmalı) 

   Eğitim öğretim başlığı altında yer alan eğitim kısmına önem verilmelidir ve sınıf içinde 

eğitim faaliyetleri de öğretim faaliyetleri kadar önemsenmelidir. 

  TEOG sınavında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi ile ilgili soru çıkmaması idare, veli ve 

öğrencinin gözünde dersi sıradanlaştırmakta ve gereken özen gösterilmemektedir. TEOG sınavında 

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinden soru sorulmalıdır. 

 Genelde uygulama yöntemi tercih edilmekte fakat sınıfların kalabalık olması sebebiyle 

sorunlarla karşılaşıldı. Bu nedenle çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma, doğru yanlış 

gibi metotlarda kullanıldı. 

 Değerlendirme ölçekleri uygulama yönteminde aktif olarak öğretmenler tarafından 

kullanılmaktadır. 
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 Dönem başında hazır bulunuşluk düzeylerinin tespiti için test yapılmakta ve ona göre yıllık 

planlar hazırlanabileceği belirtildi. 

 Uygulama sınavlarının 1 günde değil, yıl boyunca yapılan değerlendirmelerle öğrenciyi de 

strese sokmadan verimli bir şekilde yapılabileceği belirtildi. Uygulama konulara olarak, kısa 

film, milli bayramlar, özel günlerle, ilgili öğrencilerin seçeceği konuda çalışmaların 

yapılabileceği belirtildi. 

 Proje ödevlerinin dijital ortamda veya materyal olarak teslim alınabileceği söylendi. 

F. Dezavantajlı öğrencilerle ilgili örnek çalışmalar 

    Zihinsel etkinliklere ağırlık vererek oyunla eğitim faaliyetleri yapılmalıdır. Kolay iletişime geçtiği 

sevdiği bir arkadaşıyla beraber oturtarak derse katılımı sağlanmalıdır.  Öğrencilerin sınıf içi yaptığı 

olumlu uygulamalarda öğrenci pekiştirilmelidir. 

 Kaynaştırma öğrencileri öğretmene yakın olarak, kolay gözlenebileceği bir yere oturtulduğu, 

diğer öğrenciler uygulama yaparken onunla birebir ilgilenildiği söylendi. 

 Bedensel engeli olduğu için BT sınıfına gelemeyen öğrenci için etkileşimli tahtaya klavye, 

fare takılarak bilgisayar sağlanmaya çalışıldığı söylendi 

 Seviyelerine uygun uygulamalar, küçük sorumluluklar ve araştırma görevleri bu öğrencilere 

verilebileceği söylendi 

 BEP ‘li öğrencilerle ilgili olarak rehberlik servisiyle sınıf öğretmenleriyle iletişim kurarak 

plan yapılabileceği söylendi 

 Bu öğrenciler için özel ders materyali hazırlanabilir ve aileleri ile iletişim halinde 

olunabileceği söylendi. 

G. Serbest zaman, öğrenci kulüpleri, toplum hizmeti, değerler eğitimi, hijyen eğitimi, sağlıklı 

beslenme, doğa sevgisi, veli ziyareti, aile eğitimi, yöneltme, kariyer günleri meslek tanıtımı vb. 

İyi örnek çalışmalar, okuma yazma, okuma alışkanlığı, matematik becerileri geliştirme, kültür 

sanat, sportif örnek çalışmalar 

   Önemli gün ve haftalarda öğrencilere günün anlam ve önemini hissettirmek adına slaytlar 

izletilmelidir.  Her bir öğrenciye oturmuş olduğu masa ve kullanmış olduğu bilgisayarın 

sorumluluğunu yükleyip temizliğinden mesul tutarak temizlik bilinci kazandırılmalıdır.  Bt 

sınıflarında uyarı panoları hazırlayarak uyulması gereken kurallar listelenmelidir. 

   Excelde bazı konularda matematiksel beceriler geliştirilebilir. Sayısal uygulamalara ders içerisinde 

yer verilmelidir. 

   Teknoloji kulüpleri amacına hizmet etmemektedir. Kulüplere katılım zorunlu olmamalı öğrenciler 

ilgi alanına göre kulüplere dâhil olmalıdır.  Ailelere teknolojiyi etkili kullanma eğitimi ve ders 

hakkında gerekli bilgiler verilmelidir. 
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 Öğrenci kulüpleri için ayrı bir ders saati olmadığından dolayı sağlıklı çalışmaların 

yapılamadığı söylendi.  

 Değerler eğitimde branş bazında lisanslı yazılım kullanma, internet etiği gibi konularda 

eğitimin verildiği belirtildi. 

 Değerler eğitimine çok ihtiyacı olduğu belirtildi. Çocukların bu konularda çok eksiği olduğu 

ifade edildi. Bu konularda video ve materyallerin öğrencilerin izlettirerek bu konuda 

ilerleme sağlanabileceği belirtildi. 

 BT sınıfında yiyecek ve içecek girişi engellendiği için öğrenciler için hijyenik ortam 

sağlanmaya çalışıldığı ancak bilgisayarlardan dolayı sınıfın çok fazla toz topladığı sınıf 

temizliğinde zorluk yaşanmaktadır. 

 Örnek olarak çocukların günlük haberlerden haberi olmuyor. Bununla ilgili çocuklara bugün 

haberlerde neler var diye sorabileceği belirtildi. Buda öğrencilerin gündemi takip etmesinde 

yardımcı olabileceği söylendi. 

 Veli ziyareti yapmanın önemi belirtildi. Ziyaret edilen öğrencilerin davranışlarında  

 Serbest zamanla ilgili örnek olarak 15 tatil dönüşü çocuklardan iyilik günlüğü yapmaları 

istenebilir. Bu şekilde tatil boyunca yaptıkları iyiliklerden oluşan bir Word belgesi 

hazırlamaları istenebilir. Bu şekilde hem noktalama işaretlerini, yazmayı pekiştiriyorlar. 

Bununla da çocukların değerler eğitimi katkı sağlanabileceği ifade edildi. 

H. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi ile ilgili Görüşler 

   Öncelikle Bilişim teknolojileri öğretmenlerine ve diğer öğretmenlere teknoloji fuarlarına 

katılma hakkı tanınmalı yönetmelikler buna göre hazırlanmalıdır. 

     Uzaktan eğitimlerin diğer branş öğretmenleri için yüz yüze eğitim kadar etkili olmadığı, yüz 

yüze eğitim stratejisini benimsenmesi gerekmektedir. Yüz yüze ve uygulamalı eğitimlere önem 

verilmelidir. 

    Bilişim teknolojileri dersinin diğer ülkelerde nasıl işlendiği izlenebilir. Müfredata eklenmesi 

gereken konular serbest çalışma faaliyetleri yine müfredata eklenebilir. Teknoloji ile ilgili basın 

organları, dergiler takip edilebilir;  kişisel gelişim için internet ortamı takip edilmelidir. 

   Öğretmen mesleki yeterliliğini arttırmak için kodlama ile ilgili seminer çalışması 

yapılmalıdır. 

Scratch adlı kitap tavsiye edilmektedir. 

3 İdiot, Black ve Yerdeki Yıldızlar filmlerinin izlenmesi tavsiye edilmiştir. 
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 Çeşitli illerden BT öğretmenleriyle birlikte çalıştay,  eğitim semineri düzenlenebileceği 

belirtildi. 

 Branşımızın hizmet içi eğitimi en çok ihtiyaç duyulan branş olduğu belirtildi. Gelişen 

teknolojiye ayak uydurabilmek, takip edebilmek, gerek ders kitabı eksikliği gerek 

materyal eksikliğinin giderilmesi için bu tür eğitimlerin yapılması gerektiği ifade edildi,  

 Mesleki gelişim için “Her Çocuk Özeldir” filmi önerilmiştir. Kitap olarak “Bilgisayar 

Öğrenmenin Kısa Yolu”,  Doç Dr .Selçuk Özdemir’in çocuklar için programlama kitabı 

önerilmiştir. 

 Hizmet içi eğitimin çeşitlenmesi, kalitesinin ve kontenjanının arttırılması söylendi. 

 Kitaplardan daha çok forum sitelerinin de aktif olarak kullanıldığı söylendi. 

 

Not: 28-29 Haziran 2016 tarihinde İl Zümre Çalıştayına katılan İlkadım, Atakum, Canik ve 

Tekkeköy ilçelerinde görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin zümre çalışma 

raporlarına göre tanzim edilmiştir. 

 

  

Gökhan ÖZTOPUZ   Merve Uysal      Tuğba Bekircan ERGEN        Sedat Sakarya 

       Raportör    Raportör  Raportör   Raportör 

 

 

 

 

 


