
 

 

 
 

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ile Erken Okul Terkinin Önlenmesi 

 

Proje Kapanış Konferansı 

 

Slovakya – Bratislava 

 

 

28-29 Kasım 2013 tarihleri arasında Slovakya’nın Bratislava kentinde sendikamızın kurucu 

üyesi olduğu Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi ETUCE’nin “Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin 

Kullanımı ile Erken Okul Terkinin Önlenmesi”  konulu kapanış konferansına sendikamızı temsilen 

Yönetim Kurulu Üyemiz Faik Arçay ve Dış ilişkiler Uzmanımız Nazan Ökçün Bülbülcü katılmıştır.  

 

Konferansta öğretmen sendikaları temsilcileri, işveren federasyonundan temsilciler (EFEE) ve 

öğrenciler derneğinden öğrenciler (OBESSU), araştırmacılar ve öğretmenler bir araya toplandı. Farklı 

ülkelerdeki deneyimlerin paylaşılması amacıyla okul öğretmenleri ve liderleri, okullarında Bilgi İletişim 

Teknolojisinden yararlanarak öğrencileri okullara yeniden kazandırmak için günlük deneyimlerini diğer 

konferans katılımcılarıyla paylaşmak üzere davet edildiler.  

 

Konferansın temel amacı, erken yaşta okulu terkinin önlenmesi için bilgi ve iletişim teknolojileri 

(BİT) kullanımı konusunda pratik uygulamaları tartışmak olmuştur. Bu pratik uygulamalar eğitimde 

paydaş olan öğretmen sendikaları, eğitim kurumları, politika üreticileri ve eğitim diğer paydaşlara 

danışmanlık vermeyi hedeflemektedir. Portekiz, Hollanda, Danimarka ve Azerbaycan'dan ortaokul ve 

öğretmen eğitim kurumlarından temsilciler ülkelerinde proje vaka çalışmaları bulgularını sunumlarıyla 

katılıcılarla paylaştılar. Ayrıca Eylül 2013 Atina’da gerçekleşen proje çalışma atölyesi raporu sunuldu.  

 



Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) Eleonora Waltraud Schmid okul erken 

terke bağlı nedenlerin eğitim sisteminin hem içinde hem de dışında etkenlerden kaynaklandığını 

belirtmiş ve bu konuda elde edilen son bulguları sunmuştur. Risk gruplarını okullara yeniden 

kazandırmak için Bilgi İletişim Teknolojisi stratejileri kullanımı birçok AB ülkesinde halen deneysel 

aşamada olduğu saptanmıştır. Bilgi İletişim Teknolojisi Koordinasyon Çalışma Grubundan ETUCE 

Temsilcisi (OMC) Guus Wijngaards tarafından,  okul düzeyinde Bilgi İletişimin kullanımının tartışılması 

gerektiği ve eğitimde Bilgi İletişim Teknolojilerinin kullanılması teşvikinde öğretmen, öğrenci ve velilerin 

de görüşlerinin dikkate alınması gerekliliği vurgulanmıştır.   

 

Konferans, Avrupa Birliği'nin on yıllık büyüme stratejisi olan AB 2020’nin beş baş hedeflerden 

birine bağlı bir ETUCE projesinin son etkinliği olarak tamamlanmıştır. AB 2020 stratejisinde okul erken 

terki oranının %10’un altına çekilmesi, ayrıca 30-34 yaş nüfusun üçüncü seviye eğitimi tamamlama 

oranının %40’lara ulaşması hedeflenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETUCE Başkan Yardımcısı Walter Dresscher tarafından konferansın açılışı yapılmıştır.  

Okulları erken terk ene çocukların geleceklerinde daha az maaş aldıklarını söyleyen Dresscher daha az 

gelirli ailelerden çocukların genelde eğitimi erken yaşta terk ettiklerini belirtmiştir.  

Bazı çocukların bilişim teknolojisi yöntemiyle kazanıldığını, bu nedenle eğitimde bu gelişimi 

sağlamamız gerektiği, bilgi iletişimi teknolojisi dezavantajlı çocuklara nitelikli, donanımlı eğitim 

sağlamadığının altını çizmiştir.  

Bilgi İletişimi donanımın pek kolay olmadığını belirten Dresscher aynı zamanda  öğretmenlerin de bu 

konuda nitelikli olması gerektiğini, Öğretmenler ve liderlerin inisiyatif almasının önemli bir unsur 

olduğunu konuşmasında dile getirmiştir.   

“Pedagojik olarak eğitilmiş çocuklar geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verebilecektir. Öğretmenin de bu 

konuda bilgili olması önemlidir. Öğretmenin bu yönde sorumluluğu vardır. Mesleğe yeni atanmış 

öğretmenler çocukların, toplumun geleceğine fark getirmelidir. Sendikalar olarak da bu konuyu ele 

almalıyız” diyen Dresscher,  ETUCE üye örgütlerinin bu projeye büyük ilgi duyduğunu belirtmiştir.  

 

Slovakya Eğitim Bakanlığı Temsilcisi  Yaşam Boyu Eğitim Sorumlusu Stefan Chudoba Sunumdan 

Notlar:  

Avrupa 2020 stratejisinde Erken okul terkinin sorun olduğunu görmekteyiz. Slovakya’da  %5 oranında 

erken okul terki vardır. Avrupa 2020 stratejisi her ülke için bu oranı %10’a indirmeyi hedeflemektedir. 

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ile işbirliğindeyiz. %25 oranında işsiz genç nüfusumuz vardır. 

Erken okul terki oranı %5, işsizlik oranı %25’in altında olması, meslek eğitimine eğilimin artması 

gündemine odaklanılmasını getirmiştir. Yaşam boyu eğitimde sorunlar yaşıyoruz. Resmi ve gayri resmi 

eğitim konusunda yasal eksikliklerimiz vardır. Bizim için önemli bir konudur.  

Bilgi iletişimi konusuna geldiğimizde bu yıl yeni strateji dökümanı geliştirdik. 2020’ye kadar hedefler 

belirledik. Bu konu bizim için çok önemli. Geçen yıllarda eğitim federasyonunda görev almıştım. 

Sendikaların uğraşlarının farkındayım.  

Yaşam boyu eğitim aslında her gün, herşeyden eğitim almak demektir.  

 

Slovakya Eğitim Sendikası Başkanı, Panel Ondek’in Sunumundan Notlar:  

Sendikalar arası işbirliğinin gerçek amacı, sendikalar arası bilgi alışverişinin sağlanması ve 

deneyimlerin paylaşılmasıdır. Bilgi iletişiminin eğitimde kullanılması Avrupa Komisyonunun genel 

politikası haline gelmiş “Eğitimin Kapılarının Açılması” sloganı ile harekete geçilmiştir.  

 

 

 

 



Susan Flocken, ETUCE Proje Koordinatörü Sunumundan Notlar:  

Avrupa’da 6 milyon çocuk temel eğitimi aldıktan sonra eğitimi terk etmektedir. Bu durum toplumsal 

dezavantajlarla bağlantılı bir durumdur. 2013 verilerine göre Bilgi iletişim yeteneklerinin Avrupa’da 

düşük olduğunu görmekteyiz. Aktif vatandaşlık, toplumda bir yer edinme adına bilgi iletişim 

teknolojisi önem kazanmaktadır.  

Bir taraftan Avrupa 2020 stratejisi vardır. Diğer taraftan yeni iş olanakları vardır.  

Projenin kapsamı için Avrupa Komisyonunun stratejileri kullanılmıştır. “Eğitim Kapılarının Açılması” 

“Eğitimin Yeniden Düşünülmesi” “Erken Okul Terkinin Önlenmesi”  

Projenin Hedefleri: 

 Bilgi iletişim teknolojisinin erken okul terkini önlemeye yardımcı olması 

 Bilgi İletişim Teknolojisi aracılığıyla öğretmenlerin öğrenci beklenti ve ihtiyaçlarını nasıl 

karşılayabileceği 

 Öğretmenlerin yeterliliğini bu konuda sağlamak 

 

Ortaeğitim okullarında ve bazı öğretmen yetiştirme enstitülerinde çalışmalarımız olmuştur. 

Danimarka, Hollanda, Azerbaycan ve Protekizde çalışmalarımız olmuştur. Yapılan çalışmalar sonucu 

bir kılavuz oluşturuldu.  

Projede danışma kurulumuz vardı. Öğretmen sendikalarından temsilcilerimiz bu kurul içerisinde yer 

almıştır. Uzmanlar ve ETUCE Çalışanları da bu kurulda yer almıştır.  

Atina’da da 20 Eylül 2013 tarihinde projenin çalışma atölyesi gerçekleşmiştir.  

Projenin broşürü 10 dile çevrilecektir.  

Kapanış Konferansında kılavuz hakkında daha fazla tartışacağız. Proje hakkında daha fazla bilgi 

www.elfe-eu.net 

 

Eleonora Waltraud Schmid – CEDEFOP – Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi Temsilcisi-

Meslek Eğitiminde Erken Okul Terki konulu sunumundan notlar:  

Güçsüz iş gücü ve erken okul terki arasında güçlü bir bağlantı vardır. Kişilerin temel yeteneklerinin 

kazanılması için meslek eğitiminin büyük önemi vardır.  

Çıraklık sisteminde de çocuklar iş gücüne girebilmektedir.  

Her ülkenin farklı öncelikleri vardır. Meslek okulları erken okul terki oranını düşürmede büyük rol 

oynamaktadır. Gençleri eğitimde tutma veya eğitime tekrar katmada büyük rol oynamaktadır. Genç 

nesilin neden okulu terk ettikleri veya terk ettikten sonra ne yaptıklarını iyi gözlemlememiz 

gerekmektedir. Zorunlu eğitimin kapsamına bakmalıyız.  

http://www.elfe-eu.net/


Erken okulu terk edenlerin oranına baktığımızda Avrupa genelinde oranlarda çok farklılıklar 

görmekteyiz. İspanya’da durum çok farklıdır. Okulu erken terk edenler az olsa da bazı ülkelerde 

işsizlik oranı çok olabiliyor. Örneğin Slovakya’da erken okul terkinin az olmasına rağmen yine de 

işsizlik vardır. Yetenekli elemanların yetiştirilmesi ve iş gücüne girebilmesi ülke durumuna göre 

değişkendir. Bu kişiler yine de işsiz kalabilmektedir. Slovenya, slovakya, çek cumhuriyetinde erken 

okul terki oranı düşük, ispanya’da yüksek, fakat işsizlik oranı yine de yakın orandadır.  

Neden Öğrenciler devam etmemektedir? 

 Kişisel nedenlerden dolayı (ailelerin eğitim düzeyinin düşük olması) 

 Eğitim içeriği 

 İş Olanağı 

 Zorunlu Eğitim (Okul çatısı altında MTÖ / Çıraklık –Staj) 

 Staj Olanaklarının kısıtlılığı 

Zorunlu eğitimden sonra iki seçenek vardır. Ya Meslek Eğitimi ya da düz lise eğitimine girme olanağı 

yaratılıyor. Fakat düz lisede başarılı olamayacağına inanan öğrenciler meslek okullarına giriş 

yapmaktadır. 10-12 farklı programı olan meslek okullar vardır. Bazı ülkelerde 200 farklı sektörün 

ihtiyacını karşılamak için meslek okulları eğitim vermektedir.  

Meslek eğitimi seçimi sonrasında öğrenciler fikir değiştirebiliyor, veya bölümde staj olanağının 

olmaması, o bölüm için dezavantaj olabiliyor. Ülke gerçeklerine göre mesleki eğitim şekillenmelidir. İş 

gücü piyasasında yeri olmayan bölümler vardır. 

Norveç’te iki yıl mesleki eğitimden sonra staj sistemi vardır. Eğer staj yapılacak yer bulunamazsa okul 

terki oluyor. Erken okul terki staj olanakları veya işverenin sözleşmeyi sonra erdirmesi sonucu 

olabiliyor.  

Meslek eğitimi alındıktan sonra iş bulabileceklerine inanılması gerekmektedir. Yetenekli bireylerin 

maaşlarının yeterli olması gerekmektedir. Eğer bu eğitime değer verilirse, yararlı olacağına öğrenci 

inanır. Bu eğitim sonucu iyi / yeterli bir maaş alabileceğine inanması gerekmektedir. 

Ucuz iş gücünü destekleyen iş piyasaları da vardır. Onlar için nitelikli eleman değil, ucuz çalışan 

önemlidir. Böyle bir sistemde nitelikli eleman yetiştirme ve bu elemanların işsiz bırakılması tehlikesi 

vardır.  

Meslek Eğitimi kapsamına da odaklanılması gerekmektedir. Geçiş noktası (bu eğitim sonrası ne 

yapılabileceğinin bilinilmesi gerekmektedir)  

Bilgi İletişim Teknolojisi portalını oluşturmak yeterli değildir, dezavantajlı öğrencileri bu sisteme 

katmak önemlidir.  

Sanayi ve meslek eğitimi arasındaki bağ da güçlü olmalıdır. Verilen eğitim ile esas yapılacak iş 

arasındaki köprünün kurulması için staj gereklidir. Öğrencinin gerçek hayatta ne iş yapacağını öğretir.  



Modüllere göre de sistem yaratılabilir. Böylece öğrenci adım adım, modülleri tamamlayarak kendini 

geliştirebilir.  

Staj olanakları için okullar öğrencilere yardımcı olmalıdır.  

Meslek okulları tüm öğrencileri kapsayabilmelidir. Meslek okulu öğretmeninin sorumlulukları çok 

daha fazla olabiliyor, çünkü öğrencilere psikolojik olarak da destek vermesi gerekmektedir.  

2014’de mesleki eğitime ulusal düzeyde öncelik verildiğini ne yazık ki görememekteyiz.  

Bazı ülkelerde meslek okulu öğretmenlerine eğitim verilmesi gerektiğine inanılmaktadır. İş 

piyasasından kopmamaları gerekmektedir. Staj alan işletmelere bir şekilde teşvik için bir mukafat 

verilmesi de olumlu bir adım olabilir.  

Ülkeden ülkeye göre Avusturya ve Almanya gibi, yasal çerçevede bu eğitim verilmektedir. MTÖ nitelik 

çerçevesi yasası geçmiştir. İş gücü piyayası tarafından da bu nitelik çerçevesi kabul edilmiştir.  

Bilgi İletişim Teknolojisi aktif öğrenmeyi teşvik etmektedir.  

Politika Geliştirenler sadece uzmanlar tarafından olmamalıdır. Sadece akademik olmak yeterli 

değildir. İş gücünden de deneyimli gruplar bu sürece katkı sağlamalıdır.  

Yaşam Boyu eğitimde gelişim olduğunu da görmekteyiz. Bölgesel gelişim olsa da ulusal düzeyde bu 

gelişim sağlanmalıdır. Gerçek gelişim böyle hissedilebilecektir.  

MTÖ Gözlem raporuna göre halen 18-24 yaş arası gençlerin %12.7’sinin erken okul bırakma oranında 

olduğunu görmekteyiz.  

İzlanda’da oranın yüksek olması ile tekrar sistem incelenmeye alınmıştır. Avrupa 2020 stratejisi 

hedefine göre bu oran en az %10’a indirilmelidir.  

Meslek okullarında neler oluyor konusunda makaleler hazırlanmaktadır. Nitelik konusunda da durum 

analizinin yapılması gerekmektedir. Bu konuda MTÖ Grubu oluşturulmuştur ve çalışmalarına devam 

edeceklerdir.  

www.cedefop.europa.eu/en/publications/20814.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications/20814.aspx


 

Malta Sendikasından Yorum 

Bir çocuğun topluma kazanılması için çok az şey yapıyoruz. Aileler bu konuda desteklenmiyor. Gençler 

yoksulluk içinde. İş sorumlulukları yok, herşey onlar için hazır.  

- Aileler ile de çalışmamız gerekiyor, yetişkin, olgun gençler konusunda sorunlar yaşıyoruz. 

Olgunlaşamıyorlar. İşverenin de bu konuda sorunları vardır. İşe başlama saati bile bir 

sorumluluktur. Gençlerin bunu anlaması zor olabiliyor. Bu nedenle staj önemlidir. Uzun süreli 

staj yapılmalıdır. Bir eğitim yılı boyunca sadece birkaç hafta staj yapmak bu nedenle yeterli 

olmuyor.  Gençler sorumluluk almaya alıştırılmalıdır.  

Sadece ulusal düzeyde politika üretmek yeterli olamıyor, bölgesel ve yerel düzeyde de bu politikaların 

uygulanması gerekmektedir.  

Araştırma verileri sadece akademik üniversite verileri olmamalıdır. Sanayi ve işletmelerden de veriler 

alınması önemlidir.  

 

Portekiz Sendikasından Yorum 

Kriz sonrasında işlerin kaybedildiği, gençlerin ise işsiz olduğunu görmekteyiz. Sistemde işsiz kalan 

diğer elemanların eğitilmesi konusunda da bir strateji var mıdır? 

- İşletmeler ile sürdürülebilir çözüm olması için işbirliği yapmak gerekiyor. Eğitim sonrası iş 

olanakları yaratılacak mıdır sorusunun sorulması lazım.  

- Daha güvenli meslek seçimlerine gençler itilmiştir. İş güvenliği kriz sonrası önem kazanmıştır.  

- İşletmeler ayrıca temel yeteneklerin gelişmesi için çalışanlara imkân vermelidir. 

 

Kıbrıs Sendikası -  OLTEK’ten Yorum  

Sorunumuz çocukları meslek eğitimine kattığımızda onlara hem temel eğitim, hem de meslek eğitimi 

vermeye çalışıyor olmamızdır. Okul terki temel eğitimde başarısız olmalarından da olabiliyor. 

Müfredatın değişmesi gerekiyor. Esas odaklanma mesleğe olmalı, mesleği öğretmeli ve staj 

olanaklarının yaratılmasıdır.  

- Ülkelere göre mesleki eğitim sisteminde farklılıklar görüyoruz. Daha teorik sistemi olan veya 

uygulamaya daha fazla odaklanan sistemler olabiliyor.  

 

 

 

 



Bilgi İletişim Teknolojisinin sürdürülebilir kullanımı için Öğretmen sendikaları ne gibi stratejiler 

geliştirebilir 

Guus Wijngaards ETUCE Temsilcisi Bilgi İletişim Teknolojisi Çalışma Grubu 

Bu inisiyatif neden önemli ?  

%63 gencin bilgi iletişimden uzak olduğu tespit edilmiştir. Ev ortamında bu alandan yararlanamayan 

çok genç vardır. %70 oranında öğretmen Bilgi İletişim Teknolojisi alanında daha da gelişmek 

istemektedir.  

Öğretmenler kendini daha esnek ve yeterli görmek istemektedir. Bu kişisel bir ihtiyaç da olabiliyor. 

İletişim daha da verimli olabiliyor. Öğrenci ve hayat arasındaki iletişim ve bağ daha güçlü oluyor.  

Okullarda internet erişimi sağlanmalıdır. Avrupa Komisyonu bu inisiyatifi desteklemiştir. Geleneksel 

öğretmen eğitimi artık yeterli olamıyor. O nedenledir ki öğretmen eğitimi veren enstitüler de bu 

değişime hazır olmalıdır.  

Bireyler internetteki kaynaklara daha kolay erişebiliyor. Öğretmenler ise bazen bu konuda geride 

kalıyor.  

Öğretmenler için bilgi iletişimi teknolojisinin kullanımı ile eğitsel kaynaklara daha kolay erişebiliyor. 

Bu bir ihtiyaç olmuştur, lüks değil. 

Eğitim kurumlarının harcamalarını da azaltabiliyor. Eğitimde bilgi iletişi teknolojisi kullanımı daha 

pratik hale gelmiştir. İlk başta mali yatırım bu alana yapılması gerekiyor. Uzun vadede harcamalarda 

tasarrufa gidilebilir.  

Öğretmen ve öğrencilere bu fırsatın tanınması için öncelikle öğretmenlerin kapasitelerinin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Öğretmen hizmet-içi eğitimin bu konuda büyük rol alması 

gerekmektedir.  

Öğretmenlerin dijital yetenekleri güçlü olduğunda çocuklar için de bu yeteneklerin kazanılmasında 

önemli bir fırsat olacaktır.  

Toplumsal olarak da bu yeteneğe ihtiyaç vardır. Eğitim materyallerinin kullanılması, çeşitliliğin ve 

niteliğin sağlanması için bilgi iletişim teknolojisi bir araçtır.  

Yerel bilgi iletişim altyapısının okullarda donatılması gerekmektedir. Altyapısı olmadan mümkün 

değildir.  

Avrupa Komisyonu eğitim paydaşlarının yer alacağı bir iletişim teknolojisi platformu oluşturacaktır. 

Böylece AB üyesi ülkelerde eğitim kurumlarının gönüllü öğretmenler aracılığıyla Bilgi iletişim 

teknolojisi ağının oluşması için çalışmaları teşvik edilecektir.  

Öğretmen Sendikaları sürdürülebilir Bilgi İletişim Teknolojisi kullanımına nasıl katkıda bulunabilir? 

Kapasite gelişimine nasıl katkıda bulunabilir? 

Altyapının oluşmasında nasıl katkıda bulunabilir? 



Öğretmen yeterliliğini nasıl teşvikte bulunabilir? 

Komisyon tarafından eğitim paydaşlarının oluşturacağı platforma öğretmen sendikaları katılmak 

istiyor mudur? 

Avrupa Komisyonu ETUCE’yi sosyal ortak olarak görmektedir. Bu nedenledir ki Avrupa Projelerine 

destek vermektedir.  

Okulların gelişmesine nasıl katkıda bulunabilliriz? 

1. Okulların adım adım geliştirilmesi 

 Öğretmen eğitiminin bilgi iletişim teknolojisine yer vermesi gerekiyor. Öncelikle öğretmenin 

bu konuda bilgi sahibi olması, velilerin de buna önem vermesi artıdır.  

 Öğretmen sendikaları bilgi iletişim teknolojisinin önemini okul düzeyinde gündem yapmalıdır.  

 Teknolojiyle ne yapmak istiyoruz sorusunu sormamız gerekiyor.  

Kazanılmasını istediğimiz temel yeteneklerin tanımlanması ilk adım olarak belirlenebilir.   

Öğretmenler için Bilgi Teknolojisi çerçevesi vardır. Bu çerçevede öğretmenin bu alanda elde 

etmesi gereken temel yeteneklerin tanımı vardır.  

İhtiyaçların belirlenmesinde öğrencileri de dinlemek yararlıdır. Ne öğrenmek istiyorlar? 

Beklentileri nelerdir? Öğrencilerin eğitimdeki taleplerinin de değerlendirilmesi gereklidir, 

istekleri göz ardı edilmemelidir.  

Kendi öğrenmelerinden sorumlu olan, kendini eğitimin içinde gören, ihtiyaçlarının karşılandığı 

bir eğitim olan sistemlerde öğrenciler daha verimli olabileceklerdir. Bu nedenle öğrencilerin 

sesine kulak verilmelidir. Bu eğitimi de geliştirebilecektir.  

Gayrı resmi eğitim ortamları da okul eğitimine katkıda bulunabiliyor. Okul ve okul dışı 

öğrenme ortamları arasında bir bağ olabilmelidir.  

Teknolojinin tehlikellerinin de farkında olmalıyız. Taciz ve tehlikeli durumlar da söz 

konusudur. Bu nedenle güvenli internet ve teknoloji kullanımı için çalışmalar yapılmalıdır.  

Online platformlarla öğretmenler arası materyal ve bilgi paylaşımı sağlanabilir, olumlu, 

olumsuz deneyimler meslektaşlar arasında tartışılabilir.  

Tüm öğretmenler eğitimde teknoloji kullanmaları için nasıl teşvik edilebilir? Okul 

yöneticilerine bu konuda büyük görevler düşmektedir. Her öğretmenin düzeyi aynı 

olmayabilir.  

Öğretmenlere pedagojik rehberlik yardımı okullarda nasıl sağlanabilir? Aynı branştan 

öğretmenler arasında bu pedagojik rehberlik danışmanlığı kurulmalıdır.  

Öğretmen nitelik aranmasında artık bilgi iletişim teknolojisi bilgisi ve yeterliliğine bakılması, 

bir kriter olarak konması önemlidir. Bu artık bir ihtiyaçtır, bu yeteneğe sahip öğretmenler 

artık atanmalıdır, göreve başlamalıdır. Var olan öğretmen ise eğitilmelidir.  



Soru Cevap: 

Almanya Öğretmen Sendikası:  Bilgi İletişim Teknolojisi kişisel bir ihtiyaç da olmuştur. 

Kimyada Bilgi İletişim Kullanımı sorusu sorulmaktadır. Öğretmenler derslerini hazırlamada 

temel olarak teknolojiden yararlanıyor. Bazen teknolojinin kullanım oranı yaşla bağlantılıdır. 

Fakat kullanılabilecek metotlar için danışmanlık almaları, eğitilmeleri gerekiyor. Bunlar için bir 

platform oluşturulması gerekmektedir.  

- Öğretmenlerin yaşa bağlı teknoloji kullanımı değişkendir. Genç öğretmenler teknolojiyi daha 

fazla kullanmaktadır. Öğretmen ne öğretmek istiyor, öğrenci ne öğrenmek istiyor? Bunun için 

ise hangi araçları kullanacağım? Elimdeki imkânlar nelerdir? En iyi yöntem hangisidir?  

ELFE Projesine benzer bir inisiyatif görmekteyiz. Bilgi İletişim Teknolojisinin eğitimde 

kullanılması için Avrupa Komisyonunun girişimi de önemlidir. Yetişkin eğitiminde kullanımı, 

orta ve ilkokul düzeyde kullanımından fayda sağlanmalıdır. Eğitim sistemi ayrıca bir öğrenciye 

nasıl davranması gerektiğine de odaklanmalıdır. Kişisel gelişim de önemlidir. Bunu gözardı 

etmemeliyiz. Sosyal yeteneklerin de öğrenciye kazandırılması gerekmektedir.  

İspanya Öğretmen Sendikası:  Farklı öğretmen sendikalarından temsilciler bu konferansa 

katılmıştır. Herkes burada bilgi iletişim teknolojisinin önemli olduğundan hemfikirdir. 

Eğitimcilerin de eğitilmesi bu konuda önemlidir. İspanya’da eğitim bakanlığı okullarda 

bilgisayar laboratuarları oluşturmuş, akıllı tahtalar ile donatmıştır. Fakat öğretmenler akıllı 

tahtaları nasıl kullanabilecekleri konusunda eğitilmemiştir. Sadece donanım sağlamak yeterli 

değildir. Donanımı nasıl kullanabilecekleri de öğretmenlere eğitim aracılığıyla öğretilmelidir. 

Diğer yandan öğrencilerin teknolojiyi yaygın kullanması tehlikeli olabilir. Cep telefonları 

yaygınlaşmıştır. Öğrenciler Öğretmenleri kayıt ederek onları taciz edebiliyor. Bu tehlikeli bir 

hal almıştır.  

Fransa Öğretmen Sendikası: Bilgi iletişim teknolojisi bir araç olmalıdır, tamamen eğitimi 

şekillendirmemelidir. Erken okul terkini önlemede bir araç olabilir, eğitimde kalmaları için 

teşvik teşkil edebilir. Dijital teknikler bir yana, pedagojik yeteneklerin de geliştirilmesi 

önemlidir. Elde edilen dijital araç ve kaynakların öğretmenler tarafından elenmesi 

gerekmektedir. Dijital araçların kullanılması için öğretmenin belli bir kapasitesi olmalıdır, 

fakat pedagojik yeterlilikle bu araçlar kullanılmalıdır. Öğrenciler bilgileri faydalı bulmalı, 

anlamlı görmelidir. Elde ettikleri bilgileri nasıl kullanabileceklerini bilmelidirler.  

 

Frank Scholten - Hollanda NHL Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi ve 

Asistanı Sunumundan Notlar 

 -  Hollanda Örneği   - 

“Benim Okulum Ağı” örneği olumlu bir örnektir . Bilgi İletişim alanında da çalışıyorum. Eğitim 

için tasarlanmış bir ağ için çalışıyorum “Benim Okulum Ağı”  

NHL Üniversitesinde öğretmen eğitiminde erken okul terkinin nasıl engelleneceği konusu 

bulunmuyor fakat öğrencilerin ihtiyaçlarının nasıl belirleneceği ve bilgi iletişim teknolojisi 



hakkıında öğretmen adayları eğitilmektedir. Kendi derslerinin hazırlanmasında Bilgi İletişim 

Teknolojilerini nasıl kullanabilecekleri konusunda eğitim almaktadırlar.  

Hollanda’da Bilgi İletişim Teknolojisi yetenekleri için belirli kriterler tanımlanmıştır. Modern 

öğretmen tanımı yapılmıştır.  

Öğretmenler için 5 yetenek alanı  

1- Mesleki Davranış 

2- Araçların Kullanımı Yeteneği 

3- Bilgi Araştırma Yeteneği 

4- Genel Pedagoji 

5- Tasarlama ve Geliştirme 

Her öğrencinin Bilgi iletişim Teknolojisi Yetenek Portfolyosu olmalıdır. Eğer bu portfolyo 

tamamlanmazsa öğretmen adayı staj alma hakkına sahip olamaz 

Benim Okulum Ağı öğretmenler arasındaki bilgi alışverişini sağlamaktadır. Hem ulusal hem de 

uluslar arası bir ağdır. Öğretmenler hem diğer okullarla iletişim kurabiliyor hem de farklı 

ülkelerden okullardan öğretmenlerle iletişim kurabilmektedirler. Eğitim için bir Facebook 

olarak tanımlayabiliriz. Sosyal bir ağdır. Öğretmenlerin de kontrolüyle öğrenciler de bu ağa 

katılabilirler. Basit ve kullanışlıdır. Dünyaya açılan eğitim penceresi olarak da tanımlayabiliriz. 

Herkesin kişisel profili vardır. Ağa üye olmak için sitede başvuru formu vardır. Bu başvuru 

sonrasında kullanım adı ve şifresi veriliyor.  

Ağın Faydaları:  

 Evrensel vatandaşlık  

 Dil yeteneklerinin gelişimi 

 Öğretmen adaylarının pedagojik yeteneklerini geliştirme fırsatı, hedef kitleleri olan 

öğrencilerini tanıma olanağının yaratılması 

www.myschoolsnetwork.com 

Hollanda örneği: www.hondsrugcollege.nl, www.pulseon.nl  

 

 

 

 

 

http://www.myschoolsnetwork.com/
http://www.hondsrugcollege.nl/
http://www.pulseon.nl/


Jose Antonio de Sousa Ortaokul Müdürü Sunumundan Notlar  

- Portekiz Örneği-  

1972’de kurulmuş ve 2008’de yenilenmiş bir okuldur.Her sınıfta internet vardır. Bilgi İletişim 

Teknolojisi Donatılmıştır.  

50 yaş üzeri öğretmenlerin teknoloji ile eğitim vermesinde sıkıntılar yaşanmıştır. Bilgi İletişim 

Teknolojisinin önemi öncelikle bu öğretmenlere tanımlanmalıdır. Bir çekirdek grup öğretmenle eğitim 

sağlanmıştır. İlk adım olarak belli bir öğretmen grubu ile başlanmış sonra bu eğitim 

yaygınlaştırılmıştır. İlk başta bu konuda gönüllü eğitim almak isteyen öğretmenler ile başlanmıştır. Bu 

konuda öğretmenler deneyimlerini paylaşmaya başlamıştır. 

Öğretmen ve Öğrencileri yeni eğitim ilişkisine nasıl dahil edebiliriz? Okullarda hem öğretmen hem de 

öğrencilerin birlikte kullanabileceği bilgisayar ve internet sınıflarının oluşturulması. Sadece 

öğretmenlerden oluşan eğitim platformlarının kullanılmaya başlanması sağlanmıştır. Sınıflarda 

uygulanan olumlu çalışmaların paylaşılması yararlı olmuştur. 

Bilgi İletişimi Teknolojisi kullanımı ile öğrencilerin erken okul terkini nasıl engelliyoruz? 16/18 yaş 

arası gençlere temel bilgisayar kursları verilmektedir. Bilgisayar ve multi medya eğitimi ortaeğitimde 

ders olarak öğretilmektedir. Öğretmenlere meslek gelişimleri için eğitim sağlanmaktadır. 7. ve 12. 

Sınıfa kadar öğrencilere teknoloji kullanımı yaygın olarak öğretilmektedir. Her sınıf için 15 tablet 

sağlama hedefimiz vardır.  

Ne elde edildi? 

Tüm öğretmenlerimiz devamlı olarak sınıflarında bilgisayar kullanmaktadır 

Birçok öğretmen sınıfta öğrencileri ile kaynakları paylaşmaktadır 

 

 

Proje Uzmanı Gunter Catlaks- Proje Bulguları ve Verileri – Sunumundan Notlar  

ELFE – ESL Proje tasarımı ve bulguları 

Bu çalışmanın hedefi üç temel düzeyde erken okul terkinin engellenmesi için bilgi iletişim 

teknolojisinin araç olarak kullanılmasıydı. Politika geliştirmek için öğretmen sendikalarına kılavuzluk 

etmek hedeflemiştir.  

Teorik olarak olumlu deneyimlere bakarak diğer ülkeleri bu alanda çalışmayı teşvik etmek 

hedeflenmiştir.  

Bilgi İletişim Teknolojisi yeteneklerinin temel olarak kazanılması için ülkelerin neler yaptıklarını 

öğrenmek ve olumlu deneyimlerden ilham almak için çalışılmıştır.  

Bilgi iletişim teknolojisi, öğrencilere eğitimlerinin devamı için motivasyon sağlamaktadır.  

Öğretmenlerin elde etmesi gereken temel yeteneklerin tanımı yapılmıştır. 



Öğrencilerin beklentileri ve verilecek eğitim içeriği arasındaki bağı güçlendirmek önemlidir.  

Bilgi iletişimi aracılığıyla eğitim paydaşlarının bilgi alışverişinde bulunması ve ağların kurulması 

Veriler nasıl elde edildi: Öğretmen mülakatları, anketler ve araştırmalardan elde edilen bilgiler. 

Vaka Çalışmaları: Danimarka, Portekiz, Yunanistan, Azerbaycan ülkelerinde yapılmıştır. Bu ülkeler 

sistem ve durum açısından tamamen değişkendir.  

Özet Bulgular: 

 Teknoloji bazı ülkelerde zaten yaygın olarak kullanılıyordu 

 Teknoloji kullanımı bölgesel olarak her ülkede değişkendi 

Teknolojinin kullanımı neden ihtiyaç haline gelmiştir sorusunu sormamız gerekmektedir: (farklı 

öğrenme yeteneklerine cevap verilebilmesi, farklı sosyal arkaplandan gelen öğrencilere eşit 

olanakların sağlanması, akademik standartların yükseltilmesi) 

Bilgi İletişimi Teknolojisi – Gözlem 

 Öğretmenler arası bağı güçlendiriyor 

 Değerlendirme konusunda zorluklar yaşanabiliyor 

 %20 oranında erken okul terkini önlediği görülmektedir.  

 Teknoloji tamamen çözüm üretmiyor fakat olumlu bir etki ve araç olarak kullanılabilir.  

 İçerik olarak verimli kaynaklar kullanılmalıdır. 

 Nasıl öğretildiği önemlidir! Bilgi nasıl öğretiliyor? Bilginin aktarılması yöntemleri için pedagojik 

eğitim şarttır. Müfredat da önemlidir. Yoğun bir müfredat olmamalıdır.   

 Verilmek istenen en önemli mesaj: önemli olan pedagojidir, ihtiyaca göre en iyi yöntemi – 

metodu kullanabilmektir.  

 Bilgi İletişimi Teknolojisi = Yeni pedagojiler: Öğrenci merkezli – motivasyon sağlanması – 

hayatta kullanılabilir yeteneklerin kazandırılması – çerçevenin / terminolojinin uygun olması – 

öğretmen eğitiminin ihtiyaca ve talebe uygunluğu – olumlu deneyimlerin kazandırılması – 

öğrencilerin katılımının arttırılması – sonuç olarak ise Erken Okul Terkinin önlenmesi  

 Öğrenciler kendi eğitimlerinden sorumlu olursa, kontrolünü kendileri de yaparsa başarıları 

artabiliyor, bu konuda İskoçya örneği olumlu bir uygulama olarak görülmektedir.  

 Tek bir strateji yoktur. Ülke ihtiyaç ve durumuna göre bu değişkendir. Yeni stratejilerin 

geliştirilmesi önemlidir.  

 

 



ESTU, Avrupa Öğrenci Sendikaları Federasyonu: 

Bilgi İletişim Teknolojisi ancak kapsamlı programlar eşliğinde kullanılırsa yararlı olur. 

Bilgi iletişimi ancak öğretme ve öğrenmeye yardımcı olabilir, fakat tüm işi yapamaz. Kapsamlı 

programlarla öğrenme zorluğu çeken öğrenciler farklı şekillerde öğrenebilir. Öğretmenler 

bilgi iletişimi hakkında eğitilmelidir.  

 

Nora Kleibel – Avrupa Okulları Öğrenci Sendikaları Organize Bürosu (OBESSU) Kurul üyesi 

Sunumundan Notlar 

Erken okul terki ile mücadele ederken öğrencinin sosyal ve ekonomik arka planını göz 

önünde bulundurmak gerekmektedir. Teknoloji sadece bir araçtır. Teşvik amacıyla teknoloji 

kullanılabilir. Öğrencilerin farklı öğrenme şekilleri aslında olumlu bir özelliktir, farklı 

karakterler ve öğrenme şekilleri sınıfa renk katabiliyor. Her birey farklıdır ve bu bireylerin 

ihtiyaçlarına cevap vermemiz gerekiyor. Öğrencilerin bir sesi olmalıdır, ne istediklerini 

duyurmalıdırlar. Toplumun bir parçası oldukları gerçeğiyle hareket edilmesi gerekmektedir. 

Mesleki Eğitim erken okul terkine alternatif olarak görülüyor. Mesleki eğitim sihirli bir çözüm 

değildir. İkinci sınıf bir eğitim olarak görülmemelidir. Mesleki eğitim sonrası eğitimlerine 

devam etmek isteyen öğrencilere yüksek eğitim sağlanmalıdır. İnteraktif öğrenci merkezli 

eğitim için teknoloji kullanımı bir araçtır. Yeni teknolojilere ayak uydurabilmek için 

öğretmenin de eğitilmesi önemlidir. Bilgi iletişim teknolojisi ile öğrenci eğitiminden 

sorumluluk sahibi olur ve kendini okul sıralarında sınırlamaz.  

 

Azerbaycan, Okul Müdürü Almaz Asgarova Sunumundan Notlar  

Ekonomik kaynaklar aracılığıyla bilgi iletişim teknolojisi donanımı okullara sunulmuştur. 

2005-2007 yılları arasında Azerbaycan hükümeti “ 1 öğrenci bir laptop kampanyası” 

başlatmıştır. Hem okul hem de evde kullanabilecekleri laptoplar öğrencilere alınmıştır. E-Okul 

projesinde öğretmenler elektronik ortamda elektronik yoklama, puanlama ve müfredat 

programına sahiptir. Teknoloji yardımıyla öğretmenler daha interaktif ders verebilmektedir. 

Her branşta teknoloji kullanımıyla ders verilebilmektedir. Öğrencilerin yaratıcılığı teşvik 

edilmektedir. Erken okul terki ile mücadelede öğretmen devamsızlığın tespitini daha kolay 

yapabilmekte, öğrenci kaybedilmeden harekete geçilebilmektedir. Devamsızlığın nedenine iyi 

bakmak gerekiyor. Başarısızlık, ailesel dezavantajlar, sosyal davranış bozuklukları erken okul 

terkinin nedenleri arasında yer almaktadır. Yaşam boyu eğitim için temelin oluşturulmasında 

teknoloji büyük rol oynamaktadır. Elektronik yoklama ve puanlama sistemiyle aileler de 

çocuklarının durumunu daha kolay öğrenebiliyor.  

 

 

 

 



Bertel Pedersen, Danimarka Okul Müdürü Sunumundan Notlar  

1.350 öğrencisi vardır. FAG Projesi 2010-2012 yıllarında yürütülmüştür. Öğretmenler 

araştırmacıların verileri ve gözlemlerine daha kolay ve hızlı erişebilmiştir. Proje büyük ses 

getirmiştir. Bilgi iletişimi teknolojisinin 2015 yılına kadar daha da yaygınlaştırılması için 

proje geliştirilmektedir.  

 

Anders Bloch, Danimarka Okul Öğretmeni Sunumundan Notlar  

Bilgi iletişim teknolojisi öğretmenler için ve öğrenciler için ilk etapta karmaşık olabiliyor. Fakat ilk 

olarak öğretmen bu konuda eğitilmelidir. Çok farklı öğrenen öğrencilerle karşılaşıyoruz. Bilgi 

iletişim teknolojisi öğrenciye öğrenmesinde büyük motivasyon sağlayabilmektedir. Bilgi İletişim 

Teknolojisi hem motivasyonu hem de yaratıcılığı teşvik etmektedir.  

 

Fransa Öğretmen Sendikası: Ulusal düzeyde mücadele edebilmek için okul düzeyinde destek 

almamız gerekiyor. Erken okul terkine karşı mücadele şekilleri belirlenmelidir. Tüm eğitim 

paydaşlarını bu sürece katmamız gerekiyor.  

Bilgi iletişim teknolojisinin kullanımı ülkeden ülkeye değişmektedir. Öğretmen bu teknolojinin 

kullanımının faydalı olacağına inanmalıdır. Öğretmenler sınıf yoğunluğundan şikayet etmektedir. 

Bilgi iletişim teknolojisi sorunlarına çözüm olabiliyor.  

Bu teknolojinin pahalı olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Kitaplar da pahalı olabiliyor. Bu 

konuda öğretmen sendikaları velilerin de desteğini alarak eğitim materyallerine verilen paranın 

düşürülmesi için mücadele etmelidir.  

Öğretmenler müfredatın kitaplarını kullanışlı bulmalıdır, çünkü aksi takdirde öğretmenler kitapları 

kullanmak istemeyecektir.  

Herkese eşit eğitim temelinde bu projemizi yürüttük. Elde edilen kılavuzun öğretmen sendikaları 

tarafından benimsenmesi ve uygulanmasını ümit ediyoruz.  

Öğretmen sendikaları hükümetlerle büyük sorun yaşadığını biliyoruz. Eğitime yatırım kriz bahane 

edilerek kesilmiştir. Herkese Nitelikli Eğitim kampanyasının temel hedefi ve verilmek istenen 

temel mesaj hükümetlere eğitime gerekli yatırım yapmaları yönündedir.  

 

 

 

 

 

 



Temel Mesajlar 

 Erken okul terki karmaşık bir sorundur ve ele alındığında ailesel sorunlardan 

kaynaklanabileceği bilinciyle hareket edilmesi gerekmektedir. Sosyal ve ekonomik 

sorunlardan kaynaklanan bir sorun olabiliyor. Öğretmenler bu süreçte önemli bir rol 

oynamaktadır. Sorunun tespiti önemlidir. Öğretmen ve okullara bu yönde destek gösterilmesi 

gerekmektedir.  

 Uzun vadede siyasi ve maddi bir çalışma gerektirir. Siyasi gündemin başında tutmak için çok 

çaba harcanmaktadır.  

 Erken okul terki oranını azaltmak için öğrenci merkezli eğitim sistemine geçiş yapılması 

gerekmektedir.  

 Sürdürülebilir ulusal politikaların üretilmesi şarttır.  

 Teknoloji için okullarda donanım önemlidir. Bunun için de maddi kaynak gerekmektedir. 

 Erken okul terki olmadan öğretmen tehlikeyi tespit edebilmeli, öğretmen gerek velilerle 

gerekse öğrenci ile birebir iletişime geçmelidir.  

 Öğretmenler profesyonel destek alabilmelidir. Pedagojik desteğe ihtiyaç duyulmaktadır, bu 

nedenle bu süreçte öğretmen yalnız bırakılmamalıdır.  

 Farklı eğitim paydaşlarının işbirliğiyle mücadele mümkündür.  

 Okullarla işbirliği yapılarak uzmanlar tarafından yardım alınmalıdır. Gerek psikolojik, gerekse 

diğer alanlarda uzmanlar okullara erken okul terki konusunda teorik destek vermelidir.  

 Siyasilerle ulusal düzeyde bu konuda sosyal diyalog aracılığıyla taleplerimizin desteklenmesini 

istemeliyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETUCE Bilgi İletişim Teknolojisi Kullanım Kılavuzu 

 

AB 2020 Stratejisi öncelikleri: erken okul terkini %10’un altına çekme ve 30-34 yaş arası yetişkinlerin 

üçüncü düzey eğitimlerini %40 oranında arttırmak. 

Proje kılavuzu hedefleri:  

 Bilgi İletişim Teknolojisi aracılığıyla öğrenmeyi teşvik etmek, okul terkine potansiyel 

öğrencilerin motivasyonunun bilgi iletişim teknolojisinin pedagojik kullanımıyla okula geri 

döndürülmesi için somut yöntemlerin tanımlanması. Bu sadece kemer sıkma döneminin 

üstesinden gelmek için değil, yüksek nitelikli eğitim hedefine ulaşmak için de temel bir 

unsurdur.  

 Öğretmen sendikalarının önemli rolü göz önünde bulundurularak projenin kılavuz maddeleri 

öğretmenlerin sınıf ortamında elde etmeleri gereken bilgi iletişim teknolojileri yeteneklerinin 

belirlenmesini, ayrıca öğretmenlerin öğrencilerinin evdeki deneyimleri ve öğrendikleri ile 

zorunlu eğitimde öğrendikleri arasındaki köprünün Bilgi İletişim Teknolojisi aracılığıyla 

sağlanmasını hedeflemektedir.  

 Eğitimde bilgi iletişim teknolojisinin sihirli bir deynek olmadığı gerçeğiyle hareket edilerek 

bunun sadece erken okul terkini önlemede bir araç olacağı bilinmelidir. Sadece motivasyonu 

sağlayacak, çağdaş topluma sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak yetiştirilmelerinde gerekli 

yetenekleri kazanmalarında bir araç olacaktır.  

 Bu doküman her ülke için aynı çözüm yöntemini önermemektedir. Bunun yerine bu kılavuz 

eğitimde bilgi iletişim teknolojisinin verimli kullanımı ve erken okul terkini önlemede sadece 

yardımcı ve destek amaçlı bir araç olarak ele alınmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KILAVUZ 

Hareket için üç temel düzeyi kapsamaktadır (Avrupa düzeyinde, ulusal düzeyde öğretmen 

sendikaları ve okul/yerel düzeyde)  

- Öğrencilerin farklı ihtiyaçları, arkaplanları, motivasyonları ve ilhamlarına cevap vermek 

amacıyla daha öğrenci merkezli olunması 

- Gayrı resmi öğrenme şekillerinin bilincinde olmak, online araştırma, sosyal ağlar ve 

kullanıcılar tarafından oluşturulan bilgi ağları 

- Öğretmenlerin pedagojik yetenek ve deneyimleri ile modern bilgi iletişim teknolojisini 

ilişkilendirmek 

- Tanımlanan hedeflerde farkındalık yaratılması için model ve pedagoji tekniklerinin 

geliştirilmesi 

- Bilgi iletişim teknolojisinin kullanımında pedagojinin sağlanmasına yönelik öğretmenlere 

profesyonel gelişimin oluşturulması 

- Böylesi yaklaşımların faydalarını ve neticelerini yaymak amacıyla stratejik projelerin 

geliştirilmesi ve yürütülmesi 

 

Avrupa Politikası Düzeyinde pratik uygulama kılavuzu 

Avrupa düzeyinde temel hedef AB 2020 Stratejisinin eğitimde elde edilmek istenilen hedefler 

doğrultusunda 21. yy yeteneklerinin kazandırılması ve %90 öğrencinin lise eğitim düzeyini 

tamamlamasının garantisinin sağlanmasıdır. Eğitimde bilgi iletişim teknolojisinin kullanımının 

yaygınlaştırılması için ve erken okul terkinin önlenmesi için hükümetler nitelikli eğitime 

yatırım yapmalıdır. Sürdürülebilir, kalıcı nitelikli eğitim ancak yeterli maddi katkıyla 

mümkündür. Altyapı, öğretmen eğitimi ve öğrenme materyallerinin yeterli olmasıyla ancak 

yüksek nitelikli bireyler gelecek için yetiştirilebilir.  

Bunun için gerekli olan unsurlar: 

 Avrupa eğitim paydaşları arasındaki diyaloğu teşvik etmek, eğitimde sosyal ortaklık sağlamak 

 Kalıcı interaktif öğrenci merkezli öğrenme üzerine stratejik yaklaşım ve projelerin 

geliştirilmesi, böylece erken okul terkinin önlenmesi 

 Milli müfredat ve değerlendirme mekanizmasının çerçevesinin geliştirilmesiyle verilen 

eğitimin uygunluğunu arttırmak ve motivasyonu sağlamak 

 Teknoloji kullanımıyla öğrenme ve öğretmen için pedagojik bir çerçeve oluşturmak, böylece 

performansın arttırılmasını sağlayacak yeni metotları geliştirmek.  

 Pedagojik metotların geliştirilmesi için araştırmalar yapmak 



 Olumlu deneyimlerin paylaşılabileceği ve yeni pedagojik metotların geliştirilebileceği bir 

çerçeve oluşturmak 

 

Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Kılavuzluk 

Ulusal düzeyde eğitim yetkililerinin eğitim kurumlarında Bilgi ve iletişim teknolojisinin pedagojik 

olarak kullanılması için uygun koşullar sunmaları gerekmektedir. Eğitimcilerin, öğretmen 

sendikalarının, okul yöneticilerinin erken okul terkini önlemek için ortak bir anlayış ve ortak 

inisiyatifler almalarıni sağlamak amacıyla eğitim paydaşlarının sosyal diyalog kurmaları esastır. Bu 

nedenle okul düzeyinde çalışmalar,  genel ulusal eğitim planlamasıyla desteklenmelidir. Yapılacak 

araştırmalardan elde edilecek bilgiler aynı zamanda okullar ve öğretmenlerin hizmetiçi eğitimleri 

arasındaki bağı oluşturacak ve okul düzeyindeki sorunlara cevap verebilecektir.  

Öğretmen sendikalarına önerilenler: 

 Eğitim yetkilileri ile aktif şekilde diyalog içinde olunması, böylece istenilen stratejik yaklaşımın  

bilgi iletişim teknolojisinin pedagojik kullanımı açısından oluşturulması 

 Erken okul terkinin eğitim alanında sosyal diyalog gündeminde olması. Burada öğrencilerin 

kültürel ve sosyal arka planlarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Öğrencilerin ilgilerini 

arttırmak için öğretim materyallerinin uygunluğu. Bu nedenle ortadüzey eğitimini 

tamamlamayan yetişkinlere özel materyal geliştirilmelidir.  

 Bilgi ve İletişim Teknolojisini de kapsayacak müfredat değişimi önerilerinde sendikaların yer 

alması, müfredatların öğrenci merkezli olmasının sağlanması 

 Bilgi İletişim araçlarının güncelliğini koruması, gerekli altyapının sağlanması 

 Bilgi iletişim teknolojisinin pedagojik olarak kullanılması için olumlu deneyimler hakkında 

daha derin araştırmaların yapılması, böylece pedagojik araştırma, Bilgi iletişim teknolojisi 

eğitiminin günlük hayata ve okul düzeyinde köprü oluşturulması.  

 Hem öğretmenlerin, hem de okul liderlerinin hizmet-içi eğitiminde ve devamlı mesleki 

eğitimin geliştirilmesinde bilgi iletişim teknolojisinin ele alınması  

 Öğrenim konusunda öğretmenlerin temel bir rol oynadığı hakkında farkındalığın arttırılması.  

Esas uygulamaya koyacak olan öğretmendir bu nedenle öğretmenlerin görüşleri göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 Bilgi İletişim Teknolojisi öğretim materyallerinin oluşturulmasında öğretmen ve öğretmen 

sendikalarının bu süreçte yer almalarının ve destek vermeleri. Eğitim materyallerinin 

elektronik ortamda geliştirilmesi için ve farklı öğrenen öğrencilere de hitap etmesi için 

çalışılması.  

 Erken okul terki riski ve potansiyel öğrencilerin erken tesbit edilmesi için öğrenci yönetim 

sisteminin teşvik edilmesi. Okulların desteklenmesi için yerel toplum ve velilerin de sürece 

dahil edilmeleri için metodların gelişimi.  



Kullanım Kılavuzunun Uygulanmasında Karşılaşılabilecek Sorunlar: 

Öğretmenlerin Bilgi İletişim Teknolojisi materyalleri geliştirmesi büyük uğraş 

gerektirmektedir. Bu nedenle uzmanlar ve akademizyenler tarafından bu materyaller 

hazırlanmalıdır.  

Sendikalar kılavuzu uygulamaya koymak için teşvik edilmelidir.  

Sendikalar erken okul terki ile mücadele etmeli, taleplerde bulunmalıdır.  

Faydalı dökümanlar sendikalar tarafından üyelere sunulmalıdır. Bunun bir yöntemi de 

sendikaların web sitesi aracılığıyla olabilir.  

Erken okul terkinin neticeleri ailelere anlatılmalıdır.  

Aile birlikleri ve diğer birlik/kurumlarla sendikalar işbirliği yapabilmeli, diyalog içerisinde 

olunmalıdır. 

Erken okul terki sorunu hakkında farkındalığı arttırmamız gerekmektedir, bu konuda 

sendikaların rolü önemlidir.  

Bilgi iletişim teknolojisi bazen okullarda donanımı olsa da öğretmenler tarafından 

kullanılmıyor. Gerekli eğitim öğretmenlere verilmeli ve bilgi iletişim donanımı en verimli 

şekilde kullanılmalıdır.  

Bilgi iletişim teknolojisi bir araç olarak kullanılmalıdır. Öğretmen kendi pedagojik bilgisiyle bu 

donanımı birleştirmelidir.  

Fakir ailelerin çocukları erken okul terkine daha fazla eğilim göstermektedir. Bu nedenle bu 

çocuklar okulu terketmeden önlenmelidir.  

Sendikalar üyelerine bilgi iletişim teknolojisinin önemi hakkında bilgi sağlayabilir, kullanımını 

teşvik edebilir.  

Sendikalar eğitimdeki diğer paydaşlarla erken okul terki hakkında konferans organize edebilir, 

böylece bu konu gündeme alınarak mücadele şekilleri tartışılabilir. Bunun liderliğini öğretmen 

sendikaları yapmalıdır.  

Farkındalık yaratmak amacıyla öğretmen sendikaları bu konuda kampanya başlatabilir, bu 

kampanya okul düzeyinde de yapılabilir.  

2014 Avrupa parlamenterleri seçimi yapılacak, bunu fırsat bilerek öğretmen sendikaları 

taleplerinde erken okul terkini önleme konusunu gündeme getirebilir.  

www.elfe-eu.net  kullanım kılavuzu ELFE projesi (Bilgi İletişim Teknolojisinin Eğitimde 

Kullanılması Projesi) 

 

 

http://www.elfe-eu.net/

