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Preface

PREFACE
Throughout history, effects of technology as innovation have been a
constant topic of discussion resulting in the emergence of various predictions.
While the determinists, stipulating a direct cause and effect relationship
between technology and life; the instrumentalist arguing that technology is a
mere tool whose effect is shaped by humanity; optimists, pessimists; radicals
and liberals have been taking part in discussions from their own perspective,
technology has advanced and will continue to advance. In this book, the
relationship between technology and education and the integration of
information and communication technology (ICT) into learning and teaching
are being regarded from an optimistic and instrumentalist perspective.
Integration of ICT into learning and teaching is a dynamic, complex and
multi-dimensional process. This multidimensionality can be discussed under
three general fundamental titles as (i) the system; (ii) the individual; and (iii)
the technology. The primary components of the system dimension are country
policies, educational policies, technological policies, the education system, the
school based technology plans, the curriculum, professional development and
teacher education. Moreover, the components of the individual dimension are
technological awareness of the participants (family, student, teacher, manager,
etc.), their knowledge, self-efficacy, self-regulation skills, and their pedagogical
beliefs. Finally, the components of the technology dimension are devices and
processes used in data collection, analysis, reporting, and transfer or sharing of
data. Therefore, to have a complete understanding of ICT integration in the
learning and teaching process it is necessary to consider all dimensions
(system, individual and technology) and their interaction with each other.
This dynamic multi-dimensional nature requires an explanation on what
the integration process entails. The rapid change in technology, the need for
manpower to utilize this technology and the lack of education and technology
policies which can compete with such rapid change across countries, have
created an understanding of prioritizing hardware in education systems.
However, access to ICT has failed to produce effective utilization of ICT for the
learning and teaching process; which -in return- sparked discussions on how
and why there can be benefit from ICT in the process of teaching and learning,
rather than just enabling access to ICT. The integration process has therefore
begun to ground itself with a dimension on support in student learning.
Both practice and the theoretical framework were taken into
consideration in the process of designing this book. The chapters, while
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including relevant fundamental approaches to the integration process, also
aim to create a connection between practice and theory through sample
studies. The Turkish authors of the book consist of academics who have
completed their graduate studies at Hacettepe University, Computer Education
and Instructional Technologies department, taken classes on ICT integration,
conducted thesis studies or are currently involved in this area. The chapters of
the Turkish authors are also provided in Turkish, as well as in English, so as to
reach a larger audience and to contribute to the Turkish literature. The book
consists of 12 chapters. The chapters cover the integration process in terms of
the system, the individual, and the technology in theory and practice, viewed
from an integrated standpoint.
The meaning of “innovation” in terms of the innovation process in
education and technology may be answered through the questions: “what sort
of human, what sort of society, what sort of world”. While the answers to
these questions are directly related to the education policies of the state, they
do not constitute the fundamental area of the integration process. This being
said, the answer to the question, “why use technology in the learning-teaching
process” is directly related to the integration process. The reasons for needing
integration must be considered together with the system and the individual
dimensions. While ICT integration is valuable for achieving 21st century skills
and supporting achievements in the learning program in terms of the system
dimension, it also plays a role in expressing individual differences and varieties,
and developing recognition and acceptance in terms of the individual
dimension. The way this could be achieved is directly related to the
government, education and technology policies. The need for policies aiming
to reduce the digital divide and create equal opportunities, starting from
vulnerable groups must also be stated. However, in addition to this, the
implementers, researchers, and other members of education can enable ICT
integration in the learning and teaching process by taking active role through
consideration of the components mentioned above.

Yasemin KOÇAK USLUEL
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SUNUŞ
Bir yenilik olarak teknolojinin, tarihsel süreçte gelişimi ve etkileri ile ilgili
süregiden tartışmalarda çeşitli öngörüler ortaya konulmuştur. Teknolojinin
yaşam üzerinde bir neden sonuç ilişkisi içinde doğrudan etkisi olduğunu
savunan deterministler; sadece bir araç olduğunu, bu aracın etkisine insanlığın
karar verdiğini savunan enstrümentalistler; iyimserler, kötümserler; radikaller,
liberaller bu konu üzerinde kendi perspektiflerinden tartışmayı sürdürürken,
teknoloji gelişmeye devam etmiştir, etmektedir. Bu kitapta eğitim ve teknoloji
ilişkisi iyimser ve enstrümentalist bir persfektiften, Bilgi ve İletişim
Teknolojilerinin (BİT) öğrenme öğretme sürecine entegrasyonu bağlamında ele
alınmıştır.
Öğrenme öğretme süreçlerine BİT entegrasyonu dinamik, karmaşık ve çok
boyutlu bir süreçtir. Bu çok boyutluluk genel olarak sistem, birey ve teknoloji
olmak üzere üç temel başlıkta ele alınabilir. Sistemle ilgili unsurlara ülke
politikaları, eğitim politikaları, teknoloji politikaları, eğitim sistemi, okul
teknoloji planları, öğretim programı, mesleki gelişim, öğretmen yetiştirme gibi
unsurlar; bireyle ilgili unsurlara sistemde yer alan paydaşların (aile, öğrenci,
öğretmen, yönetici vb.) teknoloji ile ilgili farkındalıkları, bilgileri, özyeterlikleri,
öz düzenleme becerileri, pedagojik inançları gibi unsurlar örnek olarak
verilebilir. Teknoloji ise verilerin toplanması, analizi, raporlanması, iletilmesi
ve/veya paylaşılması sürecinde kullanılan araçlar ve süreçler bağlamında
örneklendirilebilir. Dolayısıyla öğrenme-öğretme süreçlerine BİT entegrasyon
sürecinin bütüncül olarak anlaşılabilmesi için sistem, birey ve teknoloji
boyutlarının birbirleriyle etkileşiminin birarada ele alınması gereksinimi ön
plana çıkmaktadır.
Bu etkileşimli çok boyutluluk, entegrasyon sürecinden ne anlaşıldığı ile ilgili
bir açıklamayı gerekli kılmaktadır. Teknolojideki hızlı değişim, bu teknolojiyi
kullanılabilecek insangücü gereksinimi ve ülkelerin bu değişim hızına uyum
sağlayacak eğitim ve teknoloji politikalarının olmayışı, eğitim sistemlerinde
donanıma erişimi öncelleyen bir yaklaşımı beraberinde getirmiştir. Ancak BİT’e
erişimin olması, öğrenme öğretme süreçleri için BİT’in etkili kullanımını
sağlamamıştır. Bu durum öğrenme-öğretme süreçlerinde BİT’e erişim yerine,
BİT’den nasıl yararlanılabileceği ve niçin yararlanılabileceği konularına ilişkin
tartışmaları beraberinde getirmiştir. Böylece entegrasyon süreci öğrenci
öğrenmesine katkı sağlama boyutuyla temellendirilmeye başlanmıştır.
Bu kitabın tasarım sürecinde hem uygulama hem de kuramsal çerçeve
dikkate alınmıştır. Kitap bölümleri, bir yandan entegrayon süreci ile ilgili temel
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alınabilecek yaklaşımları kapsarken, biryandan da örnek uygulamalı çalışmaları
içermesiyle kuram ve uygulama arasında bağ kurmayı da hedeflemiştir. Kitabın
Türk yazarları lisansüstü eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi bölümünde tamamlamış, entegrasyon konusunda ders
almış, tez çalışması yapmış ya da bu konuyla halen ilgilenmekte olan
akademisyenlerden oluşmaktadır. Onlara ait bölümler hem daha geniş bir
okuyucu kitlesine ulaşmak hem de Türkçe alanyazına katkı getirebilmek adına
İngilizcenin yanı sıra Türkçe olarak da sunulmuştur. Kitap 12 bölümden
oluşmaktadır. Bölümlere bütüncül olarak bakıldığında entegrasyon sürecinin
sistem, birey ve teknoloji ögelerini kuramsal ve uygulamalı olarak kapsadığı
görülecektir.
Eğitim teknoloji ilişkisinin kurulduğu yenileşme süreçlerinde yeniliğe
yüklenen anlam “nasıl bir insan, nasıl bir toplum, nasıl bir dünya” sorularının
yanıtları ile ortaya konabilir. Elbetteki bu soruların yanıtları ülkenin eğitim
politikaları ile doğrudan ilgilidir ve aslında entegrasyon sürecinin temel alanını
oluşturmamaktadır. Öte yandan öğrenme-öğretme süreçlerinde niçin teknoloji
kullanılıyor sorusunun yanıtı ise entegrasyon süreci ile doğrudan ilişkilidir.
Entegrasyon sürecine niçin gereksinim duyulduğu sistem ve birey boyutlarıyla
birlikte ele alınmalıdır. BİT entegrasyonu, sistem açısından 21. yyıl becerileri,
öğretim programında yer alan kazanımların desteklenmesi için ön plana
çıkarken; birey açısından bireysel farklılık ve çeşitliliklerin ifade edilmesi, bu
konuda farkındalık ve kabul oluşturulabilmesi için ön plana çıkmaktadır. Bunun
nasıl yapılacağı konusu ise hükümet, eğitim ve teknoloji politikaları ile
doğrudan ilişkilidir. Buna paralel olarak öncelikle kırılgan gruplardan başlayarak
fırsat eşitliğini sağlamak ve sayısal uçurumu azaltmaya yönelik politikalara
gereksinim olduğu ifade edilebilir. Makro açıdan elbette politikalar önemlidir.
Ancak bunun yanısıra uygulayıcılar, araştırmacılar, eğitimin diğer paydaşlarının
yukarıda belirtilen ögeleri dikkate alarak öğrenme öğretme süreçlerinde BİT
entegrasyonu konusunda etkin rol alması süreci kolaylaştırabilir.

Yasemin KOÇAK USLUEL
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Planning Implementation Evaluation (PIE) Integration Model
Bahadır YILDIZ*
ABSTRACT: When the literature is examined, it is seen that there are
various integration models that deal with the integration process from
different angles. Besides this, the need for a model that addresses the entire
process and intended for practice is also emphasized. From this point of view,
the Planning Implementation Evaluation (PIE) Integration model was
developed, aiming to fully address the integration process. The model
consisting of planning, implementation and evaluation stages, discusses the
use of ICT in all the processes before, during and after the class. PIE Integration
Model consists of four basic components. The first component involves
infrastructure, administrative support, technical support, curriculum support,
whereas ICT skills are essential for the integration process. For this model to
work, it is assumed that the first component is completed. The other three
components are planning, implementation and evaluation stages. These are
stages that point to the implementation process of the model. The model
includes mathematics instruction elements as it is developed in the context of
effective mathematics instruction. However, it can be applied to different
learning areas as it is completely modular.
Keywords: information and communication technologies, integration,
planning implementation evaluation model

*
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1. INTRODUCTION
When studies on the use of Information and Communication Technologies
(ICT) in the classrooms are examined, it is seen that the use of ICT in the
limited number of class hours and the comparison of ICT and non-ICT classes
are striking. However, the use of ICT in a limited time prevents learners from
seeing ICT as part of the learning process and causes them to perceive it as a
novelty. The novelty effect in this case leads to positive effects on variables
such as learners' motivation and success. In order for this problem to be
eliminated, it is necessary for learners to see ICT as a permanent part of the
learning process. ICT integration is in place here. As ICT integration requires
more than a limited period of ICT use in classes, it requires permanent and
sustainable use of ICT in the learning process, in a way that contributes to the
learning of learners.
ICT integration is a multidimensional and uncertain process. So, it seems
that studies focus on different variables. Studies focusing on the learning, the
competencies of teachers and the management of educational organizations
draw attention. In addition, the breadth of the domain leads to the diversity of
tools for assessing the ICT integration process.
In this section, the ICT integration process is handled as “to contribute
students’ learning-teaching processes with a suitable ICT and make this ICT
permanent and sustainable.” With this definition, the Planning Implementation
Evaluation (PIE) Integration Model was developed, aiming to fully address the
integration process.

2. MODEL DEVELOPMENT PROCESS
The PIE Integration Model was developed through a study conducted in
the form of a design-based research model. Design-Based Research (DBR) is a
cyclical and iterative process that may be used to develop innovative learning
environments, applied in an authentic setting, requiring continual evaluation
and consequent improvements (see Figure 1).

4
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Figure 1. Spiral Design-Based Research (DBR) Cycle

Lesson plans were developed every week with prospective teachers during
the development of a model that aims at providing effective mathematics
instruction. All lesson plans were assessed, then revised every week. These
revisions were considered as points to be noted in the following weeks.
The 5E learning cycle model was used when preparing lesson plans. One of
the main reasons for choosing this model was that learners must be active, the
teacher is reminded of the constant guide position and they prepare the lesson
in this respect. Thus, it contributes to students' learning by doing/living.
Another reason was that interactions can be interchanged between 5E stages
and these may interfere with other stages instantly if there is a disruption in
process evaluation.
By combining all the data obtained at the end of the study, the Planning
Implementation Evaluation (PIE) Integration model was developed, aiming to
fully address the integration process.

3. PLANNING IMPLEMENTATION EVALUATION (PIE)
INTEGRATION MODEL
The PIE Integration Model consists of four main components. The first subcomponents such as infrastructure, administrative support, technical support,
curriculum support and ICT skills are essential components of the integration
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process. For this model to work, it is assumed that the first main component is
completed. The other three components are planning, implementation and
evaluation stages. These three stages point to the implementation process of
the model (see Figure 2).
 Planning Phase: Preparation process of the content. This content
should be prepared appropriately for the purpose of the learning and
teaching process. Planning consists of three sub-phases:
o Editing the Content
o Selecting the Teaching Method
o Selecting the Suitable ICT
 Implementation Phase: Implementing the organized content and the
planned learning and teaching process in three stages:
o Before Class
o During Class
o After Class
 Evaluation Phase: It comprises evaluation of both the planning and
implementation processes.
o Evaluating the Planning Phase
o Evaluating the Implementation Phase

Figure 2: PIE Integration Model
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3.1. Planning Phase
The planning process can be defined as a 5W1H (what, when, where, why,
by whom and how) steps related to a process to be carried out. In the advance
road map, preparation of materials and other equipment to be used can be
determined within the existing situation and possibilities. The PIE Integration
Model realizes the planning of 5W1H steps in three stages. These stages can be
listed as: editing the content, selecting the teaching method and selecting the
suitable ICT. Each phase consists of more detailed sub-steps.

3.1.1. Editing the Content
The content has an important place in the learning and teaching process,
and it needs to be structured to the level of the learners in order to be able to
achieve the goal of "contributing to learning." Variables dealt with in the
influence of content editing process:
 learner prior knowledge,
 teacher prior knowledge,
 selecting achievements,
 curriculum recommendations.
In this configuration process, it is aimed to transform the contents into the
most appropriate learning condition of the learners. For this purpose, the
content is organized according to the students' prior knowledge in the light of
the recommendations of the curriculum, misconceptions about the topic,
achievement and grade level.

Figure 3. Editing The Content
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The following example shows what can be done for the content editing
step summarized in Figure 3.
 Selecting the Achievement(s): Achievements are associated with the
grade level, the learning domain and the sub-learning domain. For this
reason, all information should be included when selecting the
achievement.
o
o
o
o

Grade:6
Learning domain: Numbers
Sub-learning domain: Ratio and Proportion
Achievement: Explains the relations between proportions and
proportional quantities

 Prior knowledge that learners need to have in order to understand the
subject
o Operating with fractions,
o To know the rate meaning of the fraction,
o To know the concept of rate and to be able to operate raterelated operations.
 Possible misconceptions that learners may encounter in the course:
o Learners think of the rate as the actual amount and act on this
mistake.
o Learners find the numbers on the side separately but can not set
a rate
 Recommendations about the achievements from the mathematics
curriculum:
o It is emphasized that equations of two ratios are called
proportions.
o Patterns are examined in the proportion table and relations of
direct proportion are discovered.
o Make associations between percentages, fractions, patterns and
relations.
o Link with the Social Studies course, Life on Earth unit.

3.1.2. Selecting the Teaching Method
The shaping of the learning and teaching process with a theoretical basis
and the use of appropriate teaching methods on this basis will increase the

8
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quality of the process. A design-based research model was used during the
development of the model. Design-based research model is a cyclical and
iterative process used to develop innovative learning environments. A cyclical
and iterative structure requires a continuous evaluation approach. For this
reason, the 5E learning cycle model, which allows a continuous evaluation and
improvement process, was chosen as the teaching method. Examples of
applications are based on the 5E learning cycle model. However, the modular
structure of the PIE Integration Model should be considered and it should be
noted that other teaching models can also be used at this stage.

Figure 4. Selecting the Teaching Method

The 5E learning cycle summarized in Figure 4 consists of: Engagement,
Exploration, Explaining, Elaboration, Evaluation stages.
 Engagement Stage: This stage aims to reveal the learners' prior
knowledge and to withdraw the new topic. For this purpose, the
teacher is expected to reveal the problem, to create interest, to feel the
need for learning and to reveal the current knowledge of the learners.
At the same time, teachers are not required to explain the concepts,
conclusions or results.
 Exploration Stage: Prospective learners need information that will
enable them to structure their own knowledge of the new learning
subject. For this reason, the teacher puts out activities to help learners
to be able to identify concepts and features from their prior knowledge,
recognize associations, and set up hypothesis tests. At this stage, the
teacher observes, guides, and encourages learners, and keeps them
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mostly active. At the end of the process, it is expected that each learner
has an idea about the new subject. At this stage, the teacher needs to
avoid behaviors such as directing the case, telling them that they are
doing things wrong, or explaining the answers.
 Explaining Stage: The process begins with learners revealing their
experiences and ideas they have acquired in the exploration stage with
their own words. In revealing, it is expected from learners to provide
evidence of their own findings, critically listen and evaluate other
learners’ explanations. In this process, the teacher listens to the
learners and gives feedback. In the following step, the teacher explains
the subject and gives the content formally. When making explanations,
the teacher takes care to use the findings revealed by the students and
their prior knowledge.
 Elaboration Stage: At this stage, it is aimed that learners will be able to
use the knowledge, skills and experiences they have acquired in the
stages of exploration and explanation in new problem situations. For
this purpose, non-routine problems should be put forward instead of
problems which learners can solve without effort with existing
knowledge, skills and experiences. Moreover, learners should be
encouraged to be able to find solutions.
 Evaluation Stage: The evaluation stage needs to be addressed with two
basic components. Traditional evaluation approaches focus more on
product at the end of the process. New approaches emphasize process
evaluation. The evaluation step in the 5E learning cycle can serve both
approaches. When we evaluate this in the PIE Integration Model
context, evaluation stage includes two components. In other words, in
addition to evaluating the learners' current situation and the products
they produce, another evaluation that provides an interactive and
effective feedback throughout the stages of engagement, exploration,
explanation and elaboration is required. Due to this cyclical and
iterative structure, it is necessary to make reciprocal transitions among
the engagement, exploration, explanation and elaboration stages. The
evaluation made in the process makes these transitions possible. It is
also important to provide opportunities for learners to evaluate
themselves and their peers during the evaluation stage.

10
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3.1.3. Selecting the Suitable ICT
One of the important steps of the PIE Integration Model is to decide on
the appropriate ICT, which must be suitable for many variables. It is advisable
to take a look at sub-components to decide that the selected ICT is suitable.
The ICT, which was basically selected to be suitable for four sub-components
(see figure 5), will contribute to the effectiveness of teaching.

Figure 5: Selecting the Suitable ICT

 Suitability for infrastructure: The ICT to be selected should be suitable
with the existing infrastructure. ICT selection that is incompatible with
existing hardware, software and facilities will not provide the expected
yield due to the problems with use.
 Easy access: Similarly, to the infrastructure, the ICT to be selected
needs to be easily accessible to everyone who will use it. One of the
basic approaches of the PIE Integration Model is to make effective use
of existing facilities, and problems will arise as lack of access will hinder
the process and affect the effectiveness of the model.
 Suitability for content and level: Content and class level are anticipated
as important variables. So, it is very important that the ICT to be
selected is appropriate to the content and level. The use of higher-level
ICTs will prevent understanding the content, and the use of lower-level
ICTs will cause learners to get bored and drift away from the learning
process.
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Suitability for ability: The ability to use an ICT must be taken into
account by those who will use the ICT to be selected. For this reason,
the ICT to be selected must be suitable for the learners’ and the
teacher’s ICT skill levels. Due to the basic philosophy of the PIE
Integration Model, it should be preferred to provide a more efficient
ICT for everyone's use instead of less efficient use of an ICT that has a
lot of features but is not easy to use

3.2. Implementation Phase

Figure 6: Implementation Phase

The implementation phase addresses the whole learning and teaching
process. In this approach, the learning and teaching process is handled in a
more holistic manner, not just about the elapsed time in class, but before,
during and after the course (see Figure 6). However, there is a need for a
mechanism to manage extracurricular processes. In the process of developing
the PIE Integration Model, this need was solved by the free and open source
MOODLE Learning Management System. MOODLE has many helpful tools for
learning content, activities, presentation, organization, management and
evaluation of resources. In addition to sharing, interacting and communicating,
it offers different options such as forum, chat, blog. This flexible structure
prevents faculty from being limited to face-to-face class hours and it can be
managed outside the classroom easily before and after classes. Sustainability
can be ensured throughout the class period by repeating this use every week.

12
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The application phase consists of three sub-phases. These stages can also
be seen as stages of the course process:
 Before Class: As it is understood from the name before class, this is the
stage to prepare for the class process taking part in the classroom. For
this purpose, the teacher makes preparations for the course. He then
passes on the activities he wants the learners to do before they come to
class. MOODLE plays a facilitating role because this transfer process is
open to everyone's continuous access.
An example of this is the activity of the teacher such as giving a story to
the learners before they come to class, sending a text, or sending a game link
to play, giving a paper cutting-folding activity to develop psychomotor skills for
the topic.
 During Class: This is the formal class process, held in the classroom and
mostly face to face. All activities to be carried out at this stage are
decided and applied in accordance with the teaching method after
selection of this method.
 After Class: This is the process that takes place after the completion of
the class in the classroom. The main purpose in this process is not to
break the relationship between learners and content. For this purpose,
homework can be given after the class, and with the help of MOODLE
tools, learners can write about their reflections about the classes, and
discussions can be held with both teachers and peers through
discussion boards. Thus, extracurricular learning will continue.

3.3. Evaluation Phase
The evaluation phase is an essential component of every process. Efficient
evaluation may provide information about the outputs at the end of the
process, meet anticipations, provide the desired gains, reveal experienced
problems and places where intervention needs to be done. For this reason, the
model has an evaluation phase covering all the steps of planning and
implementation. This step, which resembles the evaluation phase of the 5E
learning cycle, includes both outcome and process evaluation. The data
obtained by the process evaluation give an opportunity to instantly provide
feedback and correct the problems that occur during the flow. The outcome
evaluation allows evaluation of the process’ outputs and achievements.
In order to increase the reliability of evaluation, diversity must be ensured
while collecting data. Various evaluation approaches should be used for this
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purpose. For example, peer review forms can be used with reflections or
portfolios that learners evaluate themselves.
An example for practice is presented in Appendix 1. This application is an
example of a lesson that is taught with prospective mathematics teachers and
it includes tips and suggestions for teachers/prospective teachers. Although
this example is only in the context of mathematics, new examples may be
developed in different areas. Another situation is that the relevant activity was
developed in accordance with the curriculum of the period in which the model
was developed. However, it may be seen that it is also well-suited to the
current curricula and is not greatly influenced by curriculum updates.
As a result, the PIE Integration Model contains mathematics teaching
elements as it is developed in the context of effective mathematics teaching.
However, since the model is fully modular, it can be applied to different
learning areas. Additionally, different objects and interactions can be added to
the model over time.
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Appendix 1. A Practical Example Application to the PIE Integration
Model
ENGAGEMENT
 You are a math teacher for grade 6
 Your learning area: Geometry
 Your Sub-Learning Area: Geometric
Objects
 Achievement: Draws different aspects
of co-ordinated structures by using
cubes
There are computers, computer programs, internet connection,
projector, smart board in your classroom.
How do you follow the process in the framework of the 5E learning
model rules?
What is the prior knowledge necessary to explain this content?
Prospective teachers are divided into groups consisting of 4-5 people.
EXPLORATION

EXPLAINING
ELABORATION

EVALUATION

Resources and programs to use:
Mathematics Curriculum for grades 6-8 (page 179)
Ministry of Education, Mathematics Course Book Grade 6
Google Sketchup, Cabri 3D
 Each group will present their ideas by examining the relevant
acquisition and sample content from the curriculum.
 Ideas will be graded by a person selected from the group.
 Each group will present their ideas and be evaluated by other groups.
the prepared lesson plan is explained and discussed.
 Each group will be asked to prepare an event for the elaboration
phase.
 The prepared activity will be prepared according to the following
criteria:
o
Grade
o The aim of the activity, the target, the stage in which it will be
used (attention, exploration, elaboration, evaluation)
o
Tools to be used
o
Points to note
o
Application stages
 For the evaluation phase, each group will be asked to create their
own lesson plans in accordance with model 5E.
 Lesson plans will be evaluated by a rubrik to be prepared according
to 5E stages.

This first table is the 5E model of the lesson that is taught with teacher
candidates.
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Learning Domain
Sub- Learning Domain
Grade
Achievement(s)
ICT to be used
Lesson tools to be used

Geometry
Geometric Objects
6
Draws different aspects of co-ordinated structures with using
cubes.
Computer, Projection, Smartboard, Internet, Learning
Management System, Cabri 3D
Course Book, Teacher's Guide Book, Mathematics Curriculum

Accessibility of ICT







Minimum requirements and infrastructure are provided for the use of ICT for
instructional purposes.
Selected ICT for Teaching is easily accessible to everyone (teachers and learners).
Selected ICT is suited to existing the technological infrastructure.
Enriched with ICT for teachers and learners in the classrooms
Hardware: Computers, Projection, Smartboard
Software: Required Programs, Internet Access, Learning Management System

The ability of learners and teachers to use ICT





If learners are not proficient in ICT use, skill development work has been done for the
general use of ICT.
Selected Information and Communication Technologies are suited to learners' ICT
use skills.
If the teachers' ability to use ICT is not sufficient, a skill development study for the
instructional use of ICT has been carried out.
Selected Information and Communication Technologies are suitable for teachers' ICT
use skills.
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Teacher's ICT Usage During the Course Preparation Phase
The learners have been informed in advance about the topics to be processed
The teacher used ICT during the course preparation phase.





Investigation of course content from current sources.
Investigation of possible ICT applications and tools that can be used in the
classroom
Arranging the contents, applications and tools related to the course
Design and development of appropriate activities and applications for the
purpose of the course using ICT
The learner has been provided with the resources to benefit from the lecture.




Helpful resources that can be used as a tutorial
Basic resources to be used in the course are provided.

Example: (linking of online resources in the LMS or providing relevant information
in accordance with the rules of reference and page information)
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ENGAGEMENT


One of the primary goals in the entry phase is to
attract students' attention and interest. For this
purpose, a related, relevant and interesting case
should be put forward.



Another purpose is to reveal what the students
already know. Prior knowledge of the students are
revealed through a given interesting case, and their
connection to the subject is established.



Questions that enable students to think, may be
asked, confusing examples may given and the
students may be asked to reason.

Bora, who will go to Europe for the first time, has very
interesting building pictures in his internet searches. When
these buildings were adored by admiration, he thought "how
would they look if he were there."

If you were near these buildings, would you be willing to draw
how the buildings would look from other angles?
How similar are the figures from the side, from the front, from
the rear, to the pictures of the buildings?
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EXPLORATION


At this stage, students will be asked to provide
answers to the discussions and to theanswers to
the questions that were raised in the previous
stage.



A situation should be set up to provide
opportunities for students to reach their knowledge
by working with them.



At this stage, students will debate in groups and
note the ideas that emerge.

The Exploring Activity prepared for the use of the Cabri 3D
Program is applied.
1. Step: Constructing the Cube







Left click and hold on the second image menu as
shown in the picture, select "CUBE" from the pop-up
menu.
Then click once anywhere in the plane in the middle of
the screen, you will see that the cube is created when
you move the mouse,
Once your cube reaches the dimensions you want,
click it again and your cube is ready.
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2 Step: Examining the cube from different angles


Review the cube you have created by rotating it in different
directions.




To rotate the cube, hold down the right mouse button
and move the mouse.
How does it look from the right, left, front, back?

3. Step: Constructing Using Cubes


Convert the view to the first render (shown below)



We will get new objects by adding more cubes to our
screen.
Again, we repeat the cube addition process in the
previous step.
However, when adding the new cube, we will add it
next to the previous cube. This is why we take our
mouse to the surface where we want to add the cubes
next to the other cube.
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As you can see in the picture, a new cube is added to the
surface.








If we find the surface we want and add our cubes, we
can click on the left button of the mouse to settle the
cube.
Use this method to create the following object and
examine its appearance by rotating it in different
directions.

Discuss how many unit cubes should be used to create
this object. Do not forget to include all cubes that are
visible or not at this stage.
Is it possible to create the same object using fewer or
more cubes? Why?
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EXPLAINING




ELABORATION



This is the phase in which the teacher is engaged and
the teacher is the most active.



The information generated by each student with the
help of the activities or the different examples
becomes formal at this stage.



At this stage, the teacher makes the necessary
explanations, giving the rules, using the information
that the students have reached.



Prepare students for the next elaboration phase.The
process above is repeated for each course.

This statement will be carried out in conjunction with
the deepening event given at the next stage.
The first example of the elaboration activity will be
realized with the students and the subject will be
narrated.

A file has been prepared so that it can show the front, back,
left and right views of the objects prepared in the Cabri 3D
program for the Elaboration Activity (Front-Rear-Right-Left
Views.cg3).



First, draw the following objects from the front, back,
right, left, on a checkered paper.
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Open the file Front-Rear-Right-Left Views.cg3.
Create the objects above with the help of the program
and examine the front, rear, right and left views.
Compare to your own drawings.
What differences / similarities have you found?
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Using unit cubes with the Cabri 3D program, create an
example of the building given in the beginning of the
class and compare it to your original drawing.
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5- Answer the following questions
according to the structure on the
side.
 How many cubes were
used in the construction?
 How many cubes do you
see with 4 faces?
 How many cubes do
you see?
 How many cubes do
you see?
 How many cubes do
you see?
 How many cubes do
you not see with any face?

Teachers' Use of ICT for Instructional Purposes Outside of the
Classroom




ICT is used for assignment / task / activity / gathering.
Announcement of assignments / tasks / activities with LMS
ICT has been used for the collection of tasks / tasks / activities via LMS.




ICT is used to provide feedback about the course.
To give feedback about the previous lesson
ICT have been used to provide feedback about the assignment / task / activities
via the LMS.






ICT was used to communicate.
For the transmission of announcement / information messages
To address the learning needs of the learners
ICT is used so that learners can continue their interactions with the course
outside the classroom.
ICT is used to get reflections from learners.
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Providing interaction in ICT-enriched environments







A learning-learning interaction has been achieved.
Teacher-teacher interaction is provided.
Learning-content interaction is ensured.
Teacher-content interaction is provided.
Learning-learning environment interaction has been established.
Teacher-learning environment interaction established.

Make ICT usage permanent and sustainable




Administrative support is provided for instructional use of ICT.
Technical support is provided for instructional use of ICT.
The process above is repeated for each course.

30

Various Aspects of ICT Integration in Education

Bahadır Yıldız

31

Planlama Uygulama Değerlendirme (PUD) Entegrasyon
Modeli
Bahadır YILDIZ*
ÖZET: Alanyazın incelendiğinde entegrasyon sürecini farklı açılardan ele
alan çeşitli entegrasyon modellerinin olduğu görülmektedir. Bununla beraber
sürecin bütününü ele alan ve uygulamaya yönelik bir model gereksinimi de
vurgulanmaktadır. Bu noktadan hareketle entegrasyon sürecini tümüyle ele
almayı hedefleyen Planlama Uygulama Değerlendirme (PUD) Entegrasyon
Modeli geliştirilmiştir. Planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarından
oluşan model ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası tüm süreçlerde BİT
kullanımını ele almaktadır. PUD Entegrasyon Modeli dört temel bileşenden
oluşmaktadır. Entegrasyon sürecinin başlayabilmesi için gerekli olan yönetsel
destek, teknik destek, altyapı, öğretim programı desteği ve BİT becerileri gibi
bileşenler modelin ilk bileşenini oluşturmaktadır. Bu modelin işleyebilmesi için
ilk bileşeninin tamam olduğu varsayılmaktadır. Diğer üç bileşen planlama,
uygulama ve değerlendirme aşamalarında oluşmaktadır. Bu aşamalar modelin
uygulama sürecine işaret etmektedir. Model, ektili matematik öğretimi
bağlamında geliştirildiği için matematik öğretimi öğeleri içermektedir. Ancak
tamamen modüler yapıda planlandığı için farklı öğrenme alanlarına da
uygulanabilir.
Anahtar sözcükler: bilgi ve iletişim teknolojileri, entegrasyon, planlama
uygulama değerlendirme modeli

*

Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, e-posta:bahadir@bahadiryildiz.net
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1. GİRİŞ
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) derslerde kullanımı konusunda
yapılan çalışmalar incelendiğinde pek çoğunda sınırlı ders saatlerinde BİT
kullanımı ve BİT’in kullanıldığı ve kullanılmadığı derslerin karşılaştırılmasının
yapıldığı göze çarpmaktadır. Ancak kısıtlı zamanlarda BİT kullanımı
öğrenenlerin BİT’i öğrenme sürecinin bir parçası olarak görmelerine engel
olmakta ve bir yenilik olarak algılamalarına neden olmaktadır. Bu durumda
ortaya çıkan yenilik etkisi, öğrenen motivasyonu ve başarısı gibi değişkenler
üzerinde olumlu etkilere neden olmaktadır. Bu sorunun ortadan
kaldırılabilmesi için gerekli olan öğrenenlerin BİT’i öğrenme sürecinin kalıcı bir
parçası olarak görmelerini sağlamaktır. BİT entegrasyonu burada devreye
girmektedir. Çünkü BİT entegrasyonu derslerde kısıtlı sürelerle BİT kullanmanın
ötesinde, BİT’in öğrenme sürecinde, öğrenen öğrenmesine katkı sağlayacak
biçimde, kalıcı ve sürdürülebilir olarak kullanımını gerektirmektedir.
BİT entagrasyonu çok boyutlu ve belirsiz bir süreçtir. Bu nedenle yapılan
çalışmaların farklı değişkenlere odaklandığı görülmektedir ve öğrenen
öğrenmesine odaklanan çalışmalar, öğreticilerin yeterliklerine odaklanan
çalışmalar ve eğitim örgütlerinin yönetimine odaklanan çalışmalar dikkati
çekmektedir. Ek olarak alanın genişliği BİT entegrasyonu sürecinin
değerlendirilmesine ilişkin araçların da çeşitliliğine neden olmaktadır.
Bu bölümde BİT entegrasyon süreci öğrenen öğrenmesine katkı sağlamak
amacıyla, öğrenme öğretme süreçlerinde uygun BİT’in seçilerek sürecin
kalıcılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması olarak kabul edilmiştir. Bu
tanımdan hareketle sürecin bütününü ele alan ve uygulamaya yönelik
“Planlama Uygulama Değerlendirme (PUD) Entegrasyon Modeli” geliştirilmiştir.

2. MODELİN GELİŞTİRME SÜRECİ
PUD Entegrasyon Modeli tasarım tabanlı araştırma türünde
gerçekleştirilen çalışma ile geliştirilmiştir. Tasarım tabanlı araştırma yenilikçi
öğrenme ortamlarının geliştirilmesi için kullanılabilen, otantik ortamlarda
uygulanan, sürekli değerlendirme ve sonucunda iyileştirmeler yapılmasını
gerekli kılan döngüsel ve yinelemeli bir süreçtir (Bkz Şekil 1).
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Şekil 1. Helezonik Tasarım-Tabanlı Araştırma Döngüsü

Etkili matematik öğretimi sağlamayı hedefleyen modelin geliştirilmesi
sürecinde öğretmen adayları ile her hafta ders planları geliştirilmiştir. Ardından
değerlendirilmesi yapılan tüm ders planları her hafta revize edilmiştir ve bu
revizyon gerektiren durumlar ilerleyen haftalarda dikkat edilmesi gereken
noktalar olarak ele alınmıştır. Böylece her hafta eksikleri daha azaltılmış ders
planları elde edilmiştir. Bu süreç tasarım tabanlı araştırmanın döngüsel ve
yinelemeli yapısına göre planlanmıştır.
Ders planları hazırlanırken 5E öğrenme döngüsü modelinden
yararlanılmıştır. Bu modelin seçilmesinin temel nedenlerinden birisi
öğrenenlerin aktif olmalarını zorunlu kılması, öğretmene sürekli rehber
konumunu hatırlatması ve bu açıdan dersin hazırlanmasını sağlamasıdır.
Böylece öğrencilerin yaparak/yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlamaktadır. Bir
diğer neden ise aşamaları arasında etkileşimli olarak geçişler sağlanabilmesi ve
süreç değerlendirmesi yaparken aksaklık olması durumunda anında diğer
aşamalara müdahale edilebilmesidir.
Çalışma sonunda elde edilen tüm veriler bir araya getirilerek sürecin
bütününü ele alan ve uygulamaya yönelik PUD Entegrasyon modeli
oluşturulmuştur.

3. PLANLAMA UYGULAMA DEĞERLENDİRME (PUD)
ENTEGRASYON MODELİ
PUD Entegrasyon Modeli dört temel bileşenden oluşmaktadır.
Entegrasyon sürecinin başlayabilmesi için gerekli olan yönetsel destek, teknik
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destek, altyapı, öğretim programı desteği ve BİT becerileri gibi bileşenler
modelin ilk bileşenini oluşturmaktadır. Bu modelin işleyebilmesi için ilk
bileşeninin tamam olduğu varsayılmaktadır. Diğer üç bileşen planlama,
uygulama ve değerlendirme aşamalarında oluşmaktadır. Bu aşamalar modelin
uygulama sürecine işaret etmektedir.
 Planlama Aşaması: Aktarılacak içeriğin ve öğrenme ve öğretme
sürecinin amaca uygun olarak hazırlanması sürecidir. Üç aşamadan
oluşmaktadır.
o İçeriğin Düzenlenmesi
o Öğretim Yöntemi Seçimi
o Uygun BİT Seçimi
 Uygulama Aşaması: Hazırlanan içeriğin ve öğrenme ve öğretme
sürecinin, üç farklı aşamada uygulanmasıdır.
o Ders Öncesi
o Ders Esnası
o Ders Sonrası
 Değerlendirme aşaması: Hem planlama hem de Uygulama aşamasının
değerlendirilmesi süreçlerini içerir.
o Planlama aşaması değerlendirilmesi
o Uygulama aşaması değerlendirilmesi

Şekil 2: PUD Entegrasyon Modeli (PIE Integration Model)
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3.1. Planlama Aşaması
Planlama süreci kısaca gerçekleştirilecek bir sürece ilişkin 5N1K (ne, ne
zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından gerçekleştirilecek) adımlarının mevcut
durum ve olanaklar dahilinde önceden kararlaştırılması, yol haritasının
oluşturulması, kullanılacak materyal ve diğer ekipmanların uygulamaya hazır
hale getirilmesi olarak tanımlanabilir. PUD Entegrasyon Modeli planlama
aşaması 5N1K adımlarının planlanmasını üç aşamada gerçekleştirir. Bu
aşamalar: içeriğin düzenlenmesi, öğretim yöntemi seçimi, uygun BİT seçimi
olarak sıralanabilir. Her aşama daha ayrıntılı alt adımlardan oluşmaktadır.

3.1.1. İçeriğin düzenlenmesi
İçerik öğrenme öğretme sürecinde önemli yere sahiptir ve “öğrenen
öğrenmesine katkı sağlama” hedefini gerçekleştirebilmek amacıyla öğrenen
düzeyine göre yapılandırılması gerekmektedir. İçeriğin düzenlenmesi sürecini
etkileyen değişkenler:
 öğrenen ön bilgileri,
 öğretmen ön bilgileri
 kazanımlar,
 İlgili öğretim programı önerileri olarak ele alınmaktadır.
Bu yapılandırma sürecinde aktarılması planlanan içeriğin öğrenenin
mevcut durumunda öğrenebileceği en uygun hale dönüştürülmesi
hedeflenmektedir. Bu amaçla içerik öğretim programındaki öneriler ışığında
öğrenen ön bilgileri, konuya ilişkin kavram yanılgıları, seçilen kazanım ve sınıf
düzeyine göre düzenlenmektedir.

Şekil3: İçeriğin Düzenlenmesi Amacı
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Şekil3’de özetlenen içeriğin düzenlenmesi aşaması için neler yapılabileceği
aşağıda örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.
 Kazanımların seçilmesi: kazanımlar sınıf düzeyi, öğrenme alanı, alt
öğrenme alanı ile ilişkilidir. Bu nedenle kazanım seçerken tüm bu
bilgilere de yer verilmelidir.
o
o
o
o

Sınıf düzeyi:6
Öğrenme Alanı: Sayılar
Alt Öğrenme Alanı: Oran ve Orantı
Kazanım: Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi
açıklar

 Öğrenenlerin konuyu kavrayabilmeleri için sahip olmaları beklenen ön
bilgiler:
o Kesirlerle işlem yapmak,
o Kesirin anlamlarından birisi olan “oran” anlamını bilmek,
o Oran kavramını bilmek ve oran ile ilgili işlemleri yapabilmek.
 Öğrenenlerin konuyu yapılandırmaları sürecinde karşılaşabilecekleri
muhtemel kavram yanılgıları:
o Öğrenenlerin oranı gerçek miktar olarak düşünüp buna göre
işlem yapması
o Öğrenenlerin orandaki sayıları ayrı ayrı bulmaları fakat bir oran
kuramamaları
 Matematik öğretim programında yer alan kazanım(lar)a ilişkin öneriler:
o İki oran eşitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır.
o Orantı tablosunda ortaya çıkan örüntüler incelenerek doğru
orantıya ait ilişkiler keşfettirilir.
o Yüzdeler, kesirler ve Örüntüler ve İlişkiler konuları ile
ilişkilendirme yapılır.
o Sosyal Bilgiler dersi Yeryüzünde Yaşam ünitesi ile ilişkilendirme
yapılır.

3.1.2. Öğretim yöntemi seçimi
Öğrenme öğretme sürecinin kuramsal bir temel ile şekillendirilmesi ve bu
temele uygun bir öğretim yöntemlerinin kullanılması sürecin niteliğini
arttıracaktır. Modelin geliştirilmesi sürecinde tasarım tabanlı araştırma modeli
kullanılmıştır. Tasarım tabanlı araştırma modeli; yenilikçi öğrenme ortamlarının
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geliştirilmesi için kullanılan döngüsel ve yinelemeli bir süreçtir. Döngüsel ve
yinelemeli yapı sürekli bir değerlendirme yaklaşımını gerektirmektedir. Bu
nedenle PUD Entegrasyon Modelinde sürekli değerlendirme ve iyileştirme
sürecine imkan tanıyan 5E öğrenme döngüsü modeli öğretim yöntemi olarak
seçilmiştir. Örnek uygulamalar 5E öğrenme döngüsü modeli üzerine
kurulmuştur. Ancak PUD Entegrasyon Modelinin modüler yapısı göz önünde
bulundurulmalı ve diğer öğretim modellerinin de bu aşamada kullanılabileceği
unutulmamalıdır.

Şekil 4. 5E Öğrenme Döngüsü Modeli

Şekil 4’te özetlenen 5E öğrenme döngüsü: Giriş, Keşfetme, Açıklama,
Derinleştirme, Değerlendirme (Enter, Exploration, Explaining, Elaboration,
Evaluation) aşamalardan oluşmaktadır.
 Giriş aşaması: Bu aşama öğrenenlerin ön bilgilerinin ortaya çıkarılmasını
ve yeni konuya ilgilerinin çekilmesini hedeflemektedir. Bu amaçla
öğretmenden problemi ortaya koyması, ilgi yaratması, öğrenmeye karşı
ihtiyaç hissettirmesi ve öğrenenlerin mevcut bilgilerini ortaya çıkarması
beklenir. Aynı zamanda öğretmenlerin konuyu, kavramları ya da
sonuçları açıklamaması gerekmektedir.
 Keşfetme Aşaması: Probleme ilgi duyması sağlanan öğrenenlerin yeni
öğrenilecek konu ile ilgili kendi bilgilerini yapılandırmalarını sağlayacak
bilgilere ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle keşfetme aşamasında
öğretmen; öğrenenlerin ön bilgilerinden yola çıkarak kavramları ve
özelliklerini tanımalarını, ilişkileri fark edebilmelerini, hipotezler ortaya
koyarak test etmelerini sağlayacak etkinlikler ortaya koyar. Bu süreç
öğretmenin öğrenenleri gözlemlediği, onlara rehberlik yaptığı ve
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öğrenenlerin en aktif olduğu süreçtir. Süreç sonunda her öğrenenin
konuya/kavrama ilişkin bir fikrinin oluşması beklenmektedir. Bu
aşamada öğretmenin öğrenenleri cevaba yönlendirmek, yanlış
yaptıklarını söylemek, cevapları açıklamak gibi davranışlardan kaçınması
gerekmektedir.
 Açıklama Aşaması: Öğrenenlerin keşfetme aşamasında elde ettikleri
fikirlerini, tecrübelerini kendi cümleleri ile ortaya koymaları, kendi
bulgularına ilişkin kanıtlar sunmaları, diğer öğrenenlerin açıklamalarını
eleştirel bir gözle dinlemeleri ve değerlendirmeler yapmaları ile başlar.
Öğretmen bu süreçte öğrenenleri dinler, dönüt verir. Devamında dersin
içeriğini, tanımları formal olarak verir, konuya ilişkin açıklamalar yapar.
Açıklamalar yapılırken öğrenenlerin ortaya koydukları bulguları ve
öğrenen ön bilgileri kullanılmasına dikkat edilir.
 Derinleştirme Aşaması: Bu aşamada öğrenenlerin keşfetme ve açıklama
aşamalarında elde ettikleri bilgi, beceri ve tecrübelerini yeni problem
durumlarında kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla
öğrenenlerin mevcut bilgi, beceri ve tecrübeleri ile çaba sarf etmeden
çözebilecekleri, çözümü açıkça görülen problem durumları yerine rutin
olmayan problem durumları ortaya konulmalı ve öğrenenler bu yeni
problem durumuna çözüm üretebilmeleri için cesaretlendirilmelidir.
 Değerlendirme Aşaması: Değerlendirme aşaması iki temel bileşeni ile
ele alınması gereken bir aşamadır. Geleneksel değerlendirme
yaklaşımları daha çok süreç sonunda ürün değerlendirmeye
odaklanmaktadır. Yeni yaklaşımlar ise süreç değerlendirmesine önem
vermektedir. 5E öğrenme döngüsünde yer alan değerlendirme aşaması
her iki yaklaşıma da hizmet edebilmektedir. PUD Entegrasyon Modeli
kapsamında değerlendirdiğimizde ise değerlendirme aşaması iki bileşeni
de içermektedir. Yani öğrenenlerin son durumunu ve ortaya koydukları
ürünlerin değerlendirilmesine ek olarak giriş, keşfetme, açıklama ve
derinleştirme aşamalarının tümünde etkileşimli ve etkin geri dönüş
sağlayan bir değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. Döngüsel ve
yinelemeli yapısı nedeniyle giriş, keşfetme, açıklama ve derinleştirme
aşamaları arasında karşılıklı geçişler yapılması gerekmektedir. Süreçte
yapılan değerlendirme bu geçişleri mümkün kılmaktadır. Değerlendirme
aşamasında öğrenenlerin kendilerini ve akranlarını değerlendirmelerine
fırsatlar sunulması da önemlidir.
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3.1.3. Uygun BİT seçimi
PUD Entegrasyon Modelinin önemli aşamalarından birisi pek çok
değişkene uygun olacak şekilde uygun BİT’e karar vermektir. Seçilen BİT’in
uygun olduğuna karar verilmesi için alt bileşenlere göz atmak yerinde olacaktır.
Teme olarak dört alt bileşene uygun olacak şekilde seçilecek olan BİT öğretimin
etkin olabilmesine katkı sağlayacaktır (Bkz: Şekil 5).

Şekil 5. Uygun BİT Seçimi

 Altyapıya Uygunluk: Seçilecek olan BİT mevcut altyapıya uygun
olmalıdır. Mevcut donanım, yazılım ve olanaklara uygun olmayan BİT
seçimi kullanım konusunda yaşanacak aksaklıklar nedeniyle beklenen
verimi sağlayamayacaktır.
 Kolay Erişim: Altyapıya benzer şekilde seçilecek BİT’in kullanacak herkes
tarafından kolay erişilebilir olması gerekmektedir. PUD Entegrasyon
Modeli temel yaklaşımlarından birisi mevcut olanakların etkili kullanımı
olması nedeniyle erişim gibi bir konuda sorunlar ortaya çıkması süreci
aksatacak ve modelin etkinliğini etkileyecektir.
 İçeriğe ve Düzeye Uygunluk: Öğretimi yapılacak içerik ve sınıf düzeyi
önemli değişkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Seçilecek BİT’in içeriğe
ve düzeye uygun olması bu nedenle oldukça önemlidir. Daha üst seviye
BİT kullanımı içeriğin anlaşılmasını engelleyecektir, alt seviye BİT
kullanımı ise öğrenenlerin sıkılmasına ve öğrenme sürecinden
uzaklaşmasına neden olacaktır.
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 Beceriye Uygunluk: Seçilecek BİT’i kullanacak kişilerin de BİT kullanım
becerileri dikkate alınmalıdır. Bu nedenle seçilecek olan BİT’in hem
öğrenen hem de öğretmenin BİT beceri düzeylerine uygun olması
sağlanmalıdır. Yine PUD Entegrasyon Modeli temel felsefesi gereği çok
fazla özelliği olan, ama kullanımı kolay olmayan bir BİT’in daha az verimli
kullanımı yerine mevcut, herkesin kullanımına uygun bir BİT’in çok daha
verimli sağlanması tercih edilmelidir.

3.2. Uygulama Aşaması

Şekil 6. Uygulama Aşaması

Uygulama aşaması öğrenme öğretme sürecinin tamamını ele almaktadır.
Bu yaklaşımda öğrenme öğretme süreci sadece derste geçen süre değil ders
öncesi, ders esnası ve ders sonrası olarak daha bütüncül bir biçimde ele
alınmıştır (Bkz: Şekil 6). Ancak ders dışı süreçlerin yönetilebilmesi için bir
mekanizmaya ihtiyaç bulunmaktadır. PUD Entegrasyon Modelinin geliştirilmesi
sürecinde bu ihtiyaç ücretsiz ve açık kaynak kodlu olan MOODLE Öğrenme
Yönetim Sistemi ile giderilmiştir. MOODLE öğrenme içeriklerinin, etkinliklerin,
kaynakların sunumu, düzenlenmesi, yönetimi ve değerlendirmesi için etkili
birçok yardımcı araca sahiptir. Ek olarak paylaşım, etkileşim ve iletişim için de
forum, sohbet, blog gibi farklı seçenekler sunmaktadır. Bu esnek yapısı ile
dersin yüz yüze ders saatleriyle sınırlı kalması engellenmiş ve sınıf dışında kalan
ders öncesi ve sonrası da kolaylıkla yönetilebilmektedir. Bu kullanımın her
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hafta aynı şekilde tekrar edilmesi ile ders dönemi boyunca sürdürülebilirlik
sağlanabilmektedir.
Uygulama aşaması üç alt aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar aynı
zamanda ders sürecinin aşamaları olarak da görülebilir:
 Ders Öncesi: Ders öncesi isminden de anlaşılacağı gibi sınıf içi derse
hazırlık yapılacak aşamadır. Bu amaçla öğretmen derse ilişkin ön
hazırlıklarını yapar. Ardından öğrenenlere derse gelmeden önce
yapmalarını istediği aktiviteleri aktarır. Bu aktarma sürecinde herkesin
sürekli erişimine açık olması nedeniyle MOODLE kolaylaştırıcı bir rol
oynar.
Öğretmenin öğrenenlere, derse gelmeden önce okuyacakları bir hikâye, bir
metin göndermesi, ya da oynamaları için bir oyun bağlantısı iletmesi, konuya
ilişkin psikomotor beceri geliştirecek kâğıt kesme katlama etkinliği vermesi gibi
etkinlikler bu aşamaya örnek verilebilir.
 Ders Esnası: Sınıf içinde gerçekleştirilen ve çoğunlukla yüz yüze olan
formal ders sürecidir. Bu aşamada gerçekleştirilecek tüm etkinliklere
öğretim yöntemi seçimi aşamasında geçilen öğretim yöntemine uygun
şekilde karar verilir ve uygulanır.
 Ders Sonrası: Sınıf içerisindeki yüz yüze dersin bitmesinin ardından
gerçekleşen süreçtir. Bu süreçte temel amaç öğrenen ile içerik
arasındaki ilişkiyi koparmamaktır. Bu amaçla dersin ardından ödevler
verilebileceği gibi MOODLE araçları yardımıyla öğrenenlerin derse ilişkin
yansımalar yazmaları sağlanabilir, tartışma ortamları oluşturulabilir ve
hem öğretmen hem de akranlar ile tartışmalar yürütülebilir. Böylece
hem ders dışı öğrenme devam edecektir.

3.3. Değerlendirme Aşaması
Değerlendirme aşaması her sürecin olmazsa olmaz bir bileşenidir. Sürecin
planlanan şekilde çalıştığı, süreç sonundaki çıktıların beklentileri karşıladığı,
sürecin istenen kazanımları sağladığı, yaşanan aksaklıklar, müdahale edilmesi
gereken yerler ancak verimli bir değerlendirme ile ortaya çıkarılabilmektedir.
Bu nedenle modelin planlama ve uygulamaya ilişkin tüm adımlarını kapsayan
bir değerlendirme aşaması bulunmaktadır. 5E öğrenme döngüsü içerisinde
bahsi geçen değerlendirme aşamasına benzerlik gösteren bu aşama hem sonuç
hem de süreç değerlendirmesini içermektedir. Süreç değerlendirme ile elde
edilen veriler akış esnasında ortaya çıkan aksaklıklara anında dönüt vermeye ve
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düzeltmeye fırsat sunmaktadır. Sonuç değerlendirmesi ise sürecin çıktılarını ve
kazanımlarını değerlendirmeye olanak sağlar.
Değerlendirmenin güvenirliğinin arttırabilmek için veri toplanırken çeşitlilik
sağlanması gereklidir. Bu amaçla çeşitli değerlendirme yaklaşımları
kullanılmalıdır. Örneğin; öğrenenlerin kendilerini değerlendirdikleri yansımalar
veya portfolyo ile birlikte akran değerlendirme formları kullanılabilir.
Ek1’de örnek bir uygulama sunulmuştur. Bu uygulama örneği matematik
öğretmen adayları ile gerçekleştirilen derse ilişkin bir örnektir ve
öğretmen/öğretmen adaylarına ipuçları ve öneriler içermektedir. Ancak bu
örnek uygulama yalnızca matematik dersi bağlamındadır ve farklı alanlarda da
yeni örnekler geliştirilebilir. Bir diğer durum ise ilgili etkinliğin, modelin
geliştirildiği dönemdeki öğretim programına uygun geliştirilmiş olması. Ancak
dikkat edilirse güncel öğretim programlarına da uyumlu olduğu ve program
güncellemelerinden büyük ölçüde etkilenmediği de açıkça görülecektir.
Sonuç olarak PUD Entegrasyon Modeli etkili matematik öğretimi
bağlamında geliştirildiği için matematik öğretimi öğeleri içermektedir. Ancak
model tamamen modüler yapıda planlandığı için farklı öğrenme alanlarına da
uygulanabilir. Ayrıca zaman içerisinde modelin kendisine farklı ögeler ve
etkileşimler de eklenebilir.
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Ek1.PUD Entegrasyon Modeline Uygun Örnek Bir Ders Uygulaması
GİRİŞ (ENTER)
 Göreve başladınız ve
 6. sınıf matematik dersine
giriyorsunuz.
 Öğrenme alanınız: Geometri
 Alt Öğrene alanınız: Geometrik
Cisimler
 Kazanımlar: Eş küplerle
oluşturulmuş yapıların farklı
yönlerden görünümlerini çizer.

Sınıfınızda bilgisayarlar, bilgisayar programları, internet
bağlantısı, projeksiyon cihazı, akıllı tahta bulunmaktadır.
5E öğrenme modeli kuralları çerçevesinde asıl bir süreç
izlersiniz?
Bu konuyu anlatabilmek için gerekli ön bilgiler nelerdir?
Öğretmen adayları ile 4-5 kişilik gruplar oluşturulur.
KEŞFETME
(EXPLORE)

Kullanılacak kaynaklar ve programlar:
MATEMATİK 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI (179.
sayfa)
MEB Matematik 6. Sınıf Ders Kitabı
Google Sketchup, Cabri 3D




AÇIKLAMA
(EXPLAIN)

Her grup “öğretim programı”ndan ilgili kazanım
ve örnek içeriği inceleyerek fikirlerini ortaya
koyacaktır.
Fikirler gruptan seçilen bir kişi tarafından not
alınacaktır.
Her grup fikirlerini sunacak ve diğer gruplar
tarafından değerlendirilecektir.

Açıklama aşamasında, hazırlanan örnek ders planı
açıklanır ve tartışılır.
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DEĞERLENDİRME
(EVALUATION)




Derinleştirme aşaması için her gruptan bir etkinlik
hazırlaması istenecektir.
Hazırlanan etkinli aşağıdaki kriterlere göre
hazırlanacaktır:
o Sınıf düzeyi
o Etkinliğin Amacı, hedefi, hangi aşamada
kullanılacağı (dikkat çekme, keşfetme,
derinleştirme, değerlendirme)
o Kullanılacak araç-gereçler
o Dikkat edilecek noktalar
o Uygulama aşamaları

Değerlendirme aşaması için her grubun 5E
modeline uygun kendi ders planlarını
oluşturmaları istenecektir.
Ders planları 5E aşamalarına uygun hazırlanacak
rubrik ile değerlendirilecektir.

Bu ilk tablo öğretmen adayları ile gerçekleştirilen dersin 5E modeli
tablosudur.
Öğrenme Alanı
Alt Öğrenme Alan
Sınıf
Kazanım(lar)
Kullanılacak Bilgi ve
İletişim
Teknolojileri
Kullanılacak Ders
Araçları

Geometri
Geometrik Cisimler
6. Sınıf
Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden
görünümlerini çizer.
Bilgisayar, Projeksiyon, Akıllı tahta, İnternet, Öğrenme
Yönetim Sistemi, Cabri 3D
Ders Kitabı, Öğretmen Kılavuz Kitabı, Matematik
Öğretim Programı
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Erişilebilirliği



Öğretimsel amaçlı BİT kullanımı için minimum gereksinimler ve altyapı sağlanmıştır.
Öğretim için Seçilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri herkesin (öğretmen ve öğrenen)
kolay erişebileceği niteliktedir.
Seçilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri var olan teknolojik altyapıya uygundur.
Dersliklerde öğretmenler ve öğrenenler için BİT ile zenginleştirilmiş ortam
sağlanmıştır
Donanım: Bilgisayarlar, Projeksiyon, Akıllı tahta
Yazılım: Gerekli Programlar , İnternet Erişimi, Öğrenme Yönetim Sistemi






Öğrenen ve öğretmenlerin BİT kullanım becerisi





Öğrenenlerin BİT kullanım becerisi yeterli değilse, BİT’in genel olarak kullanımına
yönelik beceri geliştirme çalışması yapılmıştır.
Seçilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri öğrenenlerin BİT kullanım becerilerine
uygundur.
Öğretmenlerin BİT kullanım becerisi yeterli değilse, BİT’in öğretimsel amaçlı
kullanımına yönelik beceri geliştirme çalışması yapılmıştır.
Seçilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri öğretmenin BİT kullanım becerilerine
uygundur.

Derse Hazırlık Aşamasında Öğretmenlerin BİT’i Kullanımları





Öğrenenler derste işlenecek konularla ilgili olarak önceden haberdar edilmiştir
(Örn: ÖYS’de her hafta konuların, kazanımların verilmesi)
Öğretmen derse hazırlık aşamasında BİT kullanmıştır.
o
Ders içeriğinin güncel kaynaklardan araştırılması.
o
Derste kullanılabilecek olası BİT uygulama ve araçlarının araştırılması
o
Ulaşılan içerik, uygulama ve araçların dersle ilgili olarak kurgulanması
o
Dersin amacına uygun etkinlik ve uygulamaları BİT kullanılarak tasarlama ve
geliştirme
Öğrenenlere ders konusu ile ilgili yararlanabilecekleri kaynaklar sağlanmıştır.
o
Dersten önce derse destek olarak kullanılabilecek yardımcı kaynaklar
o
Derste kullanılacak temel kaynaklar sağlanmıştır.
o
ÖRN: (ÖYS’de çevrimiçi kaynakların bağlantılarının ya da ilgili kaynakların
referans gösterme kurallarına uygun olarak ve sayfa bilgileri ile verilmesi)

50

Farklı Yanlarıyla Eğitimde BİT Entegrasyonu

GİRİŞ
(ENGAGEMENT)


Giriş aşamasında öncelikli amaçlardan birisi
öğrencilerin dikkatini ve ilgisini konuya çekmektir. Bu
amaçla konuyla alakalı, ilgi çekici bir durum ortaya
konulmalıdır.



Bir diğer amaç ise öğrencilerin ne bildiklerini ortaya
çıkarmaktır. Verilen ilgi çekici durum ile öğrencilerin
ön bilgileri ortaya çıkarılır ve konuyla ilişki kurmaları
sağlanır.



Öğrencilerin düşünmelerini sağlayacak sorular
sorulabilir, kafa karıştırıcı örnekler verilerek
öğrencilerin akıl yürütmeleri sağlanır.

Avrupa’ya ilk kez gidecek olan Bora internetten yaptığı
araştırmalarda çok ilginç yapılı bina resimlerine
ulaşmıştır. Bu binaları hayranlıkla izlerken “orada olsam
bu binalar nasıl görünürdü acaba” diye düşünerek hayal
alemine dalmıştır.

Bu binaların yakınlarında siz olsanız binaların diğer
açılardan nasıl görüneceğini kağıda çizebilir misiniz?
Yandan, önden, arkadan görünüşünü çizdiğiniz şekiller
binaların resimlerine ne derece benzemektedir?

Bahadır Yıldız
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KEŞFETME
(EXPLORE)



Bu aşamada verilen bir durumda öğrencilerin
tartışmaları ve bir önceki aşamada kafalarında
oluşan sorulara yanıt aramaları sağlanmaya
çalışılacaktır.



Öğrencilere üzerinde çalışarak kendi bilgilerine
ulaşabilecekleri fırsatları sağlayacak bir durum
ortaya konulmalıdır.



Bu aşamada öğrenciler grup halinde tartışmalar
yapacak ve ortaya çıkan fikirleri not edeceklerdir.

Cabri 3D Programının kullanımına yönelik hazırlanan
KEŞFETME ETKİNLİĞİ uygulanır.
1. Aşama Küp Oluşturma:





Resimde görüldüğü gibi sondan ikinci resimli
menüye sol tıklayın ve basılı tutun, açılan
menüden “CUBE” seçeneğini seçin.
Daha sonra ekranın ortasındaki düzlemde
herhangi bir yere bir kez tıklayın, fareyi hareket
ettirdiğinizde küpün oluştuğunu göreceksiniz,
küpünüz istediğiniz boyutlara ulaştığında bir kez
daha tıklayın ve küpünüz hazır.
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2. Aşama Küpün Farklı açılardan İncelenmesi:


Oluşturduğunuz küpü farklı yönlere çevirerek
inceleyin.



Küpü çevirebilmek için farenin sağ tuşunu
tıklanmış olarak tutun ve fareyi hareket ettirin.
Sağdan, soldan, önden, arkadan nasıl
görünüyor?



2. Aşama Küpleri Kullanarak Yapılar Oluşturmak:


Görünümü ilk baştaki hale(aşağıdaki resimde
görünen) getirin.

Bahadır Yıldız
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Ekranımıza daha fazla küpler ekleyerek yeni
nesneler elde edeceğiz.
Yine bir önceki aşamada küp ekleme işlemini
tekrarlıyoruz.
Ancak yeni küpü eklerken önceki küpe değecek
şekilde ekleyeceğiz. Bu nedenle faremizi diğer
küpün hangi yüzeyine küp eklemek istiyorsak o
yüzeye götürüyoruz.

Resimde de görüldüğü gibi o yüzeye yapışık halde yeni
bir küp ekleniyor.



İstediğimiz yüzeyi bulduk ve küpümüzü
eklediysek, farenin sol tuşuna tıklayarak küpün
yerleşmesini sağlıyoruz.
Bu yöntemle aşağıdaki nesneyi oluşturun ve
farklı yönlere çevirerek görünümünü inceleyin.
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Bu nesneyi oluşturmak için kaç tane birim küp
kullanılması gerektiğini tartışın. Bu aşamada
görünen ya da görünmeyen tüm küpleri de
hesaba katmayı unutmayın.
Daha az ya da daha fazla sayıda küp kullanarak
aynı nesneyi oluşturmak mümkün müdür?
Neden?



AÇIKLAMA
(EXPLAIN)






Bu aşama sürecin öğretmen tarafından yürütülen
ve öğretmenin en aktif olduğu aşamasıdır.



Uygulanan etkinlikler ya da farklı örnekler
yardımıyla öğrencilerin her birinin oluşturduğu
bilgileri bu aşamada formal bir hal alır.



Öğretmen bu aşamada öğrencilerin ulaştıkları
bilgileri kullanarak tanımları, kuralları verir gerekli
açıklamaları yapar.



Bir sonraki derinleştirme aşaması için öğrencileri
hazırlar.

Bu konudaki açıklama bir sonraki aşamada
verilen derinleştirme etkinliği ile birlikte
yürütülecektir.
Derinleştirme etkinliğinin ilk örneği öğrenciler
ile birlikte gerçekleştirilecek ve konu anlatımı
yapılacaktır.
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DERİNLEŞTİRME ETKİNLİĞİ için Cabri 3D programında
hazırlanan nesnelerin önden, arkadan,soldan ve sağdan
görünümlerini de gösterebilecek şekilde bir dosya
hazırlanmıştır.( On-Arka-Sag-Sol Gorunumler.cg3)



Öncelikle aşağıdaki nesnelerin önden, arkadan,
sağdan, soldan görünümlerini kareli kağıda
çizin.



On-Arka-Sag-Sol Gorunumler.cg3 Dosyasını
açın.
Yukarıdaki nesneleri program yardımıyla
oluşturun ve önden, arkadan, sağdan, soldan
görünümlerini inceleyin.
Kendi çizimlerinizle karşılaştırın.
Ne gibi farklar/benzerlikler buldunuz?
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Cabri 3D programı ile birim küpleri kullanarak
dersin başında verilen binanın bir örneğini
oluşturun ve ilk baştaki çiziminizle karşılaştırın.
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Yapıda kaç adet küp kullanılmıştır?
Kaç tane küpün 4 yüzü
görünmektedir?
Kaç tane küpün 3 yüzü
görünmektedir?
Kaç tane küpün 2 yüzü
görünmektedir?
Kaç tane küpün 1 yüzü
görünmektedir?
Kaç tane küpün hiçbir yüzü
görünmemektedir?

o
o
o
o

Bu aşama sürecin öğretmen tarafından yürütülen ve öğretmenin en aktif olduğu
aşamasıdır.
Uygulanan etkinlikler ya da farklı örnekler yardımıyla öğrencilerin her birinin oluşturduğu
bilgileri bu aşamada formal bir hal alır.
Öğretmen bu aşamada öğrencilerin ulaştıkları bilgileri kullanarak tanımları, kuralları verir
gerekli açıklamaları yapar.
Bir sonraki derinleştirme aşaması için öğrencileri hazırlar.
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Ders Dışında Öğretmenlerin BİT’i öğretimsel amaçlı Kullanımları


Ödev/görev/etkinlik vermek/toplamak için BİT kullanılmıştır.
o
ÖYS ile ödev/görev/etkinliklerin duyurulması için
o
ÖYS aracılığı ile ödev/görev/etkinliklerin toplanması için BİT kullanılmıştır.
Dersle ilgili dönütler sağlamak için BİT kullanılmıştır.
o
ÖYS aracılığı ile bir önceki ders hakkında dönütler verilmesi için
o
ÖYS aracılığı ile ödev/görev/etkinlikler hakkında dönütler verilmesi için bit
kullanılmıştır.
İletişim için BİT kullanılmıştır.
o
Duyuru/ Bilgilendirme mesajlarının iletilmesi için
o
Öğrenenlerin ders ile ilgili destek gereksinimlerini yanıtlamak için
o
Öğrenenlerin ders dışında dersle ilgili etkileşimlerini sürdürebilmeleri için BİT
kullanılmıştır.
o
Öğrenenlerden yansımalar almak için BİT kullanılmıştır.





Etkileşimin BİT ile zenginleştirilmiş ortamlarda sağlanması
o
o
o
o
o
o

Öğrenen-öğrenen etkileşimi sağlanmıştır.
Öğrenen-öğretmen etkileşimi sağlanmıştır.
Öğrenen-içerik etkileşimi sağlanmıştır.
Öğretmen-içerik etkileşimi sağlanmıştır.
Öğrenen- öğrenme ortamı etkileşimi sağlanmıştır.
Öğretmen-öğrenme ortamı etkileşimi sağlanmıştır.

BİT kullanımının kalıcı ve sürdürülebilir olması
o
o
o

BİT’in öğretimsel amaçlı kullanımı için Yönetsel destek sağlanmaktadır.
BİT’in öğretimsel amaçlı kullanımı için Teknik destek sağlanmaktadır.
Her ders için yukarıdaki süreç tekrarlanmıştır.
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Şekil 12. Öğretim Programı, kazanım sayfası

61

Various Aspects of ICT Integration in Education

Technology Integration into Curriculum in Different
Countries
Büşra ÖZMEN*
ABSTRACT: Due to the rapid access to information and transformation of
technology into an inseparable part of social life, it has become a must for
countries to integrate technology with their education environments and thus
determine their policies on integration of technology at a national level.
Furthermore, because of the new ways of thinking and new learning cultures
produced by new technologies, curriculum needs to change for new
opportunities. Hence, the necessity to incorporate information and
communication technologies into curriculum and revise them has emerged in
recent times. This study analyzes the national curriculum in different countries
in terms of integration of technology and the policies of the countries
regarding it. In this regard, following the selection of five countries, which
focus on integration of technology in their national curriculum, this study
provides a detailed analysis of the curriculum on the official web-sites of the
educational institutions in these countries and other relevant resources. In
conclusion, the study discusses this information in the light of the principles
that need consideration in curriculum design and offers some
recommendations.
Keywords: integration of technology in education, ICT, curriculum, ICT
policies, ICT integration.
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1. INTRODUCTION
Curriculum serves as a component that brings the individual together with
the system in the process of integration of technology. Indeed, integration of
ICT with the curriculum in order to achieve the targeted learning outcomes in
the curriculum is fundamentally associated with the desired human model in a
macro sense and it also constitutes a reference point for teachers. Therefore,
there are many countries that accordingly determine their development
objectives in the field of education.
The concept of integration of Information and Communication
Technologies (ICT) has been interchangeably used with the concept of the use
of ICT in the literature. Some researchers define integration of ICT as the
process of utilizing ICT to facilitate student learning (Wang, & Woo, 2007).
Some researchers describe integration of ICT as an indispensable part of more
extensive curriculum reforms, which involve infrastructure and pedagogical
aspects, and focus on not only the way that learning is performed but also
things that are learned (Lloyd, 2005). On the other hand, other researchers
suggest that integration of ICT may be classified into various types or
categories according to the role or objectives of the use of ICT. For example,
Ringstaff and Kelley (2002) classify integration of ICT as low-level and highlevel integration.
The low-level integration of ICT involves acquisition of ICT skills as learning
outcomes and learning from ICT where ICT is utilized to support traditional
teaching approaches which tend to be teacher-centered and behaviorist
(Downes et al., 2001). For instance, use of presentation tools in a lecture by
the teacher and the guidance of the teacher for students to seek information
and be involved in web-based practices would be examples of the low-level
integration of ICT. In such cases, teachers tend to stick to their existing
pedagogies and use ICT merely as an additional resource during the lecture. In
contrast, the high-level integration of ICT involves learning through ICT, which
focuses on interdisciplinary topics, emphasizes authentic and meaningful
learning experiences and centers around collaborative and metacognitive skills
that are important for lifelong learning, along with changes in the curriculum
(Downes et al., 2001). Research demonstrates that schools with ICT policy
plans tend to be more successful in implementing integration of ICT with
learning and teaching. For this reason, a school-based ICT policy and
curriculum is necessary for a successful integration process in order to achieve
a high-level integration of ICT (Tondeur et al., 2007). Accordingly, this study
aims to evaluate the national curriculum in different countries in terms of
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integration of technology with education and the policies of these countries
regarding integration of technology with education.

2. INTEGRATION OF TECHNOLOGY WITH NATIONAL
CURRICULUM
This chapter presents and analyzes the national curriculum in five
countries in different continents Singapore, Australia, the United Kingdom,
New Zealand and Finland, in relation to the policies regarding integration of
technology with education and integration of technology with curriculum.

2.1. Singapore
Singapore is remarkably a global leader in developing ICT literacy among
the young generation and using educational technology. The government of
Singapore seeks to develop the infrastructure of information technologies
through the national ICT plan launched in 2006 (An Intelligent Nation 2015 iN2015) and transform Singapore into a global ICT center, e-economy and esociety (Info-communications Development Authority of Singapore, 2006).

2.1.1. Policies on integration of technology in education
Singapore has conceptualized and implemented three “ICT Master Plans”
in education in line with the national ICT plans. These plans are the First
Master Plan for ICT in Education - MP1, which has been in effect since 1997,
the Second Master Plan for ICT in Education - MP2, which has been in effect
since 2002, and the Third Master Plan for ICT in Education - MP3, which has
been in effect since 2008. These three plans generally support use of ICT in
education. The basic principle is that the state schools constantly anticipate
the future needs of the educational system and prepare students for meeting
these needs. The ICT master plans in education provide a plan for access to ICT
in the schools of Singapore and to a school environment enhanced with ICT by
students, regardless of their socio-economic status. In the framework of these
plans, ICT serves as a tool to increase the learning experiences of students and
endow students with basic learning skills, creative thinking skills and
communication skills.
As the ICT master plans in Singapore progress on the national level, the
focus has shifted from the low-level integration of ICT towards the high-level
integration of ICT. The third plan (MP3), in effect in recent years, has pursued
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the vision of the first and second master plans to transform learning
environments and enable students to acquire 21st century qualifications. The
implementation strategies of MP3 have five main components: 1) integration
of ICT and values education with the curriculum, 2) cyber health education, 3)
pursuance of professional developments regarding skills of ICT among
teachers, 4) an increase in the practices of R&D, 5) development of the ICT
infrastructure. MP3 strengthens integration of ICT with the curriculum,
pedagogical perspectives and evaluation; boosts the professional development
levels of teachers in order to enhance the ICT-supported pedagogy
understanding and use, and increases innovation practices. Accordingly, the
curriculum development specialists and education technologists in the Ministry
of Education develop and test models for innovation practices. Moreover,
teachers receive training on practices of ICT so that they can plan ICT-rich
learning experiences and have the capacity for presenting them (Singapore
Ministry of Education, 2008).

2.1.2. Integration of technology with the curriculum
The curriculum, which was put into effect in 2012, consists of a model with
three components regarding integration of ICT (Singapore Ministry of
Education, 2012). The components that should be defined in the process of
developing the curriculum for a learning area are as follows:
 Integration of ICT with the content,
 Integration of ICT-based values education with the content,
 Integration of ICT-based 21st century competencies with the content.
It is notable that life, knowledge and project skills are the focus of the
national curriculum of Singapore (Figure 1).
Life skills seek to enable students to acquire values and 21st century skills
so that they can be responsible individuals and active citizens. Among these,
there are learning areas such as Interdisciplinary Activities, Personality and
Citizenship Education, Active Learning, and Physical Education. Knowledge
skills involve ICT and information processing skills. These skills aim to improve
the thinking, process and communication skills of students. Accordingly, the
overall objective is to allow students to analyze and use information, and
express their ideas and opinions in a clear and effective way. Project skills
involve collaborative project execution skills (Singapore Ministry of Education,
2012).
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Figure 1. The general framework of the curriculum of Singapore
(A simplified version of the curriculum, Singapore Ministry of Education, 2017, p.4)

The learning areas placed around all these skills encompass education in
foreign language, native language, social sciences, art studies, mathematics
and science. These learning areas enable students to have a good background
for the content in different learning areas. The general framework of the
curriculum is used in primary schools, secondary schools and higher education
programs. It is remarkable that as the level of education increases, the number
of learning areas increases too. Besides, notably, ICT is not considered as a
separate learning area in primary school programs whereas secondary school
programs teach ICT as separate courses (Singapore Ministry of Education,
2013). These courses are the course “technology and design” in the mathscience education group and the course “computer practices” in the technical
secondary education program (Singapore Ministry of Education, 2012).
The national curriculum of Singapore not only features the use of ICT as a
separate course but also includes it within other topics (Table 1).
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Table 1. Integration of ICT in the national curriculum of Singapore (cited from
Singapore Ministry of Education, 2012.)

Course
Computer
Applications

English

Objectives





Social
Studies





Students understand how to use software programmes
such as word processing, computer drawing, multimedia
presentations, data tabulation and charts and Internet
applications.
Students are able to research and select relevant
information from print and non-print resources.
Students develop appropriate listening and viewing
attitudes and behavior, and apply skills and strategies
strengthened by exposure to spoken, audio and visual
texts.
Students develop a plan to locate and collect information
using various ICT tools.
Students use digital media to present ideas and findings
with clarity, persuasion and in creative ways.
Students exercise integrity in the use of ICT.

2.2. Australia
The latest ICT policies in Australia point out that the focus is put on
forming a knowledge-based society where individuals are trained to become
innovative, creative and entrepreneurial (Australian Workforce and
Productivity Agency, 2013). Thus, the objective in the process of developing
the national curriculum is to include the use of ICT in every area of the
curriculum.
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2.2.1. Policies on integration of technology in education
Australia stands out as one of the countries that make major changes to
integration of technology in education in national curriculum and reflect ICT
policies in teaching curriculum to a significant extent. This helps Australia
create an educational system that can keep up with global change. Significant
technological updates are made to all schools in Australia to have nationwide,
technological devices and a sustainable Internet infrastructure. In this
direction, new curriculum are established to increase use of ICTs in all schools
(Australian Government, 2013).
The national initiative, called the Digital Education Revolution (DER) in
Australia, provides evidence of the implementation of a major reform on a
national level. This initiative provides an effective plan for schools to access the
ICT infrastructure. In this context, an important step was taken between 2008
and 2012 for use of computers in schools. It has provided more than two
billion dollars in funds to all parts of Australia to provide hardware and
software for all 9-12 years old students. The purpose of presenting hardware
and software this way is to make sure that all students in Australia earn "the
knowledge and skills to participate effectively in society" (Department of
Education, Employment and Workplace Relations - DEEWR, 2009, p.2).
Additionally, DER has provided a framework for learning areas that form the
basis for information-processing, communication and cooperation in all areas
of the curriculum. It has also provided solutions for teacher training that can
meet ICT leadership and 21st century training needs.
The emphasis on promoting teaching through technology is also evident in
Australian national policies. In June 2008, a joint declaration issued by the
Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth Affairs
(MCEETYA) and the Ministerial Council for Vocational and Technical Education
(MCVTE) and the following statement was included:
“Australia will have technology-enriched learning environments that
enable students to achieve high quality learning outcomes and productively
contribute to our society and economy.” (MCEETYA, 2008a, p.4).
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This policy was repeated at the 2008 Melbourne Declaration:
“ Rapid and continuing advances in information and
communication technologies (ICT) are changing the ways people
share, use, develop and process information and technology. In
this digital age, young people need to be highly skilled in the use
of ICT. While schools already employ these technologies in
learning, there is a need to increase their effectiveness
significantly over the next decade.” (MCEETYA, 2008b, p.3).
The most comprehensive form of ICT literacy in Australia is achieved
through the National Assessment Program (NAP), which is developed to
monitor and report on progress on achieving the school objectives set out in
the Melbourne Declaration on a nationally comparable basis. Science Literacy
is gained in the 6th grade, Civics and Citizenship and ICT Literacy (NAP-ICTL) are
gained in the 6th-10th grades.

2.2.2. Integration of technology with the curriculum
An official institution (Australian Curriculum, Assessment and Reporting
Authority – ACARA) was appointed in 2009 to form a national curriculum in
Australia. Thus, with the efforts on preparation of a national curriculum, the
Australian education system on the primary and secondary school level went
through a major transformation process. In 2013, to meet the needs of the 21 st
century society, ACARA published a set of drafts on curriculum standards for
preparation of a new national curriculum, which was to be introduced across
Australia in 2014 (ACARA, 2013). The curriculum defines new learning areas,
which are included in the definition of national success standards for each
learning area. While some of these learning areas set the success standards for
the 1st-12th grades, others (including ICT) establish the success standards to be
obtained for the 1st-10th grades.
In line with the ICT policies in Australia, systematic and purposeful
references for the embedded use of ICT were added in all parts of the
curriculum. These references are linked to the skills of ICT, which are essential
for all students to develop, such as reading, writing and arithmetic skills.
Additionally, the learning area of digital technologies (a part of the learning
area of technology) was included to the curriculum. The learning area of digital
technologies involves more specific acquisition on use of these technologies
(including programming). The purpose for use of ICT in the curriculum is
primarily to develop living and working skills among the society and improve
learning outcomes in all areas of the curriculum.

70

Various Aspects of ICT Integration in Education

Digital technologies, assumedly, have four complex, diverse and
complementary roles in the national curriculum of Australia (Newhouse, 2013).
Pedagogical tools in all areas of the curriculum (e.g. accessing
information, simulations, supporting communication and
collaboration).
1. Related to a specific content (e.g. calculators for the course of
mathematics and device control for the course of science).
2. Technical tools to support the design and inquiry processes in the
learning areas of technology and science.
3. The content/subject for study in the subject of digital technologies
in the learning area of technology.
The skills of ICT are largely associated with the content of the learning
areas in the curriculum and considered as fundamental skills necessary for
every student. The skills of ICT are defined in the curriculum as follows:
“ In the Australian Curriculum, students develop Information
and Communication Technology (ICT) capability as they learn to
use ICT effectively and appropriately to access, create and
communicate information and ideas, solve problems and work
collaboratively in all learning areas at school and in their lives
beyond school. ICT capability involves students learning to make
the most of the digital technologies available to them, adapting
to new ways of doing things as technologies evolve and limiting
the risks to themselves and others in a digital environment.”
Accordingly, in general, the skills of ICT are linked to information transfer
and development of (conceptually based) useful information and the skills of
use of ICT to solve problems and to facilitate completion of tasks (ACARA,
2017).
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Figure 2. The key elements of the skills of ICT in the curriculum of Australia
(cited from ACARA, 2017)

The skills of ICT consist of five key elements, three of which are central for
student activities and two of which support these activities (Figure 2). These
are applying social and ethical protocols and practices when using ICT, which
includes information on how to use social and ethical protocols and practices
when using ICT; investigating with ICT, which involves use of ICT to enhance
creativity and provide solutions for challenges and tasks; communicating with
ICT, which involves understanding and use of appropriate ICT to communicate
with others; managing and operating ICT, which involves management and use
of ICT to research, create and communicate. Table 2 presents the components
of these elements.
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Table 2. Key ideas on the skill of ICT in the curriculum of Australia (cited from ACARA, 2017.)

Key ideas
Applying social and
ethical protocols and
practices when using ICT

Investigating with ICT

Components of key ideas






recognize intellectual property
apply digital information security practices
apply personal security protocols
identify the impacts of ICT in society




define and plan information searches
locate, generate and access data and
information
select and evaluate data and information


Creating with ICT




generate ideas, plans and processes
generate solutions to challenges and
learning area tasks

Communicating with ICT




collaborate, share and exchange
understand
computer-mediated
communications.





select and use hardware and software
understand ICT systems
manage digital data

Managing and operating
ICT

In conclusion, the curriculum of Australia is associated with the Australian
Digital Resources, which are offered online to schools and whereby teachers
can access to the resources on learning-teaching activities.

2.3. The United Kingdom
Along with Finland, the United Kingdom is, notably, one of the prominent
countries that perform research on integration of technology in education
most and emphasize the importance of the relationship between development
and technology in their national education policies and educational system.

2.3.1. Policies on integration of technology in education
It is remarkable that the integration policies of ICT in the field of education
in the United Kingdom have recently focused on management of the process
of integration. This, as various state departments and agencies in the United
Kingdom are working separately on integration policies of ICT, led to lack of
coordination among these institutions, and thus, administrative issues are
arising. Moreover, consequently, the need for a new and basic educational
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reform was recognized (Department for Education, 2013). Upon a review on
the curriculum (The Royal Society, 2012), ICT was included as a separate course
in the curriculum, and in this context, efforts were made to enhance the
qualifications of the teachers lecturing on ICT.
In the United Kingdom, the objectives of integration of technology with
education in recent years are to reduce differences in education and ensure
equality of opportunity, enhance achievement, ensure active participation of
disabled individuals in education and develop perspectives to increase quality
and productivity through accurate use of new technologies (Pittard, & Ley,
2011).

2.3.2.Integration of technology with the curriculum
Along with increasing importance of technology in economy, the
government of the United Kingdom became one of the first that included the
course of Design and Technology in their national curriculum in 1990.
The purpose of the integration of technology in the new national
curriculum, published by the Department for Education in 2013, is defined as
follows:
“A high-quality computing education equips pupils to use
computational thinking and creativity to understand and change
the world. Computing has deep links with mathematics, science,
and design and technology, and provides insights into both
natural and artificial systems. The core of computing is computer
science, in which pupils are taught the principles of information
and computation, how digital systems work, and how to put this
knowledge to use through programming. Building on this
knowledge and understanding, pupils are equipped to use
information technology to create programs, systems and a range
of content. Computing also ensures that pupils become digitally
literate – able to use, and express themselves and develop their
ideas through, information and communication technology – at a
level suitable for the future workplace and as active participants
in a digital world.” (Department for Education, 2013, p.1).
The new curriculum no longer introduces ICT as a separate learning area,
but instead, it features it as the focus of the curriculum of the computational
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learning area. Accordingly, the computational learning area involves three sublearning areas, which are computer science, information technologies and
digital literacy (Department for Education, 2012).
 Digital literacy: is the ability to express oneself by means of digital
technologies, which involves developing a critical understanding on the
impact of technology on the individual and the society.
 Information technologies: encompass the purposeful creation and
implementation of digital systems to develop products and solutions.
 Computer sciences: is the discipline that explains how digital systems
work, how they are designed and programmed, as well as the basic
principles of information and computation.
The new curriculum differs significantly from the previous ICT curriculum.
The understanding of ICT in the previous ICT curriculum was centered around
not only use of standard software, but also evaluation of the quality and
adequacy of the existing software resources. In fact, it served as an
improvement for conscious consumers of technology. The new curriculum
seeks to encourage a better understanding of the creative vision about use of
technology, also develop computational thinking skills and allow an
understanding on the way that technology operates and improve it. The
curriculum anticipates that the students on the primary school level would
have learnt algorithmic thinking and how to write a basic program by the age
of 11. As a part of the review of the new national curriculum, the extensive
changes in education are listed as follows:
-

Teaching of computer sciences was included in the curriculum of the
schools offering courses of English.
The learning area of ICT was replaced by the learning area of
computation.
The curriculum of computer involved the compulsory teaching of
computer sciences for students aged 5-16.
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Table 3 presents examples of the outcomes included in the new
curriculum (Computing at School Working Group, 2012; Department for
Education, 2013):
Table 3. Examples of the outcomes involved in the national curriculum of the United Kingdom
(cited from Department for Education, 2013, p.1-2.)

Key Stage 1 (age 5–7)









Key Stage 2 (age 7–11)









Key Stage 3 (age 11–14)








Objectives
understand what algorithms are; how they are implemented as programs on digital
devices; and that programs execute by following precise and unambiguous
instructions
create and debug simple programs
use logical reasoning to predict the behavior of simple programs
use technology purposefully to create, organize, store, manipulate and retrieve
digital content
use technology safely and respectfully, keeping personal information private; know
where to go for help and support when they have concerns about material on the
internet
recognize common uses of information technology beyond school.
use logical reasoning to explain how some simple algorithms work, and detect and
correct errors in algorithms and programs
understand computer networks including the Internet; how they can provide
multiple services, such as the world-wide web; and the opportunities they offer for
communication and collaboration
use search technologies effectively, appreciate how results are selected and
ranked, and be discerning in evaluating digital content
select, use and combine a variety of software (including internet services) on a
range of digital devices to design and create a range of programs, systems and
content that accomplish given goals, including collecting, analyzing, evaluating and
presenting data and information
use technology safely, respectfully and responsibly; recognize
acceptable/unacceptable behavior; identify a range of ways to report concerns
about content and contact
design, use and evaluate computational abstractions that model the state and
behavior of real-world problems and physical systems
understand several key algorithms that reflect computational thinking; use logical
reasoning to compare the utility of alternative algorithms for the same problem
understand the hardware and software components that make up computer
systems, and how they communicate with one another and with other systems
understand how instructions are stored and executed within a computer system;
understand how data of various types (including text, sounds and pictures) can be
represented and manipulated digitally, in the form of binary digits
undertake creative projects that involve selecting, using, and combining multiple
applications, preferably across a range of devices, to achieve challenging goals,
including collecting and analyzing data and meeting the needs of known users
create, re-use, revise and re-purpose digital artefacts for a given audience, with
attention to trustworthiness, design and usability
recognize inappropriate content, contact and conduct and know how to report
concerns.
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The national curriculum of the United Kingdom has incorporated ICT in all
learning areas from pre-school education to high school education and
acknowledged ICT as a separate learning area only for primary school and
secondary school level. In this regard, the ICT-based activities are involved in
the learning areas of English, history, geography, technology and design,
individual, society and health education, mathematics, art and design, science,
physical education, music.
Another recent issue in integration of ICT in the United Kingdom has been
the training of ICT teachers and ICT coordinators at schools. While ICT teachers
receive training of ICT during their higher education, ICT coordinators
participate in the courses on integration of ICT. In this period, learning
platforms across the nation have been structured and the resources available
on these platforms are designed in an accessible format with different devices
and distributed. This is a result of the efforts of students to include their
mobile devices in learning processes.

2.4. New Zealand
The practices in the ICT integration in New Zealand have been recently
focused on student-centeredness. Accordingly, students have a wide variety of
contents, methods, activities, resources and support, and they have an
autonomy to choose from them (New Zealand Ministry of Education, 2006).

2.4.1. Policies on integration of technology in education
When it comes to integration of ICT with education, e-learning or use of
ICT in education have been some of the priorities of the New Zealand Ministry
of Education in recent years. In this regard, the ministry published three main
documents: “The Digital Strategy 2.0” (New Zealand Ministry of Economic
Development, 2008), “ICT Strategic Framework for Education” (New Zealand
Ministry of Education, 2006) and “Enabling the 21st Century Learner: An eLearning Action Plan for Schools 2006–2010” (New Zealand Ministry of
Education, 2006). The national digital strategy, which is a strategy on creating a
digital future for all New Zealanders by using the power of ICT to improve
every aspect of life, was developed by various sectors of the government of
New Zealand. In this context, the purpose of education is to enhance student
achievement in an innovative education sector supported by and completely
linked to the smart use of ICT (New Zealand Ministry of Education, 2006). The
ICT Strategic Framework for Education seeks to deliver the following:
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To prepare a more learner-centered education system
transcending organizational boundaries,
To ensure more informed decision-making among learners,
teachers, parents, communities, the public, businesses,
researchers, policy makers and managers within education sectors,
To increase ease and opportunity of access and to reduce
compliance costs for all participants,
To increase confidence, capability, and capacity from the use of ICT
by all participants in education sectors,
To bring about greater opportunities for the generation, and
application and sharing of new ideas and technologies,
To make more effective and efficient investment in ICT by state
institutions (New Zealand Ministry of Education, 2006).

Since 2006, the Ministry of Education has been developing an
infrastructure for education to provide access to digital content for students,
teachers and managers and opportunities for teachers and students to support
high-quality learning opportunities. Figure 3 presents the model for integration
of ICT in education, which was developed in 2006 in New Zealand (New
Zealand Ministry of Education, 2006). The collaboration among all groups in
the model helps achieve the objectives of the government and offer a more
personalized educational experience for each student. The model has served
as a guide for implementation of e-learning in the schools in New Zealand.
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Figure 3. The 2006 model for integration of ICT in New Zealand
(cited from New Zealand Ministry of Education, 2006, p.7.)

Another issue regarding integration of ICT in New Zealand is development
of various projects by the Ministry of Education and other institutions with the
purpose of planning the process for development of ICT by schools in their
own way, improving their staff and updating their resources (New Zealand
Ministry of Education, 2013a). Notably, a number of projects were launched in
2013, including the Overview of ICT Programmes for School, the National
Education Network Trial Extension, the Software for Schools, the Laptops for
Teachers and Principals (New Zealand Ministry of Education, 2013b).

2.4.2. Integration of technology with the curriculum
The national curriculum of New Zealand (New Zealand Ministry of
Education, 2007) was prepared to meet the needs of a society characterized by
“globalization, cultural diversity and rapidly changing technologies.” Studentcentered pedagogues, flexible skills derived from the fundamental
competences and research-based learning have been of great importance in
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the process of the development of the curriculum, which would play a major
role in New Zealand’s heading towards a knowledge-based economy from a
weak economy. The focus of the curriculum has been ICT and ICT-based lifelong learning skills. In line with this, the curriculum is based on the concepts of
inquiry and curiosity, excellence, diversity, equality, innovation, integration,
respect, community and participation, and ecological sustainability (New
Zealand Ministry of Education, 2007). Furthermore, ICT-based skills have an
important place for targeted learning outcomes (New Zealand Ministry of
Education, 2013b). Table 4 presents the targeted learning outcomes for
different learning levels.
Table 4. The targeted learning outcomes in the national curriculum of New Zealand (cited from
New Zealand Ministry of Education, 2007, p.42.)

Early Childhood







exploration
communication
well-being
contribution
belonging

Primary/Secondary
School
 thinking
 using language,
symbols, and
texts
 managing self
 relating to others
 participating and
contributing.

Higher Education






thinking
using tools
interactively
acting autonomously
operating in social
groups

The basic skills (for the 1st-13th grades) designed for students to develop
through integration of ICT in the curriculum, are listed as follows (New Zealand
Ministry of Education, 2007, p.8):
 Confident; being positive in their own identity, self-confident,
resourceful, enterprising, motivated, resilient, reliable
 Connected; being able to relate well to others, effective users of
communication tools, connected to the land and environment,
members of communities, international citizens
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 Actively involved; being contributors to the well-being of New Zealand
 social, cultural, economic, and environmental
 Life-long learners; being self-improving on new literacies, critical and
creative thinkers, active seekers, users and creators of knowledge,
informed decision makers

2.5. Finland
Finland is a country that has been performing comprehensive projects on
integration of technology with education across the country and accordingly
reviewing and revising its national curriculum.

2.5.1. Policies on integration of technology in education
The formation of a new curriculum in 2014 (National Core Curriculum for
Basic Education) was the most recent development in integration of
technology with the Finnish education system. The Finnish National Board of
Education (FNBE) organized and carried out the national curriculum reform as
a process involving all stakeholders. In line with this, the curriculum was first
compiled into a draft by educators, school principals, teachers, researchers and
teacher trainers in an open and comprehensive dialogue and cooperation.
Non-governmental organizations served as the group that played the most
active role in this process.
The design process of the national curriculum was based on the daily
experiences of not only the municipalities but also the schools as well as the
comprehensive analysis of the results of various evaluations and development
projects, along with the most recent research findings. The municipalities and
schools were asked to comment on the drafts of the core curriculum, and the
opinions of the students and parents were taken into consideration too.
Anyone interested had the chance to read and comment on the drafts. The
draft documents were then rewritten and re-published based on the
feedbacks. At the end of the process, the reform itself and the core curriculum
seemed to be well-received in the field of education and by the Finnish society.
Following this, the municipalities prepared their own local curriculum based on
the national core curriculum. Thus, the school activities were shaped in a more
comprehensive sense, by considering the local needs and perspectives of every
municipality and school. Moreover, numerous in-training courses were
performed and new learning materials were published to support the local
adaptations of the basic curriculum (Halinen, & Holappa, 2013, Halinen, 2015).
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2.5.2. Integration of technology with the curriculum
The National Core Curriculum, which is the new curriculum for the
compulsory basic education (primary and secondary education) in Finland, was
introduced by FNBE in 2014 and implemented in as of August 2016.
The National Core Curriculum seeks to achieve two different objectives in
general. These objectives are encouragement of learning and enabling
students to obtain the necessary skills and information, and provision of
learning through use of ICT and in out-of-class activities. Accordingly, the
students are expected to continue to use their knowledge and skills that they
have in the future as well. In the same time, the objectives of the curriculum
reform include making learning meaningful, increasing student participation
and enabling all students to succeed. Through the curriculum, students are
directed to take more responsibility for their school work. In line with this,
students determine their own learning objectives, solve problems, and
evaluate their own learning levels according to the specified goals. Teachers,
on the other hand, are responsible for paying attention to the individual
approach of every student to learning, and guiding them by ensuring their lifelong learning.
The new curriculum focuses on seven transversal competencies within the
learning objectives (Figure 4).

Figure 4. The transversal competencies in the Finnish national curriculum
(cited from FNBE, 2016, p.20)
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The concept of transversal competency refers to a whole consisting of
knowledge, skill, value, attitude and will (FNBE, 2014; OECD, 2017). These
competencies rely on each other and are based on different perspectives. At
the same time, every subject in the curriculum has been planned to encourage
these competencies (FNBE, 2014). These seven competencies are listed as
follows:
 Thinking and learning to learn
 Cultural competence, interaction and expression skills
 Taking care of oneself and managing daily life
 Multiliteracy
 ICT Competence
 Competence for the world of work, entrepreneurship
 Participation and influence, building a sustainable feature
The common goal of these transversal competencies is supporting the
learning of the students in parallel with the mission of the country regarding
basic education, enabling them to gain the necessary qualifications to become
a member of a democratic society, and adopting and sustaining it as a way of
life. These competencies are of importance since they encourage students to
recognize their own uniqueness, their personal strengths and their
developmental potentials and appreciate themselves (FNBE, 2014; OECD,
2017). These basic values are essential for the concept of learning and for
school culture and competency development, which are defined in the
curriculum.
Multiliteracy refers to the ability to produce different texts and interpret
them. The focus of multiliteracy is on increasing and enriching the capacity of
students to understand and interpret the multicultural and diverse world
around them (FNBE, 2014). Moreover, Finland seeks to ensure that students
acquire high-level literacy skills, thus strengthening their basic literacy. It is
remarkable that teachers in Finland have adopted the concept of multiliteracy
in a positive way and started to develop their pedagogies based on this
(Halinen, 2015). Much emphasis has been also placed on the learning area of
programming, which has been included in the compulsory curriculum starting
from the primary school level. In line with this, students have been given the
opportunity to develop ICT.
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According to the new curriculum, all schools are expected to design and
present at least one theme, one project or one course every academic year. It
is required for students to be involved in the process of planning these
modules, which are called multidisciplinary learning modules. Multidisciplinary
learning modules appear to be new and efficient tools in development and
support of these transversal competencies. These models aim to help students
understand the relationships among various events and the connection
between them (FNBE, 2014). They also ensure that students have the
necessary knowledge and skills to analyze a variety of phenomena and subject
areas as well as gain experiences on how to build up a knowledge base.

3. CONCLUSION
This study examines the technology integration of curriculum of different
countries with the technology integration policies of the countries. In line with
this, the study first discusses the prominent elements in the curriculum
designed by the countries and addresses the conditions necessary for the
success of these curricula.
The policies and practices of national technology integration of different
countries are very different from each other, which reflects the way in which
technology integration is integrated in curriculum. While the educational
policies of some countries are highly centralized and bureaucratic, some
countries’ policies are more realistic and practical. Similarly, when we look at
the way in which technology integration is addressed in national curriculum, it
is seen that in some countries the curriculum mainly focuses on ICT skills and
ICT use and in some others, it focuses on the development of 21st century skills
and problem solving in implementation of effective ICT integration.
Instructional programs also differ in real life examples of ICT use. While some
countries encourage technology integration in a variety of learning areas, some
do not find applications tailored for use outside of the ICT curriculum or with
other learning areas. Furthermore, although every country has incorporated
technology integration into their education policies, most of them lack an
institution working on the integration of technology in education. Yet, it may
be stated that the presence of a specific agency working on integration of ICT
would likely provide a significant advantage for successful and timely
implementation of the education policy of the country. It may be expressed
that these differences are caused by differentiation of the educational, social
and cultural dynamics of the countries. It may be argued that each country has
resulted in creation of technology integration policies and curriculum specific
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to their own dynamics. Elimination of differences and preparation of an
international-scale curriculum may be effective in removing one of the
obstacles ahead of effective technology integration. Additionally, despite
differences, national education policies and plans of all countries demonstrate
awareness of the need for countries to develop ICT skills within the education
system advance towards knowledge-based economies.
It may be predicted that national ICT policies to disseminate ICT
integration in many countries may take time to reflect on the learning and
teaching process. Even Singapore, which has made considerable progress in
integration of ICT into its curriculum, has been still in search for different uses
of technology to provide high-quality education and training in all schools. One
reason for this may be discussed on school level. The gap between the school
action plan and ICT leads to the low-level integration of ICT. It is not possible to
achieve the high-level integration of ICT without availability of knowledge
about how learning is realized and the support given to curriculum reforms,
which change school-wide learning (Downes et al., 2001). To do so, it is
necessary for any school to have knowledge of the role of teachers in the
process of integration, besides the strategies, and put it into practice
throughout the institution.
In regard to recent initiatives taken by countries on the implementation of
integration of ICT in their curriculum, it is remarkable that the focus of these
initiatives has been to increase the number of ICT-based activities in their
curriculum and develop the skills of students such as skills of ICT, information
literacy, problem solving, critical thinking. Furthermore, notably, ICT is
generally considered as a separate learning area in primary and secondary
education programs. Moreover, these curricula have placed much emphasis on
student-centered learning approaches, which utilize relevant resources of ICT
as a significant pedagogical focus.
Integration of ICT with the curriculum in order to achieve learning
outcomes involves a careful planning of appropriate pedagogical approaches
to integrating ICT (Yuen, Law, & Wong, 2003). This new understanding is also
essential for schools to successfully put the initiatives for integration of ICT on
national level into practice (Ertmer, & Ottenbreit-Leftwich, 2010).
The revisions in the curriculum have raised the concerns about whether
teachers have appropriate knowledge and skills or not, and thus, called for a
change in teacher training (Sentence, & Csizmadia, 2017; Webb et al., 2017). In
some countries, the knowledge and skills of teachers are regarded as a major
limiting factor for changing their curriculum. A good knowledge of the learning
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area and a good pedagogical knowledge among teachers are of great
importance for enhancement of the effectiveness of teaching (Dexter, 2011).
Notably, teachers fail to comprehend the theories and pedagogies regarding
integration of ICT due to lack of understanding of what integration of ICT
requires on a school level, which appear to be major obstacles to efficient
integration of ICT (Voogt, & Pelgrum, 2005). With the purpose of bridging such
a gap, it would be useful to study the pedagogical perspectives of teachers and
their ways to practice ICT, and later on, revise the curriculum based on the
findings.
Voogt and Roblin (2012) reported three different situations in the process
of implementation of the curriculum: 1) considering development of 21st
century skills necessary for the information society as the main objective of
teaching and training activities (the targeted curriculum), 2) presence of a gap
between the needs of the information society and the way that 21st century
skills are addressed in the national curriculum (the implemented curriculum)
and 3) making an assessment to determine whether the expected learning
outcomes have been achieved or not (the achieved curriculum). One of the
greatest challenges in changing the curriculum is to ensure the consistency and
balance among these three different situations. Hence, all stakeholders
(researchers, those working at national education institutions, teachers,
students, etc.) may be involved in the process of developing the curriculum,
which will prevent the gap between the theory and the practice. Indeed,
studies on ICT in the literature reported that involvement of students,
teachers, school leaders and policy makers as a part of the process is required
for successful integration of ICT (Fu, 2013). Another issue in integration of ICT
with curriculum is that a constant revision is necessary for curriculum due to
the rapid developments in technology. In this regard, it is of great importance
to focus on use of ICT in all areas of the learning and teaching process, instead
of the ability to use technological tools or a deep teaching of ICT in the process
of planning integration of ICT. Additionally, an emphasis on clear identification
of learning outcomes, evaluation methods and standards regarding the
learning area in the framework of technological innovations would potentially
contribute to elimination of the issue.
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Farklı Ülkelerin Öğretim Programlarında Teknoloji
Entegrasyonu
Büşra ÖZMEN*
ÖZET: Bilgiye hızlı erişim ve teknolojinin toplumsal yaşamın bir parçası
haline gelmesi gibi gelişmeler nedeniyle ülkelerin teknolojiyi eğitim ortamlarına
entegre etmeleri ve bu doğrultuda ulusal düzeyde teknoloji entegrasyon
politikaları belirlemeleri bir zorunluluk haline gelmektedir. Ayrıca, yeni
teknolojilerin, eğitimde yeni düşünme biçimleri, yeni öğrenme kültürleri
yaratması ile öğretim programlarının yeni fırsatlar için değişmesi
gerekmektedir. Bu durumda, son zamanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin
öğretim programlarına dahil edilmesi ve öğretim programlarının bu doğrultuda
güncellenmesi gerekliliğini ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, farklı ülkelerin ulusal
öğretim programları teknoloji entegrasyonu ve ülkelerin teknoloji
entegrasyonu politikaları açısından incelenmiştir. Bu doğrultuda, teknoloji
entegrasyonunu ulusal öğretim programlarının merkezine alan beş ülke
seçilmiş ve ülkelerin eğitim kurumlarına ait resmi web sitelerinde yer alan
öğretim programları ve konuyla ilgili diğer kaynaklar detaylı bir biçimde
incelenmiştir. Sonuç olarak, elde edilen bilgiler öğretim programı tasarımında
dikkate alınması gereken ilkeler ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: eğitimde teknoloji entegrasyonu, BİT, öğretim
programı, BİT politikaları, BİT entegrasyonu.
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1. GİRİŞ
Öğretim programları, teknoloji entegrasyonu sürecindeki sistem ile bireyi
buluşturan bir bileşen olarak öne çıkmaktadır. Nitekim, öğretim
programlarında hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşılabilmesi için BİT’in
öğretim programıyla bütünleştirilmesi, makro anlamda nasıl bir insan sorusuyla
doğrudan ilişkili olduğu gibi, öğretmenler için de referans noktası
oluşturmaktadır. Dolayısıyla pek çok ülke eğitim alanındaki gelişme hedefini bu
doğrultuda belirlemektedir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) entegrasyonu terimi, alanyazında BİT
kullanımı terimi ile birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Bazı araştırmacılar,
BİT entegrasyonunu, öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırmak için BİT'i
kullanma süreci olarak tanımlamaktadırlar (Wang ve Woo, 2007). Bazı
araştırmacılar, BİT entegrasyonunu, altyapı ve pedagojik hususları içeren ve
yalnızca öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine değil, ne öğrenildiğine de odaklanan
daha kapsamlı öğretim programı reformlarının ayrılmaz bir parçası olarak
tanımlamaktadırlar (Lloyd, 2005). Bazı araştırmacılar ise, BİT entegrasyonunu,
BİT kullanımının rolüne veya hedeflerine göre çeşitli tür veya kategorilere
sınıflamalarını önermektedir. Örneğin, Ringstaff ve Kelley (2002), BİT
entegrasyonunu düşük düzeyli ve yüksek düzeyli olarak sınıflandırmaktadır.
Düşük seviyeli BİT entegrasyonu, öğretmen merkezli ve davranışçı olma
eğilimindeki geleneksel öğretim yaklaşımlarını desteklemek için kullanılan
öğrenme çıktıları ve BİT'ten öğrenme biçiminde BİT becerilerinin edinilmesini
içermektedir (Downes vd., 2001). Öğretmenin bir ders anlatımında sunum
araçlarının kullanması, öğrencileri bilgi aramaya ve web tabanlı alıştırmalar
yapmaya yönlendirmesi düşük düzeyli BİT entegrasyonuna örnek olarak
verilebilir. Bu gibi durumlarda, öğretmenler mevcut pedagojilerine sadık kalma
eğilimi göstermekte ve BİT'i ders esnasında yalnızca ek bir kaynak olarak
kullanmaktadırlar. Buna karşın, BİT'in yüksek düzeyli entegrasyonu, öğretim
programı değişiklikleriyle birlikte; disiplinlerarası konulara, otantik ve anlamlı
öğrenme deneyimlerine odaklanan ve yaşam boyu öğrenme için önemli olan
bilişsel ve işbirliğine dayalı becerilere odaklanan BİT'le öğrenmeyi içermektedir
(Downes vd., 2001). Araştırmalar, BİT politika planlarına sahip okulların
öğrenme ve öğretmede BİT entegrasyonunun uygulanmasında daha başarılı
olma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, yüksek düzeyli BİT
entegrasyonu
gerçekleştirmek
amacıyla
entegrasyon
sürecinin
entegrasyonunun başarıyla gerçekleştirilebilmesi için okullara rehberlik edecek
bir okul tabanlı BİT politikasına ve öğretim programına sahip olunması
gerekmektedir (Tondeur vd., 2007). Bu doğrultuda, bu çalışmada farklı
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ülkelerin ulusal öğretim programlarının, eğitimde teknoloji entegrasyonu ve
eğitimde teknoloji entegrasyonuna ilişkin ülke politikaları açısından
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

2. ULUSAL ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA TEKNOLOJİ
ENTEGRASYONU
Bu bölümde, Singapur, Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda ve Finlandiya
olmak üzere farklı kıtalardan beş ülkenin ulusal öğretim programları, eğitimde
teknoloji entegrasyonuna ilişkin politikalar ve öğretim programına teknoloji
entegrasyonu bağlamında analiz edilerek sunulmuştur.

2.1. Singapur
Singapur, genç kuşakta BİT okuryazarlığının geliştirilmesi ve eğitim
teknolojisinin kullanımında küresel bir lider olarak öne çıkmaktadır. Singapur
hükümetinin 2006 yılında başlatılan ulusal BİT planı ile (An Intelligent Nation
2015 - iN2015) bilgi teknolojileri altyapısını geliştirerek ulusal girişimler
vasıtasıyla Singapur'un küresel bir BİT merkezi, e-ekonomi ve e-toplum haline
getirilmesi amaçlanmaktadır (Info-communications Development Authority of
Singapore, 2006).

2.1.1. Eğitimde teknoloji entegrasyonuna ilişkin politikalar
Singapur, ulusal BİT planlarına da uyumlu olacak biçimde, eğitimde
temelde üç “BİT Ana Planı”nı (ICT Master Plans) kavramlaştırmış ve
uygulamıştır. Bunlar; 1997’den itibaren yürürlüğe konulan Birinci Ana Plan
(First Master Plan for ICT in Education - MP1), 2002’den itibaren yürürlüğe
konulan İkinci Ana Plan (Second Master Plan for ICT in Education - MP2) ve
2008’den itibaren yürürlüğe konulan Üçüncü Ana Plan (Third Master Plan for
ICT in Education - MP3) olarak sıralanmaktadır. Genel olarak, bu üç plan,
eğitimde BİT kullanımını desteklemektedir. Temel prensip, devlet okullarının
eğitim sisteminin geleceğin ihtiyaçlarını sürekli olarak öngörmesi ve öğrencileri
bu ihtiyaçları karşılamaya hazırlamasıdır. Eğitimde BİT ana planları, Singapur
okullarında BİT’e ve öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarından bağımsız
olarak BİT'le zenginleştirilmiş bir okul ortamına erişebilmesi için bir plan
hazırlamaktadır. Bu planlar çerçevesinde, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini
arttırmak ve bunları temel öğrenme becerileri, yaratıcı düşünme becerileri ve
iletişim becerileri ile donatmak için BİT öne koşulmaktadır.
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Singapur'da, ulusal düzeyde BİT ana planları ilerledikçe, odağı BİT'in düşük
düzeyli entegrasyonundan yüksek düzeyli entegrasyonuna kaymıştır. Son
yıllarda kullanılan üçüncü plan (MP3), öğrenme ortamlarını dönüştürmek ve
öğrencilere 21. yy. yeterlilikleri kazandırmak için birinci ve ikinci ana planların
vizyonunu sürdürmüştür. MP3 uygulama stratejilerinin 1) öğretim programına
BİT ve değerler eğitimi entegrasyonu, 2) siber sağlık eğitimi, 3) öğretmenlerin
BİT becerilerine ilişkin mesleki gelişimlerinin sürdürülmesi, 4) Ar-Ge
uygulamalarının artırılması ve 5) BİT altyapısını geliştirilmesi olmak üzere beş
ana bileşeni vardır. MP3, BİT'in öğretim programı, pedagojik bakış açıları ve
değerlendirme ile bütünleşmesini güçlendirmekte; BİT destekli pedagoji
anlayışını ve kullanımını derinleştirmek için öğretmenlerin mesleki gelişim
düzeylerini artırmakta ve yenileşme uygulamalarının çoğaltılmasını
sağlamaktadır. Bu doğrultuda, Eğitim Bakanlığı bünyesinde program geliştirme
uzmanları ve eğitim teknologları yenileşme uygulamalarına ilişkin örnekler
geliştirmekte ve bunları test etmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin BİT bakımından
zengin öğrenme deneyimlerini planlayabilmeleri ve sunma kapasitesine sahip
olmaları için onlara BİT uygulamaları konusunda eğitimler verilmektedir
(Singapore Ministry of Education, 2008).

2.1.2. Öğretim programına teknoloji entegrasyonu
2012 yılında yürürlüğe konulan öğretim programı, BİT entegrasyonuna
ilişkin üç bileşenden oluşan bir model içermektedir (Singapore Ministry of
Education, 2012). Bir öğrenme alanına yönelik öğretim programı geliştirme
sürecinde tanımlanmış olması gereken bileşenler şöyledir;
 İçeriğe BİT entegrasyonu
 İçeriğe BİT tabanlı değerler eğitimi entegrasyonu
 İçeriğe BİT tabanlı 21.yy. yeterlikleri entegrasyonu
Singapur ulusal öğretim programında, yaşam, bilgi ve proje becerilerinin
programın merkezinde yer aldığı dikkat çekmektedir (Şekil 1).
Yaşam becerileri ile öğrencilerin sorumlu yetişkinler ve aktif vatandaşlar
olmaları için değerler ve 21. yy. becerileri edinmesi amaçlanmaktadır. Bunlar
arasında; Disiplinler Arası Etkinlikler, Kişilik ve Vatandaşlık Eğitimi, Aktif
Öğrenme, Beden Eğitimi gibi öğrenme alanları bulunmaktadır. Bilgi becerileri,
BİT ve bilgi-işleme becerilerini içermektedir. Bu beceriler ile öğrencilerin
düşünme, süreç ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu
doğrultuda, öğrencilerin bilgiyi analiz etmeleri ve kullanmalarını, düşüncelerini
ve fikirlerini açık ve etkili bir şekilde ifade edebilmeleri hedeflenmektedir. Proje
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becerileri ise, işbirlikli proje yürütme becerilerini içermektedir (Singapore
Ministry of Education, 2012).

Şekil 1. Singapur öğretim programı genel çerçevesi (Singapore Ministry of Education, 2017,
s.4’ten sadeleştirilerek alınmıştır.)

Tüm bu becerilerin etrafına yerleştirilen öğrenme alanları ise yabancı dil,
anadil, sosyal bilimler, sanat çalışmaları, matematik ve fen bilgisi eğitimini
kapsar. Bu öğrenme alanları, öğrencilerin, farklı öğrenme alanlarına ilişkin
içeriğe yönelik iyi bir temel oluşturmalarını sağlar. Öğretim programı genel
çerçevesi ilk, orta ve yükseköğretim programlarında kullanılmaktadır. Öğretim
düzeyi arttıkça öğrenme alanlarının sayısının da arttığı görülmektedir. Bunun
yanı sıra, ilköğretim programlarında BİT’in bağımsız bir öğrenme alanı olarak
ele alınmadığı ancak, ortaöğretim programlarında bağımsız BİT derslerinin
bulunduğu göze çarpmaktadır (Singapore Ministry of Education, 2013). Bu
dersler; matematik-fen eğitimi grubunda yer alan “teknoloji ve tasarım” dersi
ve teknik ortaöğretim programında yer alan “bilgisayar uygulamaları” dersidir
(Singapore Ministry of Education, 2012).
Singapur ulusal öğretim programında BİT kullanımı hem bağımsız bir ders
olarak hem de diğer konularla birlikte ele alınmaktadır (Tablo 1).
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Tablo 1. Singapur ulusal öğretim programında BİT entegrasyonu (Singapore Ministry of
Education, 2012’den alınmıştır.)

Ders
Bilgisayar
uygulamaları
İngilizce

Kazanımlar





Sosyal
alanlar






Öğrenciler kelime işlem, çizim, multimedya sunumları,
veriyi tablolaştırma ve İnternet uygulamaları gibi
yazılım programlarının nasıl kullanılacağını kavrar.
Öğrenciler basılı ve basılı olmayan kaynaklardan ilgili
bilgileri araştırıp seçebilir.
Öğrenciler uygun dinleme ve görüntüleme tutum ve
davranışları geliştirir ve konuşulan ses ve görsel
metinler ile güçlendirilmiş beceri ve stratejileri
uygularlar.
Öğrenciler çeşitli BİT araçlarını kullanarak bilgi bulma
ve toplama planı geliştirir.
Öğrenciler fikirleri ve bulguları net bir biçimde, ikna
edici ve yaratıcı yollarla sunmak için dijital ortamları
kullanır.
Öğrenciler BİT kullanımında bütünlük sergilerler.

2.2. Avustralya
Avustralya’nın son dönemdeki BİT politikalarına bakıldığında, yenilikçi,
yaratıcı ve girişimci bireylerin yetiştirildiği bilgi temelli bir toplumun
oluşturulmasının istendiği görülmektedir (Australian Workforce and
Productivity Agency, 2013). Bu nedenle, ulusal öğretim programı geliştirilirken,
öğretim programının her alanında BİT kullanımının sağlanması hedeflenmiştir.

2.2.1. Eğitimde teknoloji entegrasyonuna ilişkin politikalar
Avustralya, ulusal öğretim programlarında eğitimde teknoloji
entegrasyonuna yönelik büyük çaplı değişiklikler yapan ve BİT politikalarını
öğretim programlarına önemli ölçüde yansıtan ülkelerden biri olarak öne
çıkmaktadır. Bu durum, Avustralya’nın küresel değişime ayak uydurabilen bir
eğitim sistemi oluşturmasına yardımcı olmuştur. Avustralya’da ülke çapında,
teknolojik cihazlara ve sürdürülebilir bir Internet altyapısına sahip olmak
amacıyla tüm okullarda önemli teknolojik güncellemeler yapılmıştır. Bu
doğrultuda, BİT'lerin tüm okullarda kullanımını artırmak için yeni öğretim
programları oluşturulmuştur (Australian Government, 2013).
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Avustralya’da Dijital Eğitim Devrimi (Digital Education Revolution - DER)
olarak adlandırılan ulusal girişim, büyük bir reformun ulusal düzeyde
uygulanmasına dair kanıtlar sunmaktadır. Bu girişim ile okulların BİT altyapısına
erişimi için etkili bir plan sunulmuştur. Bu kapsamda, okullarda bilgisayar
kullanımına yönelik 2008 ile 2012 yılları arasında önemli bir adım atılmıştır. 912 yaşlarındaki tüm öğrencilere donanım ve yazılım sağlamak için
Avustralya’nın tüm kesimlerine toplam iki milyar doları aşkın fon sağlamıştır.
Donanım ve yazılımın bu şekilde sunulmasının amacı, Avustralya'daki tüm
öğrencilerin "topluma etkili bir şekilde katılmak için bilgi ve beceriler"
kazanmalarını sağlamada katkıda bulunmak olmuştur (Department of
Education, Employment and Workplace Relations - DEEWR, 2009, s.2). Buna ek
olarak, DER, öğretim programının tüm alanlarında bilgi-işleme, iletişim ve
işbirliği için temel oluşturan öğrenme alanlarına ilişkin bir çerçeve sağlamıştır.
Ayrıca, BİT liderliği ve 21. yy. eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek öğretmen
yetiştirme için de çözümler sunmuştur.
Teknoloji ile öğretimi teşvik etmeye yönelik vurgu, Avustralya ulusal
politikalarında da açıkça görülmektedir. Haziran 2008'de İstihdam, Öğretim,
Eğitim ve Gençlik İşleri Bakanlığı (Ministerial Council on Education,
Employment, Training and Youth Affairs - MCEETYA) ve Mesleki ve Teknik
Eğitim Bakanlığı (Ministerial Council for Vocational and Technical Education MCVTE) tarafından yayınlanan ortak bir bildirgede aşağıdaki ifade yer almıştır:
“Avustralya, öğrencilerin üst düzey öğrenme çıktıları elde
etmesini, toplumumuza ve ekonomimize verimli bir şekilde
katkıda bulunmasını sağlayan teknoloji ile zenginleştirilmiş
öğrenme ortamlarına sahip olacaktır.” (MCEETYA, 2008a, s.4).
Bu politika, 2008'deki Melbourne Beyannamesi'nde tekrarlanmıştır:
“Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı ve devam eden
gelişmeler, insanların bilgi ve teknolojiyi paylaşma, kullanma,
geliştirme ve işleme biçimlerini değiştirmektedir. Dijital çağda,
gençlerin BİT kullanımı bağlamında çok yetenekli olmaları
gerekmektedir. Okullar öğretim sürecinde halihazırda bu
teknolojileri kullanıyor olsalar bile önümüzdeki on yılda
etkinliklerini arttırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.” (MCEETYA, 2008b,
s.3).
Avustralya'daki BİT okuryazarlığının en kapsamlı biçimi, Melbourne
Beyannamesinde açıklanan okul hedeflerine ulaşılmasına yönelik ilerlemeyi
ulusal olarak karşılaştırılabilir bir temelde izlemek ve raporlamak için geliştirilen
Ulusal Değerlendirme Programı'ndan (National Assessment Program - NAP) ile
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elde edilmiştir. 6. Sınıfta bilim okuryazarlığı; 6. ve 10. sınıflarda yurttaşlık ve
vatandaşlık ve BİT okuryazarlığı (NAP-ICTL) becerileri kazandırılmaktadır.

2.2.2. Öğretim programına teknoloji entegrasyonu
Avustralya'da, ulusal bir öğretim programı oluşturmak üzere 2009 yılında
resmi bir kurum (Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority ACARA) tayin edilmiştir. Böylece, ulusal öğretim programının hazırlanmaya
başlatılmasıyla Avustralya ilk ve orta öğretim sistemi önemli bir değişim
sürecine girmiştir. ACARA 2013 yılında, 21. yy. toplumunun ihtiyaçlarını
karşılamak üzere, 2014 yılında Avustralya çapında tanıtılacak olan yeni ulusal
öğretim programının hazırlanması için bir dizi öğretim programı standartları
taslağı yayımlamıştır (ACARA, 2013). Öğretim programında her öğrenme alanı
için ulusal başarı standartları tanımında yer alan yeni öğrenme alanları
tanımlanmıştır. Bazı öğrenme alanları, 1-12. sınıflar için başarı standartlarına
sahipken, diğerleri (BİT dahil olmak üzere), 1-10. sınıflar için elde edilen başarı
standartlarına sahiptir.
Avustralya’nın BİT politikaları doğrultusunda, öğretim programının tüm
alanlarında gömülü BİT kullanımına yönelik sistematik ve amaçlı referanslar
eklenmiştir. Bunlar, okuma, yazma ve aritmetik becerileri gibi tüm öğrencilerin
geliştirmesi gereken BİT becerisiyle bağlantılıdır. Ek olarak, öğretim programına
dijital teknolojiler öğrenme alanı (teknoloji öğrenme alanının bir parçası)
eklenmiştir. Dijital teknolojiler öğrenme alanı, bu teknolojilerin (programlama
da dahil olmak üzere) kullanımı konusunda daha spesifik kazanımlar
içermektedir. BİT'in öğretim programı içerisinde kullanılmasının amacı ise,
öncelikle toplumda yaşama ve çalışma becerisi geliştirmek öğretim
programının tüm alanlarında öğrenme çıktılarını iyileştirmektir.
Dijital teknolojilerin, Avustralya ulusal öğretim programında karmaşık,
çeşitli ve tamamlayıcı dört rolü içerdiği kabul edilmektedir (Newhouse, 2013).
1. Öğretim programının tüm alanlarında pedagojik araçlar (bilgiye
erişim, simülasyonlar, destekleyici iletişim ve işbirliği vs).
2. Belirli bir konu ile ilişkili (örneğin matematik dersin için hesap
makinesi ve fen bilimleri dersi için kontrol cihazı).
3. Teknoloji ve bilim gibi öğrenme alanlarındaki soruşturma ve tasarım
süreçlerini destekleyen teknik araçlar.
4. Teknoloji öğrenme alanındaki dijital teknolojiler konusu konu alanı
içeriği.
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BİT becerisi, öğretim programında öğrenme alanlarının içeriğiyle büyük
ölçüde ilişkilendirilmiştir ve tüm öğrencilerin kazanması gereken temel bir
beceri olarak kabul edilmiştir. BİT becerisi programda;
“Avustralya öğretim programında, öğrenciler BİT becerisini;
bilgiye erişmede, oluşturmada ve iletmede, okul içinde ve dışında
tüm öğrenme alanlarında problem çözmede ve işbirliği içinde
çalışmada BİT’i verimli ve uygun bir şekilde kullanmayı öğrenirken
edinirler. BİT becerisi, öğrencilerin dijital teknolojilerden en iyi
şekilde yararlanmayı öğrenmelerini, teknoloji geliştikçe ve dijital
ortamda kendileri ve başkaları için riskleri sınırlandırdıkça yeni
şeyler yapma yollarına adapte olmalarını içerir.”
şeklinde açıklanmıştır. Buna göre genel olarak BİT becerisi; problemleri
çözmek ve görevlerin tamamlanmasını kolaylaştırmak için bilgi aktarımı ve
yararlı bilginin geliştirilmesi (kavramsal temelli) ve BİT kullanım becerileri ile
ilişkilidir (ACARA, 2017).

Şekil 2. Avustralya öğretim programında BİT becerisinin temel unsurları
(ACARA, 2017’den alınmıştır.)

BİT becerisi; üçü öğrenci etkinliği için merkezi, ikisi de söz konusu
etkinlikleri destekleyen beş temel unsurdan oluşmaktadır (Şekil 2). Bunlar,
öğrencilerin BİT'i kullanırken sosyal ve etik protokollerin ve alıştırmaların nasıl
uygulandığının anlaşılmasını içeren BİT kullanırken sosyal ve etik protokolleri ve
alıştırmalarını uygulama; BİT’i kullanarak soruları, bir dizi birincil ve ikincil
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kaynaktan bilgi veya problemleri araştırmalarını içeren BİT ile araştırma yapma;
yaratıcılığı artırmak ve zorluklara ve görevlere çözüm üretmek için BİT
kullanmalarını içeren BİT ile üretme; başkalarıyla iletişim kurmak için uygun
BİT'i anlamalarını ve kullanmalarını içeren BİT ile iletişim kurma ve araştırmak,
oluşturmak ve iletişim kurmak için BİT’i yönetmelerini ve kullanmalarını içeren
BİT'i yönetme ve kullanma olarak sıralanmaktadır. Tablo 2’de bu unsurların
bileşenleri verilmiştir.
Tablo 2. Avustralya öğretim programında BİT becerisine ilişkin temel unsurlar (ACARA, 2017’den
alınmıştır.)

Temel unsurlar
BİT kullanırken sosyal ve
etik protokolleri ve
alıştırmalarını uygulama

BİT ile araştırma yapma

Temel unsurların bileşenleri









Fikri mülkiyet haklarını tanıma
Dijital bilgi güvenliği alıştırmalarını
uygulama
Kişisel güvenlik protokollerini uygulama
BİT'in toplumdaki etkilerini tanımlama
Bilgi arama ve planlama
Veri ve bilgileri bulma, oluşturma ve bunlara
erişme
Veri ve bilgileri seçip değerlendirme




Fikirler, planlar ve yöntemler üretme
Zorluklara çözümler üretmek ve alan
görevlerini öğrenme

BİT ile iletişim kurma




İşbirliği yapma ve paylaşma
Bilgisayar destekli iletişimi kavrayabilme

BİT'i yönetme ve
kullanma





Donanım ve yazılım seçme ve kullanma
BİT sistemlerini kavrayabilme
Dijital veriyi yönetme

BİT ile üretme

Son olarak, Avustralya öğretim programı, çevrimiçi olarak okullara sunulan
Avustralya Dijital Kaynakları ile bağlantılıdır. Öğretmenler, öğrenme-öğretme
etkinliklerine ilişkin kaynaklara buradan ulaşabilmektedirler.

2.3. İngiltere
İngiltere, Finlandiya’yla birlikte eğitimde teknoloji entegrasyonuyla ilgili en
fazla araştırmanın yapıldığı ve kalkınma ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini
ülke eğitim politikalarına ve eğitim sistemine yansıtan başlıca ülkelerden biri
olarak öne çıkmaktadır.
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2.3.1. Eğitimde teknoloji entegrasyonuna ilişkin politikalar
İngiltere'de, son yıllardaki eğitimde BİT entegrasyonu politikaları
incelendiğinde entegrasyon sürecinin yönetimine odaklanıldığı dikkat
çekmektedir. Bu durum, İngiltere’de birçok bakanlık ve ajansın BİT entegrasyon
politikalarına ilişkin ayrı ayrı çalışmalar yürütmesiyle birlikte bu kurumların
birbirleri arasındaki bütünlüğün sağlanamaması ve böylece bu yapıdan
kaynaklanan yönetsel sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu
doğrultuda, yeni ve temel bir eğitim reformuna ihtiyaç duyulduğuna karar
verilmiştir (Department for Education, 2013). Öğretim programının da gözden
geçirilmesi ile (The Royal Society, 2012) BİT’e öğretim programında bağımsız
bir ders olarak yer verilmiş ve bu kapsamda da BİT öğretmenlerinin
niteliklerinin artırılması üzerine çalışmalar yapılmıştır.
İngiltere'de, son yıllarda eğitimde teknoloji entegrasyonunun amaçları;
eğitimde farklılıkların azaltılarak fırsat eşitliğini sağlanması ve başarının
artırılması, engelli bireylerin eğitim sürecine aktif katılımlarının sağlanması ve
yeni teknolojilerden doğru biçimde faydalanarak nitelik ve verimliliği artıracak
bakış açılarının geliştirilmesi olarak öne çıkmaktadır (Pittard ve Ley, 2011).

2.3.2. Öğretim programına teknoloji entegrasyonu
İngiliz hükümeti teknolojinin ekonomide öneminin artmasıyla birlikte 1990
yılında, ulusal öğretim programına Tasarım ve Teknoloji dersini ekleyen ilk
ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır.
Eğitim Bakanlığı’nın 2013 yılında yayımladığı yeni ulusal öğretim
programında teknoloji entegrasyonunun amacı;
“Yüksek kaliteli bir bilgisayar eğitimi, öğrencileri dünyayı
anlamaya ve değiştirmeye yönelik bilgi-işlemsel düşünme ve
yaratıcılık becerilerini kazandırır. Bilgi-işleme öğrenme alanının;
matematik, bilim, tasarım ve teknoloji ile derin bağlantıları vardır
ve hem doğal hem de yapay sistemler hakkında bilgi sağlar.
Bilişimin çekirdeğini, öğrencilere bilgi ve bilgi-işleme ilkelerini,
dijital sistemlerin nasıl işlediğini ve bu bilgiyi programlama yoluyla
nasıl kullanılacağı konularında öğretimin yapıldığı bilgisayar bilimi
oluşturmaktadır. Bu bilgi ve anlayışı temel alarak, öğrenciler
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programlar, sistemler ve çeşitli içerik oluşturmak için bilgi
teknolojisini kullanacak donanıma sahip olurlar. Bilgi-işleme
ayrıca, dijital dünyadaki aktif katılımcıların uygun seviyede dijital
okuryazar olmalarını, kendilerini ifade etmelerini ve bilgi ve
iletişim teknolojileri yoluyla fikirlerini geliştirmelerini sağlar.”

olarak tanımlanmıştır (Department for Education, 2013, s.1).
Yeni programda BİT, bağımsız bir öğrenme alanı olmaktan çıkarılarak bilgiişleme öğrenme alanı öğretim programının merkezine alınmıştır. Buna göre,
bilgi-işleme öğrenme alanı, bilgisayar bilimi, bilgi teknolojileri ve dijital okur
yazarlık olmak üzere üç alt öğrenme alanını içermektedir (Department for
Education, 2012).
 Dijital okuryazarlık: Teknolojinin birey ve toplum üzerindeki etkisine
eleştirel bir anlayış geliştirmeyi içeren dijital teknolojiyi kullanarak
kendini ifade etme becerisidir.
 Bilgi teknolojileri: Ürünlerin ve çözümlerin geliştirilmesi için dijital
sistemlerin amaçlı oluşturulması ve uygulanmasını kapsar.
 Bilgisayar bilimleri: Dijital sistemlerin nasıl çalıştığını, nasıl tasarlandığını
ve programlandığını ve bilgi ve bilgi-işlemenin temel ilkelerini açıklayan
disiplindir.
Yeni öğretim programı, önceki BİT öğretim programından önemli ölçüde
farklılaşmaktadır. Daha önce ulusal öğretim programında BİT, sadece standart
yazılımın kullanımına değil mevcut yazılım kaynaklarının kalitesi ve
uygunluğunun değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Bu durum aslında
teknolojinin bilinçli tüketicilerini geliştirme bağlamında ele alınmaktaydı. Yeni
öğretim programı, teknolojiyi kullanma konusundaki yaratıcı görüşün daha iyi
anlaşılmasını teşvik ederek ve bunun yanında bilgi-işlemsel düşünme
becerilerinin geliştirilmesini ve teknolojinin nasıl işlediğinin anlaşılmasını
sağlayarak bunu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programa göre, ilkokul
düzeyinde öğrencilerin 11 yaşına ulaşıncaya kadar algoritmik düşünmeyi ve
basit programlar yazmayı öğrenmeleri beklenmektedir. Yeni ulusal öğretim
programı incelemesinin bir parçası olarak eğitimde meydana gelen kapsamlı
değişiklikler şunlardır;
-

Bilgisayar bilimi eğitimi, İngilizce eğitimi veren okulların öğretim
programlarının parçası haline gelmiştir.
BİT öğrenme alanı, yerini bilgi-işlem öğrenme alanına bırakmıştır.
Bilgisayar öğretim programı, 5-16 yaş arası zorunlu olarak bilgisayar
bilimleri öğretimini içermektedir.
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Yeni öğretim programında yer alan örnek kazanımlar Tablo 3’te
sunulmuştur (Computing at School Working Group, 2012; Department for
Education, 2013):
Tablo 3. İngiltere ulusal öğretim programında yer alan kazanımlara örnekler (Department for
Education, 2013, s.1-2’den alınmıştır.)

1. Aşama (5-7 yaş, 1-2. sınıf)

Kazanımlar







2. Aşama (7-11 yaş, 3-6. sınıf)










3. Aşama (11-14 yaş, 7-9. sınıf)








Algoritmaların ne olduğunu; dijital cihazlarda program olarak nasıl uygulandıklarını
ve bu programların kesin ve net yönergelerini izleyerek çalıştıklarını anlama
Basit programlar oluşturma ve hata ayıklama
Basit programların davranışını tahmin etmek için mantıksal akıl yürütme
Dijital içerik oluşturmak, düzenlemek, depolamak, değiştirmek ve almak için
teknolojiyi kullanma
Teknolojiyi güvenli bir biçimde kullanma, kişisel bilgileri gizli tutma; İnternette
kaynağa ulaşma hakkında endişesi olduğunda nereden yardım ve destek alacağını
bilme
İnternet teknolojisinin okul dışı yaygın kullanımlarını tanıma
Algoritmaların nasıl çalıştığını açıklama ve hata ayıklama için mantıksal akıl
yürütme becerisini kullanma
Internet dahil olmak üzere bilgisayar ağlarını anlama, iletişim ve işbirliği için
sunduğu fırsatların farkında olma
Arama teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma
Verileri toplama, analiz etme, değerlendirme ve sunma gibi belirli amaçları
gerçekleştiren bir dizi program, sistem ve içerik tasarlamak ve oluşturmak için farklı
dijital cihazlardaki çeşitli yazılımları (internet hizmetleri dahil olmak üzere) seçme
ve kullanma
Teknolojiyi güvenli, saygılı ve sorumlu bir biçimde kullanma, kabul edilebilir/kabul
edilemez davranışları tanıma; içerik ve iletişimle ilgili endişeleri bildirmenin çeşitli
yollarını belirleme
Gerçek dünya problemlerinin ve fiziksel sistemlerin durumunu ve davranışını
modelleyen soyutlamaları tasarlama, kullanma ve değerlendirme
Bilgi-işlemsel düşünmeyi yansıtan birkaç temel algoritmayı anlama; aynı problem
için alternatif algoritmaları karşılaştırmak için mantıksal akıl yürütme becerisini
kullanma
Bilgisayar sistemlerini oluşturan donanım ve yazılım bileşenlerini ve birbirleriyle ve
diğer sistemler ile nasıl iletişim kurduklarını anlama
Bir bilgisayar sistemi içerisinde talimatların nasıl saklandığı ve yürütüldüğünün
anlama; farklı türdeki verilerin (metin, ses ve resimler dahil) dijital rakamlarla dijital
olarak nasıl temsil edilebileceğini ve nasıl manipüle edilebileceğini anlama
Verileri toplama ve analiz etme ve bilinen kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılama da
dahil olmak üzere zorlu hedeflere ulaşmak için, tercihen bir dizi cihazda birden çok
uygulamayı seçme, kullanma ve birleştirme ve yaratıcı projeler üstlenme
Güvenilirlik, tasarım ve kullanışlılığa dikkat ederek belirli bir kitle için dijital ürünler
oluşturma, yeniden kullanma ve gözden geçirme
Uygunsuz içeriği tanıma ve bu içeriğe ilişkin endişeleri nasıl rapor edeceğini bilme
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İngiltere ulusal öğretim programında BİT’e okul öncesi eğitiminden liseye
kadar tüm öğrenme alanlarında yer verilmiş ve BİT’in sadece ilkokulda ve
ortaokulda bağımsız bir öğrenme alanı olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu
bağlamda, BİT temelli etkinlikler İngilizce, tarih, coğrafya, vatandaşlık, tarih,
teknoloji ve tasarım, birey, toplum ve sağlık eğitimi, matematik, sanat ve
tasarım, fen bilimleri, beden eğitimi, müzik öğrenme alanlarının içerisinde yer
almaktadır.
İngiltere’de BİT entegrasyonu konusunda son zamanlarda üzerinde
durulan bir diğer konu BİT öğretmeni ve okul BİT koordinatörlerinin
yetiştirilmesi olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda, BİT öğretmenleri
yükseköğretimde BİT eğitimi alırken, BİT koordinatörleri ise BİT
entegrasyonuna yönelik dersler almaktadır. Bu dönemde, ülke genelinde
öğrenme platformlarının yapılandırılmakta; bu platformlar üzerinden elde
edilecek kaynaklar farklı cihazlarla erişilebilir biçimde tasarlanıp
dağıtılmaktadır. Bu durum, öğrencilerin mobil cihazlarını öğrenme süreçlerine
dahil etme çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

2.4. Yeni Zelanda
Yeni Zelanda BİT entegrasyonu uygulamalarının temelinde son
dönemlerde öğrenci merkezlilik bulunmaktadır. Bu doğrultuda öğrenciler,
içerik, yöntem, etkinlik, kaynak ve destek yapılarında geniş bir çeşitliliğe ve
bunlar içerisinden istediğini seçebileceği bir otonomiye sahiptir (New Zealand
Ministry of Education, 2006).

2.4.1. Eğitimde teknoloji entegrasyonuna ilişkin politikalar
Eğitimde e-öğrenme ya da BİT kullanımı, Yeni Zelanda Eğitim Bakanlığı'nın
son yıllarda eğitime BİT entegrasyonunda öncelik verdiği konulardan biridir. Bu
doğrultuda, üç temel belge yayımlanmıştır: “The Digital Strategy 2.0” (New
Zealand Ministry of Economic Development, 2008), “ICT Strategic Framework
for Education” (New Zealand Ministry of Education, 2006) ve “Enabling the
21st Century Learner: An e-Learning Action Plan for Schools 2006–2010” (New
Zealand Ministry of Education, 2006). Hayatın her alanını geliştirmek için BİT’in
gücünü kullanarak, tüm Yeni Zelandalılar için dijital bir geleceğin nasıl
oluşturulacağı konusunda bir strateji olan ulusal dijital strateji, Yeni Zelanda
hükümetinin çeşitli sektörleri tarafından geliştirilmiştir. Bu strateji bağlamında
eğitimin amacı, BİT'in akıllı kullanımıyla desteklenen ve tamamen bağlantılı
yenilikçi bir eğitim sektöründe öğrenci başarısını artırmaktır (New Zealand
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Ministry of Education, 2006). BİT stratejik eğitim çerçevesi ile (ICT Strategic
Framework for Education) şunların yapılması planlanmaktadır:
 Örgütsel sınırları aşan, daha öğrenen merkezli bir eğitim sistemi
hazırlanması,
 Öğrenen, öğretmen, anne-baba, topluluklar, kamu, işletmeler,
araştırmacılar, politika yapıcılar ve yöneticiler tarafından eğitim
sektöründe daha bilinçli kararlar verilmesi,
 Tüm katılımcıların erişim kolaylığı ve erişim imkânı ile maliyetlerin
azaltılması,
 BİT kullanımı ile eğitim sektöründeki tüm katılımcıların güvenlerinin,
yeteneklerinin ve kapasitelerinin artması,
 Yeni fikirlerin ve teknolojilerin üretilmesi, uygulanması ve paylaşılması
için daha büyük fırsatların yaratılması,
 Devlet kurumları tarafından BİT'e daha etkili ve verimli yatırım yapılması
(New Zealand Ministry of Education, 2006).
2006’dan beri Eğitim Bakanlığı, öğrencilere, öğretmenlere ve yöneticilere
dijital içeriğe ve öğretmenler ve öğrenciler için yüksek kaliteli öğrenme
fırsatlarını destekleme fırsatlarına erişim sağlamak amacıyla eğitim için bir
altyapı geliştirmektedir. 2006 yılında geliştirilen Yeni Zelanda eğitimde BİT
entegrasyonu modeli (New Zealand Ministry of Education, 2006) Şekil 3’te
verilmiştir. Modeldeki tüm gruplar arasındaki birlik, hükümetin hedeflerine
ulaşmanın yanı sıra her öğrenci için daha kişiselleştirilmiş bir eğitim deneyimi
sunmaya yardımcı olmaktadır. Bu model, Yeni Zelanda'daki okullarda eöğrenmeyi uygulamak için bir yol oluşturmuştur.
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Şekil 3. Yeni Zelanda 2006 Eğitimde BİT Entegrasyonu Modeli
(New Zealand Ministry of Education, 2006, s.7’den alınmıştır.)

Yeni Zelanda’da eğitimde BİT entegrasyonu konusunda öne çıkan bir diğer
konu, okulların kendi BİT gelişim süreçlerini planlama, personel geliştirme ve
kaynaklarını güncellemeleri amacıyla Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumların
çeşitli projeler geliştirmesidir (New Zealand Ministry of Education, 2013a).
2013 yılında, Okulların BİT Programlarına Genel Bakış (Overview of ICT
Programmes for School), Milli Eğitim Ulusal Ağı (National Education Network
Trial Extension), Okullar için Yazılım (Sofware for Schools), Öğretmenler ve Okul
Yöneticileri için Dizüstü Bilgisayar (Laptops for Teachers and Principals) gibi
birçok projenin geliştirildiği dikkat çekmektedir (New Zealand Ministry of
Education, 2013b).

2.4.2. Öğretim programına teknoloji entegrasyonu
Yeni Zelanda ulusal öğretim programı (New Zealand Ministry of Education,
2007) "küreselleşme, kültürel çeşitlilik ve hızla değişen teknolojiler" ile
karakterize edilen bir toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuştur.
Yeni Zelanda'nın güçsüz bir ekonomiden bilgi tabanlı ekonomiye yeniden
yönelmesinde önemli bir rol oynayacak bu programın geliştirilmesi sürecinde
öğrenci merkezli pedagojilere, temel yeterliliklerden türetilmiş esnek
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becerilere ve araştırmaya dayalı öğrenmeye büyük önem verilmiştir. Programın
merkezine BİT ve BİT temelli yaşam boyu öğrenme becerileri yerleştirilmiştir.
Bu doğrultuda programın temeli; sorgulama ve merak, mükemmellik, çeşitlilik,
eşitlik, yenileşme, entegrasyon, saygı, topluluk ve katılım ve ekolojik
sürdürülebilirlik kavramları üzerine oturtulmuştur (New Zealand Ministry of
Education, 2007). Ayrıca, BİT temelli beceriler hedeflenen öğrenme çıktıları
üzerinde önemli bir yer tutmaktadır (New Zealand Ministry of Education,
2013b). Farklı öğrenme düzeylerinde hedeflenen öğrenme çıktıları Tablo 4’te
verilmiştir.
Tablo 4. Yeni Zelanda ulusal öğretim programında hedeflenen öğrenme çıktıları (New Zealand
Ministry of Education, 2007, s.42’den alınmıştır.)

Okul öncesi






keşfetme
iletişim kurma
durumunu
iyileştirme
katkı sağlama
bağlanma/dahil
olma

İlköğretim/Ortaöğretim






düşünme
dilsel sembol ve
metinler kullanma
kendi öğrenme
süreçlerini yönetme
akranlarla ilişki kurma
ortaklaşa süreçlere
katılma ve katkı
sağlama

Yükseköğretim







düşünme
BİT araçlarını
etkin
kullanma
kendi kendini
harekete
geçirme
topluluk
içinde etkin
çalışma

Öğretim programında yer alan BİT entegrasyonu ile öğrencilerde
geliştirmek istenen temel beceriler (1-13. Sınıflar için) aşağıdaki gibi
sıralanmaktadır (New Zealand Ministry of Education, 2007, s.8).
 Güvende hissetme: Kendine ilişkin olumlu düşünen, kendine güvenen,
becerikli, girişimci, güdülenmiş, esnek, dürüst
 Bağlı olma: Başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iletişim araçlarının etkili
kullanan, ülkesi ve çevresiyle iletişim kuran, topluluk üyesi, uluslararası
vatandaş
 Etkin katılım: Yaşamdaki tüm sorunlara duyarlı olan, Yeni Zelanda'nın
sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel gelişimine katkıda bulunan
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 Yaşam boyu öğrenme: Yeni okuryazarlıklara ilişkin kendini geliştiren,
eleştirel ve yaratıcı düşünen, bilginin aktif kullanıcısı, arayanı ve
oluşturanı, bilinçli fikir üretme

2.5. Finlandiya
Finlandiya eğitimde teknoloji entegrasyonu konusunda ülke genelinde
kapsamlı çalışmalar yürüten ve ulusal öğretim programlarını bu doğrultuda
sürekli güncelleyen bir ülke olarak öne çıkmaktadır.

2.5.1. Eğitimde teknoloji entegrasyonuna ilişkin politikalar
Finlandiya eğitim sisteminde, teknoloji entegrasyonunu son zamanlarda en
çok etkileyen gelişme 2014 yılında yeni bir ulusal öğretim programının
(National Core Curriculum for Basic Education) hazırlanmasıdır. Finlandiya
Ulusal Eğitim Kurulu (Finnish National Board of Education - FNBE) ulusal
öğretim programı reformunu, tüm paydaşların katıldığı bir süreç olarak
organize etmiş ve yürütmüştür. Bu doğrultuda, program öncelikle eğitimciler,
okul müdürleri, öğretmenler, araştırmacılar ve öğretmen eğiticileri tarafından
açık ve kapsamlı bir diyalog ve işbirliği içinde taslak haline getirilmiştir. Sivil
toplum kuruluşları bu süreçte en aktif rolü oynayan grup olarak öne
çıkmışlardır.
Ulusal öğretim programının tasarım süreci hem belediyelerin hem de
okulların günlük deneyimlerinin yanı sıra en yeni araştırma bilgilerinin ile
birlikte çeşitli değerlendirmelerin ve geliştirme projelerinin sonuçlarının
kapsamlı bir incelemesine dayandırılmıştır. Belediyeler ve okullardan çekirdek
öğretim programı taslaklarına ilişkin yorum yapmaları istenmiş ve öğrencilerin
ve ailelerinin görüşleri de dikkate alınmıştır. İlgi duyan herkes, taslakları
okuyabilmiş ve yorumlayabilmiştir. Taslak belgeler, daha sonra geribildirimlere
dayalı olarak yeniden oluşturulmuş ve tekrar yayınlanmıştır. Bu süreç
sonucunda, reformun kendisi ve çekirdek öğretim programı eğitim alanında ve
Finlandiya toplumunda olumlu bir şekilde karşılanmıştır. Daha sonra,
Belediyeler, Ulusal Çekirdek Eğitim Programını temel alarak kendi yerel öğretim
programlarını hazırlamışlardır. Böylece her belediyenin ve okulun yerel
gereksinimleri ve bakış açıları dikkate alınarak okul etkinliklerinin daha
kapsamlı bir biçimde şekillendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, temel öğretim
programının yerel uyarlamalarını desteklemek için çok sayıda hizmet içi eğitim
kursu düzenlenmiş ve yeni öğrenme materyalleri yayınlanmıştır (Halinen ve
Holappa, 2013, Halinen, 2015).
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2.5.2. Öğretim programına teknoloji entegrasyonu
Finlandiya’da, zorunlu temel eğitimde (ilköğretim ve ortaöğretim) yeni
öğretim programı olan Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (National Core
Curriculum), 2014 yılında FNBE tarafından yayınlanmış ve Ağustos 2016’dan
itibaren uygulanmaya konulmuştur.
Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nın temelde iki hedefi bulunmaktadır.
Bunlar; öğrenmeyi teşvik ederken gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve
sınıf dışı uygulamalarda ve BİT kullanımı ile öğrenmeyi sağlamaktır. Bu
doğrultuda, öğrencilerden sahip oldukları bilgi ve becerileri gelecekte de
kullanmayı sürdürmeleri beklenmektedir. Aynı zamanda, öğrenmenin anlamlı
hale getirilmesi, öğrenci katılımının artırılması ve tüm öğrencilerin başarıyı
tatmasının sağlanması da öğretim programı reformunun hedefleri arasında yer
almaktadır. Bu program ile öğrenciler okul çalışmalarıyla ilgili daha fazla
sorumluluk almaya yönlendirilmektedir. Bu doğrultuda, öğrenciler, kendi
öğrenme hedeflerini belirlemekte, bu doğrultuda problem çözmekte ve
belirlenen hedeflere göre kendi öğrenme düzeylerini değerlendirmektedirler.
Öğretmenler ise tüm öğrencilerin bireysel öğrenme yaklaşımına dikkat ederek
yaşam boyu öğrenmelerini sağlayacak biçimde rehberlik etmekten
sorumludurlar.
Yeni öğretim programında, öğrenme hedefleri kapsamında yedi çapraz
yetkinlik üzerinde durulmaktadır (Şekil 4).
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Şekil 4. Finlandiya ulusal öğretim programındaki çapraz yetkinlikler
(FNBE, 2016, s.20’den alınmıştır.)

Çapraz yetkinlik kavramı; bilgi, beceri, değer, tutum ve iradeden oluşan bir
bütünü ifade etmektedir (FNBE, 2014; OECD, 2017). Bu yetkinlikler,
birbirlerine bağlıdır ve farklı bakış açılarına dayanmaktadır. Aynı zamanda
öğretim programındaki her konunun bu yetkinlikleri teşvik etmesi planlanmıştır
(FNBE, 2014). Söz konusu yedi yetkinlik aşağıda sıralanmıştır:
 Düşünme ve öğrenmeyi öğrenme
 Kültürel yetkinlik, etkileşim ve ifade becerileri
 Günlük yaşamı sürdürme ve öz bakım
 Çoklu okuryazarlık
 BİT yetkinliği
 İş yaşamı yetkinliği ve girişimcilik
 Sosyal katılım ve etki yaratma

114

Farklı Yanlarıyla Eğitimde BİT Entegrasyonu

Çapraz yetkinliklerin ortak amaçları, ülkenin temel eğitim misyonuna
paralel olarak öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek, demokratik toplumun
bir üyesi olma yolunda gerekli yeterlikleri kazanmalarını ve bunu bir yaşam
biçimi olarak benimseyerek sürdürülebilmelerini sağlamaktır. Bu yetkinlikler,
öğrencilerin kendi benzersizliklerini, kişisel güçlerini ve gelişim potansiyellerini
tanımaya ve kendilerini takdir etmeye teşvik etme açısından önem
taşımaktadır (FNBE, 2014; OECD, 2017). Temel değerler, öğrenme kavramı ve
öğretim programında tanımlanan okul kültürü, yetkinlik gelişimi için temel
oluşturmaktadır.
Çoklu okuryazarlık farklı metinler üretme ve yorumlama becerisi olarak
tanımlanmaktadır. Çoklu okuryazarlığın odak noktası öğrencilerin
çevrelerindeki çok kültürlü ve farklı dünyayı anlama ve yorumlama
kapasitelerini arttırmak ve zenginleştirmektir (FNBE, 2014). Aynı zamanda
Finlandiya, öğrencilerin üst düzey okuma-yazma becerilerine sahip olmalarını
ve böylece temel okuryazarlıklarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Finlandiya’daki öğretmenlerin, çoklu okuryazarlık kavramını olumlu bir şekilde
benimsedikleri ve pedagojilerini buna göre geliştirmeye başladıkları da dikkat
çekmektedir (Halinen, 2015). Üzerinde durulan bir diğer öğrenme alanı
programlamadır. Programlama, ilkokul düzeyinden itibaren zorunlu öğretim
programına eklenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilere BİT geliştirme fırsatı
tanınmıştır.
Yeni öğretim programına göre, tüm okulların her eğitim-öğretim yılında en
az bir tema, proje veya ders tasarlaması ve sunması beklenmektedir. Çok
disiplinli öğrenme modülleri adı verilen bu modüllerin planlama sürecine
öğrencilerin de katılması gerekmektedir. Çok disiplinli öğrenme modülleri,
çapraz yetkinliklerin geliştirilmesinin desteklenmesinde yeni ve verimli araçlar
olarak öne çıkmaktadır. Bu modüller öğrencilerin çeşitli olaylar arasındaki
ilişkileri ve birbirleri arasındaki bağı anlamalarına yardımcı olmayı
amaçlamaktadır (FNBE, 2014). Çok disiplinli öğrenme modülleri, aynı zamanda
öğrencilerin, çeşitli olguları ve konu alanlarını incelemek için gerekli bilgi ve
becerilerini kullanmaları ile birlikte bilgi birikiminin nasıl oluşturulacağı
konusunda deneyimler elde etmelerini sağlamaktadır.

3. SONUÇ
Bu çalışma ile farklı ülkelerin öğretim programlarındaki teknoloji
entegrasyonu ülkelerin teknoloji entegrasyon politikaları ile birlikte
incelenmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle, ülkelerin tasarladıkları öğretim
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programlarında öne çıkan ögeler tartışılmış, daha sonra bu öğretim
programlarının başarılı olabilmesi için gerekli koşullara değinilmiştir.
Farklı ülkelerin teknoloji entegrasyonu politikalarının ve uygulamalarının
birbirinden oldukça farklılaştığı, bu durumun ise temel öğretim programlarında
teknoloji entegrasyonunun ele alınış biçimlerine yansıdığı görülmektedir. Bazı
ülkelerin eğitim politikaları oldukça merkezi ve bürokratik iken, bazı ülke
politikalarının daha gerçekçi ve pratik olduğu göze çarpmaktadır. Benzer
biçimde, ulusal öğretim programlarında teknoloji entegrasyonunun ele alınış
biçimine bakıldığında, bazı ülkelerin öğretim programlarında temelde BİT bilgi
ve becerisi kazandırmaya ve BİT kullanıma odaklanıldığı, bazı ülkelerin öğretim
programlarında ise etkili BİT entegrasyon sürecinin gerçekleştirilmesinde 21.
yy. becerilerinin geliştirilmesine ve problem çözmeye odaklanıldığı
görülmektedir. Ayrıca, öğretim programlarında, gerçek hayatta BİT kullanımına
ilişkin örneklerin farklılaştığı da görülmektedir. Bazı ülkeler çeşitli öğrenme
alanlarında teknoloji entegrasyonunu teşvik ederken, bazılarında BİT'in öğretim
programı dışında veya diğer öğrenme alanları ile birlikte kullanımı için
hazırlanmış uygulamalara rastlanmamaktadır. Ayrıca, incelenen tüm ülkelerin
eğitim politikalarında teknoloji entegrasyonuna yer verilmesine rağmen, çoğu
ülkede eğitimde teknoloji entegrasyonu üzerine çalışan bir kurum bulunmadığı
da dikkat çekmektedir. Oysa, eğitimde BİT entegrasyonu üzerine çalışan özel
bir ajansın varlığının ülkenin eğitim politikasının başarılı bir biçimde ve
zamanında uygulanması konusunda önemli bir avantaj sağlayacağı söylenebilir.
Söz konusu bu farklılıkların ülkelerin eğitsel, sosyal ve kültürel dinamiklerinin
farklılaşmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bu durumun her ülkenin kendi
dinamiklerine özgü teknoloji entegrasyon politikaları ve öğretim programları
oluşturmalarıyla sonuçlandığı ileri sürülebilir. Farklılıklar dışarıda tutularak
uluslararası çapta bir öğretim programının hazırlanması belki de etkili teknoloji
entegrasyonunun önündeki engellerden birinin ortadan kaldırılmasında etkili
olabilir. Ek olarak, farklılıklara rağmen, tüm ülkelerin ulusal eğitim politikaları
ve planları, ülkelerin bilgi temelli ekonomilere doğru ilerlemek için eğitim
sistemi içerisinde BİT becerilerini geliştirme ihtiyacı konusundaki
farkındalıklarını ortaya koymaktadır.
Birçok ülkede BİT entegrasyonunu yaygınlaştırmaya yönelik ulusal BİT
politikalarının öğrenme ve öğretme sürecine yansımalarının zaman alabileceği
öngörülebilir. Öğretim programına BİT entegrasyonu konusunda oldukça fazla
ilerleme kaydeden Singapur’un bile, tüm okullarda yüksek kaliteli eğitim ve
öğretim sağlayabilmek için teknolojiyi kullanmaya yönelik arayışlarını
sürdürmekte olduğu görülmektedir. Bu durumun bir nedeni de okul bazında
ele alınabilir. Okul eylem planı ile BİT’in birbirinden bağımsız olması BİT'in
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düşük düzeyli entegrasyonuna neden olmaktadır. Öğrenmenin nasıl
gerçekleştiğine ilişkin bilgiye sahip olunmadığı ve okul çapında öğrenilenleri
değiştiren öğretim programı reformları desteklenmediği takdirde, yüksek
düzeyde BİT entegrasyonuna erişmek mümkün olmamaktadır (Downes vd.,
2001). Bunu yapmak için, bir okulun sadece stratejileri değil aynı zamanda
öğretmenlerin entegrasyon sürecindeki rolünü bilmesi ve kurum çapında
uygulamaya geçirmesi gerekmektedir.
Ülkelerin BİT entegrasyonunu öğretim programlarında uygulanmaya
yönelik son zamanlardaki girişimleri incelendiğinde; öğretim programlarında,
BİT temelli etkinliklerin artırılarak öğrencilerin temelde BİT, bilgi okuryazarlığı,
problem çözme, eleştirel düşünme gibi becerilerinin geliştirilmesinin
hedeflendiği dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, genellikle ilköğretim ve
ortaöğretim programlarında BİT’in bağımsız bir öğrenme alanı olarak ele
alındığı görülmektedir. Ayrıca, bu programların ilgili BİT kaynaklarını anlamlı bir
pedagojik odak olarak kullanan öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımlarını
oldukça sık vurguladıkları da belirlenmiştir.
BİT'i istenen öğrenme çıktılarını elde etmek amacıyla öğretim programına
entegre etmek, BİT'i entegre etmek için gerekli olan uygun pedagojik
yaklaşımların dikkatli bir biçimde planlanmasını gerektirmektedir (Yuen, Law ve
Wong, 2003). Ulusal seviyedeki BİT entegrasyonu girişimlerini başarıyla
uygulamaya dönüştürmek için okulların da bu yeni odağa sahip olmaları
gerekmektedir (Ertmer ve Ottenbreit-Leftwich, 2010).
Öğretim programındaki değişiklikler, öğretmenlerin uygun bilgi ve
becerilere sahip olup olmadığına ilişkin endişeleri artırmakta ve buna paralel
olarak öğretmen eğitiminde de değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır
(Sentance ve Csizmadia, 2017; Webb vd., 2017). Bazı ülkelerde öğretmenlerin
sahip olduğu bilgi ve beceriler, öğretim programının değiştirilmesinde önemli
bir sınırlayıcı faktör olarak kabul edilmiştir. Öğretimin etkililiğinin artırılmasında
öğretmenlerin iyi bir öğrenme alanı bilgisi ve pedagojik bilgiye sahip olması
büyük önem taşımaktadır (Dexter, 2011). BİT entegrasyonunun okul düzeyinde
neyi gerektirdiğine ilişkin anlayış eksikliği ile birlikte öğretmenlerin BİT
entegrasyonuyla ilişkili ortaya çıkan teori ve pedagojileri kavrayamamaları etkili
BİT entegrasyonu önündeki önemli engeller olarak öne çıkmaktadır (Voogt ve
Pelgrum, 2005). Söz konusu boşluğun kapatılması amacıyla, öğretmenlerin
pedagojik inançlarının ve BİT’i uygulama biçimlerinin araştırılıp öğretim
programlarının bu doğrultuda güncellenmesi daha yararlı olabilir.
Voogt ve Roblin (2012) çalışmalarında öğretim programlarının uygulanma
sürecindeki üç farklı durumdan bahsetmişlerdir: 1) bilgi toplumunda ihtiyaç
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duyulan becerilerin geliştirilmesinin eğitim-öğretimin etkinliklerinin temel
hedefi olarak görülmesi (hedeflenen öğretim programı), 2) bilgi toplumunun
ihtiyaçları ve becerilerinin ulusal öğretim programında ele alınış biçimi arasında
bir boşluk olması (uygulanan öğretim programı) ve 3) beklenen öğrenme
çıktılarının elde edilip edilmediğini belirleyebilmek için uygun
değerlendirmelerin yapılması (ulaşılan öğretim programı). Öğretim
programlarında değişiklik yapılmasındaki en büyük zorluklardan biri, bu üç
farklı durum arasındaki tutarlılık ve dengenin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda,
öğretim programı geliştirme sürecine tüm paydaşlar (araştırmacılar, ülkelerin
eğitim kurumlarında görev yapanlar, öğretmenler, öğrenciler vs.) dahil edilerek
teori ve uygulama arasında boşluğun oluşması engellenebilir. Nitekim,
alanyazında da BİT çalışmalarında, BİT'in başarılı bir şekilde entegrasyonunun,
sürecin bir parçası olarak öğrencilerin, öğretmenlerin, okul liderlerinin ve
politika yapıcılarının katılımını gerektirdiği belirtilmektedir (Fu, 2013). BİT’in
öğretim programlarına dahil edilmesindeki bir diğer sorun ise teknolojinin hızlı
gelişimine bağlı olarak öğretim programlarında sürekli bir değişime ihtiyaç
duyulmasıdır. Bu kapsamda, BİT entegrasyon sürecini planlarken, teknolojik
araçları kullanma becerisine odaklanmak veya BİT’in derinlemesine öğretimi
yerine BİT’in öğrenme ve öğretim sürecinin tüm alanlarında kullanmasına
odaklanması önem taşımaktadır. Ayrıca, teknolojik yenilikler çerçevesinde
öğrenme alanına ilişkin öğrenme çıktılarının, değerlendirme biçimlerinin ve
standartların net bir biçimde belirlenmesine odaklanılması da sorunun çözümü
açısından katkı sağlayabilir.
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Designing an Example Implementation Process for ICT
Integration
Denizer YILDIRIM1, Hatice ÇIRALI SARICA2, Yasemin KOÇAK USLUEL3
ABSTRACT: This study presents a framework showing how to design an
implementation process to provide an effective ICT integration in learning and
teaching. The framework consists of seven components which include
“description of the current situation, determination of the goals, designing the
implementation, implementation process, analysis, review, and improvement.”
It is suggested to take both 21st-century skills while determining the course
achievements in the current situation and design the implementation process
taking these goals into consideration. The design phase of the implementation
involves the selection of target-specific teaching strategy/method/techniques,
technology, and assessment method. After this phase, the design will be
implemented inside the classroom in accordance with the current situation
and goals, data gathered during the implementation process will be analyzed,
and after reviewing the whole process, improvements will be carried out to
ensure the effectiveness and sustainability of further implementations. This
way, a detailed framework showing how to design an ICT integration process
will be provided for the implementers.
Keywords: ICT integration, teacher, design
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1. INTRODUCTION
The models were developed considering the competence levels of the
prospective teachers and teachers (Mishra & Koehler 2005; Tondeur, Valcke &
van Braak, 2008), students' learning processes (Hammond & Cartwright 2003;
Lim & Ching, 2004; Lim, Teo, Wong, Khine, Chai, & Divaharan, 2003),
management of educational organizations (Vanderlinde, & Braak, 2010;
Tondeur, Valcke, & van Braak, 2008), and in determining the factors that play a
role in the process (Roblyer 2012; Toledo, 2005; Wang, & Woo 2007) for
effectively integrating ICT into the learning and teaching process. When the
models are examined, it is found that there are attempts to explain ICT
integration, yet there are limited descriptions on how this process takes place.
On the other hand, there is a common opinion suggesting that teachers
have an important role in the ICT integration process (Alton-Lee, 2003; DarlingHammond, 2000; Nye, Konstantopoulos, & Hedges, 2004). With respect to this
opinion, the main focus of actions are directed to professional development
training on attainment of basic ICT skills, and providing access to ICT sources
(Afshari, Bakar, Luan, Samah & Fooi, 2009; Belland, 2009; Chai, 2010; Chai,
Hong, & Teo, 2009; Hayes, 2007; Rodriguez-Miranda, Pozuelos-Estrada, &
Leon-Jariego, 2014). However, it is also stated that these efforts do not bring
about effective ICT integration implementations (Banas & York, 2014; Belland,
2009; Chai, 2010; Chai, Hong ve Teo, 2009; Lim, 2007; So & Kim, 2009; Ertmer,
& Ottenbreit-Leftwich, 2010; Haydn, 2014; Inan, & Lowther, 2010; Wang, Hsu,
Campbell, Coster, & Longhurst, 2014). Although there are studies on how to
provide technology integration, it may be seen that these studies do not meet
the needs of inexperienced teachers, as well as failing to answer questions
about how the implementation process takes place. Therefore, it may be
proposed that situation-specific functional integration solutions are needed to
be introduced for helping teachers design their classes.
As a result, in order for teachers to effectively implement ICT integration
in their classes, this study aims to introduce a framework showing how to
design the process by taking both course achievements and 21st-century skills
into consideration.

2. DESIGNING THE IMPLEMENTATION PROCESS
ICT integration is a multi-dimensional and dynamic process that arises
from variables regarding the individual, variables regarding the system and the
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interaction of these groups and variables. Therefore, the designing process of
the ICT integration process was not directed to create a frame that covers all
dimensions but rather one that focused on course achievements and 21stcentury skills together with a micro approach that considers potential factors
that effect the in-class environment. Hence, a design model for the
implementation process was offered for teachers, education technologists
and/or ICT coordinators. In Figure 1, an example design for the
implementation process of ICT integration is shown with cyclical arrows. Each
element and the relationships between them are explained below in detail.
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Figure 1. Design for an Example Implementation Process of ICT Integration

Looking at Figure 1, it may be stated that determination of the current
situation is required in order to design the implementation process
accordingly.
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2.1. Description of the Current Situation
According to the literature, there are various factors that play a role in the
ICT integration process such as infrastructure, access, skills, policies and beliefs
(Chikasa, Ntuli & Sundarjee, 2014; Cakir, & Yildirim, 2015; Ertmer, 2005; Lai,
Wang, & Lei, 2012; Sang, Valcke, van Braak, & Tondeur, 2010; Tondeur, van
Keer, van Braak, & Valcke, 2008; Underwood, & Dillon, 2011; Volungeviciene,
Tereseviciene, & Tait, 2014; Yıldız & Usluel, 2016). It may be suggested that the
description of the current situation is a prerequisite for an effective ICT
integration process. Thus, the aim is to describe the current situation by
addressing the factors based on school and stakeholders that play a role in the
process (school, teacher, student, parents). This way, an introductory basis can
be outlined for the implementers through the creation of a foundation for a
situation-specific design of the ICT integration process.
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Table 1a. School and Stakeholders Individuals-Related Factors for the Description of the Current
Situation

School



School cultures supporting the
integration process.
Teachers' attributes (number of
employed teachers, the type of
employment of the staff
(appoınted by the state, parttime, etc.), experience)
Infrastructure (internet access,
computers, projector, printer,
etc. in classes or laboratories)
Professional development
seminars held for teachers
Technical support
Projects about technology
integration
Administrator’s beliefs
Colleague beliefs










Teacher













Branch
Experience
Age
Gender
Access to technology (Computer,
smartphone, tablet, web, etc.)
Technology usage
Access to technology in the
teacher's class
Methods and techniques used by
the teacher during the lesson
Teacher's points of view towards
technology integration, her/his
pedagogical beliefs
Previous technology integrationrelated implementations done
by the teacher
Professional development

Table 1b. School and Stakeholders Individuals-Related Factors for the Description of Current
Situation

Student








Class level
Gender
Access to technology
(Computer, smartphone,
tablet, web, etc.)
Technology usage
21st century skills
Class achievements

Parent







Socioeconomic status (SES)
Educational background
Job
Access to technology (Computer,
smartphone, tablet, web, etc.)
Technology usage
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Using the description of the current situation, a basis for the process
management can be put forward through detection of school-specific
obstacles or facilitators regarding the multi-dimensional technology
integration process. In the following phase, the goals related to the
expectations from the ICT integration implementation will be set forward
bearing in mind the current situation.

2.2. Determination of the Goals

It may be suggested that along with the globalization, course achievements are
becoming insufficient for knowledge production. In order to produce new
knowledge, access to information should be provided and information should
be analyzed, synthesized, and interpreted. A social network analysis was
conducted based on a student information framework (Anderson, 2008) and
new literacy skills (Mioduser, Nachmias, & Forkosh-Baruch, 2008) regarding
the previously stated sentence. New literacy skills are considered to be
“multimodal information processing”, “navigating the infospace”, “personal
information management”, “visual literacy”, “hyperliteracy”, “coping with
complexity” (Mioduser, Nachmias & Forkosh-Baruch, 2008). With regard to
the acquisition of these skills, Anderson (2008) presented a student
information frame of learning activities and assessment strategies for
knowledge-based society needs. It was stated in the student information
frame that students should have knowledge-based society skills, divided into
seven levels so that they could perform task phases divided into five levels.
These skills are considered as “access, assemble, re-organize knowledge”,
“interpret, analyse, & evaluate”, “collaborate on projects and teamwork”,
“complex problem solving”, “generate knowledge products”, “communicate,
present and disseminate”, “select approprite tools & evaluate impact.” In
Figure 2, new literacy skills (yellow circles), skills associated with student
information framework (green circles), the relationship between students'
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information frame and the task phases (colored lines) and the relationship with
each other are illustrated through social network analysis. While creating this
framework, connections were established among the literacy skills (thought to
be related to each other) with refence to the definitions of the concepts. Later,
the framework of the task phases involving skills was drawn. As a result of the
analysis, these skills were found to be intertwined.

Figure 2. Visualization of the Relationships between Student Information Framework and New
Literacies.

For example, as seen in Figure 2, the skill “interpret, analyse & evaluate” is
directly related to visual literacy, hyperliteracy, and “multimodal information
processing.” In the meantime, the literacy skill of “coping with complexity” is
related to all skills in the information framework. Therefore, it is needed to
have ICT integration implementations, in which learners will use the
technology for problem-solving in an authentic context in order to gain these
kinds of skills and other sub-skills while having task-oriented experiences
(Howland, Jonassen, & Marra, 2012).
Thus, after describing the current situation in the ICT integration process,
implementers are expected to synthesize attainments of the subject area and
the needs of the knowledge society, which are 21st-century skills. This way, a
template may be created for determining which class attainments are achieved
with which 21st-century skills in the current conditions. In the next step,
appropriate goal-oriented method and technology will be selected, and the
implementation process is going to be planned according to this template.
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2.3. Designing the Implementation

The design process of the implementation consists of three steps. In the
first step, identifying the proper target-specific education strategy/
method/technique by assessing the current situation is advised.
Secondly, it is recommended to choose the proper technologies that
students will utilize as a cognitive tool which will make the implementation of
the chosen education strategy/method/technique easier while transforming
the learning and teaching process into a more effective and efficient
experience.
The last step of the design process is selection of the proper assessment
approaches which will be applied during or at the end of the process to
determine how much of the goals have been achieved. For this step,
summarizing the assessment techniques, which are based on multiple-choice
or open-ended questions, is not enough considering the 21st-century skills and
course achievements. It may be asserted that preferring the product or
process assessment approaches provides more flexibility in the assessment of
the objectives.
The expectations from the implementers during the design be summarized
as follows:
 choosing the teaching strategy/method/technique intended for
achievement of the predetermined goals, determining their own and
the students' roles and duties in the process of learning/teaching
accordingly, as well as choosing the proper technology,
 planning of where and how to use the chosen technology during the
process, creating an assessment strategy for determining how many of
the goals have been achieved during or by the end of the process,
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Table 3 shows the teaching strategies/methods/techniques that can be
used for ICT integration, the technologies that can be used with them and the
after-process assessment methods.
Table 3. Selection of the proper teaching strategy/method/technique, technology, and
assessment method
Teaching Strategy,
Method or Techniques
1.
Task-based
learning
2.
Collaborative
learning
3.
Individual learning
4.
Project-based
learning
5.
Authentic learning
6.
Game-based
learning
7.
Situation-based
learning
8.
Expositorydiscovery learning
9.
Cognitive
apprenticeship

Technologies

Assessment Methods

1.

Hardware
a. Computer
b. Smartphone
c. Tablet
d. Network infrastructure

1. Product
Assessment
2. Process
Assessment
(Portfolio)
3. Peer Assessment

2.

Software
a. Office software (Word,
Powerpoint, Excel, etc.)
b. Web 2.0 tools
b.i.
Blogs
b.ii.
Mind maps
(Mindmeister, Bubbl.us,
etc.),
b.iii.
Visual drawing (toondo,
storythat, etc.),
b.iv.
Animation (Animoto,
Goanimate, etc.),
b.v.
Screen capture
(Screencastmatic),
b.vi.
Video (Edpuzzle, kizoa,
etc.), and so on.

3.

Learning management systems
a. EBA (Education Enformatic
Network), Morpa Kampus,
Moodle, Easy Class,
Blackboard, Sakaii, Edmodo,
etc.
Cloud computing
a. Google Drive, Dropbox, One
Drive, etc.

4.

5.

Social networks
a. Facebook,
b. Youtube,
c. WhatsApp, etc.

6. MOOCs

In order for implementers to choose the proper teaching
strategy/method/technique concerning course achievements and 21st century
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skills, and the proper technology among various possible options; professional
development courses, in which ICT integration examples are introduced to
implementers in various situations and implementers participate in authentic
implementations, are offered (Usluel, Özmen & Çelen 2015).
In the design process of the implementation, drafts may be created for
example ICT integration processes for various courses. Improvements may be
made on these drafts according to the opinions received from field experts.
Furthermore, implementers may get a general idea of the potential problems
that may occur in further steps. The more problems are foreseen in the design
process, the more effective and efficient further steps will be. The
implementation process takes place once the design process is finished.

2.4. Implementation

This phase involves implementation of the framework, which is formed
through the selection of proper strategy/method/technique, technology, and
assessment method in accordance with the goals, in an authentic class
environment. Taking the fact that the implementation process is multidimensional and complex into account, it may be assumed that this process
will cause an authentic situation, in which the implementers are likely to face
many new problems as well as the anticipated ones. While classroom
management can be difficult for inexperienced implementers during a 40minute presentation-based class in a crowded classroom with ordered seating,
it can be assumed that in a collaborative class plan, in which not only course
achievements but also 21st-century skills are focused on and learners use
technology as a cognitive tool, problems will be harder to cope with.
Therefore, providing implementers with support from helpful sources
(mentors, colleagues, ICT coordinator, etc.) or assigning a student as the
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assistant in each class are suggested as helpful solutions for potential
problems.
In order to observe how the process is implemented and to be able to
shape the next implementations in accordance with the previous ones, data
collection in various ways (observation, focus group and/or structured
interview, log records, screen records, sound recordings, products, reflections,
tests, scales, etc.) is suggested. As a result, implementers are suggested to do
the following;
 observing the process by focusing on the goals and incidents (problems,
learning experiences, etc.) that happen during the implementation
process and taking notes about them,
 addressing the learners' opinions on their learning experiences,
 recording (log records, screen records, voice recording, etc.) the
incidents that happen during the process, individuals' conversations
among themselves, their opinions about the process, their views and/or
reflections as much as the available and chosen technologies allow
 being flexible about asking for the help of ICT integration support units
(if available), or more experienced colleagues on ICT integration
implementations (if support units are not available) when needed
during the process,
 establishing cooperations with academics for developing ICT integration
implementations.
Once the implementation process is finished, assessing the process in
detail by utilizing the data collected during the implementation will help in
maintaining the sustainability of the ICT integration process. Therefore,
analysis of the data collected during the implementation process will take
place in the next step.
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2.5. Analysis

This step includes the analysis of the data collected during the
implementation process for obtaining the outputs of the process, creating new
implementation plans and providing a sustainable and effective ICT integration
process. This way, the process can be assessed in detail through the discovery
of the results.
The variety of data collection tools in ICT integration process brings about
a diversity of data analysis methods. However, implementers' competence in
ICT integration and condition of getting support during the process play a
determining role in the selection of the proper data analysis. While the analysis
of in-class observations can be enough in some cases, others may require
multiple analyses on various data sources. For example, utilizing certain
techniques such as descriptive statistics, content analysis, social network
analysis, etc. for a task-oriented collaborative process design may yield
detailed findings for the assessments of the process.
In the next process, assessments for the sustainability of the process will
be made by reviewing the findings of the analyses.

2.6. Review

The review process includes steps such as identification of the
achievements through analyses, assessments made for detecting the problems
and deficiencies, and reviewing the process with the aim of determining the
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improvements required for the next implementation process. Being based on
data collection and analysis, the review process helps the implementers
understand the aspects in which they are insufficient or strong. It is suggested
for implementers to adopt a solution-oriented approach rather than focusing
on the problem itself for a more sustainable process.
In the next step, redesigning different ICT integration implementations for
different purposes through identified improvements is suggested.

2.7. Improvement

In the improvement process, any other stage of the framework can be
redesigned according to the requirements identified throughout the process of
review. This way, steps for maintaining an effective ICT integration can be
taken.
 Improvements may include;
 renewal of the implementation plan,
 guidance, and support for the implementer,
 enhancement of school and university collaborations, etc.
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On the other hand, it may be stated that the improvements are the output
of the process as well. The possible improvements can set a good example for
a wide array of people from the initial implementer to the authorities of the
educational institutions, decision makers, and policy-makers.

3. CONCLUSION
It may be clearly seen that improvement of infrastructure facilities,
development of teachers' technical skills, and organisation of professional
seminars on how to use technology in classes have been the focus throughout
the implementations executed so far (Afshari et al., 2009; Belland, 2009; Chai,
2010; Chai, Hong, & Teo, 2009; Glazer, Hannafin, & Song, 2005; Hayes, 2007;
Hew, & Brush, 2007; Rodriguez-Miranda, Pozuelos-Estrada, & Leon-Jariego,
2014). However, the fact that these studies do not bring about an effective
integration process is also under discussion. As a result, it is suggested that
effective ICT integration may be achieved once teachers gain learning
experience through implementing ICT integration in accordance with their
contexts in the teaching process and review their implementation (Belland,
2009; Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2013; Glazer, Hannafin, & Song, 2005;
Somekh, 2008).
In this study, a framework was created to show how to design an ICT
integration process by utilizing both 21st-century skills and course
achievements. From this point of view, it can be stated that in this study, based
on the elaborated framework, there is a need for practices in which teachers
and students can gain their learning experiences in the process with authentic
tasks they have planned for their own situation. This way, on one hand,
guidance is provided for the implementers of the ICT integration process; on
the other hand, the objective of developing new literacy skills of learners in the
process of becoming an information society can be put forth in light of the
research findings.
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BİT Entegrasyonu Üzerine Örnek Bir Uygulama Sürecinin
Tasarlanması
Denizer YILDIRIM1, Hatice ÇIRALI SARICA2, Yasemin KOÇAK USLUEL3
ÖZET: Bu çalışmada, öğrenme-öğretme süreçlerine etkili BİT
entegrasyonunu sağlayabilmek için bir uygulama sürecinin nasıl
tasarlanabileceğine yönelik bir çerçeve sunulmuştur. Çerçeve, “var olan
durumun betimlenmesi, hedeflerin belirlenmesi, uygulamanın tasarımı,
uygulama süreci, analiz, gözden geçirme ve iyileştirme” olmak üzere yedi
öğeden oluşmaktadır. Bu çerçevede var olan koşullar içerisinde hedefler
belirlenirken, ders kazanımları ve 21. yy becerilerinin birlikte ele alınması ve
sonraki aşamada uygulama sürecinin tasarlanmasına geçilmesi önerilmiştir.
Uygulamanın tasarım süreci, hedeflere yönelik uygun öğretim
stratejisi/yöntemi/tekniğinin, teknolojinin ve değerlendirme yönteminin
seçimini içermektedir. Bu süreç sonrasında var olan durum ve hedeflenenler
doğrultusunda tasarımın sınıf içinde uygulanması, uygulama sürecinde
toplanan verilerin analiz edilmesi ve daha sonra tüm sürecin gözden geçirilerek
bir sonraki uygulamaların etkililiği ve sürdürülebilirliği için iyileştirmelerin
yapılması önerilmiştir. Böylece uygulayıcılara BİT entegrasyon sürecinin nasıl
tasarlanabileceğine ilişkin ayrıntılı bir çerçeve sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: BİT entegrasyonu, öğretmen, tasarım
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1. GİRİŞ
Öğrenme ve öğretme sürecine etkili bir şekilde BİT entegrasyonunu
sağlamaya yönelik modellerin öğretmen adayları ve öğretmenlerin
yeterliklerine (Mishra ve Koehler 2005; Tondeur, Valcke ve van Braak, 2008),
öğrenci öğrenmesine (Hammond ve Cartrwright, 2003; Lim ve Ching, 2004;
Lim, Teo, Wong, Khine, Chai ve Divaharan, 2003), eğitim örgütlerinin
yönetimine (Vanderlinde ve Braak, 2010, Tondeur, Valcke ve van Braak, 2008),
süreçte etkisi olan öğeleri belirlemeye (Roblyer 2012; Toledo, 2005; Wang ve
Woo 2007) yönelik geliştirildiği görülmektedir. Modeller incelendiğinde, BİT
entegrasyonu sürecinin açıklanmaya çalışıldığı fakat sürecin nasıl
gerçekleştiğine yönelik sınırlı açıklamalar olduğu dikkati çekmektedir.
Öte yandan, BİT entegrasyonu sürecinde öğretmenlerin yerinin önemli
olduğuna ilişkin yaygın bir kanının olduğu görülmektedir (Alton-Lee, 2003;
Darling-Hammond, 2000; Nye, Konstantopoulos, & Hedges, 2004). Buna
yönelik olarak okullarda öğretmenlere temel BİT becerileri kazandırma
konusunda mesleki gelişim eğitimleri verildiği ve BİT kaynaklarına erişimin
sağlanması üzerine odaklanıldığı dikkati çekmektedir (Afshari, Bakar, Luan,
Samah ve Fooi, 2009; Belland, 2009; Chai, 2010; Chai, Hong & Teo, 2009;
Hayes, 2007; Rodriguez-Miranda, Pozuelos-Estrada & Leon-Jariego, 2014).
Fakat bu yapılanların etkili Bit entegrasyon uygulamalarını beraberinde
getirmediği ifade edilmektedir (Banas & York, 2014; Belland, 2009; Chai, 2010;
Chai, Hong ve Teo, 2009; Lim, 2007; So & Kim, 2009; Ertmer ve OttenbreitLeftwich, 2010; Haydn, 2014; Inan ve Lowther, 2010; Wang, Hsu, Campbell,
Coster, & Longhurst, 2014). Bu bağlamda teknoloji entegrasyonunun nasıl
sağlanabileceğine yönelik çalışmalar olmasına rağmen, bu çalışmaların özellikle
acemi öğretmenlerin gereksinimlerini karşılamadığı; uygulama sürecinin nasıl
gerçekleşebileceğine ilişkin soruları yanıtlayamadığı görülmektedir. Bu
doğrultuda, öğretmenlere ders tasarımlarını nasıl yapılabileceğine yönelik,
duruma özgü işlevsel entegrasyon çözümlerinin sunulmasına gereksinim
olduğu ileri sürülebilir.
Buradan hareketle, bu çalışmada öğretmenlerin derslerinde BİT
entegrasyonunu etkili bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için ders kazanımlarının
21. yy. becerileri ile birlikte ele alınarak, sürecin nasıl tasarlanabileceğine
yönelik bir çerçeve sunulması amaçlanmıştır.
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2. UYGULAMA SÜRECİNİN TASARLANMASI
BİT entegrasyonu, bir tarafta bireylerle ilgili değişkenler diğer tarafta ise
sistemle ilgili değişkenler ve bu değişkenlerin birbirleriyle etkileşimlerinin
sonucunda ortaya çıkan çok boyutlu ve dinamik bir süreçtir. Buradan hareketle
bir BİT entegrasyonu sürecinin tasarlanması sürecinde tüm boyutları kapsayan
bir çerçevenin oluşturulması yerine, bu çalışmada 21. yy. becerileri ve ders
kazanımlarının birlikte ele alınarak, daha mikro bir yaklaşımla sınıf içinde rol
oynayan olası ögelerin ele alındığı bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. Buna
göre öğretmen, öğretim teknoloğu ya da BİT koordinatörleri için uygulama
sürecine yönelik bir tasarım ortaya konulmuştur. Şekil 1’de BİT entegrasyonu
üzerine örnek bir uygulama süreci tasarımı döngüsel olarak gösterilmektedir.
Aşağıda her bir öge ve ögeler arasındaki ilişkiler ayrıntılarıyla açıklanmıştır.
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Şekil 1. BİT Entegrasyonu Üzerine Örnek Bir Uygulama Süreci Tasarımı

Şekil 1’den hareketle, BİT entegrasyonu uygulama sürecini planlayabilmek
için ilk olarak var olan durumun betimlenmesi ve buna uygun olarak sürecin
tasarlanması gerektiği söylenebilir.
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2.1. Var Olan Durumun Betimlenmesi

Alan yazında BİT entegrasyonu sürecinde rol oynayan altyapı, erişim,
beceri, politika, inançlar, v.b. çeşitli faktörlerin olduğu dikkati çekmektedir
(Chikasa, Ntuli ve Sundarjee, 2014; Cakir ve Yildirim, 2015; Ertmer, 2005; Lai,
Wang ve Lei, 2012; Sang, Valcke, van Braak ve Tondeur, 2010; Tondeur, van
Keer, van Braak ve Valcke, 2008; Underwood ve Dillon, 2011; Volungeviciene,
Tereseviciene ve Tait, 2014; Yıldız ve Usluel, 2016). Var olan durumun
betimlenmesi gereksiniminin, etkili bir BİT entegrasyon süreci için bir ön koşul
olduğu söylenebilir. Buradan hareketle bu çalışmada faktörler, süreçte rol
oynayan taraflar (okul, öğretmen, öğrenci, veli) bazında ele alınarak var olan
durumun betimlenmesi amaçlanmıştır. Böylece BİT entegrasyon sürecinin
duruma özgü tasarlanabilmesi konusunda bir temel oluşturularak, uygulayıcılar
için başlangıç zemininin görüntüsü betimlenebilir.
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Tablo 1a. Var olan durumun betimlenmesine yönelik okul ve paydaşlarla ilgili faktörler

Okul

● Okul kültürünün
●
●

●
●
●
●
●

entegrasyon sürecini
desteklemesi,
Görev yapan öğretmenlerin
profili (sayı, kadro,
deneyim),
Alt yapı olanakları (sınıf ya
da laboratuvarlarda
internete erişim, bilgisayar,
projeksiyon, yazıcı..)
Öğretmenler
için
düzenlenen mesleki gelişim
seminerleri
Teknik destek
Teknoloji entegrasyonu ile
ilgili projeler
Yönetici inançları
Meslektaş inançları

Öğretmen

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Branş
Deneyim
Yaş
Cinsiyet
Teknolojiye erişimi (Bilgisayar,
akıllı telefon, tablet,
internet vb. )
Teknolojiyi kullanımı
Sınıfındaki teknoloji erişimi
Derslerinde kullanmış olduğu
yöntem ve teknikler
Teknoloji entegrasyonuna yönelik
bakış açısı, pedagojik inançları
Daha önce teknoloji
entegrasyonu ile ilişkili yapmış
olduğu uygulamaları
Mesleki gelişim

Tablo 1b. Var olan durumun betimlenmesine yönelik okul ve paydaşlarla ilgili faktörler

Öğrenci

● Sınıf düzeyi
● Cinsiyet
● Teknolojiye erişimi
●
●
●

(Bilgisayar, akıllı telefon,
tablet, internet vb.)
Teknolojiyi kullanımı
21. yy becerileri
Derslerle ilgili kazanımları

Veli

●
●
●
●
●

Sosyo-ekonomik düzey (SED)
Öğrenim durumu
Meslek
Teknolojiye erişimi (Bilgisayar,
akıllı telefon, tablet, internet vb.)
Teknolojiyi kullanımı
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Var olan durumun betimlenmesi ile çok boyutlu bir süreç olan teknoloji
entegrasyonu konusunda okula özgü ortaya çıkabilecek engellerin ya da
kolaylaştırıcıların neler olduğu belirlenerek sürecin yönetimine ilişkin bir temel
ortaya konulabilir. Bunu takip eden aşama, var olan durumu göz önünde
bulunduran BİT entegrasyonu uygulamasından beklenenlerin ne olduğuna
ilişkin hedeflerin ortaya konulması aşaması olarak belirlenmiştir.

2.2. Hedeflerin Belirlenmesi

Küreselleşme ile birlikte bilgi üretimine yönelik sadece ders kazanımlarının
yeterli olmadığı, enformasyona erişim sağlanarak ve daha sonra
enformasyonun analizi, sentezi ve yorumlanması sonucunda yeni bilginin
ortaya konulması gereksiniminin olduğu ileri sürülebilir. Nitekim bununla ilgili
olarak öğrenci bilgi çerçevesi (Anderson 2008) ile yeni okuryazarlık becerileri
(Mioduser, Nachmias ve Forkosh-Baruch, 2008) temel alınarak bir sosyal ağ
analizi yapılmıştır. Yeni okuryazarlıklar, “Çok Biçimli Bilgi İşleme”, “Bilgi
Alanında Gezinme”, “Kişiler Arası İletişim”, “Görsel Okuryazarlık”, “Hiper
Okuryazarlık”, “Kişisel Bilgi Yönetimi”, “Karmaşıklıkla Başa Çıkma” olarak ele
alınmaktadır (Mioduser, Nachmias & Forkosh-Baruch, 2008). Bu
okuryazarlıkların kazandırılmasına ilişkin; Anderson (2008) bilgi toplumu
gereksinimlerine yönelik öğrenme etkinlikleri ve değerlendirme stratejilerinin
irdelediği bir öğrenci bilgi modeli sunmaktadır. Bu modele göre, 5 düzeye
bölünmüş görev safhalarını gerçekleştirmek için 7 düzeye bölünmüş bilgi
becerilerine sahip olunması gerektiği görülmektedir. Bu beceriler; “erişim,
toplama, organize etme”, “yorumlama, analiz etme ve değerlendirme”, “takım
çalışmaları ve projelerde işbirliği”, “karmaşık problemlerin çözümü”, “bilgi
ürünü yaratma”, “iletişim kurma, sunma ve yayma”, “uygun araç seçimi ve
etkilerini değerlendirme’dir. Şekil 2’de, yeni okuryazarlıklar, sarı daireler;
öğrenci bilgi çerçevesi ile ilişkili beceriler, yeşil daireler; öğrenci bilgi çerçevesi
ile ilişki görev safhaları ise renkli çizgilerle ele alınarak birbirleriyle olan ilişkileri
sosyal ağ analizi yardımı ile resmedilmiştir. Bu çerçeve oluşturulurken, öncelikle
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kavramların tanımlarından hareketle, birbiri ile ilişkili olduğu düşünülen
okuryazarlık becerileri arasında bir bağ kurulmuştur. Daha sonra becerileri
içeren görev safhalarının çerçevesi çizilmiştir. Analiz sonucunda, bu becerilerin
birbirileri ile iç içe geçmiş olduğu dikkati çekmiştir.

Şekil 2. Yeni Okuryazarlıklar ve Öğrenci Bilgi Modeli İlişkileri

Şekil 2’ de görüldüğü gibi örneğin; “kanıtların kritik yorumlanması, analizi
ve değerlendirilme” becerisi, görsel okuryazarlık, hiper okuryazarlık ve çok
biçimli bilgi işleme ile doğrudan ilişkilidir. Bununla birlikte, “karmaşıklıkla başa
çıkma” okuryazarlık becerisi de bilgi modelindeki tüm becerilerle ilişkilidir. Bu
doğrultuda, öğrenenlerin bu ve diğer alt becerileri kazanması için teknolojiyi
otantik bağlamda problem çözme amaçlı olarak kullandıkları, görev merkezli
deneyimler yaşadıkları BİT entegrasyonu uygulamalarına gereksinim vardır
(Howland, Jonassen and Marra, 2012).
Buradan hareketle, BİT entegrasyonu sürecinde var olan durum
betimlendikten sonra uygulayıcılardan konu alanı kazanımları ve bilgi
toplumunun gereksinimi olan 21. yy becerilerinin sentezini yapmaları
beklenmektedir. Böylece var olan koşullar içerisinde hangi ders kazanımlarına
hangi 21. yy becerileri ile erişilebileceğine ilişkin bir şablon oluşturulabilir. Bu
şablon doğrultusunda, bir sonraki aşamada, hedeflerin kazanımına yönelik
uygun yöntem ve teknoloji seçimi ile uygulama sürecinin tasarımın yapılması
önerilebilir.

156

Farklı Yanlarıyla Eğitimde BİT Entegrasyonu

2.3. Uygulamanın Tasarımı

Uygulamanın tasarım süreci üç boyuttan oluşmaktadır. İlk olarak hedeflere
yönelik uygun öğretim yöntemi, tekniği ve stratejisinin ne olduğu ya da var olan
durum
içerisinde
etkili
şekilde
hangilerinin
kullanılabileceğinin
değerlendirilerek öğretim stratejisi / yöntemi / tekniği seçiminin
gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
İkinci olarak, seçilen öğretim stratejisi/yöntemi/tekniğin uygulanmasını
kolaylaştıracak, öğrenme ve öğretme sürecini daha etkili ve verimli kılacak,
öğrenenlerin öğrenme süreci içerisinde bilişsel bir araç olarak yararlanabileceği
uygun teknolojinin seçiminin yapılması önerilmektedir.
Tasarım sürecindeki son boyut ise, hedeflerin ne kadarına erişildiğini
belirlemek adına süreç içinde veya sonunda işe koşulacak olan uygun
değerlendirme yaklaşımlarının seçimidir. Bu boyutta konu alanı kazanımları ile
birlikte, 21. yy becerileri doğrultusunda test ya da açık uçlu sorulara dayalı
özetleyici değerlendirme yaklaşımlarının yeterli olmadığı, ürün ya da süreç
değerlendirme yaklaşımlarının tercih edilmesinin hedeflerin ölçülmesinde daha
esneklik sağlayacağı ileri sürülebilir.
Özetle uygulamanın tasarımı aşamasında, uygulayıcılardan;
 belirlemiş
olduğu
hedeflerin
kazanımına
yönelik
öğretim
stratejisi/yöntemi/tekniğini seçmesi ve bu doğrultuda kendisinin ve
öğrencilerinin öğrenme/öğretme sürecindeki rollerini, görevlerini
belirlemesi ve uygun teknolojiyi seçmesi,
 seçilen teknolojiyi süreç içerisinde nerede ve nasıl kullanacağını
tasarlaması
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 süreç içinde veya sonunda, belirlenen hedeflerin ne kadarına erişildiğine
yönelik bir değerlendirme stratejisi oluşturması beklenmektedir.
Tablo 3‘de BİT entegrasyonu için kullanılabilecek öğretim
stratejisi/yöntemi/tekniği ile birlikte bunlara uygun şekilde kullanılabilecek
teknolojiler ve süreç sonrasındaki değerlendirme yöntemleri paylaşılmıştır.
Tablo 3. Uygun öğretim stratejisi/yöntemi/tekniğinin, teknolojinin ve değerlendirme yönteminin
seçimi
Öğretim Stratejisi,
Yöntemi ya da
teknikleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Görev tabanlı
öğrenme
İşbirlikli öğrenme
Bireysel öğrenme
Proje tabanlı
öğrenme
Otantik öğrenme
Oyun tabanlı
öğrenme
Durum tabanlı
öğrenme
Sunuş-buluş
yoluyla öğrenme
Bilişsel çıraklık

Teknolojiler

1.

2.

3.

4.

5.

Donanım
a. Bilgisayar
b. Akıllı telefon
c. Tablet
d.
Ağ alt yapısı
Yazılım
a. Office yazılımları (Word,
Powerpoint, excel, v.b.)
b. Web 2.0 araçları
i.
Blogs
ii.
Kavram haritası
(Mindmeister, Bubbl.us,
v.b),
iii.
Görsel çizim (toondo,
storythat, v.b.),
iv.
Animasyon (Animoto,
Goanimate, v.b.),
v.
Ekran yakalama
(Screencastmatic),
vi.
Video (Edpuzzle, kizoa,
v.b.), v.b. araçlar.
Öğrenme yönetim sistemleri
a. EBA, Morpho Kampüs,
Moodle, Beyaz Pano,
Blackboard, Sakaii, Edmodo
v.b.
Bulut bilişim
a. Google Drive, Dropbox, One
Drive, v.b.

Sosyal ağlar
a. Facebook,
b. Youtube,
c. whatsapp, v.b.
6. MOOCs,

Değerlendirme
Yöntemleri

1. Ürün değerlendirme
2. Süreç Değerlendirme
(Portfolyo)
3. Akran Değerlendirme
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Uygulayıcıların ders kazanımları ve 21. yy becerilerinin kazanımına yönelik
uygun öğretim stratejisi/yöntemi/tekniği ile birlikte çok çeşitli teknolojiler
arasından kullanılabilecek uygun teknolojiyi seçebilmesi için farklı durumlarda
uygulayıcılara BİT entegrasyonu örneklerinin sunulduğu ve uygulayıcıların
otantik uygulamalarda yer aldığı mesleki gelişim kursları önerilmektedir
(Usluel, Özmen ve Çelen 2014).
Uygulama sürecinin tasarımında bir ders bağlamında örnek bir BİT
entegrasyon sürecinin taslağı oluşturulabilir. Bu taslak üzerinde alan
uzmanlarının görüşleri alınarak iyileştirmeler yapılabilir. Bununla birlikte, ileriki
aşamalarda karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin genel bir perspektif de ortaya
konulabilir. Tasarım aşamasında ne kadar sorun öngörülebilirse bir sonraki
aşamanın etkililiğinin ve verimliliğinin bir o kadar sağlanabileceği söylenebilir.
Tasarım aşamasından sonraki aşamada uygulama sürecine geçilebilir.

2.4. Uygulama

Bu aşama, var olan duruma göre hedeflenenler doğrultusunda tasarım
sürecinde uygun strateji/yöntem/teknik, teknoloji ve değerlendirme
yönteminin seçilmesiyle oluşturulan taslağın gerçek bir ders ortamında
uygulanmasını içermektedir. Uygulama sürecinin çok boyutlu oluşu ve
karmaşıklığı göz önüne alındığında, bu süreç, uygulayıcıların öngörülenler
dışında birçok yeni sorunlar ile karşılaşılabileceği otantik bir durumu içerisinde
barındırmaktadır. Bu noktada, acemi uygulayıcılar için 40 dk’ lık bir ders
saatinin olduğu kalabalık ve sıra düzeni şeklindeki bir sınıf ortamında sunuş
yolu yöntemi ile yapılan bir ders anlatımında dahi sınıf yönetimi zor iken; ders
kazanımlarının yanı sıra 21. yy becerilerinin de hedeflendiği, öğrenenlerin
teknolojiyi bilişsel bir araç olarak kullandığı işbirlikli bir ders planı
doğrultusunda süreçte karşılaşılan sorunların yönetiminin daha zor olacağı
varsayılabilir. Buna yönelik olarak uygulama sürecinde uygulayıcıya yardımcı
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olacak birimlerden destek verilmesi ya da her ders için bir yardımcı öğrenci
görevlendirilmesi önerilebilir.
Uygulama sürecinin işleyişini görebilmek ve yapılan uygulamadan
hareketle bir sonraki uygulamalara yön verebilmek için süreçte çeşitli yollarla
(gözlem, odak grup ve/ya yarı yapılandırılmış görüşme, log kayıtlar, ekran
kayıtları, ses kayıtları, ürünler, yansımalar, testler, ölçekler, v.b.) verilerin
toplanması önerilebilir. Bu doğrultuda, uygulayıcıların;
 uygulama süresince hedeflere ve süreçte yaşananlara (sorunlar,
öğrenme yaşantıları, v.b.) odaklanarak süreci gözlemlemesi ve notlar
tutması
 öğrenenlerin öğrenme yaşantılarına ilişkin öğrenen görüşlerine yer
vermesi
 sahip olunan ve seçilen teknolojinin sunduğu imkanlara göre süreçteki
yapılanlara ve bireylerin süreçte birbirleri arasındaki konuşmalarına,
sürece ilişkin düşüncelerine, görüş ve/ya yansımalarına ilişkin çeşitli
yollardan kayıtların alınması (log kayıtlar, ekran kayıtları, ses kayıtları,
v.b.)
 uygulama sürecinde gereksinimleri doğrultusunda varsa okuldaki BİT
entegrasyonu ile ilgili destek birimlerinden yoksa BİT entegrasyonu
uygulamalarında daha deneyimli meslektaşlarından yardım alabilme
konusunda esnek olması
 BİT entegrasyonu uygulamalarını geliştirme konusunda üniversitelerdeki
akademisyenlerle işbirliği geliştirmeleri önerilebilir.
Uygulama süreci sonrasında uygulama sürecinde toplanan verilerden
hareketle sürecin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesinin BİT entegrasyon
sürecinin sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda yardımcı olacağı
söylenebilir. Bu doğrultuda, bir sonraki aşamada, uygulama sürecinde toplanan
verilerin analiz edilmesi aşamasına geçilmesi önerilebilir.
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2.5. Analiz

Bu aşama, uygulama sürecinin çıktılarına ulaşmak, yeni uygulama planları
yapabilmek, BİT entegrasyon sürecinin sürdürülebilirliğini ve etkililiğini
sağlamak için uygulama sürecinde toplanan verilerin analizini içermektedir.
Böylece, uygulama sürecinin sonuçlarına ilişkin bulguların keşfedilerek süreç
ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilir.
BİT entegrasyon sürecindeki veri toplama araçlarının çeşitliliği,
beraberinde veri analiz yöntemlerinde de çeşitliliği getirmektedir. Fakat
uygulayıcının bu konudaki yeterlilikleri ve süreçteki destek alma durumu,
uygun veri analiz yönteminin seçiminde belirleyici rol oynayabilir. Bazı
durumlarda ders içerisindeki gözlemlerin analizi yeterli olabilecek iken, bazı
durumlarda ise çeşitli veri kaynakları üzerinde çoklu analizlerin yapılması
gerekli olabilir. Örneğin, görev temelli işbirlikli bir süreç tasarımı için betimsel
istatistikler, içerik analizi, sosyal ağ analizi, v.b. tekniklerin kullanılması, sürecin
değerlendirilmesine yönelik ayrıntılı bulgular ortaya koyabilir.
Bir sonraki aşamada, analizlerden hareketle ortaya konulan bulgular
gözden geçirilerek, sürecin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik
değerlendirmeler yapılabilir.

2.6. Gözden Geçirme

Bu aşamada, yapılan analizlerden hareketle hedeflere ulaşılma düzeyi,
yaşanan sorunların ve eksikliklerin tespitine yönelik değerlendirmeler ve bir
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sonraki uygulama sürecinin tasarımındaki iyileştirmeler için sürecin gözden
geçirilmesi yer almaktadır. Uygulama sürecinin başlaması ile birlikte, veri
toplama ve analizine dayalı olarak devam eden gözden geçirme süreci,
uygulayıcıların süreçte desteğe gereksinim duydukları ya da güçlü oldukları
yönleri görmelerini sağlayabilir. Burada, sürecinin sürdürülebilirliği için
uygulayıcıların sorunlara odaklanmak yerine çözüm odaklı bir perspektifle
yaklaşmaları önerilebilir.
Bir sonraki aşamada ise, belirlenen iyileştirmelerin yapılarak farklı
hedeflere yönelik farklı BİT entegrasyonu uygulamaların tasarımının yapılması
önerilebilir.

2.7. İyileştirme

İyileştirme aşamasında, gözden geçirme aşamasından hareketle belirlenen
gereksinimler doğrultusunda, oluşturulan çerçevedeki herhangi bir aşamaya
geri dönülerek sürecin yeniden tasarlanabileceği ve böylece etkili BİT
entegrasyonunun sürdürülebilmesi için adımlar atılabileceği söylenebilir.
İyileştirmeler,
 uygulama tasarımının yenilenmesi,
 uygulayıcıya rehberlik ve destek sağlanması,
 okul ve üniversite işbirliklerinin artırılması, v.b
 konularını içerebilir.
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Diğer bir yandan, uygulama sürecine ek olarak sürecin bir çıktısının da
iyileştirmeler olduğu ifade edilebilir. Böylece yapılabilecek iyileştirmeler, ilk
uygulayıcıdan, eğitim kurumları yetkililerine, karar vericilere ve politika
yapıcılara örnek oluşturabilir.

3. SONUÇ
Entegrasyon süreci ile ilgili çalışmalarda önceleri, altyapı olanaklarının
iyileştirilmesi, öğretmenin teknik becerilerinin geliştirilmesi ve teknolojinin
derslerde nasıl kullanılabileceğine yönelik mesleki seminerlerin düzenlenmesi
üzerine odaklanıldığı dikkati çekmektedir (Afshari ve diğ., 2009; Belland, 2009;
Chai, 2010; Chai, Hong ve Teo, 2009; Glazer, Hannafin ve Song, 2005; Hayes,
2007; Hew ve Brush, 2007; Rodriguez-Miranda, Pozuelos-Estrada ve LeonJariego, 2014). Ancak, bu çalışmaların etkili entegrasyon sürecini beraberinde
getirmediği de araştırma bulguları ile desteklenmektedir. Bu doğrultuda, etkili
BİT entegrasyonunun, öğretmenlerin BİT’i öğretim süreçlerinde kendi
bağlamlarında uygulayarak ve uygulamalarında revizyona giderek kendisinin
öğrenme deneyimi kazanması öneriler arasında yer almaktadır (Belland, 2009;
Ertmer ve Ottenbreit-Leftwich, 2013; Glazer, Hannafin ve Song, 2005; Somekh,
2008).
Bu çalışmada, 21. yy. becerileri ve ders kazanımlarının birlikte ele alınarak,
BİT entegrasyon sürecinin nasıl tasarlanabileceğine yönelik bir çerçeve
oluşturulmuştur. Bu çalışmada, ayrıntılarıyla ortaya konan çerçeveden
hareketle öğretmenin ve öğrencilerinin kendi durumlarına özgü planladıkları
otantik görevlerle süreçte yer alabilecekleri, öğrenme deneyimleri
kazanabilecekleri, uygulamaya dayalı çalışmalara gereksinim olduğu
söylenebilir. Böylece bir yandan BİT entegrasyonu sürecinde uygulayıcılar için
yol gösterme; bir yandan da öğrenenler için bilgi toplumu olma yolunda beceri
gelişimini sağlama iddiası araştırma bulgularıyla ortaya konulabilir.
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Enhanced Teachers’ Beliefs on the Technology Integration
Process: Self-Regulated Learning 1
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ABSTRACT: Teachers’ beliefs about technology integration shape their use
of technology in learning and teaching processes. Therefore, a positive change
in the fundamental beliefs that support and facilitate teachers’ use of
technology can bring about improvements in efforts to integrate technology
into learning and teaching processes. For this reason, it is of critical importance
to determine the beliefs that affect teachers’ behavior and anticipate what can
be done to change these beliefs. This study investigated teachers’ beliefs about
the technology integration process and offered suggestions that are thought to
contribute to a positive change in teachers’ beliefs. Self-regulation, foreseen to
play a significant role in the change process, refers to the learner’s thoughts,
feelings, and actions that are planned and cyclically adapted to the attainment
of personal goals (Zimmerman, 2000, p. 4). In this regard, the relationship
between the individuals’ skills of learning to learn, being aware of learning,
regulating their own learning processes and teacher beliefs, and the
integration process thereof, were discussed in detail.
Keywords: teacher beliefs, technology integration, self-regulated learning,
self-regulated skills
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1. INTRODUCTION
Advances in information and communication technologies (ICTs) support
the spread of learning and teaching processes beyond the school boundaries,
facilitate presentation and sharing of knowledge, and lead efficient
performance of the learner (Mayer, 2005; Winne & Perry, 2000). These
advances also assist students to take responsibility for their own learning
(Dabbagh & Kitsantas, 2004; King, Young, Drivere-Richmond, & Schrader, 2001;
Schunk & Zimmerman, 1998), and equip themselves with the ability to regulate
and control their own learning processes (Winne, Nesbit, Kumar, Hadwin,
Lajoie, Azevedo, & Perry, 2006; Steffens, 2006; Anderton, 2006; McLoughlin &
Lee, 2008; Kitsantas & Dabbagh, 2010).
Innovations in technologies change learning habits of students at a fast
pace (Luckin, Clark, Logan, Mee, & Oliver 2009). In parallel to this change,
students’ access and use of new ICTs and their applications are also increasing.
In this process of change, teaching programs that are implemented in schools
appear to be insufficient to meet emerging needs. The differences that are
experienced between in-school and out-of-school practices from the
perspective of students are termed Digital Dissonance (Clark, Logan, Luckin,
Mee, & Oliver, 2009). The emergence of this difference implies a necessity to
revise teaching approaches implemented in schools (Clark et al., 2009;
McLoughlin & Lee, 2007). Luckin et al. (2009) reported that students’ use of
computers in the classroom environment remains at a low level even though
they intensively use a variety of applications in their daily lives. For example,
students mostly use Web 2.0 technologies out of school, whereas they do not
use them in the classroom environment. Besides, they indicated that there is
little evidence in-school and out-of-school practices using ICT tools support
skills of critical and analytical thinking, and that there are a few examples of
knowledge structures based on collaboration. Additionally, computer activities
in school were reported to be at a low level as compared to home usage and
these technologies were used in different activities. For example, it was
determined that students use Wikipedia only to find information about their
lessons. It may be argued that digital dissonance that is experienced due to the
difference between the in-school and out-of-school technologies that students
use will increase if corrective measures are not taken. For this reason, it is
recommended to develop a new pedagogical perspective with the
participation of all stakeholders in learning and teaching processes.
According to ISTE (2016) standards that are designed to empower
students’ voices and to ensure that learning is a student-centered process,
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students are expected to construct knowledge by using their creative thinking
skills, use it to produce new ideas and products, and thus produce creative
artifacts and make meaningful learning experiences for themselves and others.
In this process, the important point is not only the use of ICT and their
applications, but usage as a tool in development of a new product. In this
direction, there is a need for product-oriented ICT training, and the role of
teachers in equipping students with the expected skills is quite significant.
Some problems that stem from the fact that teachers do not know how to use
ICT and how to apply it in classes, or are not knowledgeable about the
pedagogical perspectives of ICT applications, can be experienced. It is
important to provide teachers and students with the understanding that ICTs
and their applications have a supportive role in solving real-life problems and
in developing new products, as well as being game and communication tools
(Coşar, 2013). In Ertmer’s (1999) study, the barriers to the integration of ICTs
and their applications into classes were categorized into two groups: firstorder barriers are external and related to resources (hardware, software),
training, and support; second-order barriers are internal and related to
teachers’ confidence and beliefs about using ICT in learning and teaching
processes. Furthermore, Ertmer (1999) emphasized that second-order barriers
impede teachers’ efforts to use technology. Hew and Brush (2007) mentioned
four factors that directly influence technology integration: 1) teachers’
attitudes and beliefs about using technology; 2) teachers’ knowledge and skills;
3) institutional factors; and 4) available resources. The present study
investigated teacher beliefs concerning the barriers to technology integration.

2. TEACHER BELIEFS
Belief is a difficult concept to define precisely because it is implicit,
unobservable, and complex (Pajares, 1992). Beliefs are examined under two
categories: fundamental beliefs and derived beliefs (Pajares, 1992).
Fundamental beliefs are at the center of life, developed because of lifelong
experiences, and are beliefs that are difficult to change. Derived beliefs are
those that are formed through external sources such as different authorities,
different books, or popular culture. Derived beliefs are less important than
fundamental beliefs because of their low level of direct relationship with
everyday life and they are less effective in shaping individuals’ behaviors
(Fishbein & Arjen, 1975). Based on the prediction that beliefs affect behaviors
(Ajzen & Madden, 1986), teachers’ beliefs should be examined to understand
how they affect teaching activities in the classroom environment (Pajares,
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1992). There are different definitions for beliefs in the literature. Kim, Kim, Lee,
Spector, and DeMeester (2013) analyzed teacher beliefs in two ways: the
nature of knowledge and learning (epistemology), and effective teaching
methods (teaching concepts). Furthermore, Pajares (1992) pointed out that
there is a direct or indirect relationship between the individuals’ beliefs about
the nature of knowledge and learning and their cognitive processes,
motivation level, attitudes, behaviors, efforts, and performance level.
Teachers’ beliefs about effective teaching methods are teaching concepts that
are related to teacher-centered or student-centered teaching tendencies.
Ertmer (2005) highlighted the difference between knowledge and beliefs:
citing Calderhead (1996), he defined beliefs as referring to suppositions,
commitments, and ideologies in general, whereas knowledge refers to factual
propositions and understanding. Hew and Brush (2007) expressed the opinion
that teachers’ attitudes and beliefs about using technology can be affected by
their knowledge and abilities, and that the reverse is also true. On the other
hand, Pajares (1992) indicated that teachers’ beliefs are more effective on
implementation rather than on knowledge. For example, although a teacher
might know how to use a spreadsheet to keep students’ records, that teacher
may not believe that using a spreadsheet is an effective method for use in the
classroom. Therefore, activities change the teachers’ beliefs. In addition to
activities involving the use of ICTs and their applications, this process should be
a part of in-service training. According to Ertmer (2005), teachers’ beliefs about
interacting with external resources either prevent or enable the use of
technology.
Ertmer, Ottenbreit-Leftwich, Sadik, Sendurur and Sendurur (2012)
investigated teachers’ beliefs about the learning process and described these
beliefs as pedagogical beliefs. In the same study, the authors stated that
teachers’ pedagogical beliefs about technology integration affect their
preferred use of technology and their methods in learning and teaching
processes. Teachers use ICT tools and applications based on their pedagogical
beliefs (Liu, 2011). Shifflet and Weilbacher (2015) stated that there can be
contradictions between teachers’ pedagogical beliefs and their use of
instructional technologies. Teachers’ beliefs about using technology efficiently
do not guarantee their usage of technology for instructional purposes. To
understand teachers’ beliefs, it is necessary to make inferences based on their
discourse, intentions, and actions. However, if individuals cannot represent
their beliefs accurately or do not want to reveal them, this may cause them to
misinterpret the variables that bring about these behaviors and thus express
their beliefs in an inaccurate way (Ertmer, 2015). For example, teachers might
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state that they use ICTs very efficiently in high-level problem-solving activities;
yet, they might make use only of a lot of exercising activities in the classroom
environment. The reason for this situation can be the belief that teachers are
responsible for equipping students with basic skills. Therefore, it may be
argued that it is necessary to seek an answer to the question of what can be
done to determine the beliefs affecting teachers’ behaviors and how to change
beliefs in this process.

2.1. Teachers’ beliefs about technology integration
There are different definitions for teacher beliefs concerning technology in
the literature (Kim et al., 2013). Teacher beliefs are identified as the
combination of self-efficacy regarding using technology (Abbitt, 2011; Wang,
Ertmer, & Newby, 2004), students’ beliefs about the significance of technology
in learning processes (Polly, Mims, Shepherd, & Inan, 2010), beliefs about selfefficacy and significance of technology, and beliefs about learning and teaching
(Park & Ertmer, 2008). According to Inan and Lowter (2010), teacher beliefs are
their perceptions of the effect of ICTs and their application in students’
learning, achievement, and the learning and teaching activities in the
classroom environment. Furthermore, Inan and Lowter (2010) asserted that
school-level factors (general support, technical support, and computer
usability) and teachers’ competency in using computers greatly affect teachers’
beliefs. Teacher beliefs about the learning and teaching process play a crucial
role in technology integration because they provide information on how ICTs
are used in the classroom, as can be understood from definitions (Ertmer,
2005; Kim et al., 2013; Liu, 2011). This study considers teacher beliefs as beliefs
that teachers have about the use of ICTs and their applications in learning and
teaching activities.
There are some published studies that indicated that teacher beliefs have
a direct or indirect influence on technology integration into the learning
environment (Chai, 2010; Inan & Lowther, 2010). Among these studies, one
conducted with 12 teachers with a technology use award examined the
relationship between teachers’ beliefs and in-class practices to more deeply
understand how teachers transform their beliefs into practice (Ertmer, et al.,
2012). According to the participants’ evaluations, external barriers such as
money, access, time, state standards, and assessment were more effective
than internal factors related to teachers’ beliefs and confidence about using
technology in the learning and teaching process. Teachers stated that external
factors are more challenging; however, they figure out a way to overcome such
barriers. The participants of the study mentioned above also stated that they
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regard themselves as facilitators of technology integration in terms of their
own attitudes and beliefs; yet, regard others’ attitudes and beliefs as the
limiter of the technology integration efforts. Teachers who use technology
efficiently use adjectives such as fearful, daunting, and unwilling for the
teachers who do not use technology. Therefore, professional development
programs should primarily focus on increasing teachers’ confidence about
using technology, and knowledge and abilities that decrease their anxiety
(Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010). One of the ways to decrease teachers’
anxiety about IT is to support them in making suggestions about students’ use
of technology. In the previously mentioned study, most of the teachers
indicated that students suggest new ways to use technology. Thus, it is offered
as an option that teachers can get help from their students when they are
planning technology-based classes (Ertmer et al., 2012). Harper (2008)
indicated that this is an effective option for schools that want to integrate
technology into the regular curriculum and increase the use of project-based,
student-centered learning activities.
Researchers examine only the beliefs related to technology integration
even though there are fundamental beliefs related to teacher beliefs (Kim et
al., 2013). For example, a teacher may think that technology is important for a
student to learn because an interactive white board triggers the student’s
active participation. On the other hand, another teacher thinks that technology
is important for a student to learn because the interactive white board enables
projecting the content on the board to present it more effectively. Both
teachers perceive the importance of the technology equally. However, their
beliefs about the significance of the technology lack an explanation of why
they use the technology differently. Understanding what is important in
students’ learning and the fundamental beliefs of the teacher who opts to
teach in this way play an important role in explaining this difference (Kim et al.,
2013). Kim et al. (2013) investigated teachers’ beliefs about the nature of
knowledge and learning (epistemology) as fundamental beliefs and their
beliefs about effective teaching methods. They ascertained those teachers’
beliefs about the nature of knowledge and effective teaching methods are
related to technology integration efforts. Additionally, they claimed that a
change in related beliefs by the effective teaching methods can be effective
and productive in leading to a change in technology integration. For example,
teacher beliefs can be altered by pedagogical interventions, using methods
such as problem-based learning activities or modelling (Park & Ertmer, 2008)
and thus, students are encouraged to direct product-oriented work during the
technology-integration process.
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Published studies increasingly investigate the relationship between
teacher beliefs and student-centered learning (Ertmer, 2005; Ertmer et al.,
2012; Kim et al., 2013; Mertala, 2017; Ertmer, & Ottenbreit-Leftwich, 2010).
These studies state that teachers with constructivist beliefs tend to use
technology to support the student-centered curriculum, whereas teachers with
traditionalist beliefs tend to use technology to support teacher-centered
activities (Andrew, 2007). Becker (2000) noted that it is necessary to realize 3
basic conditions for successful technology integration: 1) teachers’ access to
technology; 2) sufficient preparation; 3) personal beliefs that are in line with
the constructivist approach. Student-centered or constructivist approaches
have been found to be more successful in technology integration (Kim et al.,
2013). Teachers’ characteristics, knowledge, skill, and beliefs are
incontrovertibly important in this success. To add the use of new technologies
or approaches to teachers’ existing knowledge structures, teachers should first
be aware of existing beliefs. Practices where production-oriented approaches
are adapted may be given as an example of this situation. Considering
teachers’ beliefs about the use of new technologies in implementation of these
practices is suggested as an effective starting point for students to focus on
production instead of consumption.

3. SUPPORTING THE CHANGE IN TEACHER’S BELIEFS
Teachers’ beliefs regarding teaching and learning may be accepted as their
main beliefs (Duru, 2014). Teachers begin their profession with beliefs that
they gained both at the faculties where they were trained and their previous
school experiences. To change teachers’ beliefs toward the use of technology
applications, teachers’ basic beliefs that support and facilitate technology
applications need to change (Chai, Hong, & Teo, 2009; Sang, Valcke, van Braak,
& Tondeur, 2010). People’s beliefs are the main factor directing their behaviors
(Bandura, 1977). These beliefs are influential on teachers’ perceptions and
judgment, and thus, their behavior inside the classroom. In elimination of
differences in the technologies that students use inside and outside the
classroom, knowing the teachers’ beliefs towards technology is very important.
Even if teachers have a positive attitude toward technology integration,
determining the level of motivation and beliefs towards technology use is not
easy. In this regard, Hew and Brush (2007) stated that there are four factors to
be considered in facilitating the change in the beliefs of teachers: teachers’
knowledge and skills, subject culture, assessment, and institutional support.
Hew and Brush (2007) indicated in their study that technology integration is
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indirectly affected by subject culture and assessment; additionally, subject
culture indirectly affects teachers’ attitudes, beliefs, and technology
integration through the institution. Assessment indirectly affects technology
integration because the form of assessment typically indicates how a subject is
taught and assessed, and therefore how technology will be used. and
therefore how technology will be used.
Ertmer (2005) stated that teachers should not be forced to change their
teaching approaches and beliefs regarding technology, since this situation may
result in the reluctance of teachers. Kim et al. (2013) indicated that teachers
need encouragement while they are integrating technology with teaching and
learning processes. Additionally, they emphasized that in this process, as a first
step, it is important to focus on the knowledge and skills in the field of
technology, and if teachers do not have knowledge of using technology in
learning and teaching processes, it is not possible to expect a change in their
beliefs toward the use of technology. The steps that Ertmer (2005) proposed to
change the beliefs of teachers regarding technology use are personal
experience, indirect experience, and the social-cultural effect. The personal
experience of a teacher contributes to the formation of his/her personal
beliefs regarding teaching and learning. Teachers may be supported in
changing their beliefs about ICT by assigning simple technology tasks in which
they question their beliefs regarding technology. Indirect experiences that
shape a teacher’s beliefs are experiences that are gained with the help of a
mentor or peer. Teachers’ self-efficacy and motivation levels are supported
positively when they observe their peers conducting the same activities
through using technological tools. The social-cultural effects on beliefs are the
formation of teacher beliefs by the expectations, opinions, or behaviors of
influential people around them.
In studies that investigated the contributions of school management in the
process of technology integration (Ertmer, 2005; Inan & Lowther, 2010;
Gürfidan & Koç, 2016) the following are prominent among the factors
emphasized: the school’s vision regarding the use of technology; providing the
resources that the teachers need; supporting the continuity of professional
development services; and encouragement of teachers regarding technology
use. Concerning teacher beliefs while undertaking an important role in the
process of technology integration, it should be recognized that considerable
time and professional development opportunities are necessary. With this
purpose in mind, school managements must provide effective professional
development programs regarding technology integration. In organizing these
programs, it should be considered that the first change that is needed to
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emerge is a change in basic beliefs before technology-based beliefs, so a
professional development program that offers a content-oriented approach—
knowledge and skills regarding the use of technology, pedagogical knowledge
and skills that are used in the technology-assisted environments, knowledge
and skills including classroom management related to technology use, and
technological and pedagogical content knowledge—that includes practicebased training opportunities and considers the needs of teachers should be
planned.
Additionally, while planning training programs, the school management’s
approach toward constructive and student-centered beliefs also needs to be
supported along with supporting their professional development. In
constructive learning environments, teachers’ development of positive beliefs
such as focusing on learning rather than teaching, defining teaching as helping
student development rather than considering it a way to help students to store
information, defining learning as understanding and meaning formation rather
than receiving and using, may be enabled (Duru, 2014). However, it is not easy
to form constructive learning environments and integrating technology into
these environments when teachers’ experiences of traditional approaches are
either used or they were exposed to this approach in their training process.
Existing beliefs may resist change. To create change in teachers’ behaviors,
certain strategies such as observation, practice, reflection, and social-cultural
support may be suggested (Kim et al., 2013). These strategies may be
effectively practiced by enabling cooperation among teachers (Chen, 2008). To
facilitate collaboration, usage of teachers’ networks both inside and outside of
the school is very important. For instance, if a teacher in a social network is
being encouraged that the classes should not be teacher-centered, another
teacher may let his/her students make a video about a subject to present in
science classes. Ertmer and Ottenbreit-Leftwich (2010) stated that supporting
a change in the beliefs of teachers with the purpose of technology integration
may be facilitated by means of professional development programs for both
prospective teachers and experienced teachers. Additionally, they provided
the following suggestions while planning professional development programs
covering technology integration in learning and teaching processes:
1. Teachers’/Prospective teachers’ comparison of
experiences to pedagogical beliefs and knowledge;

their

existing

2. Providing examples from successful teachers who emphasize students’
outcomes;
3. Supporting them to take risks and try;
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4. Reviewing the definition of “good teaching” in a way to include
technology integration.
In student-centered approaches and methods such as problem-based
learning, computer-assisted collaborative learning, project-based learning,
cognitive apprenticeship or active learning; students learn how to learn, and
different learning styles can be practiced to fulfill each student’s needs
considering individual differences (Keengwee, Onchwari, & Onchwari, 2009).
Low-level technology use is mostly practiced in teacher-centered learning
environments, whereas high-level technology use is mostly seen in studentcentered or constructive learning environments (Becker, 1994; Kopcha, 2010).
Teachers in constructive learning environments who understand the value of
technology use integrate active learning strategies with technology use even
though they know that it requires more time (Keengwee et al., 2009).
Another concept that is predicted to contribute to strengthening beliefs
toward technology integration is the Self-Regulated Learning concept. Pintrich
(2000) defined self-regulation as an active constructive process in which
learners set their learning goals, and in this respect, they regulate their
cognitive levels, motivations, and behaviors. These self-regulative activities
direct the relationships between the individual, the context and their overall
success. This approach considers that not only teachers’, but also students’
development of self-regulated learning skills will contribute to technology
integration. Therefore, it gains more importance to design learning
environments where beliefs and practices necessary for the development of
self-regulated learning skills are supported.

4. SELF-REGULATED LEARNING
Self-regulation is cognitive, metacognitive, and motivational active
involvement of individuals in their learning processes (Zimmerman, 1989). Selfregulated learners are both aware of the knowledge and skills they need to
possess and take the necessary steps to acquire them (Zimmerman, 1990).
Zimmerman (2000), from the perspective of social cognitive theory, states that
self-regulation has three phases: forethought, performance, and selfreflection.
Forethought phase: This phase involves the individual’s beliefs and the
preparation process of an individual before starting to spend an effort to learn.
This phase is composed of two sub- phases—task analysis and self-motivation.
Task analysis involves setting goals and strategic planning. Goal-setting refers
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to deciding on specific outcomes of learning or performance. Setting goals and
strategic planning can be described as deciding on the outputs that will be
gained at the end of the learning process. Self-regulated learners can decide
on goals and performance processes; additionally, they can plan how to
achieve these goals. On the other hand, strategic planning is the learner’s
selection of the method that is appropriate for the task and environment in
the process of learning or performance of skills. Self-regulated learning
strategies are personal processes in which goals are set and are activities for
acquiring or fulfilling skills (Zimmerman, 1989). Individuals need cyclic selfregulation in planning and selection of strategies with the influence of
fluctuation and changes in the personal, behavioral, and environmental
components. Different learners may not achieve the same results even if they
use the same self-regulated learning strategies: in other words, they can
achieve different results using the same self-regulated learning strategies
(Zimmerman, 2000). On the other hand, self-motivation beliefs involve
concepts such as self-efficacy, result expectancy, internal interests and values,
and goal orientation. Factors such as an individual’s belief that s/he has the
capacity to perform an activity, his/her belief that the desired product will
emerge because of the task, the value and interest towards the goal, task, and
process, goal orientations towards fulfilling the task affect an individual’s goals
and strategies that s/he will follow (Zimmerman, 2000).
Performance phase: This phase in the learning process involves two
subprocesses: self-control and self-observation. Self-control processes (e.g.
self-instruction, imagery, attention focusing, task strategies) support learners
to focus on the task and achieving their goals. Self-instruction is described as
how a task is overtly or covertly fulfilled, how it progresses, and gains
acceleration. Imagination or formation of mental pictures is another selfcontrol technique that is frequently used while coding and performing an
activity (Zimmerman, 2000). Focusing attention is also another self-control
technique that enhances focus and thus supports the emergence of covert
processes. Task strategies are dividing tasks appropriately into main parts and
meaningfully regulating them to help learning and improvement of
performance (Zimmerman, 2000). Self-observation is a learner’s tracking of
specific aspects of their own performance, the circumstances that surround it,
and the effects of learner’s own behaviors (Zimmerman, 2000). The selfrecording technique is a widely-used self-observation technique and it
contributes to the improvement of the proximity, informativeness,
appropriateness, and value. Recordings can capture personal information
when they occur, can be constructed in the most meaningful way, keep their
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appropriateness without requiring any preparation, and prepare data when
needed for the process (Zimmerman, 2000).
Self-reflection phase: This stage involves the period after the learning
process and includes two sub-processes: self-judgment and self-reactions
(Bandura, 1986). Self-judgment is a person’s evaluation of the self and
attribution of causal meaning to the results. Self-evaluation is an individual’s
comparison of the information about himself/herself to a standard or purpose.
Individuals can evaluate themselves using four different criteria: mastery,
comparison to a prior performance, compatibility to the norms, and working
together (Zimmerman, 2000). The processes of self-evaluation and making
judgments about the self are in close relationship with the processes of
satisfaction and making inferences. Satisfaction is the perception of being
satisfied or not and the influences of an individual’s performance. Bandura
(1991) indicated that individuals prefer the situations that resulted in
satisfaction and positive effects without considering the situations that create
dissatisfaction or negative effects at all (cited in Zimmerman, 2000).
Individuals, when they get satisfaction, direct their movements toward the
satisfactory situation and bravely insist on their efforts. The degree of a
person’s satisfaction is also related to internal values and the importance of
the task. Self-evaluation can also be observed in the form of adaptive or
defense inferences. Adaptive inferences are regulations toward improving the
efficiency of a learning method. Defense inferences are withdrawn from the
learning environment to protect the individual's own image (Zimmerman,
2000). Self-regulated learners tend to evaluate themselves frequently and
objectively using the data that belong to them.
Schunk and Zimmerman (1998) stated that self-regulatory processes are
teachable; therefore, these gains can play an important role in enhancement
of students’ motivation and their achievement levels. In this respect, Paris and
Paris (2001) suggested that teachers should consider the following principles
to help their students in becoming self-regulated learners:
 Teachers must clearly share with their students’ present information
about how self-regulated learning practices must be and design learning
environments where students can generalize a strategy and apply it.
 Teachers must be aware of how their students regulate their behaviors,
and in line with their academic goals, the factors that form the students’
self-regulated learning skills.
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 For students to become learners who can show their abilities and
achieve their goals, teachers should design learning environments
toward supporting the academic goals and the efforts for strategy use.

Corno and Randi (1999) stated in their design theory, which they
developed to implement in the classroom environment, that the main goal is
to encourage teachers’ and students’ self-regulated learning. This situation
aims to support teachers’ potential improvement toward being problemsolving and experiential learners as well. The prerequisite of this theory is that
self-regulated learning is the goal and enough time should be spared to
improve their self-regulated learning skills. Among the basic methods that the
program suggests, teachers should do the following:
1. design the classroom environment for self-regulated learning;
2. while learning new skills, instead of evaluating students based on
"grades", structure it toward an evaluation system that prioritizes
quality;
3. set up assessment criteria and encourage students to choose their
homework;
4. supporting students to be at the center;
5. enable students to perform reflective self-evaluations and peer
evaluations;
6. provide clear guidelines for planning, self-monitoring, and resource
management;
7. teach students how to seek help when they need it;
8. enable students with enough opportunities that support their selfregulated learning and give them a sense of achievement;
9. provide clear guidelines for students who need so and label selfregulated learning strategies, label and create a model on selfregulated learning strategies for all other students and only for their
own efforts;
10. encourage students by defining self-regulated learning strategies in
their own experience (group discussion and classroom presentations);
11. support recommendations of students’ self-regulated learning
strategies to other learners in the process of developing students’ own
self-regulated learning strategies
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12. enable students to write essays on their self-regulated learning
experiences and analyze their writings in terms of strategy use
immediately after they write the essays;
13. provide the students with an opportunity to choose the friends with
whom they will do homework;
14. give students qualitative feedback on the work in which they used selfregulated learning strategies;
15. continuously evaluate the readiness level of students, and organize
the teaching process to support the students who need it;
16. encourage students to do homework on something that interests
them.
Learning environments where the above-mentioned teaching and learning
methods are used along with the appropriate technologies have the potential
to support and encourage informal communication, collaboration-based
content production, and sharing of information. In these environments,
learners are supported as process oriented, based on their needs, regulating
their own learning processes, and independent learners. Self-regulated
learning is learners paving the way for their own learning, taking the necessary
steps to be able to manage learning processes, evaluating their own learning,
and strengthening their own skills for judging their learning situations. In these
processes, individuals with high level of self-regulated learning skills can carry
out acts of structuring the knowledge, forming meaning, and learning activities
that require higher level of learning skills using processes such as setting a
goal, planning, monitoring their own activities, controlling, self-reflection, and
self-evaluation (Stubbé & Theunissen, 2008). The use of ICT by means of active
participation of learners in authentic or real-life environments, supporting
learning processes, and improvement of self-regulated skills as learners use it
for evaluation and feedback purposes, facilitates development of selfregulated learning skills and thus positively enhances teachers’ beliefs about
technology use.
Investigating the effects of using educational technologies on learning
outcomes (Smith, Salaway, & Borreson 2009; Wang, Calandra, Hibbard, &
McDowell Lefaiver, 2012) revealed that these technologies are effective on
students’ learning skills (Jairam & Kiewra, 2010; Lee, Lim, & Grabowski, 2010),
collaboration and social feedback (Carneiro & Steffens, 2006; Dettori,
Giannetti, & Persico, 2006; Kitsantas & Dabbagh, 2010, 2011). Similarly, it was
shown that use of technology supports students’ self-regulated learning skills
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(Azevedo & Cromley, 2004; Kitsantas & Dabbagh, 2010, 2011; Dabbagh &
Kitsantas, 2012; Manlove, Lazonder & de Jong, 2009; Nicol, 2009). For
instance, it was found that experience and resource sharing tools (e.g. blogs,
wikis) support self-regulated learning processes such as setting a goal, selfobservation, and self-evaluation; on the other hand, communication tools
supported help-seeking behaviors. Additionally, learning environments that
are designed using technology to enhance the students’ self-regulated learning
skills and motivation facilitates academic performance and contributes
positively to attitudes toward learning (Azevedo & Hadwin, 2005; Chang, 2007;
López-Morteo & López, 2007; Perry & Winne, 2006; Winne, Nesbit, Kumar,
Hadwin, Lajoie et al., 2006).

5. RESULTS AND DISCUSSION
It is important to design learning environments where self-regulated
learning skills are supported: it supports learners’ active participation in their
own learning processes. Because such learning environments are either
learner-centered or constructive learning environments, supporting ICT use as
a tool in learning processes has more practicality than teacher-centered
learning environments (Becker, 1994; Kopcha, 2010). Developments in the
field of technology moved teaching and learning processes out of the school,
and by means of supporting the individual’s performance (Mayer, 2005; Winne
& Perry, 2000), contributed to students’ undertaking of the responsibility for
their learning (Dabbagh & Kitsantas, 2004; King, Young, Drivere-Richmond, &
Schrader, 2001; Schunk & Zimmerman, 1998), as well as developing their skills
for regulating and controlling their own learning processes (Steffens, 2006;
Anderton, 2006; McLoughlin & Lee, 2008; Kitsantas & Dabbagh, 2010).
Additionally, ICT tools, along with learners’ learning, support their autonomy,
and critical thinking and problem-solving skills; moreover, these tools
encourage articipation of students in social networks that connect more than
one real and virtual learning environments independent of physical,
geographical, institutional, and organizational borders. These tools support
transferring the control and responsibility of learning to the learner, as well
(McLoughlin & Lee, 2008). Learning technologies offer innovative methods that
support students' self-regulated learning skills. Given the importance of the
design of learning environments, it is critical that these technologies benefit
from the advantages they have in order to facilitate the self-regulated learning
process (Kitsantas, 2013).
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In summary, learning environments integrated with educational
technologies support not only students’ but also teachers’ self-regulated
learning skills. These learning environments can support elimination of internal
obstacles toward the use of ICT by including confidence and belief in learning
and teaching processes. In other words, teachers’ beliefs that constitute an
obstacle towards the use of technology may change because of their
intellectual recognition, observation, and evaluation of their beliefs (Kim et al.,
2013). Moreover, published studies cited herein highlight that positive changes
that emerged in teachers’ beliefs helped overcome second-level obstacles
regarding technology use (Ertmer, 2005; Hew & Brush, 2007; Ertmer &
Ottenbreit-Leftwich, 2010). In this respect, before starting planning processes
for professional education programs that are based on student-centered
practices of teachers in learning environments, it is important to share the
evidence that shows that these practices resulted in positive learning
outcomes. It may be asserted that in student-centered practices where
students’ self-regulated learning skills are supported, improvement of learners’
self-management skills of their own learning processes and use of ICT tools in
this process will positively affect and improve beliefs towards technology
integration. The positive evidence regarding learning environments in which
ICT tools are integrated supports learners’ self-regulated learning skills; their
improved academic achievement may result in positive changes in the beliefs
of students and teachers.
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Teknoloji Entegrasyonu Sürecinde Öğretmen İnançlarının
Güçlendirilmesi: Özdüzenleyici Öğrenme1
Esin ERGÜN*, Tülin HAŞLAMAN**
ÖZET: Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu konusundaki inançları,
öğrenme
ve
öğretme
süreçlerindeki
teknoloji
kullanımlarını
şekillendirmektedir. Dolayısıyla, öğretmenlerin teknoloji kullanımını
destekleyen ve kolaylaştıran temel inançlarının olumlu yönde değişmesi,
öğrenme ve öğretme süreçlerinde teknoloji entegrasyonu konusunda
gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bu nedenle öğretmenlerin davranışlarına
etki eden inançların belirlenmesi ve bu inançların değiştirilebilmesi için nelerin
yapılabileceğinin öngörülmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada teknoloji
entegrasyon sürecinde öğretmenlerin inançlarını içeren tanımlar incelenmiş,
öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu ile ilgili inançlarındaki olumlu değişime
katkı sağlayabileceği düşünülen öneriler sunulmuştur. Değişim sürecinde
önemli bir rol oynayacağı öngörülen özdüzenleme; öğrenenin kişisel
hedeflerine ulaşmak için geliştirdiği planlı ve döngüsel olarak ortaya koyduğu
düşünceleri, duyguları ve davranışlarıdır (Zimmerman, 2000). Bu kapsamda
bireylerin öğrenmeyi öğrenme, öğrenmenin farkında olma ve kendi öğrenme
süreçlerini yönlendirme becerilerini geliştirmelerinin öğretmen inançları ve
entegrasyon süreci ile ilişkisi ayrıntılı olarak tartışılmıştır.
Anahtar sözcükler: öğretmen inançları, teknoloji
özdüzenleyici öğrenme, özdüzenleyici öğrenme becerileri
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1. GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanındaki gelişmeler; öğrenme ve
öğretme süreçlerinin okul sınırlarının dışına taşmasını, bilginin sunulmasını ve
paylaşılmasını, öğrenenin etkili performans sergilemesini destekleyerek
(Mayer, 2005; Winne ve Perry, 2000), öğrencilerin kendi öğrenme
sorumluluklarını üstlenmelerine (Dabbagh ve Kitsantas, 2004; King, Young,
Drivere-Richmond ve Schrader, 2001; Schunk ve Zimmerman, 1998), kendi
öğrenme süreçlerini düzenleme ve kontrol etme becerilerini kazanmalarına da
katkı sağlamaktadır (Winne, Nesbit, Kumar, Hadwin, Lajoie, Azevedo ve Perry,
2006; Steffens, 2006; Anderton, 2006; McLoughlin ve Lee, 2008; Kitsantas ve
Dabbagh, 2010).
Teknolojik alandaki yenilikler öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarını da hızla
değiştirmektedir (Luckin, Clark, Logan, Mee ve Oliver 2009). Bu değişime
paralel olarak öğrencilerin yeni BİT’lerine ve uygulamalara erişim ve kullanım
oranları da giderek artmaktadır. Değişimin yaşandığı bu süreçte, okullarda
uygulanmakta olan öğretim programlarının, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların
karşılanmasında yetersiz kaldığı görülmektedir. Öğrenciler açısından okul
içindeki ve okul dışındaki uygulamalar arasında yaşanan bu farklılıklar “Dijital
uyumsuzluk” olarak adlandırılmaktadır (Clark, Logan, Luckin, Mee ve Oliver,
2009). Bu farklılığın ortaya çıkması, okullarda uygulanan öğretim
yaklaşımlarının yeniden gözden geçirilmesinin gerekliliğini göstermektedir
(Clark ve diğerleri, 2009; McLoughlin ve Lee, 2007). Luckin ve diğerleri (2009)
öğrencilerin günlük hayatta çeşitli uygulamaları oldukça yoğun şekilde
kullandıkları halde sınıf ortamında bilgisayar kullanımlarının düşük seviyede
olduğunu, öğrencilerin özellikle Web 2.0 teknolojilerini okul dışında çok sık
kullanırken, sınıf ortamında kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca çalışmada
okul içi ya da dışında gerçekleştirilen BİT araçlarının kullanıldığı etkinliklerin;
eleştirel düşünme ve analitik düşünme becerilerini desteklediğine dair çok az
kanıt bulunduğu, işbirliğine dayalı olarak bilginin yapılandırmasına dair az
sayıda örnek olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, evde kullanıma kıyasla okuldaki
bilgisayar etkinliklerinin düşük seviyede olduğu ve farklı faaliyet alanlarında
kullanıldığı ifade edilmiştir. Örneğin, öğrencilerin Wikipedia’yı sadece
dersleriyle ilgili bilgilere ulaşmak için kullandıkları belirlenmiştir. Bu durumda
öğrencilerin okul içinde ve dışında kullandıkları teknolojilerin farklılığı nedeniyle
yaşanan dijital uyumsuzluğun, önlemler alınmadığında daha da artacağı ileri
sürülebilir. Bu nedenle tüm paydaşların öğrenme ve öğretme süreçlerine
katılımıyla yeni pedagojik vizyonların geliştirilmesi önerilmektedir.
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Öğrencilerin sesini güçlendirmek ve öğrenmenin öğrenci odaklı bir süreç
olmasını sağlamak amacıyla tasarlanan ISTE (2016) standartlarına göre
öğrencilerden yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak bilgiyi yapılandırması,
yeni fikir ve ürünler üretmek için kullanması ve sonuç olarak da özgün ürünler
ortaya koyması beklenmektedir. Bu süreçte önemli olan BİT’lerinin ve
uygulamalarının kullanılması değil yeni bir ürünün geliştirilmesidir. Bu
doğrultuda ürün odaklı BİT eğitimlerine gereksinim duyulmaktadır. Öğrencilerin
sahip olması beklenen bu becerilerin kazandırılmasında öğretmenlerin rolü
oldukça önemlidir. Öğretmenlerin BİT’lerini ve uygulamalarını derslerde nasıl
kullanacaklarını bilmemeleri ya da bu uygulamaların eğitimsel potansiyeli
konusunda bilgilerinin olmamasından kaynaklanan sorunlar yaşanabilmektedir.
Bu sorunların çözümünde öğretmenlere, öğrencilere evde ve okulda
kullandıkları BİT’lerinin ve uygulamalarının, oyun ve iletişim araçları olmakla
birlikte gerçek yaşamdaki sorunlara çözüm bulmalarında ve yeni ürünler
geliştirmelerinde destekleyici bir rol oynayacakları bilgisinin kazandırılması
önemlidir (Coşar, 2013).
Ertmer (1999) çalışmasında öğretmenlerin BİT’lerini ve uygulamalarını sınıf
ortamında kullanma sürecindeki engelleri iki grupta toplamıştır: Birincisi
kaynaklar (donanım, yazılım), eğitim ve desteklerle ilgili olan dışsal engeller,
diğeri ise öğretmenlerin öğrenme ve öğretme sürecindeki BİT kullanımına
ilişkin güven duygusu ve inançlarıyla ilgili olan içsel engellerdir. Ayrıca Ertmer
(1999) ikinci tür engellerin öğretmenlerin teknoloji kullanımı konusundaki
çabalarını azalttığını vurgulamıştır. Hew ve Brush (2007) ise çalışmalarında
teknoloji entegrasyonuna doğrudan etki eden 4 etkenden bahsetmektedir. 1)
Öğretmenin teknoloji kullanmaya yönelik tutum ve inançları 2) Öğretmenin
bilgi ve becerileri 3) Kurum 4) Kaynaklar. Bu çalışmada teknoloji entegrasyonu
sürecindeki bu engellerden öğretmen inançları irdelenmiştir.

2. ÖĞRETMEN İNANÇLARI
İnanç; örtük, gözlenemez ve karmaşık olduğundan kesin olarak
tanımlanması zor bir kavramdır (Pajares, 1992). Genel olarak inançlar; temel
inançlar ve türetilmiş inançlar olarak iki başlıkta incelenmektedir (Pajares,
1992). Temel inançlar, inançların merkezinde olup yaşam boyu edinilen
deneyimler sonucunda oluşmaktadır ve değişmesi zor olan inançlardır
Türetilmiş inançlar ise farklı otoriterler, farklı kitaplar ya da popüler kültür gibi
dış kaynaklar aracılığıyla oluşan inançlardır. Türetilmiş inançlar, doğrudan
temel yaşantıyla ilişkilerinin düşük düzeyde olması nedeniyle temel inançlardan
daha az önemlidir ve bireylerin davranışlarını şekillendirmede daha az etkilidir
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(Fishbein ve Arjen, 1975). İnançların davranışları etkilediği (Ajzen ve Madden,
1986) öngörüsünden yola çıkılarak, sınıf ortamındaki öğretim uygulamalarını
anlamak amacıyla öğretmen inançları incelenmelidir (Pajares, 1992). Alan
yazında öğretmen inançları için farklı tanımlar yapıldığı görülmektedir. Kim
(2013), öğretmen inançlarını iki şekilde ele almaktadır: bilgi ve öğrenmenin
doğası (epistemoloji) ve etkili öğretim yöntemleri (öğretim kavramları). Ayrıca
Pajares (1992) bireylerin bilginin ve öğrenmenin doğasına ilişkin inançlarıyla;
bilişsel süreçleri, güdülenme düzeyleri, tutumları, davranışları, gösterdikleri
çaba ve performans düzeylerinin doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğunu
belirtmektedir. Etkili öğretim yöntemleri ile ilgili öğretmen inançları öğretmen
merkezli ya da öğrenci merkezli öğretim yönelimleriyle ilişkili öğretim
kavramlarıdır.
Ertmer (2005) bilgi ile inanç arasındaki farklılığı vurgulamaktadır.
Calderhead (1996) ‘a göre inançlar genellikle varsayımlar, taahhütler ve
ideolojiler (suppositions, commitments, and ideologies), bilgi ise varolan
önermeler ve anlamalar (factual propositions and understandings) olarak
tanımlanabilir (akt: Ertmer (2005). Hew ve Brush (2007) öğretmenlerin
teknolojiyi kullanmaya yönelik tutum ve inançlarının bilgi ve becerilerinden
etkilenebileceği gibi bunun tersinin de gerçekleşebileceği ifade etmektedir.
Pajares (1992) ise öğretmen inançlarının bilgiden ziyade uygulama üzerindeki
etkisinin daha fazla olduğu belirtmektedir. Örneğin, bir öğretmen öğrenci
kayıtlarını tutmak için elektronik tabloyu nasıl kullanacağını bilmekle birlikte
elektronik tablo kullanmanın sınıf içinde etkili bir araç olduğuna inanmıyor
olabilir. Bu nedenle de hizmetiçi eğitimlerde BİT’lerinin ve uygulamalarının
kullanımını içeren etkinliklerle birlikte öğretmenlerin inançlarında değişim
meydana getirecek etkinlikler de paylaşılmalıdır. Ertmer (2005)‘e göre
öğretmen inançları, dışsal engeller ile etkileşime girerek teknoloji kullanımını
engellemekte ya da kolaylaştırmaktadır.
Öğrenme sürecine ilişkin öğretmenlerin inançlarını araştıran Ertmer,
Ottenbreit-Leftwich, Sadik, Sendurur ve Sendurur, (2012) çalışmalarında, bu
inançları pedagojik inançlar olarak adlandırmıştır. Ertmer (2012) ayrıca
öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu hakkındaki pedagojik inançlarının
öğrenme ve öğretme süreçlerinde, tercih ettikleri teknoloji kullanım ve öğretim
yöntemlerini de etkilediğini belirtmiştir. Yani, öğretmenler pedagojik
inançlarına dayalı olarak BİT araçlarını ve uygulamalarını kullanmaktadırlar (Liu,
2011). Shifflet ve Weilbacher (2015) çalışmalarında, öğretmenlerin pedagojik
inançları ile öğretim teknolojilerini kullanma durumları arasında tutarsızlıkların
olabileceği belirtmektedir. Öğretmenlerin teknolojiyi etkili kullanmaya yönelik
inançların olması, teknolojiyi öğretimsel amaçlar için kullanacaklarını
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göstermemektedir. Öğretmenlerin inançlarını anlamak; onların söylemlerini,
niyetlerini ve yaptıklarını temel alan çıkarımlar yapmayı gerektirir. Ancak
bireyler inançlarını doğru biçimde temsil edemiyor veya göstermek
istemiyorlarsa, bu davranışları ortaya çıkaran değişkenleri yanlış
değerlendirmelerine ve bunun sonucu olarak da doğru olmayacak bir şekilde
ifade etmelerine neden olabilmektedir (Ertmer, 2015). Örneğin, öğretmenler
BİT’lerini üst-düzey problem çözme etkinliklerinde çok iyi kullandıklarını ifade
edebilirler, ancak sınıf ortamında sadece alıştırma yapma etkinliklerini çok
sayıda yaptırdıkları görülebilir. Bu durumun nedeni öğrencilere temel
becerilerin kazandırılmasında, öğretmenlerin sorumlu olduklarına dair temel
inançlar olabilir. Bu yüzden öğretmenlerin davranışlarına etki eden inançların
belirlenmesi ve bu süreçte inançları değiştirebilmek için neler yapılabilir?
sorusuna yanıt aranmasına gereksinim olduğu ileri sürülebilir.

2.1. Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin Öğretmen İnançları
Alanyazın incelendiğinde, teknoloji entegrasyonuna ilişkin öğretmen
inançlarını tanımlayan farklı tanımların olduğu görülmektedir (Kim ve diğ.,
2013). Öğretmen inançları teknoloji kullanımı ile ilgili özyeterlik (Abbitt, 2011;
Wang, Ertmer ve Newby, 2004); öğrencilerin öğrenme süreçlerinde
teknolojinin değeriyle ilgili inançlar (Polly, Mims, Shepherd ve Inan 2010);
özyeterlik ve teknolojinin değeri hakkındaki inançlar ile teknolojiyle birlikte
öğrenme ve öğretme hakkındaki inançların birleşimi olarak tanımlanmaktadır
(Ertmer, 2008). Inan ve Lowther (2010)’e göre öğretmen inançları
öğretmenlerin, BİT’lerinin ve uygulamalarının öğrencilerin öğrenmesiyle birlikte
öğrencilerin başarısı üzerindeki etkisine ve sınıf ortamında öğrenme ve
öğretme etkinlikleri üzerindeki etkisine ilişkin öğretmenlerin algısıdır. Ayrıca
Inan ve Lowther (2010) çalışmalarında; okul düzeyindeki faktörler (genel
destek, teknik destek ve bilgisayar kullanılabilirliği) ve öğretmenlerin bilgisayar
kullanımındaki yeterliliklerin öğretmenlerin inançlarını büyük ölçüde
etkilediğini belirtmişlerdir. Tanımlardan da anlaşılacağı gibi öğrenme ve
öğretme sürecine ilişkin öğretmen inançları, BİT’lerinin sınıfta nasıl
kullanıldığına yönelik bilgi verdiğinden dolayı teknoloji entegrasyonunda
önemli rol oynamaktadır (Ertmer, 2005; Kim ve diğ., 2013; Liu, 2011). Bu
çalışmada öğretmen inançları, öğretmenlerin sahip olduğu, öğrenme ve
öğretim faaliyetlerinde BİT’lerinin ve uygulamalarının kullanımına yönelik
inançları olarak ele alınmaktadır.
Alanyazında öğretmen inançlarının dolaylı ya da doğrudan teknoloji
entegrasyonu üzerinde etkili olduğu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Chai,
2010; Inan ve Lowthter, 2010). Bu çalışmaların birinde Ertmer ve diğ., (2012),
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teknoloji kullanımı konusundan ödül almış 12 öğretmen ile yaptıkları çalışmada
öğretmenlerin inançlarını uygulamaya nasıl dönüştürdüklerini derinlemesine
anlamak amacıyla öğretmenlerin inançları ve sınıf içindeki uygulamaları
arasındaki ilişkileri incelenmişlerdir. Katılımcıların yaptıkları değerlendirmelere
göre, para, erişim, zaman, eyalet standartları ve değerlendirme gibi dış
engellerin, öğretmenlerin öğrenme ve öğretme sürecindeki teknoloji
kullanımına ilişkin güven duygusu ve inançlarıyla ilgili olan içsel etkenlerden
daha etkili olduğu görülmüştür. Öğretmenler, dış etkenlerin daha güçlü
olduğunu ifade etmekle birlikte bu tür engellerle karşılaştıklarında üstesinden
gelebilecekleri bir yol bulduklarını da belirtmişlerdir. Ayrıca bu çalışmanın
katılımcıları, kendi tutum ve inançları açısından kendilerini teknoloji
entegrasyonunun kolaylaştırıcıları olarak gördüklerini, ancak diğerlerinin tutum
ve inançlarını ise entegrasyon çabalarının sınırlandırıcıları olarak gördüklerini
ifade etmişlerdir. Teknolojiyi iyi kullanan öğretmenlerin, teknolojiyi
kullanmayan öğretmenler için “korkulu", "korkutan", "temkinli "ve"isteksiz"
gibi sıfatları kullandıklarını görülmüştür. Bu sebeple mesleki gelişim
programları öncelikle öğretmenlerin teknoloji kullanımıyla ilgili güvenlerinin
artmasını ve korkularının azalmasını destekleyen bilgi ve becerilerini arttırmaya
odaklanmalıdır (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010). Öğretmenlerde var olan
korkuyu azaltmanın bir yolu da, öğretmenler tarafından, öğrencilerden
teknoloji kullanımı konusunda önerilerde bulunmalarının desteklenmesidir. Bu
çalışmada teknolojiyi kullanmanın yeni yollarının öğrenciler tarafından
önerildiği, araştırmaya katılan öğretmenlerin birçoğu tarafından belirtilmiştir.
Böylece öğretmenlerin, teknolojinin uyguladığı dersleri planlarken
öğrencilerden yardım alabilecekleri de bir seçenek olarak sunulmuştur (Ertmer
ve diğerleri, 2012). Harper (2008), bu tip programların teknolojiyi normal
müfredatlarına entegre etmek ve proje tabanlı, öğrenci merkezli öğrenme
uygulamalarını kullanımını artırmak isteyen okullar için etkili bir seçenek
olduğunu belirtmektedir.
Öğretmen inançlarıyla ilişkili temel inançlar bulunmasına rağmen,
araştırmacılar sadece teknolojiyle ilişkili inançları incelemektedirler (Kim ve
diğerleri, 2013). Örneğin, bir öğretmen, öğrencinin öğrenmesi için teknolojinin
değerinin yüksek olduğunu düşünebilir; çünkü ona göre etkileşimli tahta,
öğrencilerin aktif katılımını teşvik etmektedir. Buna karşılık, başka bir
öğretmen, öğrencinin öğrenmesi için teknolojinin değerinin yüksek olduğuna
inanır; çünkü ona göre etkileşimli tahta, içeriğin daha etkin bir şekilde
sunulması amacıyla çevrimiçi kaynakların tahtaya yansıtılmasını sağlamaktadır.
Her iki öğretmen de etkileşimli tahta teknolojisinin değerini eşit derecede
algılamaktadır. Ancak teknolojinin değeri hakkındaki inançları, bu teknolojinin
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neden farklı kullandıklarını açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Teknolojinin
öğretmenler arasında neden farklı şekillerde kullanıldıklarının açıklanmasında,
öğrencilerin öğrenmesinde neyin önemli olduğunu ve bu şekilde öğretmeyi
benimseyen öğretmenin temel inançlarının anlaşılması önemli rol
oynamaktadır (Kim ve diğerleri, 2013). Kim ve diğerleri, (2013) çalışmalarında
temel inançlar olarak ele aldıkları, öğretmenlerin bilgi ve öğrenme özelliklerine
(epistemoloji) ilişkin inançlarını ve etkili öğretim yöntemleri hakkındaki
inançlarını incelemişlerdir. Öğretmenlerin bilginin doğası ve etkili öğretim
yöntemleri hakkındaki inançlarının teknoloji entegrasyon uygulamaları ile ilişkili
olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca çalışmada, etkili öğretim yöntemleri ile ilgili
inançlar üzerindeki değişimin, teknoloji entegrasyonundaki değişikliğe yol
açmada etkili ve verimli olabileceğini de belirtilmiştir. Örneğin, probleme dayalı
öğrenme etkinlikleri ya da modelleme gibi yöntemlerin kullanıldığı pedagojik
müdahaleler uygulanarak öğretmen inançlarını değiştirilebilir (Park ve Ertmer,
2008) ve böylece teknoloji entegrasyonu sürecinde öğrencilerin ürün odaklı
çalışmalara yönlendirilmesi desteklenebilir.
Alanyazın incelendiğinde öğretmen inançları ve öğrenci merkezli öğrenme
arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmaların arttığı da görülmektedir (Ertmer,
2005; Ertmer ve Ottenbreit-Leftwich,2010; Ertmer ve diğ., 2012; Kim ve diğ.,
2013; Mertala, 2017). Bu çalışmalarda yapılandırmacı inançlara sahip
öğretmenlerin öğrenci merkezli müfredatı desteklemek için teknolojiyi
kullanma eğiliminde olduklarını; öğretmen merkezli eğitime inanan
öğretmenlerin ise bilgisayarları öğretmen merkezli uygulamaları desteklemek
amacıyla kullanma eğiliminde olduklarını belirtmişlerdir (Andrew, 2007).
Becker (2000), başarılı bir teknoloji entegrasyonu için 3 temel durumun
gerçekleşmesinin gerektiğini belirtmektedir: 1) Öğretmenin teknolojiye erişimi,
2) Yeterince hazırlıklı olunması 3) Yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda kişisel
inançların olması. Teknoloji entegrasyonunda öğrenci merkezli ya da
yapılandırmacı yaklaşımların daha başarılı olduğu görülmektedir (Kim ve
diğerleri, 2013). Bu başarıda ise öğretmenlerin özellikleri, bilgi, beceri ve
inançlarının önemi yadsınamayacak kadar önemlidir. Öğretmenlerin var olan
bilgi yapılarına yeni teknolojiler veya yaklaşımların kullanımının eklenebilmesi
için, öncelikle mevcut inançlarıyla uyumlu hale getirilmelidir. Bu duruma üretim
odaklı yaklaşımların benimsendiği uygulamalar örnek olarak verilebilir. Bu
uygulamaların gerçekleştirilmesinde görev alacak olan öğretmenlerin yeni
teknolojilerin kullanımına yönelik inançlarının dikkate alınması, öğrencilerin
tüketim yerine üretmeye odaklanmaları etkili bir başlangıç noktası olarak
önerilmektedir.
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3. ÖĞRETMEN İNANÇLARINDA DEĞİŞİMİN
DESTEKLENMESİ
Öğretmenlerin öğretme ve öğrenmeyle ilgili inançları onların temel
inançları olarak kabul edilebilir (Duru, 2014). Öğretmenler hem eğitim aldıkları
fakültelerden hem de daha önceki okul yaşantılarından kazandıkları
deneyimlerden edindikleri inançlarıyla birlikte öğretmenlik mesleğine
başlamaktadırlar. Öğretmenlerin teknoloji uygulamalarını kullanmaları
konusunda değiştirmeleri için, teknoloji uygulamalarını destekleyen ve
kolaylaştıran temel inançlarının değişmesi gerekmektedir (Chai, Hong ve Teo,
2009; Sang, Valcke, van Braak ve Tondeur, 2010). Çünkü kişilerin sahip olduğu
inançlar davranışlarına yön veren temel unsurdur (Bandura, 1977). Bu inançlar
öğretmenlerin algılarına ve yargılarına ve dolayısıyla sınıftaki davranışlarına etki
etmektedir. Öğrencilerin sınıf içi ve sınıf dışında kullandıkları teknoloji araçları
arasındaki farklılıklarının giderilmesinde öğretmenlerin teknolojiye yönelik
inançlarının bilinmesi önemlidir. Öğretmenler teknoloji entegrasyonuna yönelik
olumlu tutuma sahip olsalar da, teknoloji kullanmaya yönelik güdülenme ve
inançlarının hangi düzeyde olduğunun belirlenmesi kolay değildir. Bu durumda
Hew ve Brush (2007), öğretmenlerin inançlarındaki değişimin
kolaylaştırılmasında dört etkenin dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir:
öğretmenlerin bilgi ve becerileri, konu kültürü, değerlendirme ve kurum
desteği. Hew ve Brush (2007) çalışmalarında, teknoloji entegrasyonunun, konu
kültürü ve değerlendirme etkinliklerinden dolaylı olarak etkilendiğini ayrıca
konu kültürünün dolaylı olarak öğretmenlerin tutumları, inançları ve kurum
aracılığıyla teknoloji entegrasyonunu etkilediğini ifade etmişlerdir.
Değerlendirme, dolaylı olarak teknoloji entegrasyonunu etkilemektedir çünkü
değerlendirme biçimi tipik olarak bir konunun nasıl öğretileceğini ve
değerlendirileceğini ve dolayısıyla teknolojinin nasıl kullanılacağını da
belirtmektedir.
Ertmer (2005) ise, öğretmenlerin öğretim yaklaşımları ve teknoloji
kullanımına ilişkin inançlarının değiştirilmesinde baskı yapılmaması gerektiğini,
çünkü bu durumun öğretmenlerde isteksizlik meydana getirebileceğini
belirtmektedir. Kim ve diğerleri (2013), öğretmenlerin teknolojiyi öğrenme ve
öğretme süreçleriyle bütünleştirirken cesaretlendirilmeye ihtiyaçları olduğunu
ifade etmişlerdir. Ayrıca bu süreçte ilk adım olarak teknoloji alanındaki bilgi ve
becerilere odaklanılmasının önemini vurgulayarak, öğretmenlerin teknolojinin
öğrenme ve öğretme süreçlerinde nasıl kullanılabileceğine yönelik bilgi veya
becerilere sahip olmadıkları takdirde teknoloji kullanımına yönelik inançlarında
bir değişimin meydana gelmesinin mümkün olmadığını belirtmişlerdir. Ertmer
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(2005), öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik inançlarını değiştirmek için
önerdiği adımlar: Kişisel deneyim, dolaylı deneyim ve sosyal-kültürel etki olarak
dile getirilmiştir. Bir öğretmenin kişisel deneyimi, öğretme ve öğrenmeyle ilgili
kişisel inançlarının şekillenmesine katkı sağlamaktadır. Öğretmene inançlarını
sorguladığı basit teknoloji görevleri verilerek, inançlarını değiştirmesi
desteklenebilir. Bir öğretmenin inançlarını şekillendiren dolaylı deneyimler, bir
mentör veya akran aracılığıyla elde edilen deneyimlerdir. Öğretmenler, aynı
etkinlikleri teknoloji kullanarak uygulayan akranlarını gözlemlediklerinde,
gözlemcilerin kendi özyeterliklerini geliştirmeleri ve güdülenmeleri
desteklenmektedir. İnançlar üzerindeki sosyal-kültürel etkiler ise öğretmen
inançlarının, çevresindeki kişilerin beklentileri, görüşleri ya da çevresindeki
etkili kişilerin davranışları tarafından şekillenmesidir.
Teknoloji entegrasyonu sürecinde okul yönetiminin katkılarının araştırıldığı
çalışmalarda (Ertmer, 2005; Inan ve Lowther, 2010; Gürfidan ve Koç, 2016)
vurgulanan etkenler arasında: Okulun teknoloji kullanımı ile ilgili bir vizyona ve
plana sahip olması; öğretmenlerin gereksinim duyduğu kaynakların sağlaması;
mesleki gelişim hizmetlerinin sürekliliğinin desteklenmesi ve öğretmenlerin
teknoloji kullanımı konusunda cesaretlendirmesi, bulunmaktadır. Öğretmen
inançları teknoloji entegrasyonu sürecinde önemli rol üstlenmekle birlikte,
inançların değişmesinde ciddi zaman ve mesleki gelişim olanaklarının gerekliliği
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu amaçla okul yönetimleri teknoloji
entegrasyonu konusunda etkili mesleki gelişim hizmetleri sunmalıdırlar. Bu
hizmetlerin düzenlenmesinde teknoloji odaklı inançların değişiminden önce
temel inançlarda değişimin meydana gelmesinin gerekliliği göz önünde
bulundurularak, içerik odaklı (örn, teknoloji kullanımına yönelik bilgi ve
beceriler, teknoloji destekli ortamlarında kullanılan pedagojik bilgi ve beceriler,
teknoloji kullanımı ile ilişkili sınıf yönetimini kapsayan bilgi ve becerileri,
teknolojik pedagojik alan bilgisi), uygulamalı eğitim fırsatı sunan ve öğretmen
ihtiyaçlarının dikkate alındığı mesleki gelişim programları planlanmalıdır.
Ayrıca eğitim programları planlanırken, öğretmenlerin profesyonel
gelişimlerini desteklemekle birlikte öğretmenlerin yapılandırmacı ve öğrenci
merkezli inançlara yaklaşmaları da desteklenmelidir. Yapılandırmacı öğrenme
ortamlarında, öğretme yerine öğrenmeye odaklanma; öğretimi, öğrencinin
bilgiyi depolamasını sağlamak olarak görmek yerine, öğretimi öğrenci
gelişimine yardımcı olmak olarak tanımlama; öğrenmeyi almak ve kullanmak
olarak görmek yerine, anlamak ve anlam oluşturma süreci olarak tanımlama
gibi olumlu inançlar geliştirmelerine katkı sağlayabilir (Duru, 2014). Ancak
öğretmenlerin bugüne kadar içinde bulunduğu ya da öğretim gördüğü
dönemde edindikleri deneyimlerin geleneksel yaklaşımla olduğu
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düşünüldüğünde yapılandırmacı öğrenme ortamları oluşturmak ve teknoloji
kullanımını bu ortamlara entegre etmek çok da kolay olmamaktadır. Var olan
inançlar değişime karşı direnç gösterebilmektedirler. Öğretmenlerin
inançlarında değişim meydana getirmek için gözlem, uygulama, yansıtma ve
sosyal kültürel destek gibi çeşitli stratejiler önerilebilir (Kim ve diğ., 2013). Bu
stratejiler öğretmenler arasındaki işbirliği sağlanarak daha etkili bir şekilde
uygulanabilir (Chen, 2008). İşbirliğini kolaylaştırmak için okulun içinde ve
dışında sosyal ağların kullanımı önerilmektedir. Örneğin, bir sosyal ağ içinde
bulunan bir öğretmen derslerin öğretmen merkezli olmaması gerektiği inancına
teşvik ediliyorsa, bir diğer öğretmen de öğrencilerin herhangi bir konu
hakkında fen derslerinde sunmaları için film klipleri oluşturmalarına izin
verebilir. Ertmer ve Ottenbreit-Leftwich (2010), çalışmalarında teknoloji
entegrasyonu amacıyla öğretmen inançlarında değişimin desteklenmesinin
hem öğretmen adayları için öğretmen eğitimi programları hem de hizmet içi
öğretmenler için mesleki gelişim programları yoluyla yapılabileceğini
belirtmektedirler. Ayrıca öğrenme ve öğretme süreçlerinde teknoloji
entegrasyonunun desteklenmesini kapsayan mesleki gelişim programları
planlanırken aşağıdaki önerileri sunmaktadır:
1. Öğretmenlerin/öğretmen adaylarının var olan deneyimlerini mevcut
pedagojik inançlar ve bilgilerle karşılaştırması,
2. Öğrenci çıktılarını vurgulayan öğretmenlerin başarılarından örnekler
verilmesi,
3. Risk almaları ve denemeler yapmaları için desteklenmesi,
4. Teknoloji entegrasyonunu içerecek şekilde "iyi öğretimin" tanımının
gözden geçirilmesi,
Öğrenci merkezli yaklaşımlarda problem tabanlı öğrenme, bilgisayar
destekli işbirlikli öğrenme, proje tabanlı öğrenme, bilişsel çıraklık ya da aktif
öğrenme gibi yöntemler kullanılmaktadır, öğrenciler nasıl öğreneceklerini
öğrenirler, bireysel farklılıklar dikkate alınarak her öğrencinin ihtiyaçlarını
karşılamak için farklı öğrenme stilleri uygulanabilir (Keengwee, Onchwari ve
Onchwari, 2009). Düşük düzey teknoloji kullanımı daha çok öğretmen merkezli
öğrenme ortamlarında uygulanırken, üst düzey teknoloji kullanımı daha çok
öğrenci merkezli ya da yapılandırmacı öğrenme ortamlarında uygulanmaktadır
(Becker, 1994; Kopcha, 2010). Yapılandırmacı öğrenme ortamlarında
öğretmenler, eğer teknoloji kullanmanın değerini anlamışlarsa, çok zaman
harcayacaklarını bilseler bile aktif öğrenme stratejilerini teknoloji kullanımıyla
bütünleştirirler (Keengwee ve diğerleri, 2009).
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Teknoloji entegrasyonuna ilişkin inançlarının güçlendirilmesine katkı
sağlayacağı öngörülen bir diğer kavramda Özdüzenleyici Öğrenme kavramıdır.
Pintrich (2000) tarafından özdüzenleme, öğrenenlerin kendi öğrenme
hedeflerini belirledikleri, bu doğrultuda biliş düzeylerini, güdülenme ve
davranışlarını düzenledikleri, aktif ve yapılandırmacı bir süreç olarak
tanımlanmıştır. Bu özdüzenleyici etkinlikler birey ve bağlam ile onların genel
başarısı arasındaki ilişkileri yönlendirmektedir. Bu doğrultuda öğretmenlerin
olduğu kadar öğrencilerinde özdüzenleyici öğrenme becerilerinin
geliştirilmesinin teknoloji entegrasyonuna katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu doğrultuda özdüzenleyici öğrenme becerilerin gelişimi için gerekli olan
inanç ve uygulamaların desteklendiği öğrenme ortamlarının tasarlanması
giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

4. ÖZDÜZENLEYİCİ ÖĞRENME
Özdüzenleme bireylerin bilişsel, üstbilişsel ve güdüsel olarak kendi
öğrenme süreçlerine etkin olarak katılmalarıdır (Zimmerman, 1989).
Özdüzenleyici öğrenenler, bulundukları bir durumda sahip olmaları gereken
bilginin ve becerilerin farkında olmakla beraber bu bilgi ve becerilere sahip
olmak için gerekli adımları da atabilmektedirler (Zimmerman, 1990).
Zimmerman (2000) sosyal biliş kuramı açısından özdüzenleme sürecini öngörü,
performans, özyansıma olmak üzere döngüsel üç evreden oluştuğunu
belirtmektedir.
Öngörü evresi: Bu evre öğrenme çabasına başlamadan önceki bireyin
inançlarını ve bireyin ön hazırlık sürecini içermektedir. Bu evre, görev analizi ve
kendini güdülenme olmak üzere birbiriyle yakından ilişkili iki alt boyuttan
oluşmaktadır. Görev analizi, hedef belirleme ve stratejik planlamayı içermekte
olup hedef belirleme öğrenme sonucunda elde edilecek olan çıktılara karar
vermektir. Özdüzenleme becerileri yüksek olan öğrenciler hedefleri ve
uygulama süreçlerini belirlerler ve bu hedefleri nasıl başaracaklarını planlarlar.
Stratejik planlama ise bir becerinin öğrenilmesi veya uygulanmasında
öğrenenin göreve ve ortama uygun olan yöntemi seçmesidir. Özdüzenleyici
stratejiler ise hedeflerin belirlendiği kişisel süreçler ve beceriyi edinme ya da
yerine getirme faaliyetleridir (Zimmerman, 1989). Stratejilerin planlanması ve
seçiminde bireyler; kişisel, davranışsal ve çevresel bileşenlerindeki
dalgalanmalar ve değişimlerin etkisiyle döngüsel düzenlemelere ihtiyaç
duymaktadır. Farklı öğrenenler, aynı özdüzenleyici öğrenme stratejilerini
kullansalar bile aynı sonuçları elde etmeyebilirler, diğer bir ifadeyle bireyler
aynı özdüzenleyici öğrenme stratejilerini kullanarak farklı sonuçlara

Esin Ergün – Tülin Haşlaman

207

ulaşabilirler (Zimmerman, 2000). Kendi kendine güdülenme inançları ise;
özyeterlik, sonuç beklentileri, içsel ilgileri ve değerleri, hedefe yönelim gibi
kavramları içermektedir. Bireyin etkinliği gerçekleştirebilmek için gerekli
kapasiteye sahip olduğuna inanması; görevi gerçekleştirme sonucunda istenen
bir ürünün ortaya çıkacağını düşünmesi; hedefine, göreve, sürece değer
vermesi ve ilgi göstermesi; görevi gerçekleştirmek için sahip olduğu hedef
yönelimleri gibi gibi etkenler bireyin kendisi için belirlediği hedefleri ve
izleyeceği stratejileri etkilemektedir (Zimmerman, 2000).
Uygulama evresi: Bu evre öğrenme sürecinde olup öz kontrol ve kendini
izleme olmak üzere iki alt süreci içermektedir. Öz kontrol süreçleri (kendi
kendine öğretim, imgesel şekillendirme, dikkatini odaklama, strateji kullanma)
öğrenenlerin göreve odaklanmalarını ve çabalarının hedefe ulaşmasını
desteklemektedir. Kendi kendine öğretim açık veya örtük olarak bir görevi nasıl
yerine getirdiğini, nasıl ilerlediğini ve nasıl ivme kazandığını tanımlamaktadır.
Şekillendirme ya da zihinde canlandırma, kodlama yaparken ve uygulama
yaparken sıklıkla kullanılan bir öz kontrol tekniğidir. Dikkatini odaklama bir
diğer öz kontrol tekniği olup kişinin yoğunlaşmasını arttırarak örtük süreçlerin
ortaya çıkmasını desteklemektedir. Görev stratejileri ise öğrenmeye ve
performansın artmasına yardımcı olmak amacıyla görevi uygun bir şekilde alt
bölümlere ayırmak ve bunları anlamlı olarak düzenlemektir (Zimmerman,
2000). Kendini izleme; kişinin performansını, içinde bulunduğu koşulları ve
davranışlarının etkilerini izlemesidir. Kaydetme tekniği ise çok kullanılan bir
kendini izleme tekniği olup dönütün yakınlığını, bilgililiğini, uygunluğunu ve
değerini arttırmaya katkı sağlamaktadır. Kayıtlar ise oluştuğu anda kişisel
bilgileri yakalayabilir, en anlamlı biçimde yapılandırabilir, hiçbir ön hazırlığa
gerek duymaksızın uygunluğunu koruyabilir ve süreç için gerekli olduğunda
verileri hazırlayabilir (Zimmerman, 2000).
Özyansıma evresi: Bu evre öğrenme süreci sonrasını kapsamakta olup
kendini yargılama ve tepki gösterme olmak üzere iki alt süreci içermektedir
(Bandura,1986). Kendini yargılama kişinin performansını değerlendirmesini ve
sonuçlarına nedensel anlam yüklemesidir. Kendini değerlendirme bir standart
ya da amaçla bireyin kendisi hakkındaki bilgileri karşılaştırmasıdır. Bireyler
kendilerini uzmanlaşma, bir önceki performansla karşılaştırma, normlara uyma
ve birlikte çalışma olmak üzere dört farklı ölçüt kullanarak değerlendirebilirler
(Zimmerman, 2000). Kendini değerlendirme ve kendisi hakkında yargıda
bulunma süreçleri, memnuniyet ve çıkarımlarda bulunma süreçleri ile yakından
ilişkilidir. Memnuniyet; memnun olmanın veya memnun olmamanın
algılanmasını ve kişinin performansının etkilerini algılamasıdır. Bandura (1991),
bireylerin memnuniyetsizlik veya olumsuz etkiler yaratan durumları kesinlikle
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göz önünde bulundurmadan, memnuniyet ve olumlu etkilerle sonuçlanan
durumları tercih ettiklerini ifade etmiştir (Aktaran, Zimmerman, 2000).
Bireyler, memnuniyet sağladığında, memnuniyet sağlayan duruma doğru
hareketlerini yönlendirmekte ve cesaretli bir şekilde çabalarında ısrar
etmektedirler. Kişinin memnuniyet derecesi içsel değerlere veya görevin
önemine de bağlıdır. Kendini değerlendirme uyum ya da savunma
çıkarsamaları biçimlerinde de görülür. Uyum çıkarsamaları öğrenme
yönteminin verimini arttırmaya yönelik düzenlemelerdir. Savunma
çıkarsamaları öğrenme veya uygulama ortamından bireyin kendi imajını
korumak için geri çekilmesi veya kaçmasıdır (Zimmerman, 2000). Özdüzenleyici
öğrenenler, kendilerine ait verileri kullanarak sıklıkla ve objektif olarak kendini
değerlendirmeye eğilimlidirler.
Schunk ve Zimmerman (1998) özdüzenleyici süreçlerin öğretilebileceğini
dolayısıyla bu kazanımların öğrencilerin güdülenme ve başarı düzeylerinin
artmasında önemli rol oynayabileceğini ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda Paris
ve Paris (2001), öğrencilerin özdüzenleyici öğrenen olmalarını desteklemek
amacıyla öğretmenlerin aşağıdaki ilkeleri gözönünde bulundurmalarını
önermektedirler:
 Öğretmenler, özdüzenleyici öğrenme uygulamalarının nasıl daha etkili
olabileceğine dair var olan bilgileri açık ve net bir şekilde öğrencilerle
paylaşmalı ve öğrencilerin strateji kullanımını genelleştirebilecekleri,
uygulama yapabilecekleri öğrenme ortamlarını tasarlamalıdırlar.
 Öğretmenler, öğrencilerin davranışlarını nasıl düzenlediklerinin ve
akademik hedefleri doğrultusunda, özdüzenleyici öğrenme becerilerini
biçimlendiren etkenlerin neler olduğunun farkında olmalıdırlar.
 Öğretmenler; öğrencilerin yeterliklerini gösterebilen, hedeflerine
ulaşmış öğrenenler olmaları için, akademik hedefleri ve strateji
kullanmalarıyla
çabalarını
destekleyen
öğrenme
ortamları
düzenlemelidirler.
Corno ve Randi (1999) sınıf ortamında uygulanmak üzere geliştirdikleri
tasarım kuramında, temel hedefin öğretmenlerin ve öğrencilerin özdüzenleyici
öğrenmelerini teşvik etmek olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum; yenilikçi,
problem çözen ve deneysel (experiential) öğrenenler olarak öğretmenlerin de
potansiyel gelişimlerini ve inançlarını desteklemeyi kapsamaktadır. Bu kuramın
ön koşulu özdüzenleyici öğrenmenin en önemli hedef olduğu ve özdüzenleyici
öğrenme becerilerini geliştirmek için yeterli zamanın sağlanmasıdır. Kuramın
öğretmenlere önerdiği temel yöntemler arasında;
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 Sınıf ortamını özdüzenleyici öğrenmeye uygun olarak yapılandırmak
 Yeni beceriler öğrenirken, öğrenci çalışmalarının değerlendirilme
sürecinde “notlara” dayalı değerlendirmenin yerine niteliği ön plana
çıkaran değerlendirme sistemine göre yeniden yapılandırmak
 Değerlendirme ölçütleri koymaları ve ödevlerini seçmeleri için
öğrencileri teşvik etmek
 Öğrencilerin merkezde olmasını desteklemek
 Öğrencilerin, yansıtıcı özdeğerlendirme ve akran değerlendirme
becerilerini desteklemek
 Planlama, kendini izleme ve kaynak yönetimi ile ilgili belirgin ve açık
yönergeler sağlamak
 Öğrencilere ihtiyaçları olduğu zaman, nasıl yardım arayacaklarını
öğretmek,
 Öğrencilere yeterli miktarda, özdüzenleyici öğrenmelerini destekleyen
ve başarı hissi uyandıran fırsatlar sağlamak,
 İhtiyacı olan öğrenciler için açık, belirgin önergeler sağlamak ve
özdüzenleme stratejilerini etiketlemek; diğer bütün öğrenciler için
sadece öğrencilerin kendi çabaları için özdüzenleyici öğrenme
stratejilerini etiketlemek ve model oluşturmak,
 Öğrencilerin kendi yaşantılarında, anlamlı bir şekilde özdüzenleyici
öğrenme stratejilerini tanımlamalarını desteklemek, (grup tartışması ve
sınıfta yaptıkları sunumlar yoluyla)
 Öğrencilerin kendilerine özgü özdüzenleyici öğrenme stratejilerini
geliştirme sürecinde, öncelikle diğer öğrencilere özdüzenleyici öğrenme
stratejileri önermelerini desteklemek,
 Öğrencilerin kendi özdüzenleme deneyimleri hakkında deneme yazıları
yazmalarını ve hemen ardından kendi yazdıklarının strateji kullanımı
açısından, analizini yapmalarını sağlamak,
 Öğrencilerin birlikte ödev yapacakları arkadaşlarını seçmeleri için fırsat
tanımak,
 Öğrencilere özdüzenleyici öğrenme
çalışmalarında nitel dönütler sağlamak,

stratejilerini

kullandıkları
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 Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini sürekli olarak değerlendirmek
ve öğretim sürecini ihtiyacı olan öğrencileri destekleyecek şekilde
düzenlemek,
 Öğrencilerin kendi yaşantılarında, ilgilendikleri herhangi bir şeyle ilişkili
olan ödevleri yapmalarını desteklemek, bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen öğrenme ve öğretme yöntemlerinin uygun öğretim
teknolojileriyle birlikte kullanıldığı öğrenme ortamları; informal iletişimi, iş
birliğine dayalı içerik üretimini ve bilgi paylaşımını destekleme ve teşvik etme
potansiyeline sahiptirler. Bu ortamlarda öğrenenler süreç temelli olarak, kendi
ihtiyaçları doğrultusunda, kendi öğrenme süreçlerini düzenleyen, bağımsız
öğrenenler olarak desteklenirler. Özdüzenleyici öğrenme, öğrenenin; kendi
öğrenmesine hazırlanma, öğrenme sürecini yönetebilmek amacıyla gerekli
adımları atma, kendi öğrenmesini değerlendirme ve kendi öğrenme durumunu
yargılama becerilerini güçlendirmektedir. Bu süreçlerde özdüzenleyici öğrenme
becerileri güçlü olan bireyler; hedef belirleme, plan yapma, kendi etkinliklerini
izleme, kontrol etme, özyansıma, sorgulama ve kendini değerlendirme gibi
süreçleri kullanarak; bilgiyi yapılandırma, anlam oluşturma ve daha üst düzey
öğrenme becerilerini destekleyen öğrenme faaliyetlerini yürütebilmektedirler
(Stubbé ve Theunissen, 2008). BİT kullanımı; öğrenmenin gerçekleştiği otantik
veya gerçek yaşam ortamlarında öğrencilerin aktif rol almalarıyla, öğrenme
süreçlerini desteklemekle, öğrenenlerin değerlendirme ve geri bildirim
amaçları olarak da kullanmalarıyla özdüzenleyici öğrenme becerilerinin
gelişmesine ve böylece teknoloji kullanımına ilişkin öğretmen inançlarının
olumlu yönde artmasını da kolaylaştırmaktadır.
Öğrenme teknolojilerini sınıf ortamında kullanılmasının öğrenme çıktıları
üzerindeki etkileri araştırıldığında Smith, Salaway ve Borreson, 2009; Wang,
Calandra, Hibbard, McDowell ve Lefaiver, 2012), işbirliği ve sosyal geribildirim
(Carneiro ve Steffens, 2006; Dettori, Giannetti ve Persico, 2006; Kitsantas ve
Dabbagh, 2010; 2011) ile öğrencilerin öğrenme yaklaşımları (Jairam ve Kiewra,
2010; Lee, Lim ve Grabowski, 2010) üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
(Azevedo & Cromley, 2004; Kitsantas & Dabbagh, 2010, 2011; Dabbagh &
Kitsantas, 2012; Manlove, Lazonder & de Jong, 2009; Nicol, 2009). Örneğin,
deneyim ve kaynak paylaşım araçlarının (örneğin, bloglar ve wikiler) hedef
belirleme, kendini izleme ve kendini değerlendirme gibi özdüzenleyici öğrenme
süreçlerini; iletişim araçlarının ise, yardım arama davranışlarını desteklediğini
göstermektedir. Araştırmalar, öğrenme teknolojilerinin öğrencilerin
özdüzenleyici öğrenme becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olabileceğini,
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bunun sonucunda hedeflerini gerçekleştirmek için öğrenme çabalarını
sürdürebilmelerini kolaylaştığını göstermektedir. Bununla beraber, öğrencilerin
özdüzenleme becerilerini ve güdülenme düzeylerini arttırmak için tasarlanan
teknoloji kullanımıyla zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının akademik
performansı kolaylaştırmakta ve öğrenenlerin öğrenmeye yönelik inançlarını
olumlu yönde arttırmaktadır (Azevedo & Hadwin, 2005; Chang, 2007; LópezMorteo & López, 2007; Perry & Winne, 2006; Winne, Nesbit, Kumar, Hadwin,
Lajoie ve diğerleri, 2006).

5. SONUÇ ve TARTIŞMA
Özdüzenleyici öğrenme becerilerinin desteklendiği öğrenme ortamlarının
tasarlanması öğrenenlerin, kendi öğrenme süreçlerine aktif olarak katılımları
desteklendiği için önemlidir. Çünkü bu tür öğrenme ortamları, öğrenen
merkezli ya da yapılandırmacı öğrenme ortamları olduğundan ve BİT’nin
öğrenme süreçlerinde araç olarak kullanımının desteklenmesinin, öğretmen
merkezli öğrenme ortamlarına göre daha fazla uygulamalara sahiptir (Becker,
1994; Kopcha, 2010). Teknoloji alanındaki gelişmeler, öğrenme ve öğretme
süreçlerinin okul dışına taşmasını; bilginin sunulmasını ve bireyin
performansının artmasını destekleyerek (Mayer, 2005; Winne ve Perry, 2000),
öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını üstlenmelerine (Dabbagh ve
Kitsantas, 2004; King, Young, Drivere-Richmond ve Schrader, 2001; Schunk ve
Zimmerman, 1998), kendi öğrenme süreçlerini düzenleme ve kontrol etme
becerilerini geliştirmelerine da katkı sağlamaktadır (Steffens, 2006; Anderton,
2006; McLoughlin ve Lee, 2008; Kitsantas ve Dabbagh, 2010). Ayrıca BİT
araçları öğrenenin öğrenmesiyle birlikte, özerkliğini, eleştirel düşünme ve
problem çözme becerilerini; fiziksel, coğrafi, kurumsal ve örgütsel sınırlardan
bağımsız olarak birden çok gerçek ve sanal öğrenme ortamlarını birbirine
bağlayan sosyal ağlara katılımını teşvik ederek öğrenmenin kontrolünün ve
sorumluluğunun uygun bir şekilde öğrenene geçmesini desteklemektedir
(McLoughlin ve Lee, 2008). Diğer bir ifade ile öğrenme teknolojileri,
öğrencilerin özdüzenleyici öğrenme becerilerini destekleyen yenilikçi
yöntemler sunmaktadır. Bu amaçla öğrenme ortamlarının tasarımının önemi
göz önüne alındığında, bu teknolojilerin, özdüzenleyici öğrenme sürecini
kolaylaştırmak için sahip oldukları avantajlardan yararlanılması da giderek daha
fazla önem kazanmaktadır (Kitsantas, 2013).
Öğretim teknolojileriyle bütünleşmiş öğrenme ortamlarının öğrencilerin
olduğu kadar öğretmenlerin de özdüzenleyici öğrenme becerilerini
destekleyeceği düşünülmektedir. Bu öğrenme ortamları, öğretmenlerin
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öğrenme ve öğretme sürecindeki BİT kullanımına ilişkin güven duygusu ve
inançlarını kapsayan içsel engellerin ortadan kalkmasını destekleyebilir. Diğer
bir ifadeyle öğretmenlerin düşünsel olarak kendi inançlarını tanıması,
gözlemlemesi ve değerlendirmesi ile öğrenme ve öğretme sürecinde teknoloji
kullanımına engel oluşturan inançları değişebilir (Kim ve diğ., 2013). Kaldı ki
araştırmalarda, öğretmen inançlarında meydana gelen olumlu değişikliklerin,
teknoloji kullanımı bağlamında ikinci düzey engellerin üstesinden gelmeye
yardımcı olduğu vurgulanmaktadır (Ertmer, 2005; Hew ve Brush, 2007; Ertmer
ve Ottenbreit-Leftwich, 2010). Bu çercevede oluşturulacak mesleki eğitim
programlarında öğretmenlerin öğrenme ortamlarında, öğrenci merkezli
uygulamaları temel alan etkinlikleri planlama sürecine başlamadan önce, bu
uygulamaların anlamlı öğrenme çıktılarıyla sonuçlandığına dair kanıtların
paylaşılması önemlidir. Öğrenenlerin özdüzenleyici öğrenme becerilerinin
desteklendiği öğrenci merkezli uygulamalarda, öğrenenlerin kendi öğrenme
süreçlerini yönetme becerilerinin geliştirilmesinin ve bu süreçte BİT araçlarının
kullanılmasının teknoloji entegrasyonuna ilişkin inançları olumlu yönde
etkelyeceği geliştireceği ileri sürülebilir. BİT araçlarıyla bütünleştirilmiş
öğrenme ortamlarının öğrenenlerin özdüzenleyici öğrenme becerilerinin
desteklendiği ve akademik başarılarının arttırdığı yönündeki kanıtlar
öğrencilerin ve öğretmenlerin inançlarında beklenen olumlu değişiklikleri
beraberinde getirebilir.
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Integration of Mobile Applications into the Learning and
Teaching Process: The Learning Experience Data
Approach
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Abstract: Portability of mobile technologies enables these technologies to
be used at any time and place during the learning process. The number of
applications available for use on mobile devices seems to increase every day.
As such, learners and teachers can use different applications throughout
learning and teaching processes. Use of a greater number of applications and
platforms has necessitated creation of a means of interoperability between
different systems and metadata on learners’ digital footprints. One such
interoperability approach is the learning experience statement structure of
Experience Application Programming Interfaces (xAPI). This study will explain
the xAPI specification and give examples of how learner interactions in mobile
applications are used in learning processes. As such, the importance of data
and how it can be used with mobile applications across learner interactions is
explained using three examples.
Keywords: Mobile Applications, Integration, Learning Experience, xAPI
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1. INTRODUCTION
Portability of mobile technologies and their support for learning and
teaching in various times and places (Melhuish & Falloon, 2010; UNESCO,
2011) has resulted in an increase in the number of studies examining
integration of these technologies into the education system. Similarly, the New
Media Consortium Horizon Report published in 2012 indicated that use of
mobile applications in learning environments is anticipated to become more
widespread on both the K12 and higher education levels in the near future
(Johnson, Adams, & Cummins, 2012a, 2012b). The primary reason underlying
this is the significant role mobile technologies play in the daily lives of
individuals (Melhuish & Falloon, 2010) and utilization of such technologies for
the purposes of communication, learning and entertainment (Bennett, Maton,
& Kervin, 2008). It is reported that individuals aged 12 and higher have their
own smart phones whilst children below the age of 8 spend 43 minutes on
average with a smart phone (Johnson, Adams, & Cummins, 2012b).
On the other hand, the number of mobile applications increases every
single day. It was reported that 2.8 million applications are available for
Android users in relevant stores while the number of applications for iOS users
totalled 2.2 million (Statista, 2017). The number of applications in the
education category attained the 3rd position in the Apple Store and 1st in the
Google Play store. As most applications are free or can be downloaded at a
minimal cost, individuals are able to form their own personal learning
instruments and resources with ease. As such, numerous countries have begun
carrying out projects providing students with laptops, tablet PCs and smart
phones.
Studies focusing on integration of technology into the learning and
teaching process primarily focus on obstacles to the integration process such
as issues related to access to technology and challenges faced by teachers.
However, when the mentioned obstacles are overcome and access is provided,
research findings indicate that technology integration does not meet
expectations. At this point, the importance of the learning interactions
between learners and the Information and Communication Technologies (ICT)
used both inside and outside the classroom (Usluel & Yıldız, 2012) and how
data on these interactions support the learning and teaching processes
become important. Learners’ interaction data can be easily recorded due to
developing technologies (Monroy, Rangel, & Whitaker, 2014). Correspondingly,
mobile applications allow easier tracking of learners’ interaction data. Such
data may produce information to support the control of the learning process
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and establishment of a fast feedback mechanism (Gaved, et al., 2013; Unesco,
2011; Tabuenca, Kalz, Drachsler, & Specht, 2015) as well as self-directed
learning (Unesco, 2011).

Figure 1. Conservation of interaction data in mobile applications and their uses
a

(Gaved, etc, 2013; Unesco, 2011; Tabuenca, Kalz, Drachsler, & Specht,
2015), b (Unesco, 2011)
As shown in Figure 1, mobile applications can track learner interaction
data for feedback and support mechanisms within their own database and
send it to different systems (Learning Management Systems, mobile
applications, etc.). They can also receive external systems’ data (Benedek,
2015; Glahn, 2013; Sarshar, 2016). However, the process of sending/receiving
data between different systems necessitates that these systems communicate
with each other (interoperability). In the light of such needs, different
institutions have developed metadata in order to track the footprints left by
learners in a digital setting and enable the recorded data to be used in other
systems. Two prominent examples are Experience Application Programming
Interfaces (xAPI) and IMS Caliper Analytics (Drachsler & Kalz, 2016; Griffiths &
Hoel, 2016). The data format of learning interactions has been defined using
these two standards. The purpose of determining a data format is not simply
the collection of data but also the need to produce meaningful information
using data received from different systems. Guiding information may be
produced for better recognition of students and students’ self-awareness
stemming from automatization of the obtained data (Aşkar, 2016, p. 236).
Additionally, discussion is ongoing about how these data structures may be
used in learning scenarios (Berg, Mol, Kismihók, & Sclater, 2016). Based on
this, this study will explain the xAPI software specification with examples of
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how learner interactions are used in the learning processes of mobile
applications.

2. LEARNING EXPERIENCES AND XAPI
The need for different systems to communicate with each other is not a
new subject. However, due to the widespread adoption of mobile
technologies, current standards are insufficient and re-construction of the
standards for platforms such as games, augmented reality, social media and
mobile applications is necessary (Benedek, 2015; Griffiths & Hoel, 2016; Hoel &
Cooper, 2015). Thus, the Advanced Distributed Learning Initiative (ADL), which
previously worked on SCORM standards, began working on the xAPI
specification, named the new generation of SCORM. Similarly, the IMS Global
Learning Consortium, which currently works on question and test standards
(Question and Test Interoperability - QTI), also began forming the Caliper
standards. However, Caliper is a rather closed collection of standards and has a
more confined structure in comparison to xAPI. As each learning system and
process has unique features, recording and control of learning interaction data
are more easily carried out with xAPI’s flexible and open structure (Griffiths &
Hoel, 2016). Currently, numerous content development software and learning
management systems have made their learners’ interaction data compliant
with the xAPI phrase structure (Tin Can, 2017e). Based on this, this chapter
examines in detail how learning experiences have been structured over xAPI.

2.1. Framework
xAPI consists of three components (Figure 2). The first component is the
activity providers, or the applications or systems in which learning activities
take place (Betts & Smith, 2016). Activity providers record learning experiences
and transform them into a structure compliant with xAPI (Betts & Smith, 2016).
The learned information is sent to the Learning Record Store (LRS) (Tin Can,
2017b) databases for recording of inputs sent by the Activity Providers (Betts &
Smith, 2016). Furthermore, the compatibility of the received input with the
xAPI specification is controlled by this database (Betts & Smith, 2016). A great
number of learning records can be saved under a learning management system
(LMS) (Griffiths & Hoel, 2016). However, as mentioned previously, the learning
process may occur only in LMSs, but also in other mobile applications and
websites. External LRSs allow for the recording of learning experiences taking
place outside of the LMS and in technology-supported learning settings
(Griffiths & Hoel, 2016).
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Figure 2. xAPI Architecture

Different activity consumers, generally LMSs, analytic programs and other
systems and applications such as LRSs, can reach learning effectiveness data
and use this information to modify their learning experiences (Betts & Smith,
2016).

2.2. Statements
The primary structures that have been defined in order to record learning
experiences by xAPI are named Statements (Tin Can, 2017a). Statements are
defined as “Someone (actor) did (verb) something (object)” (Tin Can, 2017b) in
order to facilitate communication between previously mentioned entities
(ADL, 2017). Statements are generally differentiated using JavaScript Object
Notation (JSON). Furthermore, an online instrument has been provided to
automatically provide JSON statements by Tin Can (2017c). This instrument
may be used to produce statements in different JSON formats.
Each statement consists of three mandatory components, including
“actor”,
“verb”
and
“object”.
“James
completed
http://adlnet.gov/expapi/activities/example1” is a good example of such a
statement. Under this scenario, James is the actor that completed example 1,
the object. The JSON format of the statement mentioned in the relevant
scenario is shown below:
{
"actor": {
"mbox": "mailto:james@example.com",
"name": "James Smith",
"objectType": "Agent"
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},
"verb": {
"id": "http://adlnet.gov/expapi/verbs/completed",
"display": { "en-US": "completed" }
},
"object": {
"id": "http://adlnet.gov/expapi/activities/example1",
"objectType": "Activity"
}
}
In xAPI statements, in order to expand the meaning of primary expressions
including actor, action and object, statements can be enriched by addition of
attributes such as context, result or extension (Betts & Smith, 2016).

2.2.1. Actor
Actor is the term used to define the user, which can be an individual or a
group (ADL, 2017). In other words, it is the user that carries out the action
(ADL, 2017). It remains necessary for the actor to be defined in a unique
manner (ADL, 2017). Markers such as e-mail address, user accounts or unique
IDs (mentioned as a URI) can be used in order to define the xAPI actor (ADL,
2017).

2.2.2. Verb
Verbs are used to describe the action that is performed by the actor
during a learning experience (ADL, 2017). Defining a Verb element within a
statement requires an ID in the form of an Internationalised Resource
Identifier (IRI) (ADL, 2017). Addition of a human-readable representation of the
Verb is recommended by adding a “display” property (ADL, 2017). This can also
be done for multiple languages (ADL, 2017).

2.2.3. Object
The object is the thing that is impacted by the actor. Typically, the object
can be defined as an activity along with another actor or statement (ADL,
2017).
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2.2.4. Context
Utilization of the discretionary context feature enables contextual
information to be added to statements (Tin Can, 2017d). Information about
teachers may be added to statements in this context. The expression provided
below in the JSON format is as follows: “James completed
http://adlnet.gov/expapi/activities/example1 under the instruction of David”.
{
"actor": {
"mbox": "mailto:james@example.com",
"name": "James Smith",
"objectType": "Agent"
},
"verb": {
"id": "http://adlnet.gov/expapi/verbs/completed",
"display": { "en-US": "completed" }
},
"object": {
"id": "http://adlnet.gov/expapi/activities/example1",
"objectType": "Activity"
},
"context": {
"instructor": {
"name": "David Teacher",
"mbox": "mailto:david@example.com"
}
}
}
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2.2.5. Result
Results provide the output related to learning experiences as a result of
evaluation (Betts & Smith, 2016; ADL, 2017). The information may be
expanded via inclusion of additional parameters such as score, success and
completion (ADL, 2017).

2.2.6. Extension
Statements carry the ability to be expanded via addition of discretionary
information through the extension property (Tin Can, 2017d). This provides
significant flexibility with respect to the learning experience data to be
collected.
Completion of the data structure mentioned above enables recording of
data on Learning Record Stores, excluding digital interactions. For instance,
Eradze, Jesús Rodríguez-Triana, & Laanpere (2017) indicated the ability of nondigital observation data through the xAPI structure. However, xAPI statements
do not carry meaningful information on their own. The relationships of these
statements must be examined separately in accordance with activities,
experiences and learning goals (Cooper, 2014; Kevan & Ryan, 2016). Mobile
application examples based on xAPI are discussed in the next section.

3. APPLICATION EXAMPLES
The following section examines three study examples: one is a model
suggested to support development of learners’ self-regulation on mobile
applications and two explain the xAPI structure of developed applications that
can be downloaded.

3.1. xAPI-SRL: Application Profile Suggestion
According to Manso-Vázquez, Caeiro-Rodríguez, & Llamas-Nistal (2015),
while the self-regulation processes of learners must be supported, current
systems fail to sufficiently provide self-monitoring strategies to support this.
One underlying reason is utilization of different mobile applications and
systems by learners for different purposes. Based on this, the authors
suggested an application profile based on xAPI in order to support the selfmonitoring of learners in e-learning systems. The application profile was
defined as a collection of schemas derived from optimization of data by
developers (Clayphan & Guenther, 2004).

230

Various Aspects of ICT Integration in Education

Within the context of their study, a detailed examination was carried out
with specialists in the field of pedagogy on self-regulation learning behaviour
to determine how the self-monitoring of learners could be supported. The
following steps were then taken based on the examination:
(1) Selection of the most appropriate verb and activity types for each
action
(2) Selection of the most appropriate fields to record the data derived
from strategy
(3) Definition of extended xAPI with new verbs, activity types and
extensions, etc. to record actions that were not represented in the
xAPI Registry Selection of the relevant data
(4) Design of an interface to support the self-monitoring processes of
learners using comparative equations
The study presented by Manso-Vázquez, Caeiro-Rodríguez, & LlamasNistal in 2015 explained their steps in detail in line with their suggestions.
These suggestions were to be presented to ADL.

3.2. The Mobler Cards: Information Cards
The Mobler Cards is a mobile application in which the user answers
multiple-choice questions prepared in an information card format. IMS QTI
standards are used for questions and evaluation. However, xAPI is also used to
enable utilization of learner interactions across other systems.
The application includes practical and statistical screens. When the user
answers a multiple-choice question on the practical screen, this attempt is
recorded and is assigned a score of 1 for a correct answer, 0.5 for a partially
correct answer and 0 for an incorrect answer. The statistical screen presents
the metrics derived from recorded data based on learning experiences. These
metrics provide the number of questions answered, number of questions
answered correctly, average score and average speed. Moreover, two success
criteria to increase the effective utilization of the application award the user
with badges when met. The first badge is awarded when all recorded questions
in the class are answered and the other when 100 questions are answered
within 24 hours. Completion of the success criteria is determined using the
recorded learning experience data.
The questions are presented to the user in a half-random fashion based on
weighted metrics calculated from previous answers. The primary reason
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behind this is to show questions that have been answered incorrectly to the
user more frequently (Glahn, 2013).
The Mobler Cards is a mobile application that supports the learning
process using learning analytics based on learning interaction data.
Furthermore, the primary aim of the developers is creation of a blended and
online learning setting integrated into the current learning system based on
xAPI (Glahn, 2013; Glahn, Gruber, & Tartakovski, 2015).

3.3. The Countrix Game: An Educational Game
Serrano-Laguna et al. (2017) pointed out that learner interactions have an
important place among educational game components and that data from an
interactive game is a beneficial resource for learning analytics. In the light of
this, they conducted a study on the structure of interaction data using xAPI in
the educational mobile game, Countrix, which they considered to exemplify
the use of xAPI in educational applications.
The study first looked at available games and interaction types.
Subsequently, current standards were examined and xAPI was determined to
be appropriate for creation of rich statements by examining meaningful xAPI
components. At this stage, the user was defined as the actor and
Internationalized Resource Identifiers (IRIs) were used as verbs and objects
(http://xapi.e-ucm.es/vocab/seriousgames). However, the study suggested
that this list was insufficient for game interactions and that options such as
skipping and selection should be added. This indicates that the action
dictionary still requires further development. Additionally, they reported that
important sections include the mandatory parts within the context of games
and the non-compulsory results section, and it is beneficial to define extension
components in order to define objects. The examples of extensions
determined within the scope of Countrix applications are explained in Table 1.
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Table 1. Extensions defined for the educational game profile

Name of
Extension

IRI of Extension

Definition

Currency

https://w3id.org/xapi/
seriousgames/extensi
ons/currency

The variable showing the number
and spendable currency unit in a
game: coin, ring, diamond, dollar,
etc.

Health

https://w3id.org/xapi/
seriousgames/extensi
ons/health

The decimal fraction identifying the
remaining health status in a given
activity

As seen above, the xAPI statement structure is one that exhibits metadata.
For interoperability, detailed explanation of which words are used for the verb
and their particular meanings is crucial. In studies that have been examined,
this transaction step was detailed, verb definitions were given and noncompulsory results and extensions were also provided in order to form a richer
statement structure. The components used here would change depending on
the aim that was determined.

4. CONCLUSION
The opportunities technology provides for learning and teaching grow in
accordance with development of technology. One of these opportunities is
tracking rich learning experiences. As previous data standards were rather
limited due to proliferation of different educational technologies, the xAPI/Tin
Can/experience API were established in order to enable communication
between systems. As such, numerous e-learning content preparation software
and learning management systems have begun to use xAPI (Tin Can, 2017e).
Subsequently, an appropriate foundation has been laid for the use of mobile
applications with each other and other systems (Benedek, 2015). This process,
in turn, enables teachers to observe data on what students are doing
throughout the learning process in a single format (Tin Can, 2017f). However,
this structure targeting data necessitates studies concerning how these data
will be used and which needs it will meet (Manso-Vázquez, Caeiro-Rodríguez,
& Llamas-Nistal, 2015). Careful planning of this process will enable greater
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access to beneficial data. From this point of view, this chapter has provided
three examples of implementation of data gathering.
The first study example provided a suggestion for an application profile for
applications supporting self-monitoring strategies from self-regulation
components. The Mobler Cards application, on the other hand, indicates the
types of learning interactions kept within a question-based application and
shows how these are used within the context of learning analytics. In the final
example, it was briefly summarized how xAPI is integrated into a game within
the scope of the Countrix educational game. It was observed that learner
interactions were different in each example and thus they were used for
different purposes. It was also noted in the research examined for this study
that only one (xAPI-SRL) contained specialists in the field of pedagogy. When
these processes are examined from the perspective of teachers, instructional
designers and developers, the suggestions that were made were largely aimed
at instructional designers and developers and the outlined suggestions were
very general. Based on this, it should be mentioned that more detailed studies
are needed to establish guidelines and determine the kind of knowledge and
skills teachers need in this process. When determining these information and
skills, it will be beneficial for teachers and learners to determine appropriate
mobile applications and explain how data sets will be interpreted when using
such systems.

234

Various Aspects of ICT Integration in Education

Fatma Bayrak – Melanie Tomaschko

235

REFERENCES
ADL (2017). xAPI Specification.Retrieved from: https://github.com/adlnet/xAPISpec/blob/master/xAPI-About.md.
Aşkar, P. (2016). Eğitimde teknoloji, ölçme ve öğrenme analitiği. Işıl Ünal &
Yasemin Koçak Usluel (Ed.), Eğitim Bilimleri Yazıları (s. 235-249) içinde.
Ankara: Gazi Kitapevi
Berg, A., Scheffel, M., Drachsler, H., Ternier, S., & Specht, M. (2016, April). The
Dutch xAPI experience: xAPI Recipes. Poster presented at the 6.
International Conference on Learning Analytics and Knowledge (LAK’16),
Edinburgh, United Kingdom. Retrieved from:
http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/7528/1/LAK16Poster_xAPI.pdf
Benedek, A. (2015). MindTheGapp™ Between standards and practice of mobile
learning experience design. Internatıonal Journal On Advances In
Educatıon Research, 2(1), 14-36.
Bennett, S. J., Maton, K. A., & Kervin, L. K. (2008). The 'digital natives' debate: a
critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology,
39(5), 775-786.
Betts, B. & Smith, R. (2016). The learning technology manager’s guide to xAPI.
Retrieved
from:
https://www.ht2labs.com/resources/the-learningtechnology-managers-guide-to-the-xapi/
Clayphan, R. & Guenther, R. (2004). Library application profile. Retrieved from:
http://www.dublincore.org/documents/2004/09/10/library-applicationprofile/
Cooper, A. (2014) Learning Analytics Interoperability – The Big Picture in Brief,
Cetis, Bolton. Retrieved from: http://laceproject.eu/publications/briefing01.pdf
Drachsler, H. & Kalz, M. (2016). The MOOC and learning analytics innovation
cycle (MOLAC): a reflective summary of ongoing research and its
challenges. Journal of Computer Assisted Learning, 32(3), 281-290.
http://doi.org/ 10.1111/jcal.12135
Eradze, M., Jesús Rodríguez-Triana, M., & Laanpere, M. (2017, March). How to
Aggregate Lesson Observation Data into Learning Analytics Datasets?.
Paper presented at the 7th International Learning Analytics and

236

Various Aspects of ICT Integration in Education
Knowledge Conference, Vancouver, BC, Canada. Retrieved from:
http://ceur-ws.org/Vol-1828/paper-11.pdf

Gaved, M., Kukulska-Hulme, A., Jones, A., Scanlon, E., Dunwell, I., Lameras, P.,
& Akiki, O. (2013). Creating coherent incidental learning journeys on
mobile devices through feedback and progress indicators. Paper presented
at the 12th World Conference on Mobile and Contextual Learning [mLearn
2013]),Qatar.Retrieved from:
http://www.qscience.com/doi/pdf/10.5339/qproc.2013.mlearn.13
Glahn, C. (2013, September). Using the adl experience api for mobile learning,
sensing, informing, encouraging, orchestrating. Paper presented at 2013
Seventh International Conference on Next Generation Mobile Apps,
Services
and
Technologies.
Retrieved
from:
IEEE.
http://ieeexplore.ieee.org/document/6658136/
Glahn, C., Gruber, M. R., & Tartakovski, O. (2015). Beyond Delivery Modes and
Apps: A Case Study on Mobile Blended Learning in Higher Education.
Proceedings of Design for Teaching and Learning in a Networked World,
127-140.Retrieved from:
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-24258-3_10
Griffiths, D. & Hoel, T. (2016). Comparing xAPI and Caliper. Learning Analytics
Review 7. Retrieved from: http://www.laceproject.eu/learning-analyticsreview/files/2016/08/LACE-review07_xapi-caliper.pdf
Hoel, T. & Cooper, A. (2015). Standards to support learning analytics, 2015.
Retrieved from: http://www.laceproject.eu/wp
content/uploads/2016/01/1-Standards-Bodies-Roundup-2015.pdf
Johnson, L., Adams, S., & Cummins, M. (2012a). The NMC horizon report: 2012
higher education edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.
Johnson, L., Adams, S., & Cummins, M. (2012b). NMC horizon report: 2012 K-12
edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.
Kevan, J. M. & Ryan, P. R. (2016). Experience API: Flexible, decentralized and
activity-centric data collection. Technology, Knowledge and Learning,
21(1), 143-149. https://doi.org/10.1007/s10758-015-9260-x
Manso-Vázquez, M., Caeiro-Rodríguez, M., & Llamas-Nistal, M. (2015,
October). xAPI-SRL: Uses of an application profile for self-regulated

Fatma Bayrak – Melanie Tomaschko

237

learning based on the analysis of learning strategies. Paper presented
Frontiers in Education Conference (FIE). 10.1109/FIE.2015.7344049
Melhuish, K. & Falloon, G. (2010). Looking to the future: M-learning with the
iPad. Computers in New Zealand Schools: Learning, Leading, Technology,
22(3). Retrieved from:
https://pdfs.semanticscholar.org/d39f/01e4fbedfc47c0884cc3395387029
89db676.pdf?_ga=2.34715177.947642811.15020446421575337783.1502044642
Monroy, C., Rangel, V. S., & Whitaker, R. (2014). A strategy for incorporating
learning analytics into the design and evaluation of a K–12 science
curriculum. Journal of Learning Analytics, 1(2), 94‐125.
Sarshar, P. (2016). On the potential of emerging learning technology standards
and specifications to enhance learning experience (Master's thesis,
Universitetet i Agder; University of Agder).
Sclater, N. (2017). Learning analytics explained. Taylor & Francis.
Serrano-Laguna, Á., Martínez-Ortiz, I., Haag, J., Regan, D., Johnson, A., &
Fernández-Manjón, B. (2017). Applying standards to systematize learning
analytics in serious games. Computer Standards & Interfaces, 50, 116-123.
STATISTA (2017). Number of apps available in leading app stores as of March
2017. Retrieved from:
https://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-inleading-app-stores/
Tabuenca, B., Kalz, M., Drachsler, H., & Specht, M. (2015). Time will tell: The
role of mobile learning analytics in self-regulated learning. Computers &
Education, 89, 53-74.
Tin Can, (2017a). Statement design. Retrieved from:
http://tincanapi.com/statement-design/
Tin Can, (2017b). Overview. Retrieved from http://tincanapi.com/overview/
Tin Can, (2017c). Statement generator.
Retrieved from http://tincanapi.com/statement-generator/
Tin Can, (2017d). Statements.
Retrieved from http://tincanapi.com/statements-101/
Tin Can, (2017e). Who’s using the Tin Can API?. Retrieved from
http://tincanapi.com/adopters/

238

Various Aspects of ICT Integration in Education

Tin Can, (2017f). A teacher’s story. Retrieved from http://tincanapi.com/ateachers-story/
Usluel, Y. K. & Yıldız, B. (2012, Haziran). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
öğrenme öğretme sürecine entegrasyonu: süreçle ilgili kontrol listesinin
geliştirilmesi. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi kongresinde sunulan
bildiri, Niğde Üniversitesi, Niğde.
Erişimadresi:http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pd
f/2256-14_05_2012-14_07_57.pdf
UNESCO (2011). UNESCO Mobile Learning Week Report. Retrieved from
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ICT/pdf/UNESCO
%20MLW%20report%20final%2019jan.pdf.

Fatma Bayrak – Melanie Tomaschko

239

Mobil Uygulamaların Öğrenme Öğretme Sürecine
Entegrasyonu: Öğrenme Deneyim Verileri Yaklaşımı
Fatma BAYRAK1, Melanie TOMASCHKO2
Özet: Mobil teknolojilerin taşınabilir özelliği, öğretme ve öğretim
sürecinde bu teknolojilerin istenilen zaman ve istenilen yerde kullanılmasını
sağlamaktadır. Öte yandan mobil araçlarda kullanılabilecek uygulama sayısı da
gün geçtikçe artmaktadır. Buna bağlı olarak öğrenen ve öğretmenler farklı
mobil uygulamaları süreç içinde kullanabilmektedir. Bu durum beraberinde
sistemlerin birbiri ile konuşması gerekliliğini ortaya çıkarmış, bunun sonucunda
öğrenenlerin dijital ayak izlerine yönelik üstveriler (metadata) belirlenmeye
başlamıştır. Bunlardan biri xAPI (Experience Application Programming
Interfaces) öğrenme deneyimi deyim yapısıdır. Bu çalışmada xAPI'nin ne olduğu
açıklanarak, mobil uygulamalardaki öğrenen etkileşimlerinin öğrenme
süreçlerinde nasıl kullanıldığına yönelik örnekler verilecektir. Böylece öğrenen
etkileşimleri üzerinden mobil uygulamaların, öğrenme ve öğretme ortamlarına
entegrasyonu kapsamında verinin önemi ve nasıl kullanılabileceği örnekler
üzerinden açık hale getirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler:
Deneyimleri, xAPI
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1. GİRİŞ
Mobil teknolojilerin taşınabilir özelliği ile istenilen zaman ve istenilen
yerde öğrenme ve öğretmeye destek olması (Melhuish ve Falloon, 2010;
UNESCO, 2011), son dönemlerde bu teknolojilerin eğitim sistemine
entegrasyonu üzerine olan çalışmaları arttırmıştır. Benzer şekilde 2012 yılında
yayınlanan Yeni Medya Konsorsiyumu Ufuk Raporunda (The New Media
Consortium Horizon Report) hem K12 hem de yüksek öğretim kurumları için
mobil uygulama ve öğrenmelerin yakın gelecekte yaygınlaşacağının beklendiği
ifade edilmiştir (Johnson, Adams ve Cummins, 2012a, 2012b). Bunun temel
nedeni günümüzde mobil teknolojilerin bütün insanlar için günlük hayatın
önemli bir parçası haline gelmiş (Melhuish ve Falloon, 2010) ve insanların
iletişim, öğrenme, eğlence için bu teknolojileri kullanılıyor olmasıdır (Bennett,
Maton ve Kervin, 2008). Bununla ilgili olarak 12 yaş sonrası bireylerin
kendilerine ait akıllı telefonu olduğu, 8 yaş altı çocukların da bir mobil telefon
ile ortalama 43 dakika zaman geçirdikleri belirtilmiştir (Johnson, Adams ve
Cummins, 2012b).
Bir diğer taraftan da mobil araçlarda kullanılabilecek uygulama sayısı gün
geçtikçe artmaktadır. Mayıs 2017 tarihinde Android kullanıcılarına yönelik 2.8
milyon uygulamanın, iOS kullanıcılarına yönelik de 2.2 milyon uygulamanın ilgili
mağazalarda bulunduğu raporlanmıştır (Statista, 2017). Bu uygulamalar
kategorilerine göre sıralandığında eğitim kapsamında yayınlanan uygulama
sayısı, Apple Store'da 3. sırada, Google Play'de ise birinci sırada olduğu
görülmektedir. Uygulamaların çoğu ya ücretsiz ya da çok düşük bir ücretle
indirilebilindiği için bireyler kendi kişisel öğrenme araçlarını ve kaynaklarını
rahatlıkla oluşturabilmektedir. Bundan dolayı bir çok ülke, öğrencilerine laptop,
tablet ve akıllı telefon sağlayan projeler yürütmektedir.
Öğrenme öğretme sürecine teknoloji entegrasyonu konusundaki
araştırmalar incelendiğinde çalışmalarda öncelikle entegrasyon sürecinin
engellerine odaklanıldığı ve bu engeller içinde teknolojiye erişim ve öğretmen
faktörlerinin ağırlıklı biçimde yer aldığı görülmektedir. Ancak bu engeller aşılıp
da, erişim sağlandığında da öğrenme öğretme sürecine teknoloji
entegrasyonunun beklentileri karşılamadığına ilişkin araştırma bulguları dikkati
çekmektedir. Bu noktada teknolojilerin entegrasyon sürecinde öğrenenlerin
ders içinde ve ders dışında, BIT ile olan öğrenme etkileşimlerinin de önemli
olduğu (Usluel ve Yıldız, 2012) ve bu etkileşim verilerinin öğrenme ve öğretme
sürecine destek olacak bilgiler üreteceği ön plana çıkmıştır. Gelişen teknolojiler
ile öğrenen etkileşim verilerinin kaydı oldukça kolaylaşmıştır (Monroy, Rangel
ve Whitaker, 2014). Bu sayede mobil uygulamalar da öğrenen etkileşim
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verilerini saklayarak, öğrenmenin kontrol edilmesi, hızlı dönüt mekanizması
oluşturma (Gaved ve diğerleri 2013; Unesco, 2011; Tabuenca, Kalz, Drachsler
ve Specht, 2015) veya öz-yönelimli öğrenmeye destek vermeye (Unesco, 2011)
yönelik bilgi üreterek sürece destek verebilmektedir.

Şekil 1. Mobil uygulamalarda öğrenen etkileşim verilerinin saklanması ve kullanım amaçları
a

(Gaved, vd., 2013; Unesco, 2011; Tabuenca, Kalz, Drachsler ve Specht,
2015), b (Unesco, 2011)
Şekil 1.’de görüldüğü üzere dönüt ve destek mekanizmasının yapılanması
için mobil uygulamalarının öğrenenlerin etkileşim verilerini kendi içinde kayıt
altına almasının yanında farklı sistemlere (Öğrenme Yönetim sistemleri, mobil
uygulamalar etc.) veri gönderme veya dış sistem verilerini alması (Benedek,
2015; Glahn, 2013; Sarshar, 2016) gündeme gelmiştir. Ancak dış bir sisteme
veri gönderme ve alma süreci sistemlerin birbiri ile konuşması gerekliliğini
ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak farklı kurumlar öğrenenlerin dijital
ortamda bıraktıkları ayak izlerinin kayıt altına almak ve kayıt altına alınan bu
verilerin diğer sistemlerde kullanılmasını sağlamak için üstveriler (metadata)
belirlemiştir. xAPI ve IMS Caliper bu amaçla ortaya konan standartlardır
(Drachsler ve Kalz, 2016; Griffiths ve Hoel, 2016). Bu standartlar sayesinde
öğrenme etkileşimlerinin veri formatı tanımlanmıştır. Veri formatının
belirlenmesindeki amaç sadece veriyi toplamak değil, farklı sistemlerden gelen
veriden anlamlı bilgiler üretme ihtiyacı olduğu söylenebilir. Elde edilen verilerin
otomatikleşmesi sayesinde, öğrencileri daha iyi tanıma ve öğrencilerin kendini
daha iyi tanıması konusunda yol gösterici nitelikte bilgiler üretilebileceği
söylenebilir (Aşkar, 2016, s. 236). Bununla birlikte, bu veri yapılarının öğrenme
senaryolarında nasıl kullanılacağı tartışılmaktadır (Berg, Mol, Kismihók ve
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Sclater, 2016). Buradan hareketle ilerleyen başlıklarda xAPI'nin ne olduğu
açıklanarak, öğrenen etkileşimlerinin mobil uygulamaların öğrenme
süreçlerinde nasıl kullanıldığına yönelik örnekler verilmiştir.

2. ÖĞRENME DENEYİMLERİ VE XAPI
Sistemlerin birbiri ile konuşması gerekliliği yeni bir konu değildir. Buna
yönelik farklı standartlar uzun zamandır çalışılmaktadır. Ancak mobil
teknolojilerin yaygınlaşması ile var olan standartların yeterli olmadığı görülmüş
ve hem oyunlar, arttırılmış gerçeklik, sosyal medya ... vb. hem de mobil dünya
için standartların yeniden şekillendirilmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır
(Benedek, 2015; Griffiths ve Hoel, 2016; Hoel ve Cooper, 2015). Buradan
hareketle daha önce SCORM standartları üzerine çalışan Advanced Distributed
Learning (ADL), SCORM’un yeni jenerasyonu olarak da adlandırılan xAPI üzerine
çalışmaya başlamıştır. Benzer şekilde soru ve test standartları (Question and
Test Interoperability - QTI) üzerine çalışan IMS Global Learning Consortium da
Caliper ismini verdiği standartları oluşturmaya başlamıştır. Ancak Caliper bu
topluluğa üye olan toplulukların kullandığı kapalı bir standart kümesidir
(Griffiths ve Hoel, 2016) ve xAPI’ye göre daha kapalı bir yapıdır. Bununla ilgili
olarak her bir öğrenme sistemi ve sürecinin kendine özgü olduğunu ifade
edilerek xAPI’nin esnek ve açık yapısı sayesinde öğrenme etkileşim verilerinin
kaydı ve kontrolünün daha kolay yapılacağı belirtilmektedir (Griffiths ve Hoel,
2016). Şuan bir çok içerik geliştirme yazılımı ve öğrenme yönetim sistemi
öğrenen etkileşim verilerini xAPI deyim yapısına uyarlamıştır (Tin Can Api,
2017e). Buradan yola çıkarak bu kitap bölümde xAPI üzerinden öğrenme
deneyimlerinin nasıl yapılandırıldığı ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

2.1. Mimari (Framework)
xAPI yapısı üç bileşenden oluşmaktadır (Şekil 2). İlk bileşen öğrenme
etkinliklerinin gerçekleştiği uygulamalar veya sistemler olan etkinlik
sağlayıcılardır (Activity Providers) (Betts ve Smith, 2016). Etkinlik sağlayıcılar bu
öğrenme olaylarını kayıt altına alarak xAPI formatına göre bir dönüştürür (Betts
ve Smith, 2016). Bütün bu öğrenme bilgileri, Öğrenme Kayıt Deposuna (ÖKD)
(Learning Record Store - LRS) gönderilmektedir (Tin Can, 2017b). Öğrenme
Kayıt Depoları Etkinlik Sağlayıcıların göndermiş olduğu girdileri kayıt altına alan
veri tabanlarıdır (Betts ve Smith, 2016). Ayrıca alınan verinin xAPI
özelleşmesine uygun olup olmadığı da bu veritabanı tarafından kontrol
edilmektedir (Betts ve Smith, 2016). Birçok öğrenme kayıtları bir öğrenme
yönetim sistemi içinde kayıt altına alınabilmektedir (Griffiths ve Hoel, 2016).
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Ancak daha önce de ifade edildiği gibi, öğrenme sadece öğrenme yönetim
sistemlerinde değil; farklı mobil uygulamalarda ve web sitelerinde de
gerçekleşebilir. Sistemin dışında tutulan Öğrenme Kayıt Depoları sayesinde
teknoloji destekli öğrenme ortamlarında gerçekleşen öğrenme deneyimlerinin
kayıt altına alınabilmesi mümkündür (Griffiths ve Hoel, 2016).

Şekil 2. xAPI Mimarisi

Farklı Etkinlik Tüketicileri (Activity Consumers) öğrenme etkinlik verilerine
erişebilir ve öğrenme deneyimlerini modifiye etmek için bu verileri kullanabilir
(Betts ve Smith, 2016). Etkinlik Tüketicileri genellikle öğrenme yönetim
sistemleri, analitik programları ve diğer öğrenme kayıt depoları gibi diğer
sistemler veya uygulamalardır (Betts ve Smith, 2016). Bir sonraki bölümde
öğrenme olaylarına yönelik deyim yapısı açıklanacaktır.

2.2. Deyimler (Statements)
xAPI tarafından öğrenme deneyimlerini kayıt altına almak için tanımlanan
ana yapılar deyim (Statement) olarak isimlendirilmektedir (Tin Can, 2017a). Bu
deyimler daha önce belirtilmiş olan yapılar arasında iletişimi kolaylaştırmak için
(ADL, 2017); “Someone (actor) did (verb) something (object)“ şeklinde
tanımlanmıştır (Tin Can, 2017b). Genellikle deyimler JSON (JavaScript Object
Notation) kullanılarak ayrıştırılırlar. Ayrıca Tin Can (2017c) tarafından otomatik
olarak JSON deyimleri üretmek için çevrimiçi bir araç sağlanmıştır. Bu aracı
kullanarak kendi JSON formatında deyimlerinizin oluşturabilirsiniz.
Her bir deyim üç zorunlu bileşenden oluşmaktadır: aktör “actor”, eylem
“verb”
ve
nesne
“object”.
“James
completed
http://adlnet.gov/expapi/activities/example1” bu deyime yönelik basit bir
örnektir. Bu senaryoda James Örnek 1 (example1) nesnesini tamamlayan
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(completed) aktördür. Bahsedilen senaryodaki deyimin JSON formatı aşağıda
gösterilmektedir:
{
"actor": {
"mbox": "mailto:james@example.com",
"name": "James Smith",
"objectType": "Agent"
},
"verb": {
"id": "http://adlnet.gov/expapi/verbs/completed",
"display": { "en-US": "completed" }
},
"object": {
"id": "http://adlnet.gov/expapi/activities/example1",
"objectType": "Activity"
}
}
Aktör, Eylem ve Nesnenin kapsadığı temel ifadelerin anlamını genişletmek
için xAPI deyimlerinde, Bağlam, Sonuç veya Uzantı gibi ek nitelikler ekleyerek
deyimler zenginleştirilebilir (Betts ve Smith, 2016). Bir sonraki bölümde xAPI
deyimlerinin yapısı ve özelliklerine daha yakından bakılacaktır.

2.2.1. Aktör (Actor)
Aktör kullanıcıyı tanımlamak için kullanılır. Bir diğer ifadeyle eylemi
gerçekleştiren kullanıcıdır (ADL, 2017). Aktör bireysel olabildiği gibi, grup olarak
da tanımlanabilmektedir (ADL, 2017). Her bir aktör benzersiz şekilde
tanımlanmasının sağlanması gerekmektedir (ADL, 2017). Bu amaçla xAPI aktörü
tanımlamak için e-posta adresi, kullanıcı hesabı veya herhangi bir benzersiz
ID’nin (URI olarak belirtilen) kullanılabileceğini önerilmektedir (ADL, 2017).

2.2.2. Eylem (Verb)
Eylemler, bir öğrenme deneyimi sırasında aktör tarafından gerçekleştirilen
eylemi tanımlamak için kullanılır (ADL, 2017). Bir deyim içinde eylemi
tanımlamak için, IRI (Uluslararası Kaynak Tanımlayıcı) biçiminde bir kimlik
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kullanılır (ADL, 2017). Ayrıca IRI’nin haricinde insanların eylem ifadesini
görebilmesi için gösteriminin (display) tanımlanması önerilmektedir (ADL,
2017). Bu sayede aynı zamanda aynı eylem sözcüğünün birden fazla dil için
tanımlaması yapılabilir (ADL, 2017).

2.2.3. Nesne (Object)
Nesne, aktörden etkilenen şeydir. Tipik olarak, nesne bir etkinlik
olabileceği gibi diğer bir aktör veya deyim olabilir (ADL, 2017).

2.2.4. Bağlam (Context)
İsteğe bağlı olan Bağlam özelliğinin kullanılması deyimlere bağlamsal
bilgilerin eklenmesini sağlamaktadır (Tin Can, 2017d). Öğretmen bilgisi de bu
kapsamda deyimlere eklenebilir. Buna yönelik aşağıda JSON formatı verilen
deyim
şu
şekildedir
“James
completed
http://adlnet.gov/expapi/activities/example1 under the instruction of David”
(James David’in yürüttüğü eğitim altında bulunan örnek1’i tamamladı ).

{
"actor": {
"mbox": "mailto:james@example.com",
"name": "James Smith",
"objectType": "Agent"
},
"verb": {
"id": "http://adlnet.gov/expapi/verbs/completed",
"display": { "en-US": "completed" }
},
"object": {
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"id": "http://adlnet.gov/expapi/activities/example1",
"objectType": "Activity"
},
"context": {
"instructor": {
"name": "David Teacher",
"mbox": "mailto:david@example.com"
}
}
}

2.2.5. Sonuç (Result)
Sonuç özelliği, bir değerlendirme sonucu gibi öğrenme deneyimlerinin
çıktılarının sunulduğu kısımdır (Betts ve Smith, 2016; ADL, 2017). Bilgiler skor,
başarı, tamamlama gibi ek paramatrelerle genişletilebilir (ADL, 2017).

2.2.6. Uzantı (Extension)
Deyimler, uzantı özelliği ile isteğe bağlı bilgilerin eklenmesi ile genişletilme
olanağına sahiptir (Tin Can, 2017d). Bu durum toplanacak öğrenme deneyim
verisi açısından birçok esneklik sağlamaktadır.
Yukarıda belirtilmiş olan veri yapısının tanımlanmış olması ile Öğrenme
Kayıt Depolarına dijital etkileşimler dışında da veriler kaydedilebilinmesini
sağlamaktadır. Örneğin Eradze, Jesús Rodríguez-Triana ve Laanpere (2017),
xAPI yapısı sayesinde dijital olmayan gözlem verilerinin de kaydedilerek
kullanılabileceğini göstermişlerdir. Ancak xAPI deyimleri tek başına bir anlam
ifade etmemektedir. Bu ifadelerin, etkinlikler, deneyimler ve öğrenme
hedefleri doğrultusunda ilişkilerinin ayrıca çalışılması gerekmektedir (Cooper,
2014; Kevan ve Ryan, 2016). Buna yönelik olarak bir sonraki başlıkta xAPI temel
alınarak oluşturulmuş mobil uygulama örnekleri tanıtılmıştır.

3. UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Bu bölümde üç çalışma örneği açıklanmıştır. Çalışmalardan ikisi geliştirilmiş
ve indirilebilecek uygulama örneklerinin xAPI yapısını açıklarken, bir tanesi öz-
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düzenlemenin desteklemesine yönelik geliştirilecek uygulamalara yönelik bir
model önerisidir. İlgili başlıklarda çalışmalar özetlenmiştir.

3.1. xAPI-SRL: Uygulama profil önerisi
Manso-Vázquez, Caeiro-Rodríguez ve Llamas-Nistal (2015) öğrenenlerin
öz-düzenleme süreçlerinin desteklenmesi önemli olduğunu; ancak var olan
sistemlerin öğrenenlerin öz-düzenlemelerini destekleyecek öz-izleme (selfmonitoring) stratejisini yeteri kadar desteklemediğini belirtmişlerdir. Bunun bir
nedeni olarak öğrenenlerin farklı amaçlar doğrultusunda farklı mobil
uygulamalar ve sistemler kullanması olduğu ifade edilmiştir. Buradan yola
çıkarak öğrenenlerin e-öğrenme sistemlerinde öz-izlemelerini desteklemeye
yönelik xAPI’ye dayanan uygulama profili (application profile) için bir öneri
geliştirmişlerdir. Uygulama profili, geliştiriciler tarafından verilerin optimize
edilmesi sonucu ortaya konulan şemalar olarak tanımlanmaktadır (Clayphan ve
Guenther, 2004).
Çalışma kapsamında pedagoji alanında uzman kişilerle öz düzenleme
öğrenme eylemleri üzerine ayrıntılı incelemeler yapılarak, öğrenenlerin özizlemelerinin nasıl desteklenebileceği üzerine bir planlama yapılmıştır. Daha
sonra aşağıdaki işlem adımları izlenmiştir.
1. Her bir eylem için en uygun eylem ve etkinlik türünün seçilmesi
(selected the most appropriate verbs, activity types, etc. for each
action)
2. Stratejiden türetilen verilerin kayıt altına alınması için en uygun
alanların belirlenmesi (selected the most appropriate fields to record
the strategy derived data)
3. İhtiyaç dahilinde yeni eylemlerin tanımlanması (extended xAPI with
new verbs, activity types, extensions, etc. to record actions that were
not represented in xAPI Registry)
4. İlgili verilerin seçilmesi (Selected the data)
5. Veriler seçildikten sonra karşılaştırmalı denklemler kullanılarak
öğrenenlerin öz-izleme süreçlerini desteklemek üzere bir arayüz
tasarlanmıştır.
Manso-Vázquez, Caeiro-Rodríguez ve Llamas-Nistal (2015) önerileri
dahilinde süreçlerini ayrıntılı olarak açıklamış; bu önerilerini ADL'e
sunacaklarını belirtmişlerdir. Bu çalışma hazırlanırken süreç ile ilgili bir bilgiye
ulaşılmamıştır.
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3.2. The Mobler Cards: Bilgi Kartları
The Mobler Cards kullanıcının bilgi kartları şeklinde hazırlanmış sorulara
(çoktan çok seçmeli) cevap verebildiği mobil bir uygulamadır. Uygulama
kapsamında sorular kullanıldığı için, sorular ve değerlendirme için belirlenmiş
olan IMS QTI standardının kullanılmakta olduğu belirtilmiştir. Ancak öğrenen
etkileşimlerinin diğer sistemlerde de kullanılabilmesi için xAPI'nin kullanıldığı
ifade edilmiştir.
Uygulama kapsamında pratik ve istatistik ekranları bulunmaktadır. Pratik
ekranında kullanıcı uygulama kapsamında çoktan çok seçmeli soruya cevap
verdiğinde, girişimde bulundu eylemi (attempt) kayıt altına alınmakta; eğer
cevabı doğru ise 1, kısmen doğru ise 0.5, yanlış ise 0 puan almaktadır. Alınan
puan sonuç (result) elementinde tutulmaktadır ve kullanıcıya dönüt olarak
verilmektedir. İstatistik ekranında ise, kayıt altına alınan verilerden (öğrenme
deneyimleri) yararlanılarak hesaplanmış olan metrikler sunulmaktadır. Bunlar
kaç sorunun cevaplandığı, ortalama puan, kaç soruya doğru cevap verildiği,
ortalama hız metrikleridir. Ayrıca uygulamanın etkin kullanımını arttırmak için
iki başarı ölçütü belirlenmiş ve bu ölçütler yerine getirildiğinde kullanıcıya
rozetler verilmektedir. Bu rozetlerden ilki ders kapsamında kayıtlı olan bütün
sorulara cevap verilmesi, bir diğeri ise 24 saat içinde 100 soruya cevap
verilmesidir. Bu başarı ölçütlerinin sağlanıp sağlanmadığı kayıt altına alınan
öğrenme deneyimleri verisi kullanılarak kontrol edilmektedir.
Uygulama kapsamında sorular kullanıcının daha önceki cevaplarına dayalı
olarak hesaplanmış olan ağırlık metriğine bağlı olarak yarı-rasgele sıralı olarak
kullanıcıya sunulmaktadır. Buradaki temel amacın, kullanıcının yanlış olarak
cevap verdiği soruların kullanıcıya daha sık gösterilmesi olduğu belirtilmektedir
(Glahn, 2013).
Yukarıda tanıtıldığı gibi The Mobler Cards öğrenme etkileşim verilerine
dayalı öğrenme analitiği ile öğrenme sürecinin desteklendiği bir mobil
uygulamadır. Ayrıca bu uygulamayı geliştirenlerin temel amacı, xAPI kullanarak
var olan öğrenme yönetim sistemine entegre edilen karma ve online öğrenme
ortamı oluşturulmasıdır (Glahn, 2013; Glahn, Gruber ve Tartakovski, 2015).

3.3. The Countrix Game: Eğitsel bir oyun
Serrano-Laguna ve diğerleri (2017) öğrenen etkileşimlerinin eğitsel oyun
bileşenleri için önemli bir yeri olduğunu belirterek; etkileşimli bir oyundaki
verilerin öğrenme analitiği için yararlı bir kaynak sağlayacağını ifade
etmişlerdir. Buradan yola çıkarak yaptıkları çalışmada Countrix mobil oyunu
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kapsamında etkileşim verilerini xAPI yapısı kullanılarak nasıl yapılandırıldığı
raporlanmış ve bu eğitsel oyunun xAPI profil uygulama örneği olarak
belirtilmiştir.
Veri yapısını oluştururken ilk aşamada var olan oyunlar ve etkileşim türleri
incelenmiştir. Daha sonra var olan standartlar incelenmiş ve xAPI’nin uygun
olduğuna karar verdikten sonra xAPI anlamsal bileşenlerini inceleyerek zengin
deyimler oluşturmayı planlamışlardır. Bu aşamada oyuncu aktör (actor) olarak
tanımlanmıştır.
Eylem
ve
nesneler
için
http://xapi.eucm.es/vocab/seriousgames sayfasında belirtilen IRI’lerden (Internationalized
Resource Identifiers/Uluslararası Kaynak Tanımlayıcılar) yararlanmışlardır.
Ancak oyun etkileşimleri açısından bu listenin yeterli olmadığını, atlama, seçme
gibi eylemlerin platform oyunları için eklenmesi çalışmada önerilmektedir. Bu
durum eylem sözlüğünün hala geliştirmeye açık olduğunu da göstermektedir.
Ayrıca oyunlar kapsamında zorunlu olan kısımlar ile birlikte zorunlu olmayan
sonuç kısmının önemli olduğu ve nesnelerin anlamlandırılması için uzantı
bileşeninin tanımlanmasının yararlı olduğu belirtilmektedir. Countrix
uygulaması kapsamında belirlenen uzantı örnekleri Tablo 1’deki gibi ifade
etmişlerdir.
Tablo 1. Eğitsel oyun için tanımlanan uzantı örnekleri (Extensions defined for the serious game
profile)

Uzantı Adı

Uzantının IRI’si

Tanım

Para Birimi

https://w3id.org/xapi/
seriousgames/extensi
ons/currency

Bir oyun içerisinde sayı ve
harcanabilir para birimini gösteren
değişken: bozuk para, yüzük, elmas,
dolar ...

Can

https://w3id.org/xapi/
seriousgames/extensi
ons/health

Bir etkinlikteki geri kalan can
durumunu belirtmek için ondalık
sayı

Görüldüğü üzere xAPI deyim yapısı üstverilerin neler olduğunu gösteren
bir yapıdır. Özellikle eylem üstverisi kapsamında kullanılacak kelimelerin ne
olduğu ve ne anlama geldiğinin ayrıntılı olarak açıklanması birlikte çalışılabilirlik
(interoperability) için önemli bir adımdır. İncelenen çalışmalarda da bu işlem
adımının ayrıntılandırıldığı ve eylemlerin tanımlarının raporlandığı
görülmektedir. Ayrıca daha zengin deyim yapısı oluşturmak için zorunlu
olmayan kısımlardan olan sonuç ve uzantı kısmının kullanıldığı her üç çalışmada
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da raporlanmıştır. Belirlenen amaca göre kullanılan bileşenlerin değişiklik
gösterdiği görülmektedir.

4. SONUÇ
Gelişen teknoloji ile, teknolojinin öğrenme ve öğretme için sağladığı
fırsatlar da artmaktadır. Bu fırsatlardan biri de zengin öğrenme deneyimlerinin
kayıt altına alınabilmesidir. Farklı eğitim teknolojilerin yaygınlaşması sonucu var
olan veri standartları sınırlı kalmış ve sistemlerin birbiri ile konuşabilmesi için
xAPI/Tin Can/experinence API standardı oluşturulmuştur. Buna bağlı olarak
birçok e-öğrenme içeriği hazırlama yazılımları ve öğrenme yönetim sistemleri
xAPI’yi kullanmaya başlamışlardır (Tin Can, 2017e). Bu sayede mobil
uygulamaların hem bir arada hem de diğer sistemlerle birlikte kullanılmasının
yolu açılmıştır (Benedek, 2015). Bu süreç beraberinde öğretmenlerin öğrenme
sürecinde öğrencilerinin neler yaptığı ile ilgili veriyi tek bir formatta
görebilmesini de sağlamaktadır (Tin Can, 2017f). Ancak veriye yönelik
oluşturulmuş bu yapı, verinin nasıl kullanılacağına ve hangi ihtiyaçları
karşılayacağına yönelik çalışmaları da beraberinde getirmektedir (MansoVázquez, Caeiro-Rodríguez ve Llamas-Nistal, 2015). Bu sürecin dikkatlice
planlanması yararlı bilgilere ulaşmayı mümkün kılacaktır. Buradan hareketle bu
kitap bölümü kapsamında yol gösterici olması için buna yönelik örnekler
sunulmuştur.
İlk çalışma örneğinde öz-düzenleme bileşenlerinden öz-izleme stratejisinin
desteklemesine yönelik geliştirilecek olarak uygulamalara yönelik bir uygulama
profil önerisi sunulmuştur. Mobler Cards uygulaması kapsamında da soru
temelli bir uygulamada hangi tür öğrenme etkileşimlerinin tutularak, öğrenme
analitiği kapsamında nasıl kullanıldığı gösterilmektedir. Son örnekte ise
Countrix eğitsel oyunu kapsamında xAPI'nin oyuna nasıl entegre edildiği kısaca
özetlenmiştir. Çalışmalar incelendiğinde öğrenen etkileşimlerinin farklı olduğu
ve farklı amaçlarla kullanıldığı görülmektedir. Her bir örnekte ele alınan konu
üzerine etkileşimler belirlenerek xAPI deyimi bileşenleri tanımlanmıştır.
Gerektiğinde zorunlu olmayan alanlar tanımlanarak daha zengin ifadeler
oluşturulmuştur. Bu çalışma kapsamında incelenen araştırmalarda sadece
birisinde (xAPI-SRL) pedagoji alanında uzman kişilerin ekipte olduğu
belirtilmiştir. Öğretmen, öğretim tasarımcısı ve geliştiriciler açısından bu
süreçler incelendiğinde de yapılan önerilerin öğretim tasarımcısı ve
geliştiricilere yönelik yapıldığı; ancak yapılan önerilerin de çok genel olduğu
dikkati çekmektedir. Bu noktadan hareketle sürece yönelik daha ayrıntılı
çalışmalar yapılarak rehberler oluşturulmasına ve bu süreçte öğretmenlerin de
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hangi bilgi ve becerilere ihtiyacı olduğunun belirlenmesine ihtiyaç olduğu
söylenebilir. Bu bilgi ve beceriler belirlenirken öğretmenlerin ve öğrenenlerin
uygun mobil uygulamaları belirlemek ve kullandıklarında ulaştıkları veri
kümelerini nasıl yorumlayacaklarının da açıklanması süreç açısından yararlı
olacaktır.
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Planning Integration of ICT into the Learning and Teaching
Process: Lesson Plans
Filiz MUMCU*
Abstract: In this study, an “ICT integration training" was designed by
integrating an online learning environment into the learning and teaching
process of prospective teachers in order to assist students to find answers for
questions about using "which technology", "why", "where", "how", "when"
and "for whom". It is also aimed to improve the knowledge and skills of
prospective teachers related to ICT integration as well as enabling them to plan
the ICT integration process through the training. As a result of the ICT
integration training designed within this study, the prospective teachers have
developed lesson plans -by aiming at enriching student learning- that integrate
ICT with appropriate learning and teaching methods within the classroom; and
those which are operational and ready to use. The study showed that the
lesson plans developed by the prospective teachers who received training in
ICT integration play an important role in reflecting ICT integration skills on the
manner of teaching by ensuring that the knowledge obtained in pre-service
education is transformed from theory to practice. When the selected ICT
resources and applications in the lesson plans developed by the prospective
teachers and their reasons for choosing them were examined, it was observed
that instructional approaches are shifted towards a student-centered
understanding. Thus, the expressions related to the concept of “facilitating and
enriching learning" have constituted a significant part of the reasons why the
prospective teachers integrate ICT into the learning and teaching process.
Keywords: teacher education, ICT integration training, lesson plans, 5W1H
integration model
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1. INTRODUCTION
Studies which examined the presence of Information and Communication
Technologies (ICT) in the educational process in the early 2000s and focused
mainly on teachers' use of ICT have been a trigger for the studies on "ICT
integration”. In these pioneering studies that aimed to describe the present
situation; it was determined that despite investment and political support,
teachers mostly use ICT for personal and managerial purposes and are not able
to reflect the knowledge and skills related to ICT onto their instructional use
(Harris, Mishra and Koehler, 2009; Sung and Lesgold, 2007; Balanskat, Blamire
and Kefala, 2006). This situation revealed that despite the potential of ICT to
enrich and support student learning, the hardware tools such as computers,
printers, whiteboards, Internet connections placed in classrooms alone are not
able to make the expected transformation in education. It is clear that merely
the existence of ICT does not guarantee that it will be used effectively in the
learning and teaching process. Integration of ICT into learning and teaching is a
multidimensional and complex process that includes many variables such as
the education system, schools, principals and teachers.
When integration of ICT into the learning and teaching process is
considered on the macro, intermediate and micro levels (Hew and Brush,
2007; Riley, 2007; Wang and Woo, 2007), it is seen that the macro and
intermediate levels mainly cover the issues that need to be addressed for ICT
integration mostly in the context of global education trends and national ICT
policies (Koh, Chai, Benjamin and Hong, 2015), while the micro level ICT
integration covers the issues on a course level, that is to say, teachers’
utilization of ICT for instructional purposes effectively. While the policies
developed for ICT determine the way the school should follow in terms of ICT
integration and investment and support that will be made in this framework,
the effective use of ICT in courses depends predominantly on teachers'
endeavors. What is expected from teachers in terms of integration of ICT into
the learning and teaching process is to use ICT resources and practices
effectively in classrooms and have skills related to these in order to enrich
student learning (Angeli and Valanides, 2009; Gill and Dalgarno, 2008; Martin
and Vallance, 2008; Dawson, Forster and Reid, 2006).
Studies that examine the question of why teachers are not able to use ICT
for instructional purposes emphasize that factors such as the accessibility of
ICT resources and applications, technical support, inadequate budget, lack of
ICT support in the instructional program and knowledge and skill gap of
teachers are important barriers in terms of ICT integration, and even if these
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barriers are eliminated, there is still a need for change in teachers' pedagogic
beliefs and behaviors, which is the most important issue in terms of use of ICT
in education (Ertmer, Ottenbreit-Leftwich, Sadik, Sendurur and Sendurur,
2012; Chen, 2010; Choy, Wong and Gao, 2009; Holden, Ozok and Rada, 2008;
Mueller, Wood, Willoughby, Ross and Specht, 2008; Hew and Brush, 2007;
Usluel, Mumcu and Demiraslan, 2007; Balanskat, Blamire and Kefala, 2006). It
has been thought that, while the acquisition of knowledge and skills about ICT
applications and resources is not sufficient for teachers to integrate ICT into
the learning and teaching process, the pre-service education that prepares
teachers for this profession had not produced sufficient development for
teachers in terms of improving ICT integration (Tondeur, Braak, Sang, Voogt,
Fisser and Ottenbreit-Leftwich, 2011; Chen, 2010; Archambault and Crippen,
2009; Ertmer et al., 2003). Most ICT-related courses in teacher education
programs do not support development of skills necessary for designing a
course that involves ICT integration in practice when teachers start practicing
their profession, although they provide opportunities for prospective teachers
to learn and implement technological skills (So and Kim, 2009). It should be
emphasized that, it is important for teachers -who play a key role in the ICT
integration process- to receive ICT integration training in order to develop their
educational approaches to ICT and knowledge and skills related to ICT
integration (Gill and Dalgarno, 2008; Wozney, Venkatesh and Abrami, 2006). It
was found in a study conducted with a group of 60 prospective teachers who
participated in a training on the subject integration of ICT into the teachinglearning process that, the concerns and conditions that teachers had stated
about use of ICT in education at the beginning of the training were eliminated
at the end of the training. Additionally, it was determined that the intention to
use ICT for educational purposes is shifting from a teacher-centered
understanding to a student-centered understanding, and there is a change
based on students’ learning in beliefs about ICT use in education (Mumcu,
2017).
If the situation is summarized in the light of these data, it is possible to say
that teachers’ integration of ICT into the learning and teaching process; (i)
depends on receiving training on this subject, (ii) but it is necessary to focus on
teacher education first, and (iii) teachers should be provided with knowledge
and skills which enable them to integrate content, pedagogy and technology;
yet they are mostly provided with knowledge and skills related to ICT (Mumcu,
2017; Kim, Kim, Lee, Spector and DeMeester, 2013; Tondeur et al., 2012; Gill
and Dalgarno, 2008; Mueller et al., 2008; Lawless and Pellegrino, 2007;
Wozney, Venkatesh and Abrami, 2006).
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A learning experience that focuses on how prospective teachers may
integrate ICT into their subject areas as well as improving the knowledge and
skills of prospective teachers related to use of ICT has been accepted as an
important step to enable prospective teachers’ integration of ICT when these
individuals start to practice the profession of teaching. It is hoped that
including the development of knowledge and skills related to ICT integration in
the education of prospective teachers, who are prepared to practice their
profession, will also change their educational approaches. The most dedicated
way of ensuring that prospective teachers reflect the knowledge and skills they
have acquired in terms of ICT integration in their education is the ability to
plan the ICT process. For this reason, it is necessary to ensure that prospective
teachers are able to plan the process related to ICT integration.

2. ICT INTEGRATION TRAINING FOR PROSPECTIVE
TEACHERS: A STUDY
In this study, an “ICT integration training" was designed by integrating an
online learning environment into the learning and teaching process of
prospective teachers in order to assist students to find answers for questions
about using "which technology", "why", "where", "how", "when" and "for
whom". It is also aimed to improve the knowledge and skills of prospective
teachers related to ICT integration as well as enabling them to plan the ICT
integration process through the training. In this direction, at the end of the
training, it was expected for the prospective teachers to prepare a lesson plan
that they created by integrating ICT into the learning and teaching process.
The answer to the following research question was sought:
As a result of ICT integration training in which ICT is integrated
into the learning and teaching process, how is the quality of the lesson
plans developed by prospective teachers in terms of integration of ICT
into the learning and teaching process?
Unlike other studies conducted on ICT integration with prospective
teachers, this study aims to reveal how prospective teachers reflect the
knowledge and skills that they acquired through the pre-service ICT integration
training onto their teaching through the lesson plans that they prepared.
Although studies have been conducted in the context of planning the
integration process for professional development of teachers in recent years
(Campbell, Longhurst, Wang, Hsu and Coster, 2015; Koh, Chai, Benjamin and
Hong, 2015), this study presents justifications for those who are involved in
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teacher education for design, evaluation and constant rearrangement of this
process in a dynamic manner proportional to the rate of change in ICTs.

2.1. Sample
The sample consisted of 60 prospective teachers from the Department of
Elementary Mathematics Teacher Education of a large state university in
Turkey's capital, Ankara, who attended the course "Computer-Supported
Mathematics Teaching". 37 female and 23 male prospective teachers
participated in the study. The ages of the prospective teachers participating in
the research varied in the range of 19 - 28. 62% of the prospective teachers
had used ICT for 4-9 years; 73% had a computer of their own, and 47% of them
stated that they have internet access.
The author is not the instructor responsible for this course, but she was
involved in the ICT integration training as the instructor.

2.2. Course
The aim of the "Computer-Supported Mathematics Teaching" course was
determined as developing the knowledge and skills of prospective teachers on
the use of widely-used software for mathematics education (GeoGebra,
Geometer's Sketchpad, Cabri 3D, etc.). However, planning the learning and
teaching process by combining these technologies with appropriate teaching
methods and techniques to enrich student learning was no considered as an
aim of the course. In this context, it was expected that prospective teachers
who attended the extended version of the course that includes ICT integration,
would have the ability to prepare lesson plans by including ICT integration and
develop ICT applications in accordance with the prepared plan. By this means,
it was expected from them to integrate ICT into the learning and teaching
process when they become teachers in the future.
An 11-week training on the integration of ICT into the learning and
teaching process was planned and implemented through an online learning
environment. The online learning environment that was prepared for the study
was integrated into the learning and teaching process so as to enrich the
learning of the prospective teachers and by this means, it was aimed to enable
the prospective teachers to be ready for the integration process as well as
experiencing the integration process in their own learning and teaching
processes.
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Roblyer’s (2006) Technology Planning Model (TPM) and the 5W1H Model
(Haşlaman, Mumcu and Usluel, 2008) were selected as the baseline for the
training.

2.3. Foundational Models of the Study
In the model developed by Roblyer (2006), there are five stages in relation
to planning of technology integration. After the first phase which starts with
determining relative advantage of integration of the ICT into the learning and
teaching process, the second, third and fourth phases are listed in a cyclical
pattern as deciding on objectives and assessments, designing integration
strategies, preparing the instructional environment. The planning cycle is
completed by evaluating integration strategies and, if necessary, revising and
reconsidering the first three phases.
The 5W1H Model (Haşlaman, Mumcu and Usluel, 2008) tries to identify
the integration process; by asking the questions of what, where, how, when,
why, and who. In the model, the purpose of the integration process is
discussed through questions of why and for whom ICT resources and
applications are to be used. Additionally, the answers to questions; which ICT
resources and applications will be used and where and when the selected
technology can be used in the context of ICT integration process, come to the
forefront.

2.4. Online Learning Environment Used in the Training
In the study, Elgg (Open Source Social Networking Engine http://elgg.org/) was used as the online learning environment (Figure 1). A
separate web page and weblog were created for each week of 11-week
training, and advertisement and announcement sections were prepared. The
environment was integrated into the entire instruction process and the
opportunity of experiencing the integration process in addition to instruction
was provided for the prospective teachers.
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Figure 1. The Interface and Tools of the Online Learning Environment

2.5. Planning the Training
During the training, the prospective teachers were assigned 4 consecutive
tasks, and as a result of the training, each prospective teacher was required to
prepare a lesson plan which is operational and ready to apply. A page was
created for each sequential task in the online environment, and information
relevant to the task and supplementary resources which are thought to be
helpful to accomplish the task were shared with the prospective teachers. At
the end of the period allowed for each task, the prospective teachers were
asked to share the materials they prepared in their own personal learning
spaces through the online learning environment. Moreover, a weblog was

Filiz Mumcu

265

created for each week during the training process so that the prospective
teachers could share their opinions.
In terms of defining the tasks; it was taken into consideration that the
prospective teachers can reflect the presented theoretical framework in
addition to the ability to use the ICT resources and applications discussed. In
terms of the tasks, with the lesson plans and the materials prepared by the
prospective teachers at the end of the process it was aimed to;
 Reflect each of the 5 phases of the model, which are completed, in the
lesson plan, starting with the preparation of the problem situations that
form the basis of the lesson plans by describing the relative advantage
of TPM and ICT integration.
 Include answers to the questions of what, where, how, when, why and
who- related to the ICT integration process into the lesson plans
through the 5W1H model.

•Writing a
problem
situation
pursuant to
the content

Task 1

Task 2
•Writing an
application
strategy
pursuant to
the problem
situation

•Outlining a
plan draft

Task 4
• Completing the
lesson plan and
preparing the
necessary materials

Task 3

Figure 2. Learning Tasks

The first three weeks of the process were assigned for introduction and
collaboration. During this time, access of the prospective teachers to the
online learning environment was designed to be provided so that learners
could recognize the online learning environment and the intensity of
interaction among learners could be increased.
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In the 4th week of instruction, "Task 1", which required the prospective
teachers to prepare a problem situation in order to form the basis of the
lesson plans which were expected to be prepared at the end of the training,
was presented with the learning resources that would enable completion of
the task.
The 5th and 6th weeks of training were assigned for "Task 2". Task 2
required the prospective teachers to discuss a lesson plan based on integration
of the ICT into the learning and teaching process (Haşlaman, Mumcu and
Usluel, 2007) and conclude this discussion with a lesson plan template that can
be used for the following tasks and occupational purposes in the future. The
lesson plan template created during the training is given in Table 1.
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Table 1. Lesson Plan Template Based on Integration of ICT into the Learning-Teaching Process
Course:
The Domain of
Learning:
Acquirements:
Pre-requisite:
Introduction:
Problem Situation:
Why use ICT:
Methods and
Techniques:
Application Strategy:

ICT Resources and
Applications and Other
Resources to be Used
During the Course:
Resources That Will Be
of Benefit for Students:
ICT Knowledge and
Skill That Students
Must Have:
Evaluation of Student
Learning:
Process Evaluation
(Reflection):

Suggestions for Future
Applications:

Name of the
Class/Time:
Class and time for
Course
discussing the subject
Name of the
Sub-domain
Sub-domain of learning
domain of
of Learning:
learning
Defined acquirements related to the sub-domain of learning
Subjects that students must complete before the next subject
Introduction to the course, motivation for the subject and attempt
to establish relations with real life
A real-life problem situation related to the sub-learning domain
The contribution of using ICT to the learning and teaching process
of this sub-domain of learning
Teaching-learning methods and techniques which will be used
Strategies that show how to integrate the selected ICT resources
for the sub-domain(s) of learning in a meaningful and effective
way, after determining which ICT resource to use for which reason
Targeted ICT resources and applications and other materials
aimed to be used during the course in formation of the learning
environment
Resources and/or ICT applications that can be used by students in
the sub-domain of learning outside of the learning process (online
applications, games, software, etc.)
Expected ICT knowledge and skills of students on the planned ICT
resources and applications (if the use of these ICT resources and
their applications are planned within the course or outside the
learning process)
Identification of ways for evaluation of students' learning
Teachers’ evaluation of the process in a written form by
considering the materials, ICT resources and applications,
recommended resources for students, course delivery, student
feedback, student evaluations, etc.
The section following the implementation of the plan where the
process should be thoroughly reviewed and the teacher should
evaluate herself/himself and the plan, and make suggestions for
future applications.

The 7th and 8th weeks of the training were assigned for "Task 3". The
prospective teachers were required to design a lesson plan based on the
problem situation they had prepared for Task 1 in the direction of the lesson
plan template which was developed together and share the lesson plan they
designed on the personal learning areas in the online learning environment by
creating a weblog.
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The 9th and 10th weeks of the training were assigned for "Task 4". It was
required that each student examined the lesson plans prepared by at least 3
peers and should share his/her opinions, wrote down criticisms and
suggestions through the weblogs prepared for each lesson plan in Task 3, and
thus contribute to each other's lesson plans. At the end of this task, the
prospective teachers had the opportunity to exchange ideas with their friends
about the lesson plans, make necessary corrections in these lesson plans in line
with their peers' opinions, and maintain these to organize their lesson plans.
In the last week of the training, the prospective teachers completed their
lesson plans, developed their own training materials for ICT applications
(GeoGebra, Geometer's Sketchpad, Cabri 3D etc. educational software, office
applications, digital picture, etc.). They uploaded their lesson plans and
materials onto the online learning environment and made them available for
all.

2.6. Data Collection and Analysis
In the study, the data were collected through the online learning
environment. As a result of the training, the lesson plans developed by the
prospective teachers and the reflections noted during the lesson plan
developing process constituted the data collection tools. The lesson plans
prepared by the prospective teachers as a result of the training were evaluated
by means of a checklist developed by the author and a content analysis was
carried out for the analysis of the other qualitative data.
The checklist is composed of 6 dimensions and 24 items:
 Why use ICT resources and applications?
 Who will be using ICT resources and applications?
 How to use ICT resources and applications?
 What ICT resources and applications will be used?
 Where will the selected ICT resources and applications be used?
 When will the selected ICT resources and applications be used?
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3. FINDINGS REGARDING LESSON PLANS PREPARED BY
PROSPECTIVE TEACHERS
The lesson plans developed by the prospective teachers in line with the
tasks given as a result of the training were evaluated by grading through the
checklist and they were also examined in the context of reasons why the
prospective teachers should integrate ICT and select ICT resources and
applications.
6 prospective teachers did not continue the training and were excluded
from the evaluation process by failing to complete the assigned tasks. 54
lesson plans were examined for the prospective teachers who completed all
assigned tasks.

3.1. Selection of ICT Resources and Applications
When the "ICT resources and applications” selected by the prospective
teachers for the lesson plans that they developed at the end of the training
were examined;
 It was observed that the prospective teachers used the dynamic
geometry software in the lesson plans at most. It was planned to use a
dynamic geometry software in 70% of the lesson plans, and this
included: The Geometer's Sketchpad (GSP), Cabri 3D, GeoGebra and
Wingeom.
 The prospective teachers also included the use of word processing,
spreadsheet, presentation, picture and animation programs in their
lesson plans besides dynamic geometry software. The prospective
teachers used the presentation and spreadsheet programs in their
lesson plans at most after the dynamic geometry software.
 Apart from these, the prospective teachers included web applications in
the lesson plans as auxiliary tools to conduct research on the internet,
share via the web page of the course, use web applications to stay in
communication and have an e-mail contact.
It was observed that among the ICT resources and applications, the
prospective teachers preferred the dynamic geometry software at most and
animation and drawing applications at least in their lesson plans. Almost all of
the prospective teachers included usage of the Internet in their lesson plans in
order to conduct research, share information and to stay in communication.
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3.2. Reasons for Selecting and Integrating ICT
The prospective teachers were asked what they considered in terms of the
selection of ICT resources and applications and why they chose these
technologies. The prospective teachers considered the following points in
order to determine the ICT resources and applications in their lesson plans;
 Technologies which are easy to use and understandable and those they
are competent in,
 Technologies which are appropriate in terms of content,
 Technologies which are convenient for the level of students and which
the students know, use and access, and
 Technologies which enable easy and permanent learning.
For these reasons, it was determined that the selection of the ICT
resources and applications that are most suitable for the subject area and
which the students can use were prioritized. The prospective teachers’
preference to include the ICT applications related to the subject area of
mathematics instead of the presentation programs that are used as traditional
methods of sharing information to put students and the subject at the center
may be interpreted as they are prepared to transform their ICT competencies
into integration skills.
The reasons for integrating ICT into the learning and teaching process
were collected under four main headings within the framework of the
prospective teachers’ responses when they were asked about the "reasons for
integrating ICT" into the lesson plans:
 To facilitate and enrich learning,
 To facilitate instruction,
 To add visuality into mathematics teaching, and
 To motivate students’ and draw their attention to the course.
When the selected ICT resources and applications in the lesson plans
developed by the prospective teachers and their reasons for choosing these
were examined, it was seen that instructional approaches shifted towards a
student-centered understanding and one may argue that the prospective
teachers paid great attention to reflecting this in the lesson plans. Thus, the
statement related to the concept of “facilitating and enriching learning"
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constituted a significant part of the reasons why the prospective teachers
integrate ICT into the learning and teaching process.
Table 2. Reasons for Prospective Teachers’ Preference to Integrate ICT into the Learning and
Teaching Process
Classification

Reasons






To facilitate and
enrich the student
learning

To facilitate
instruction














Visuality

Attention and
Motivation
















To make students' learning easier and permanent
To provide meaningful learning
To provide permanent learning
To explain difficult concepts for students
To provide better understanding of the problem for students and
make it easier
To make it easier for students to learn the rules
To provide better understanding of the concept for students
To make the concept clearer
To make the concept lucid and permanent
To reduce misconceptions
To make student learning stronger
To enable students to think
To make the learning process more efficient and fun
To make content presentation easier
To facilitate activities that are difficult to perform with paper and
pens
To facilitate subject instruction
To help students imagine hard-to-understand shapes in their
minds
To help students visualize concepts
To visualize the subject
To include visual effects in the course structure
To visualize and concrete concepts
To make concepts easier to understand by visualization
To reduce from abstract to concrete
To render complicated issues to a three-dimensional form
To facilitate well-structured drawings
To make students’ learning outcomes concrete
To include students in the process
To draw interest to the course
To make mathematics more fun and understandable
To increase interest and participation in the course
To make the course more enjoyable

The prepared lesson plans were assessed in the framework of the 24-item
checklist and as a result of the assessment; 54 of the lesson plans got an
average of 93.51 out of 100 points. This assessment showed that the
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prospective teachers were able to develop lesson plans which include ICT
integration that may be implemented to a large extent.
Each of the prospective teachers developed and prepared the necessary
materials -to use ICT as they described in their lesson plans- by using the ICT
resources and applications that they selected for their lesson plans. As a result
of the training, the prospective teachers prepared both lesson plans and the
materials needed to implement these plans. This situation demonstrated that
the training also contributed to the prospective teachers' ability to transform
their ICT competencies into integration skills. All of the 54 prospective teachers
who completed 11 weeks of training prepared lesson plans that were
integrated with ICTs which were ready to be implemented. This is evidence
that the skills of the prospective teachers related to ICT integration were
improved through the training.
In the context of these findings, it may be argued that "ICT integration
training” not only contributes to the professional development of the
prospective teachers, but it also shifts their instructional approaches towards a
student-centered understanding. Some of the prospective teachers’ views on
the training include:
“Is a normal lesson plan and ICT integrated lesson plan
prepared in the same way? What should be considered? Is it just about
using technology? I learned new things that would be an answer to
many questions like these ...”
"I can say that we have become well-equipped in ICT
integration thanks to the activities we have conducted here and the
ideas of all my friends who participated in the discussion environment.
And of course, the ‘planning phase’, which I think is the most important
part that we have emphasized for weeks. ... I think it was very
beneficial from this point of view. We have an ideal teacher profile in
our minds to realize in the near future when we start to practice our
profession created in terms of today's conditions. What we can give to
the students, in which conditions, and so on. Now we have started to
think about how we can teach better. We have never been able to
answer these questions before. "
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4. CONTRIBUTION OF ICT INTEGRATION TRAINING TO
THE PLANNING OF ICT INTEGRATION PROCESS
It has been known that receiving training on the subject of integration of
ICT into the learning and teaching process plays an important role in terms of
shaping the ICT use of prospective teachers in the classroom (Holmes, 2009;
Niess, Browning, Driskell, Johnston and Harrington, 2009). Moreover, it has
been also known that prospective teachers with sufficient technological
knowledge are more willing to use ICT in the classroom and they act more
responsibly for making preparations (Tondeur et al., 2012; Chai, Koh and Tsai,
2010). Lock (2007, pp. 586) suggested that prospective teachers could begin to
integrate ICT in an appropriate way in designing learning environments for
their students, based on the experiences and models they have observed and
experienced in their educational programs. Niess (2005) argued that how
prospective teachers learn about their subject areas and how they have been
exposed to technology during their learning process has a significant impact on
future ICT integrations. With this understanding, an online learning
environment was integrated into the learning and teaching process of the
prospective teachers and a training program was provided for "Integration of
ICT into the learning and teaching process". Thanks to the training, it was
ensured that the integration skills of the prospective teachers were improved
and they were enabled to experience the ICT integration within their own
learning and teaching process.
As a result of this study, which was initiated due to the dearth of research
in the literature analyzing the output of the learning experiences provided to
the prospective teachers about the ICT integration, it may be argued that a
meaningful change occurred in terms of the skills of the prospective teachers
on integration of ICT into the learning and teaching process. The lesson plan
which was developed by one of the prospective teachers at the end of the
training is given below.
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Table 3. A Sample Lesson Plan Developed by a Prospective Teacher at the End of the Training

Course:

Mathematics

Domain of
Learning:

Measurement

Acquirements:

Class/Time:

6/40’+40’+40’+40’ (4
Lesson Period)

Sub-learning
Length
Domain:
Measurement
1. Predicts the perimeter lengths of planar shapes via a
strategy
2. Sets up and solves the problems related to the perimeter
lengths of planar shapes.
3. Explains the relationships between the edge lengths of
polygons and the perimeter lengths
Skills: association, reasoning, communication

Pre-requisite:

Grade Level: 4th Grade
Domain of Learning: Measurement
Sub-Domain of Learning: Environment
Acquirements:
1. Determines the perimeter lengths of planar shapes.
2. Sets up and solves the problems related to the perimeter
lengths of planar shapes
The student must know how to make these calculations in the
4th-grade. As it may be seen in the activity, there is a higher
expectation from students. Students should not have a
problem about measuring lengths so we can enable them to
think and make an effort. With the help of the pre-test results
received in the beginning of the semester, additional
websites, educational games are recommended for students
who have problems in 4th-grade subjects. The students are
asked to conduct a research.

Introduction:

When the teacher enters the classroom, she/he greets the
students first. After this step, the teacher asks if there are any
problems related to the course. After the question of "Is there
anything you want to tell?" she/he explains the subject that
will be taught to students. She/he takes students’ first
opinions and then asks them if they can find a similar example
about the subject. Finally, the teacher explains how to use
what they learned in the class in daily life as they will see in
the case of the problem situation, and asks about the
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problem to raise their curiosity.

Problem
Statement:

According to a new law, it is necessary to place water valves
around buildings against a fire situation. Since the site that
Ali’s house is located has 12 meters of hoses and 2 valves, and
the radius of the garden is 9 meters; which two points should
Ali chose to place the valves so that water can reach
everywhere (the side lengths of the hexagonal building in the
site and the rectangular entrance building are 4 meters)

Why Use ICT:

The main reason for using ICT is to increase the permanence
of knowledge of students and reach the targets of the new
educational concept ("Raising individuals who know the ways
of accessing information, not information"). To ensure this, all
students learn mathematics by drawing student’s attention
and increasing their participation.

Methods and
Techniques:

The approach is based on exploration, research and full
learning. Problem-solving, discussion, demonstration and
implementation are used as learning methods. It will be
aimed to implement brainstorming as a teaching technique.

Application
Strategy:

This study will be shown to the students by projection. The
operational process has been defined step by step in a way to
explain to the students. Students will be asked to make
predictions before and after the operational process during
the course of the study. The learning through exploration
method is aimed to be provided to students. A picture of a
Geogebra file prepared by the teacher will be presented and
students will be asked to create and study on it. The activity is
initiated by presenting the problem situation and the
Geogebra file is presented officially to the students. As an
approach; exploration, research and complete learning have
been used through the learning methods – problem-solving,
discussion, demonstration and implementation via
information and communication technologies. Brainstorming
is aimed to be used as a teaching technique. Geogebra
application will be used from the beginning to the end of the
course.
Steps of the Study:
1The concepts about the lengths and lengths of planar
shapes are asked. An explanation is given in the direction of
the answers given by the students. Revision is made, missing
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points are clarified and the activity begins when the teacher
adds his/her final thoughts.
2Students are asked to describe the shape and then read
the question. This way, they are asked to imagine the
situation as they face such a kind of problem.
3First of all, students are given the opportunity to create
the shape on Geogebra program.
4Students are asked what the shape includes and how it
can be created.
5The question “How we create a regular polygon?” is
asked. For a regular polygon drawing, the teacher asks
students to select 3 straight polygons from the menu and
specify 2 points.
6The students are asked about the number of the edges
of a regular polygon and the hints are given to the students to
make them realize that the answer is 6. (The first step is
drawing a hexagon).
7After the first hexagon is formed, the screen is moved in
order to enable students to see well.
8The question “Which shape should we create now?” is
asked to the students. After the answer “a quadrilateral” is
received, students are then asked to draw a quadrilateral with
the side length of 4 in different forms. After the teacher
receives the responses, he/she draws the shape by using
straight lines as it can be seen in the figure. It is expected
from the students to notice that the shape is a square. If it is
not noticed by the students, the teacher guides students to
find out the answer by giving hints.
9The teacher continues to work on the tasks. In this
process, students who have succeeded in forming a
quadrilateral are given feedbacks and are asked to explain
how they have formed it.
10- It is expected from the students who say that the same
hexagon should be drawn one more time to form this shape.
11- Students are asked what should be created and
considering their response, they are asked to explain what
they can do to draw a circle. After the suggestions, the
teacher begins to draw the shape with the help of the center
and the option of a circle passing through a point.
12- Finally, the center is decided upon and the circle is
formed by considering the final suggestions.
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13- After the figure is formed, the text is added to draw the
attention of the students and help them understand the
question by using coloring. Students are asked to colorize and
they are asked what to do in the case that they are not able
to color the quadrilateral. The question “How did we form the
quadrilateral?” is asked. First, a quadrilateral is defined as a
polygon from the sub-menu as follows.
14- After the polygon option is specified, the letters on the
sides are written, with a comma between them. The question
“what are the edges of the polygon?” is asked.
15- Once all the polygons have been defined, the colors are
changed by right-clicking on the colors and selecting polygons
from the Properties menu. Students are asked to choose
which colors the buildings should be and asked to colorize as
they wish.
16- In order for the clarify problem, students are asked to
name the shape in accordance with the question. Then they
are asked to find the buildings in the site and the garden and
to write them down.
17- All students are asked whether they have formed the
shape. Students are guided if necessary.
18- The students are asked to determine the radius points in
their shapes and show the match between the value given in
the question and the radius lengths via the software.
19- Students are asked to read the question again, draw
lines and predict the answer by looking at the lengths. In this
process, students predict the answer and the teacher shows
that the prediction is not among the wrong answers by
drawing shapes. When the correct answer is received, all
students are asked to look at the solution and the correct
answer is shown.
20- The learning outcomes are summarized and generalized
and the activity is concluded. If there are misunderstood
parts, they will be clarified.
21- Compelling points are emphasized. Once the activity is
thoroughly understood, the teacher asks what results are
drawn from the activity and sees if the goals have been
reached, and then concludes the learning outcomes. After
students are motivated for the next class, they are suggested
educational games to reinforce the subject, and the teacher
concludes the course by saying “Hope to see you”.
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ICT Resources
and
Applications,
and Other
Resources to
be Used
During the
Course:

Internet: providing information about regular polygon

Resources
That Will Be of
Benefit for
Students:

After students’ pre-knowledge about the activity to be held,
the websites that they use to access information are
recommended to study on subjects in order to help them
clarify the missing points. Additionally, the teacher writes
his/her an e-mail address so that students can ask questions
about what they do not understand. Educational games
related to length measurement are recommended to
students. They are required to study with Geogebra program.

ICT Knowledge
and Skills That
Students Must
Have:

It is necessary for the students to have a certain background
in terms of ICT as there is a need to have at least an e-mail
address. Students will also need to use Geogebra, even only
in the beginning.

Evaluation of
Student
Learning:

A similar but simpler activity will be presented to the students
in terms of evaluation of student learning and students will be
asked to solve it. Prior to this process, students will be given
the opportunity to study freely on Geogebra.

Process
Evaluation
(Reflection):

During process evaluation, the students' opinions will be
taken first and then the self-evaluation form will be used to
see the student levels. Apart from this, criticism about the
course is required. Students are given the opportunity to
explain what they are unable to do and what they cannot

E-mail and communication programs: communication
Hardware: projector, a computer for each student in the class
Dynamic software: Geogebra

Filiz Mumcu

279
understand. Comments are made by considering all of these.
A) Self Evaluation Form
1-What did I learn in this activity?
2-What did I do well? Why?
3-Which subject was difficult for me? Why?
4-Where did I need help?
5-In which area should I improve myself more?
6-What are my strengths and weaknesses?
7-What will I do differently in future activities?
Students are asked to answer these questions individually.
B) Students are expected to comment on the delivery of the
course

Suggestions
for Future
Applications:

Comments will be made with the help of information
obtained from the previous evaluation stages. Students are
asked how they find the activity and whether they are
interested in it. They are asked whether they encounter a
similar situation in their daily lives and a conversation is
initiated about it. Whether such an activity is effective in
these situations is questioned. Students are asked to respond
to the question of which other ways of teaching would be
more beneficial.
Result:
When we look at all the activities, we expect the student to
explore the properties of the hexagon and quadrilateral, as
well as perimeters. Apart from this, we are trying to use
previous knowledge and build new knowledge on it. We are
mainly aiming to provide the ability for students to construct
the subject themselves.

Some of the most important problems in designing learning experiences
related to ICT integration for prospective teachers are; inadequacy of studies
modelling use of ICT for instructional purposes, misconceptions about use of
ICT for instructional purposes, lack of competency of prospective teachers, and
lack of adequate experience in use of ICT for instructional purposes
(Martinovic and Zhang, 2012).
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As a result of the ICT integration training program designed within this
study, the prospective teachers developed lesson plans which were
operational and ready to use -by aiming at enriching student learning- that
integrated ICT with appropriate learning and teaching methods within the
classroom. Through the training, the prospective teachers had an opportunity
to develop their competencies related to ICT resources and applications, as
well as developing their ICT integration skills. In this respect, the difference
between “use of ICT in the learning and teaching process” and “ICT
integration” was aimed to be shown, and misconceptions that the prospective
teachers might have were aimed to be minimized. Additionally, the lesson
plans prepared by the prospective teachers and the ICT resources they
developed created a rich resource from which they may benefit in the future.
The study showed that the lesson plans developed by the prospective teachers
who received training on ICT integration played an important role in reflecting
ICT integration skills on the manner of teaching by ensuring that the
knowledge obtained in pre-service training was transformed from theory to
practice. In fact, it was seen that it is not merely sufficient to provide ICT
integration training to prospective teachers as it is significant to integrate ICT
into their own learning and teaching processes to experience ICT integration as
well.
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BİT’in Öğrenme ve Öğretme Sürecine Entegrasyonunun
Planlanması: Ders Planları
Filiz MUMCU*
ÖZET: Bu çalışmada bir çevrim içi öğrenme ortamı öğretmen adaylarının
öğrenme ve öğretme sürecine entegre edilerek öğretmen adaylarının “hangi
teknolojiyi”, “niçin”, “nerede”, “nasıl”, “ne zaman” ve “kim için” kullanacakları
hakkındaki sorulara yanıt bulmalarını sağlayacak bir “BİT entegrasyonu eğitimi”
tasarlanmıştır. Eğitim ile öğretmen adaylarının BİT entegrasyonuna ilişkin bilgi
ve becerilerinin geliştirilebilmesinin yanı sıra BİT entegrasyonu sürecini
deneyimlemeleri ve planlayabilmeleri hedeflenmiştir. Eğitim sonucunda
öğretmen adayları içeriğe uygun öğrenme ve öğretme yöntemleriyle BİT’i
entegre eden, kullanıma hazır, işe vuruk ders planları geliştirmişlerdir. Çalışma,
BİT entegrasyonu eğitimi alan öğretmen adaylarının ders planları
geliştirmesinin, hizmet öncesi eğitimde elde ettikleri bilgileri kuramdan
uygulamaya dönüştürmelerini sağlayarak BİT entegrasyonu becerilerini
öğretimlerine yansıtmalarında önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Öğretmen
adaylarının geliştirdikleri ders planlarında seçtikleri BİT kaynakları ve
uygulamaları ve bunları seçme nedenleri incelendiğinde öğretimsel
yaklaşımlarının öğrenci merkezli bir anlayışa doğru kaydığı saptanmıştır.
Nitekim öğretmen adaylarının BİT’i öğrenme ve öğretme sürecine entegre
etme nedenlerinin önemli bir kısmını “öğrenmeyi kolaylaştırmak ve
zenginleştirmek” ile ilgili ifadeler oluşturmuştur.
Anahtar sözcükler: öğretmen eğitimi, BİT entegrasyonu eğitimi, ders
planları, 5N1K entegrasyon modeli
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1. GİRİŞ
2000’li yılların başında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) eğitim
sürecindeki varlığını irdeleyen ve daha çok öğretmenlerin BİT’i kullanımlarına
ve kullanım biçimlerine odaklanan çalışmalar, “BİT entegrasyonu” ile ilgili
çalışmaların tetikleyicisi olmuştur. Var olan durumu betimlemeye dönük olan
bu ilk çalışmalarda; yapılan yatırım ve politik desteklere rağmen öğretmenlerin
BİT’i çoğunlukla kişisel ve yönetsel amaçlarla kullandıklarını, öğretmenlerin
BİT’e ilişkin bilgi ve becerilerini öğretimsel kullanımlarına yansıtamadıkları
saptanmıştır (Harris, Mishra ve Koehler, 2009; Sung ve Lesgold, 2007;
Balanskat, Blamire ve Kefala, 2006). Bu durum BİT’in öğrenci öğrenmesini
zenginleştirmede ve desteklemede ki potansiyeline karşın, sınıflara yerleştirilen
bilgisayarlar, yazıcılar, beyaz tahtalar, İnternet bağlantıları vb. donanımsal
araçların eğitimde beklenilen dönüşümü tek başına gerçekleştiremeyeceğini
gözler önüne sermiştir. Okullarda BİT’in salt varlığı ile BİT’in öğrenme ve
öğretme sürecinde etkin olarak kullanılmasının garantisi olmadığı açıktır. BİT’in
öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonu içinde birçok değişkeni barındıran
eğitim sisteminden okula, yöneticiden öğretmene çok boyutlu ve karmaşık bir
süreçtir.
BİT’in öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonu makro, orta ve mikro
düzey olarak ele alındığında (Hew and Brush, 2007; Riley, 2007; Wang and
Woo, 2007), makro ve orta düzey daha çok küresel eğitim eğilimleri ve ulusal
BİT politikaları çerçevesinde BİT entegrasyonu için ele alınması gereken
konuları kapsarken (Koh, Chai, Benjamin ve Hong, 2015), mikro düzey BİT
entegrasyonu öğretmenlerin ders düzeyinde yani BİT’i öğretimsel amaçlarla
etkili olarak kullanmalarını kapsamaktadır (Wang and Woo, 2007). BİT ile ilgili
geliştirilen politikalar okulun BİT entegrasyonu ile ilgili gideceği yolu ve bu
çerçevede yapacağı yatırım ve desteği belirlerken, derslerde BİT’in etkin bir
şekilde kullanımı ağırlıklı olarak öğretmenlerin çabalarına kalmaktadır. BİT’in
öğrenme ve öğretme sürecine entegre edilmesinde öğretmenlerden beklenen
ise, öğrenci öğrenmesini zenginleştirmek için, sınıf içerisinde kendi alanlarıyla
ilgili BİT kaynaklarını ve uygulamalarını etkili olarak kullanmaları ve buna ilişkin
becerilere sahip olmalarıdır (Angeli ve Valanides, 2009; Gill ve Dalgarno, 2008;
Martin ve Vallance, 2008; Dawson, Forster ve Reid, 2006).
Öğretmenlerin BİT’i öğretimsel amaçlarla neden kullanamadıklarını
inceleyen araştırmalar; BİT kaynakları ve uygulamalarının erişilebilirliği, teknik
destek, yetersiz bütçe, öğretim programının BİT kullanımını desteklememesi,
öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin eksikliği gibi faktörlerin BİT
entegrasyonunda önemli engeller olduğuna işaret etmekle birlikte bu engeller
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ortadan kaldırılsa dahi en önemli hususun öğretmenlerin BİT’in eğitimde
kullanımına ilişkin pedagojik inanç ve davranışlarında değişime ihtiyaç
olduğuna vurgu yapmaktadır (Ertmer, Ottenbreit-Leftwich, Sadik, Sendurur ve
Sendurur, 2012; Chen, 2010; Choy, Wong ve Gao, 2009; Holden, Ozok ve Rada,
2008; Mueller, Wood, Willoughby, Ross ve Specht, 2008; Hew ve Brush, 2007;
Usluel, Mumcu ve Demiraslan, 2007; Balanskat, Blamire ve Kefala, 2006).
Öğretmenlerin BİT uygulamaları ve kaynakları ile ilgili bilgi ve beceri sahibi
olmaları BİT’i öğrenme ve öğretme sürecine entegre etmeleri için yeterli
olmamakla birlikte onları bu mesleğe hazırlayan hizmet öncesi eğitimin de BİT
entegrasyonuna
ilişkin
yeterli
gelişim
sağlamalarına
yetmediği
düşünülmektedir (Tondeur, Braak, Sang, Voogt, Fisser ve Ottenbreit-Leftwich,
2012; Chen, 2010; Archambault ve Crippen, 2009; Ertmer ve diğ., 2003).
Öğretmen eğitimi programlarında yer alan BİT ile ilgili çoğu ders, öğretmen
adaylarına teknolojik becerilerin öğrenilmesi ve uygulanmasına dair olanaklar
sağlasa da, öğretmenlerin mesleğe adım attıklarında uygulamada BİT
entegrasyonu içeren dersler tasarlamaları için gerekli olan becerilerin gelişimini
desteklememektedir (So ve Kim, 2009). BİT entegrasyonu sürecinde anahtar
konumunda olan öğretmenlerin BİT’e öğretimsel yaklaşımlarının ve BİT
entegrasyonuna ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için hizmet öncesinde
BİT entegrasyonu eğitimi almalarının önemli olduğunu (Gill ve Dalgarno, 2008;
Wozney, Venkatesh ve Abrami, 2006) söylemek yerinde olacaktır. Yapılan bir
araştırmada, BİT’in öğrenme öğretme sürecine entegrasyonuna ilişkin bir
eğitime katılan 60 öğretmen adayıyla yapılan bir çalışmada, eğitim başında
eğitimde BİT kullanımına ilişkin öne sürdükleri koşulların ve endişelerinin
eğitim sonunda ortadan kalktığı; BİT’i öğretimsel amaçlarla kullanma
niyetlerinin ise öğretmen merkezli bir anlayıştan öğrenci merkezli bir anlayışa
doğru kaydığı, eğitimde BİT kullanımına ilişkin inançlarında öğrenci
öğrenmesini temel alan bir değişim olduğu saptanmıştır (Mumcu, 2017).
Bu veriler ışığında durum özetlenecek olursa, öğretmenlerin BİT’i öğrenme
ve öğretme sürecine entegrasyonlarının sağlanabilmesinin; (i) bu konuda
eğitim almalarına bağlı olduğu, (ii) bunun için öncelikle öğretmen eğitimi
üzerinde durulması gerektiği, (iii) öğretmen eğitiminde verilen derslerde daha
çok BİT’e ilişkin bilgi ve becerilerin geliştirilmesine odaklanıldığı, oysa ki
öğretmenlerin içerik, pedagoji ve teknolojiyi bütünleştirebilmelerini sağlayacak
bilgi ve becerilerle donatılmaları gerektiği gibi hususların öne çıktığı dikkati
çekmektedir (Mumcu, 2017; Kim, Kim, Lee, Spector ve DeMeester, 2013;
Tondeur ve diğ., 2012; Gill and Dalgarno, 2008; Mueller ve diğ., 2008; Lawless
ve Pellegrino, 2007; Wozney, Venkatesh and Abrami, 2006).
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Öğretmen adaylarının yetiştirilme sürecinde hem BİT kullanımına ilişkin
bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine hem de kendi konu alanları ile BİT’i nasıl
bütünleştirebileceklerine odaklanan bir öğrenme deneyimi yaşamaları, bu
bireylerin öğretmenlik mesleğine geçiş yaptıklarında öğretim süreçlerinde BİT
entegrasyonunu gerçekleştirilmelerini sağlayabilmek için önemli bir adım
olarak kabul edilmektedir. Öğretmenlik mesleğini yapmaya hazırlanan
öğretmen adaylarının eğitiminde BİT entegrasyonuna ilişkin bilgi ve
becerilerinin geliştirilmesine yer verilmesinin öğretimsel yaklaşımlarını da
değiştireceği umulmaktadır. Öğretmen adaylarının BİT entegrasyonuna ilişkin
edindikleri bilgi ve becerileri öğretimlerine yansıtmalarını sağlamanın en işe
vuruk hali ise BİT entegrasyonu sürecini planlayabilmelerinden geçmektedir. Bu
nedenle öğretmen adaylarının BİT entegrasyonuna ilişkin süreci
planlayabilmelerinin de sağlanması gerekmektedir.

2. ÖĞRETMEN ADAYLARINA BİT’İN ÖĞRENME VE
ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONU HAKKINDA
EĞİTİM VERİLMESİ: BİR ÇALIŞMA
Bu çalışmada bir çevrim içi öğrenme ortamı öğretmen adaylarının
öğrenme ve öğretme sürecine entegre edilerek öğretmen adaylarının “hangi
teknolojiyi”, “niçin”, “nerede”, “nasıl”, “ne zaman” ve “kim için” kullanacakları
hakkındaki sorulara yanıt bulmalarını sağlayacak bir “BİT entegrasyonu eğitimi”
tasarlanmıştır. Eğitim ile öğretmen adaylarının BİT entegrasyonuna ilişkin bilgi
ve becerilerinin geliştirilebilmesinin yanı sıra BİT entegrasyonu sürecini
planlayabilmeleri de hedeflenmiştir. Bu doğrultuda eğitim sonunda öğretmen
adaylarından BİT’i öğrenme ve öğretme sürecine entegre ettikleri birer ders
planı hazırlamaları beklenmiştir.
Çalışmada aşağıdaki soruya yanıt aranmıştır:
BİT’in öğrenme ve öğretme sürecine entegre edildiği bir BİT
entegrasyonu eğitimi sonucunda, öğretmen adaylarının geliştirdikleri
ders planlarının BİT’in öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonu
açısından niteliği nasıldır?
Bu çalışma BİT entegrasyonu ile ilgili öğretmen adayları ile yapılan diğer
çalışmalardan farklı olarak öğretmen adaylarının hizmet öncesinde aldıkları BİT
entegrasyonu eğitimi neticesinde edindikleri bilgi ve becerilerinin hazırladıkları
ders planları yoluyla öğretimlerine nasıl yansıttıklarını ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Her ne kadar son yıllarda öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin
sağlanması üzerine entegrasyon sürecinin planlanması bağlamında yapılan
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çalışmalar olsa da (Campbell, Longhurst, Wang, Hsu ve Coster, 2015; Koh, Chai,
Benjamin ve Hong, 2015), bu çalışma öğretmen eğitiminde yer alanların bu
süreci BİT’in değişim hızıyla orantılı olarak dinamik bir şekilde tasarlamaları,
değerlendirmeleri ve sürekli olarak yeniden düzenlemeleri açısından önemli
gerekçeler sunmaktadır.

2.1. Araştırma Grubu
Araştırma grubunu, Türkiye’nin başkentinde büyük bir devlet
üniversitesinin İlköğretim Matematik Eğitimi Bölümü, “Bilgisayar Destekli
Matematik Öğretimi” dersini alan 60 öğretmen adayı oluşturmuştur.
Araştırmaya 37 kız, 23 erkek öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmaya katılan
öğretmen adaylarının yaşları 19-28 arasında değişmiştir. Öğretmen adaylarının
%62’si 4-9 yıldır BİT’i kullandıklarını; %73’ü kendine ait bir bilgisayarı olduğunu;
%47’si internet erişimlerinin olduğunu ifade etmiştir.
Yazar bu dersten sorumlu öğretim görevlisi olmamakla birlikte, BİT
entegrasyonu eğitimi veren kişi olarak derste yer almıştır.

2.2. Eğitim Süreci
Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Dersinin amacı, matematik eğitimi
ile ilgili yaygın olarak kullanılan yazılımların (GeoGebra, Geometer’s Sketchpad,
Cabri 3D vb.) kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının bilgi ve becerilerinin
geliştirilmesi olarak belirlenmişti. Ancak öğretmen adaylarının bu teknolojileri
öğrenci öğrenmesini zenginleştirecek şekilde konu alanına uygun öğretim
yöntem ve teknikleriyle birleştirerek öğrenme ve öğretme sürecini planlaması
dersin amaçlarından biri olarak gözetilmemişti. Bu doğrultuda dersin içeriğine
BİT entegrasyonu eğitimi dâhil edilerek, genişletilmiş haliyle bu dersi alan
öğretmen adaylarının gelecekte BİT entegrasyonunu içeren ders planlarını
hazırlayabilme ve hazırladıkları plana uygun BİT uygulamalarını geliştirebilme
becerilerine sahip olabilecekleri, böylece öğretmen olduklarında BİT’i öğrenme
ve öğretme sürecine entegre etmeye hazır olacakları ön görülmüştür.
Çevrim içi bir öğrenme ortamında, öğretmen adaylarına BİT’i kendi eğitim
alanları ve öğrenme deneyimleri ile bütünleştirmelerine izin verecek BİT’in
öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonu konulu 11 haftalık bir eğitim
planlanmış ve uygulanmıştır. Araştırma için hazırlanan çevrim içi öğrenme
ortamı ise, öğretmen adaylarının öğrenmelerini zenginleştirecek şekilde
öğrenme ve öğretme sürecine entegre edilmiş, bu sayede öğretmen
adaylarının entegrasyon sürecine hazır olmalarını sağlamanın yanı sıra
entegrasyon sürecini kendi öğrenme ve öğretme süreçlerinde deneyimlemeleri
amaçlanmıştır.
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Eğitim için kuramsal altyapı olarak BİT entegrasyonuna ilişkin alanyazında
sıklıkla başvurulan Roblyer’ın (2006) Teknoloji Planlama Modeli (TPM) ve 5N1K
Modeli (Haşlaman, Mumcu ve Usluel, 2008) temel alınmıştır.

2.3. Çalışmada Temel Alınan Modeller
Roblyer (2006)’ın geliştirdiği modelde teknoloji entegrasyonunu
planlamaya ilişkin beş aşama bulunmaktadır. BİT’in öğrenme ve öğretme
sürecine entegrasyonunun bu sürece göreli yararının belirlenmesi ile başlayan
ilk aşamadan sonra, ikinci, üçüncü ve dördüncü aşamalar; hedeflere ve
değerlendirmelere karar verilmesi, entegrasyon stratejisinin tasarlanması ve
öğretimsel ortamın hazırlanması olarak kendi içinde döngüsel biçimde
sıralanmaktadır. Son aşama olan entegrasyon stratejilerinin değerlendirilmesi
ve gerekliyse yeniden düzenlenerek önceki üç aşamaya geri dönülmesiyle
planlama döngüsü tamamlanmaktadır.
5N1K Modeli (Haşlaman, Mumcu ve Usluel, 2008) entegrasyon sürecini;
ne, nerede, nasıl, ne zaman, niçin ve kim soruları ile tanımlanmaya
çalışmaktadır. Modelde BİT kaynakları ve uygulamalarının niçin ve kimler için
kullanılacağı soruları ile entegrasyon sürecinin amacı tartışılırken, hangi BİT
kaynakları ve uygulamalarının kullanılacağı ve bu seçilen teknolojinin nerede ve
ne zaman kullanılacağı soruları ile BİT entegrasyon sürecinde nasıl kullanılacağı
sorusunun yanıtı ön plana çıkmaktadır.

2.4. Eğitimde Kullanılan Çevrimiçi Öğrenme Ortamı
Araştırmada çevrimiçi öğrenme ortamı olarak Elgg (Open Source Social
Networking Engine - http://elgg.org/) kullanılmıştır (Şekil 1). 11 hafta süren
eğitimin her haftası için ayrı sayfa ve web günlüğü oluşturulmuş, tanıtım ve
duyuru alanları hazırlanmıştır. Kullanılan ortam eğitim sürecinin tamamına
entegre edilerek öğretmen adaylarına aldıkları eğitimin yanı sıra entegrasyon
sürecini deneyimleme olanağı da sağlanmaya çalışılmıştır.
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Şekil 1. Çevrim İçi Öğrenme Ortamının Arayüzü ve Araçları

2.5. Eğitimin Planlanması
Eğitim süresince öğretmen adaylarına 4 ardışık görev verilmiş ve eğitim
sonucunda her bir öğretmen adayının işe vuruk ve uygulamaya hazır birer ders
planı hazırlamaları istenmiştir. Çevrim içi ortam üzerinde sırasıyla verilen her
görev için bir sayfa oluşturulmuş ve göreve ilişkin bilgiler ile görevi
gerçekleştirmede yardımcı olabileceği düşünülen BİT entegrasyonu ile ilgili
yardımcı kaynaklar öğretmen adayları ile paylaşılmıştır. Her görev için
belirlenen süre sonunda öğretmen adaylarından göreve ilişkin hazırladıkları
materyalleri çevrim içi öğrenme ortamı üzerinde sahip oldukları kendi kişisel
öğrenme alanları üzerinden paylaşmaları istenmiştir. Bununla birlikte eğitim
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süreci boyunca her hafta için bir web günlüğü oluşturularak öğretmen
adaylarının buradan sürece ilişkin fikirlerini paylaşmaları sağlanmıştır.
Görevlerin tanımlanmasında; öğretmen adaylarının derste ele alınan BİT
kaynakları ve uygulamalarını kullanabilmelerinin yanı sıra sunulan kuramsal
çerçeveyi de yansıtabilmeleri de gözetilmiştir. Bu yönüyle tamamlanan görevler
sayesinde öğretmen adaylarının BİT entegrasyonu ile ilgili kuramdan
uygulamaya geçişlerinin sağlanmış olması hedeflenmiştir. Verilen görevler ile
öğretmen adaylarının süreç sonunda hazırladıkları ders planları ile materyaller
açısından;
 TPM ile BİT entegrasyonun göreli yararının betimlenerek ders planlarına
temel oluşturan problem durumlarının hazırlanılması ile başlayarak
modelin 5 aşamasının her birinin tamamlanarak ders planına
yansıtılması,
 5N1K modeli ile BİT entegrasyonu sürecine ilişkin ne, nerede, nasıl, ne
zaman, niçin ve kim sorularının yanıtlanarak ders planına yansıtılması
sağlanmaya çalışılmıştır.

Şekil 2. Öğrenme Görevleri

Sürecin ilk üç haftası, tanıtım ve kaynaşma olarak ayrılmıştır. Bu sürede
öğrenenlerin çevrim içi öğrenme ortamını tanıması ve öğrenenler arasında
etkileşim yoğunluğunun artırılması amacıyla öğretmen adaylarının çevrim içi
öğrenme ortamına erişimleri sağlanmaya çalışılmıştır.
Eğitimin 4. haftasında öğretmen adaylarına eğitim sonunda hazırlamaları
beklenen ders planlarına temel oluşturmak üzere birer problem durumu
hazırlamalarını gerektiren “Görev 1”, görevin tamamlanmasına olanak
sağlayacak öğrenme kaynakları ile birlikte sunulmuştur.
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Eğitimin 5. ve 6. haftaları “Görev 2” için ayrılmıştır. Görev 2 için öğretmen
adaylarının BİT’in öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonunu temel alan bir
ders planı örneği (Haşlaman, Mumcu ve Usluel, 2007) üzerinde tartışmaları ve
bu tartışma sonucunda sonraki görevlerde ve ileride mesleki hayatlarında
kullanabilecekleri bir ders planı şablonunu birlikte oluşturmaları istenmiştir.
Eğitim sırasında oluşturulan ders planı şablonu Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. BİT’in Öğrenme ve Öğretme Sürecine Entegrasyonunu Temele Alan Ders Planı Şablonu
Ders:
Öğrenme Alanı:
Kazanımlar:
Ön Gereksinimler:
Giriş:
Problem Durumu:
Niçin BİT kullanımı:
Yöntem ve Teknikler:
Uygulama Stratejisi:

Ders Süresince
Kullanılacak BİT
Kaynakları ve
Uygulamaları ve Diğer
Kaynaklar:
Öğrencilerin
Yararlanabileceği
Kaynaklar:
Öğrencilerin Sahip
Olması Gereken BİT
Bilgi ve Becerisi:
Öğrenci Öğrenmesinin
Değerlendirmesi:
Sürecin
Değerlendirilmesi
(Yansıma):
Gelecek Uygulamalar
İçin Öneriler:

Dersin adı
Öğrenme alanının adı

Sınıf/Süre:

Sınıf ve konunun işleneceği
süre
Alt öğrenme alanı

Alt Öğrenme
Alanı:
Alt öğrenme alanına ilişkin tanımlanmış kazanımlar
Bu konuya geçmeden önce öğrencinin biliyor olması gereken konular
Derse giriş, konuya güdüleme ve gerçek hayatla ilişkiler kurmaya çalışma
Alt öğrenme alanına ait gerçek hayata ilişkin oluşturulan bir problem durumu
BİT’i kullanmanın bu alt öğrenme alanının öğrenme ve öğretme sürecine
getireceği katkılar
Kullanılacak olan öğretme-öğrenme yöntem ve teknikleri
Hangi BİT kaynağının neden kullanılacağına karar verdikten sonra, alt öğrenme
alanı/alanları için seçilen BİT kaynakların anlamlı ve etkili bir şekilde nasıl
bütünleştirileceğini gösteren stratejiler
Öğrenme ortamının oluşturulmasında ders süresince kullanılması hedeflenen
BİT kaynakları ve uygulamaları ve diğer materyaller

Alt öğrenme alanına ilişkin öğrencilerin ders dışında da öğrenme süreçlerinde
yararlanabileceği kaynaklar ve/veya BİT kaynakları ve uygulamaları (çevrimiçi
uygulamalar, oyunlar, yazılımlar vs.)
Ders süresince kullanılması planlanan BİT kaynakları ve uygulamalarına ilişkin
öğrencilerin sahip olması beklenen BİT bilgi ve becerisi (öğrencilerin bu BİT
kaynakları ve uygulamalarını ders içerisinde veya dışında öğrenme süreçlerinde
kullanmaları planlandıysa)
Öğrenci öğrenmesinin değerlendirilmesi için izlenecek yol ve yapılacakların
belirlenmesi
Öğretmenin süreci kullanılan materyaller, BİT kaynakları ve uygulamaları,
öğrenciye yararlanması için önerilen kaynaklar, dersin işlenişi, öğrenciden
alınan dönütler, öğrenci değerlendirmeleri vs. açısından bütünüyle
değerlendirerek düşüncelerini yazması
Planın uygulanmasının ardından, sürecin tümüyle gözden geçirilerek,
öğretmenin kendisini ve planı değerlendirmesi ve gelecek uygulamalar için
önerilerde bulunması gereken kısım

Eğitimin 7. ve 8. haftaları “Görev 3” için ayrılmıştır. Öğretmen adaylarının
hep birlikte geliştirdikleri ders planı şablonu doğrultusunda, her birinden Görev
1 için hazırladıkları problem durumunu temel alan bir ders planı tasarlamaları
ve tasarladıkları ders planını çevrim içi öğrenme ortamında yer alan kişisel
öğrenme alanlarında birer web günlüğü oluşturarak buradan paylaşmaları
istenmiştir.
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Eğitimin 9. ve 10. haftaları “Görev 4” için ayrılmıştır. Öğretmen
adaylarından her birinin en az 3 arkadaşının hazırladığı ders planını
incelemeleri ve Görev 3’te her bir ders planı için oluşturulan web günlükleri
aracılığıyla görüşlerini paylaşmaları, eleştiri ve önerilerini yazmaları, dolayısıyla
birbirlerinin ders planlarına katkıda bulunmaları istenmiştir. Bu görev sonunda,
öğretmen adayları ders planları hakkında arkadaşları ile fikir alışverişinde
bulunma fırsatını yakalamış ve arkadaşlarının görüşleri doğrultusunda ders
planlarında gerekli gördükleri düzeltmeleri yapmış ve ders planlarını
düzenlemeye devam etmişlerdir.
Eğitimin son haftasında, öğretmen adayları ders planlarını tamamlamışlar,
ders planlarında yer verdikleri BİT uygulamaları (GeoGebra, Geometer’s
Sketchpad, Cabri 3D vb. eğitim yazılımları, ofis uygulamaları, dijital resim vd.)
için kendi eğitim materyallerini geliştirmişler ve Görev 3’te oluşturdukları web
günlükleri aracılığıyla ders planlarını ve materyalleri çevrim içi öğrenme
ortamına ekleyerek herkesin kullanımına açmışlardır.

2.6. Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada veriler, eğitime entegre edilen çevrim içi öğrenme ortamı
aracılığıyla toplanmıştır. Eğitim sonucunda öğretmen adaylarının geliştirdikleri
ders planları ile ders planlarını geliştirme sürecinde yazdıkları yansımalar veri
toplama araçlarını oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının eğitim sonucunda
hazırladıkları ders planları, yazar tarafından geliştirilen bir kontrol listesi
aracılığıyla değerlendirilmiş, diğer nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizi
yapılmıştır.
Kontrol listesi toplam 6 boyut ve 24 maddeden oluşturulmuştur:
 BİT kaynakları ve uygulamaları niçin kullanılacak?
 BİT kaynakları ve uygulamaları kim için kullanılacak?
 BİT kaynakları ve uygulamaları nasıl kullanılacak?
 Hangi BİT kaynakları ve uygulamaları kullanılacak?
 Seçilen BİT kaynakları ve uygulamaları nerede kullanılacak?
 Seçilen BİT kaynakları ve uygulamaları ne zaman kullanılacak?
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3. ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI DERS
PLANLARINA İLIŞKIN BULGULAR
Öğretmen adaylarının eğitim sonucunda verilen görevler doğrultusunda
geliştirdikleri ders planları; hem kontrol listesi aracılığıyla puanlanarak
değerlendirilmiş hem de öğretmen adaylarının BİT’i entegre etme, BİT kaynak
ve uygulamalarını seçme nedenleri açısından incelenmiştir.
6 öğretmen adayı eğitime devam etmeyerek verilen görevleri
tamamlamadığından dolayı başarısız sayılarak değerlendirme sürecinden
çıkarılmıştır. Verilen tüm görevleri tamamlayan öğretmen adayları tarafından
hazırlanan 54 ders planı incelenmiştir.

3.1. BİT Kaynakları ve Uygulamalarının Seçimi
Öğretmen adaylarının eğitim sonunda geliştirdikleri ders planları için
seçtikleri “BİT kaynakları ve uygulamaları” incelendiğinde;
 Öğretmen adaylarının ders planlarında en fazla dinamik geometri
yazılımlarının kullanımına yer verdikleri görülmüştür. Ders planlarının
%70’inde dinamik geometri yazılımı olarak adlandırılan The Geometer’s
Sketchpad (GSP), Cabri 3D, GeoGebra ve Wingeom adlı BİT
uygulamalarının kullanılması planlanmıştır.
 Öğretmen adayları dinamik geometri yazılımlarının dışında ders
planlarında kelime işlemci, tablolama, sunum, resim ve animasyon
programlarının kullanımına da yer vermiştir. Öğretmen adayları ders
planlarında dinamik geometri yazılımlarından sonra en fazla sunum ve
tablolama programlarının kullanımına yer vermiştir.
 Öğretmen adayları, bunların dışında, İnternet aracılığıyla araştırma
yapmak, dersin web sayfası aracılığıyla paylaşımlarda bulunmak ve
sohbet, e-posta ile iletişimde kalmak için web uygulamalarının
kullanımına da yardımcı araçlar olarak ders planlarında yer vermişlerdir.
Öğretmen
adaylarının ders
planlarında BİT
kaynakları ve
uygulamalarından; en fazla dinamik geometri yazılımlarına yer verdikleri, en az
animasyon, çizim uygulamalarına yer verdikleri, hemen hemen bütün
öğretmen adaylarının araştırma yapılması, bilginin paylaşılması ve iletişimde
bulunulması için ders planlarında İnternet kullanımına yer verdikleri
görülmüştür.
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3.2. BİT’i Seçme ve Entegre Etme Nedenleri
Öğretmen adaylarına ders planlarında yer verdikleri BİT kaynakları ve
uygulamalarının seçiminde nelere dikkat ettikleri ve niçin bu teknolojileri
seçtikleri sorulmuştur. Öğretmen adayları ders planlarında yer verdikleri BİT
kaynakları ve uygulamalarını belirlemede;
 Teknoloji açısından kullanımı kolay ve anlaşılır olan ve yeterli oldukları
teknolojileri,
 İçerik açısından konuya uygun olan teknolojileri,
 Öğrenci açısından öğrencilerin seviyesine
kullanabilecekleri ve erişebilecekleri teknolojileri,

uygun,

bildikleri,

 Öğrenme açısından ise kolay ve kalıcı öğrenmeyi sağlamaya yönelik
teknolojileri seçmeye dikkat ettikleri saptanmıştır.
Bu nedenlerden en çok konu alanına uygun ve öğrencilerin kullanabileceği
BİT kaynakları ve uygulamalarının seçimine özen gösterildiği belirlenmiştir.
Öğretmen adaylarının geleneksel bilgi aktarımı yöntemi olarak kullanılan
sunum programlarından ziyade ders planlarında çoğunlukla matematik konu
alanı ile ilgili BİT uygulamalarına yer vermeleri ve bu seçimde öğrenci ve
konuyu merkeze almaları sahip oldukları BİT yetkinliklerini entegrasyon
becerisine dönüştürmeye hazır oldukları şeklinde yorumlanabilir.
Öğretmen adaylarına ders planlarına “BİT’i entegre etme nedenleri”
sorulduğunda alınan yanıtlar çerçevesinde BİT’i öğrenme ve öğretme sürecine
entegre etme nedenlerinin dört ana başlık altında toplandığı saptanmıştır:
 Öğrenmeyi kolaylaştırmak ve zenginleştirmek,
 Öğretimi kolaylaştırmak,
 Matematik öğretimlerine görsellik katmak ve
 Öğrencilerin derse ilgi ve motivasyonlarını sağlamak.
Öğretmen adaylarının geliştirdiği ders planlarında seçtikleri BİT kaynakları
ve uygulamaları ve bunları seçme nedenleri incelendiğinde öğretimsel
yaklaşımlarının öğrenci merkezli bir anlayışa doğru kaydığı ve bunu ders
planlarına yansıtmada büyük özen gösterdikleri görülmüştür. Nitekim
öğretmen adaylarının BİT’i öğrenme ve öğretme sürecine entegre etme
nedenlerinin önemli bir kısmını “öğrenmeyi kolaylaştırmak ve zenginleştirmek”
ile ilgili ifadeler oluşturmuştur.
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Tablo 2. Öğretmen Adaylarının BİT’i Öğrenme ve Öğretme Sürecine Entegre Etme Nedenleri
Sınıflama

Nedenler






Öğrencilerin
öğrenmesini

kolaylaştırmada

ve
zenginleştirmede 






Öğretimi

kolaylaştırmada



Görsellik

İlgi ve
motivasyon

















Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmada ve kalıcı kılmada
Anlamlı öğrenmeyi sağlamada
Kalıcı öğrenmeyi sağlamada
Öğrenciler için anlaşılması zor kavramların açıklanmasında
Öğrencilerin problemi daha iyi anlamalarını sağlamada,
kolaylaştırmada
Öğrencilerin kuralları öğrenmesini kolaylaştırmada
Öğrencilerin konuyu daha iyi kavramalarında
Konuyu anlaşılır kılmada
Kavramların daha iyi anlaşılması ve kalıcı olmasında
Kavram yanılgılarını azaltmada
Öğrenci öğrenmesini güçlü kılmada
Öğrencileri düşünmeye sevk etmede
Öğrenmenin daha verimli ve eğlenceli hale getirilmesinde
İçeriğin anlatımını kolaylaştırmada
Kâğıt kalemle zor gerçekleştirilecek etkinliklerin daha kolay
yapılmasını sağlamada
Konu anlatımının kolaylaştırılmasında
Öğrenciler için anlaşılması zor şekillerin zihinlerinde
canlandırılmasında
Öğrencilerin kavramları görselleştirmelerini sağlamada
Konunun görselleştirilmesinde
Derse görsellik katmada
Kavramların görselleştirilerek somutlaştırılmasında
Kavramların görselleştirilerek daha kolay ve anlaşılır hale
getirilmesinde
Soyuttan somuta indirgemede
Anlaşılması zor konuları üç boyutlu hale getirmede
Çizimlerin düzgün yapılmasında
Öğrencilerin öğrendiklerini somutlaştırmada
Öğrencilerin sürece dâhil edilmesinde
Dikkati çekmede
Derse ilgi çekmede
Matematiği daha eğlenceli ve anlaşılır hale getirmek
Derse ilgi ve katılımı artırmada
Dersi daha zevkli hale getirmede

Geliştirilen 24 maddelik kontrol listesi çerçevesinde hazırlanan ders
planları incelenmiş, yapılan değerlendirme sonucunda; hazırlanan 54 ders planı
100 puan üzerinden ortalama 93,51 puan almıştır. Bu değerlendirme öğretmen
adaylarının büyük ölçüde uygulanabilir ve BİT entegrasyonu içeren ders planları
geliştirebildiklerini göstermiştir.
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Öğretmen adaylarının her biri ders planları için seçtikleri BİT kaynakları ve
uygulamalarını kullanarak ders planlarında anlattıkları şekilde BİT’i
kullanabilmeleri için gerekli materyalleri de geliştirerek kullanıma hazır hale
getirmişlerdir. Eğitim sonucunda öğretmen adayları hem ders planları hem de
bu ders planlarını uygulamak için gerekli materyalleri hazırlamışlardır. Bu
durum tasarlanan eğitimin öğretmen adaylarının BİT yetkinliklerini entegrasyon
becerisine dönüştürebilmelerine de katkı sağladığını göstermektedir. 11
haftalık eğitimi tamamlayan 54 öğretmen adayının hepsinin uygulamaya hazır
BİT ile entegre edilmiş ders planları hazırlamış olmaları da, tasarlanan eğitim ile
öğretmen adaylarının BİT entegrasyonuna ilişkin becerilerinin geliştirildiğinin
kanıtı niteliğindedir.
Elde edilen bu bulgular çerçevesinde, “BİT entegrasyonu eğitimi”nin
öğretmen adaylarının mesleki gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra öğretimsel
yaklaşımlarını da öğrenci merkezli bir anlayışa doğru sürüklediği ileri sürülebilir.
Öğretmen adaylarının eğitim ile ilgili görüşlerinden bazıları şunlardır:
“........ Normal bir ders planı ile BİT entegreli ders planı aynı
şekilde mi hazırlanır? Neler göz önünde bulundurulur? Teknoloji
kullanayım demekle iş biter mi? gibi gibi gibi birçok soruya yanıt olacak
nitelikte şeyler öğrendim...”
“Burada gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve oluşturulan tartışma
ortamına katılan tüm arkadaşlarımın fikirleri doğrultusunda BİT
entegrasyonu konusunda oldukça donanımlı hale geldiğimizi
söyleyebilirim ve tabi ki plan aşaması, bu sanırım en önemli kısımdı ki
haftalardır üzerinde duruyoruz. …Bu açıdan da oldukça yarar
sağladığını düşünüyorum. Yakın gelecekteki öğretmenlik hayatımız için
günümüz koşulları açısından baktığımızda ideal bir öğretmen profili
oluşturdu zihnimizde. Öğrencilere neyi hangi koşullarda nasıl verebiliriz,
bu vb. sorulara önceden belki hiç yanıt veremezken, şu an daha iyi nasıl
anlatabiliriz diye düşünmeye başladık”.

4. ÖĞRETMEN ADAYLARINA VERILEN BİT
ENTEGRASYONU EĞİTİMİNİN ENTEGRASYON
SÜRECİNİN PLANLANMASINA KATKISI
BİT’in öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonu ile ilgili eğitim almanın,
öğretmen adaylarının gelecekte sınıf içinde BİT’i kullanımlarını şekillendirmede
önemli rol oynadığı (Holmes, 2009; Niess, Browning, Driskell, Johnston ve
Harrington, 2009), yeterli teknolojik bilgiye sahip öğretmen adaylarının sınıf
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içinde BİT kullanımına daha istekli oldukları ve hatta BİT’i öğretimleriyle
bütünleştirmek için planlama ve hazırlık yapmaları gerektiklerinin
sorumluluğunu hissettikleri bilinmektedir (Tondeur ve diğ., 2012; Chai, Koh ve
Tsai, 2010). Lock (2007, s. 586) öğretmen adaylarının kendi eğitim
programlarından gözlemledikleri ve deneyimledikleri modeller ve öğrenme
yaşantılarına dayanarak, kendi öğrencileri için öğrenme ortamları tasarlamada,
uygun bir şekilde BİT’i entegre etmeye başlayabileceklerini ileri sürmüştür.
Niess (2005) ise öğretmen adaylarının kendi konu alanlarını nasıl
öğrendiklerinin ve öğrenme süreçlerinde teknolojiye nasıl mazur kaldıklarının
gelecekte BİT’i entegrasyonlarını önemli ölçüde etkilediğini ileri sürmüştür. Bu
anlayışla, bir çevrim içi öğrenme ortamı öğretmen adaylarının öğrenme ve
öğretme sürecine entegre edilerek “BİT’in öğrenme ve öğretme sürecine
entegrasyonu” hakkında eğitim almaları sağlanmıştır. Bu sayede hem öğretmen
adaylarının entegrasyon becerilerinin geliştirilmesi hem de entegrasyon
sürecini kendi öğrenme ve öğretme süreçlerinde deneyimlemeleri sağlanmıştır.
Alanyazında öğretmen adaylarına BİT entegrasyonu ile ilgili sunulan
öğrenme deneyimlerinin çıktılarını inceleyen araştırmaların azlığından yola
çıkılarak gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda; öğretmen adaylarının BİT’in
öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonuna ilişkin becerilerinde anlamlı bir
değişim meydana geldiği ileri sürülebilir. Eğitim sonucunda bir öğretmen adayı
tarafından geliştirilen ders planı aşağıda verilmiştir.
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Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Eğitim Sonucunda Geliştirdikleri Ders Planlarına İlişkin Bir Örnek

Ders:

Matematik

Öğrenme Alanı:

Ölçme

Kazanımlar:

Sınıf/Süre:

6/40’+40’+40’+40’(4
Ders Saati)

Alt
Öğrenme Uzunlukları Ölçme
Alanı:
1. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını strateji kullanarak
tahmin eder.
2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri
çözer ve kurar.
3. Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu
arasındaki ilişkiyi açıklar.
Beceriler: ilişkilendirme, akıl yürütme, iletişim

Ön
Gereksinimler:

Sınıf Düzeyi: 4. Sınıf
Öğrenme Alanı: Ölçme
Alt Öğrenme Alanı: Çevre
Kazanımlar:
1. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler.
2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili
problemleri çözer ve kurar.
Öğrenci 4. sınıftan bu hesaplamaları yapmayı bilerek gelmeli.
Zaten etkinlikte de görülebileceği gibi öğrencilerden daha üst
düzey bir beklenti var. Öğrencinin uzunluk hesaplama ile ilgili
bir sorunu olmamalı ki öğrencinin düşünmesini ve çaba sarf
etmesini sağlayalım. Dönem başında yapılan ön test sonuçları
yardımıyla 4. sınıf konularında sıkıntısı olan öğrencilere ek
siteler, eğitici oyunlar önerilir. Araştırma yapmaları istenir.

Giriş:

Öğretmen sınıfa girdiğinde önce öğrencilerine selam verir. Bu
aşamadan sonra dersle ilgili bir sıkıntılarının olup olmadığını
sorar. “Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?” sorusunun
ardından öğrencilere anlatılacak konuyu açıklar. İlk görüşleri
alır ve daha sonra onlara konuyla ilgili benzer bir örnek bulup
bulamayacaklarını sorar. Son olarak öğrendiklerini problem
durumunda görecekleri gibi günlük hayatta nasıl
kullanacaklarını açıklar ve onların konuya olan merakını
artırmak için problemi sorar.

Problem

Yeni çıkan kanuna göre yangın durumuna karşı binaların
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Durumu:

çevresine su vanaları koyulması gerekmektedir. Ali’lerin sitesi
için 12 metrelik hortumlar ve 2 adet vana alındığına ve
bahçenin yarıçapı 9 metre olduğuna göre Ali vanaları hangi
iki nokta çiftine yerleştirilmelidir ki her yere su ulaşabilsin?
(Sitedeki altıgen şeklindeki bina ve dörtgen şeklindeki giriş
binasının tüm kenarları 4 metredir)

Niçin BİT
kullanımı:

BİT kullanmamızın esas nedeni öğrencilerde bilginin
kalıcılığını artırmak bunun yanı sıra yeni eğitim anlayışının
(“Bilgiyi değil bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler
yetiştirmek”) hedeflerine ulaşmak. Öğrencilerin derse olan
ilgilerini ve katılımlarını arttırarak tüm öğrencilerin
matematik öğrenmesini sağlamak.

Yöntem ve
Teknikler:

Yaklaşım olarak buluş, araştırma ve tam öğrenme temel
alınmıştır. Öğrenme yöntemlerinden problem çözme,
tartışma, gösterip yaptırma kullanılmıştır. Öğretme tekniği
olarak beyin fırtınası yapılmaya çalışılacaktır.

Uygulama
Stratejisi:

Bu çalışma projeksiyon yardımıyla yansıtma yapılarak
öğrencilere gösterilecektir. Öğrencilere anlatılacak şekilde
yapılacak işlemler aşama aşama belirtilmiştir. Öğrencilerden
çalışma boyunca işlemler yapılmadan ve yapıldıktan sonra
tahmin yapmaları istenecektir. Öğrencilere buluş yoluyla
öğrenme yapılmaya çalışılmıştır. Öğrencilere önceden
öğretmen tarafından hazırlanan Geogebra dosyasının resmi
sunulacak ve bunu oluşturup üzerinde çalışma yapmaları
istenecektir. Problem durumu ve Geogebra dosyası resmi
öğrencilere sunularak etkinliğin başlaması sağlanır. Yaklaşım
olarak buluş, araştırma ve tam öğrenme; öğrenme
yöntemlerinden problem çözme, tartışma, gösterip yaptırma
bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla kullanılmıştır.
Öğretme tekniği olarak beyin fırtınası yapılmaya çalışılacaktır.
Geogebra uygulaması ders başından sonuna kadar
kullanılacaktır.
Çalışmanın Aşamaları:
1- Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ve uzunlukla ilgili
araştırılan kavramlar sorulur. Öğrencilerin verdikleri bilgiler
doğrultusunda bir açıklama yapılır. Tekrar yapılır, eksikler
tamamlanır ve öğretmen ekleyeceklerini söyledikten sonra
etkinlik tam anlamıyla başlar.
2- Öğrencilerden şekli tanımlamaları ve daha sonra soruyu
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okumaları istenir. Böyle bir problemle karşılaştıklarını hayal
etmeleri istenir.
3- Öncelikle öğrencilerin verilen şekli Geogebra programını
açarak oluşturmaları sağlanır.
4- Öğrencilere şekilde neler olduğu sorulur ve bunun nasıl
oluşturulabileceği düşündürülür.
5- Peki düzgün çokgeni nasıl oluşturuyorduk? Sorusu sorulur.
Düzgün çokgen çizimi için öğretmen 3. menüden düzgün
çokgen seçmelerini ve 2 nokta belirlemelerini ister.
6- Çizeceğimiz düzgün çokgen kaç kenarlı olacak sorusu
öğrencilere yöneltilir ve 6 olacağı fark ettirilir. (Öncelikle
altıgen çizimiyle başlanır.)
7- İlk altıgen oluşturulduktan sonra ekranı uzaklaştırarak
daha rahat görmeleri istenir.
8- Öğrencilere peki şimdi hangi şekli oluşturmalıyız? Sorusu
sorulur. Dörtgen cevabıyla öğrencilerden çeşitli şekillerde bir
kenarı 4 olan dörtgen oluşturmaları istenir. Öğretmen cevap
geldikten sonra örnek olarak şekilde görüldüğü gibi doğrular
yardımıyla düzgün dörtgeni çizer. Bunun kare olduğunun
öğrenciler tarafından fark edilmesi beklenir. Fark edilmediği
takdirde de öğretmen rehberlik ederek ipuçlarıyla bunu
buldurur.
9- Öğretmen işlem üzerinde çalışmaya devam eder bu
süreçte öğrencilerden dörtgen oluşturmayı başaranlara geri
dönütler verilir ve nasıl oluşturduklarını açıklamaları istenir.
10- Aynı altıgenden bir tane daha çizilmesi gerektiğini
söyleyen öğrencilerden bu şekli oluşturmaları beklenir.
11- Ne oluşturulması gerektiği sorulur ve gelen cevapla
çemberi çizmeleri için ne yapabileceklerini açıklamaları
istenir. Önerilerden sonra öğretmen merkez ve bir noktadan
geçen çember seçeneği yardımıyla şekli çizmeye başlar.
12- Son olarak gelen öneriler de dikkate alınarak merkez
belirlenir ve çember oluşturulur.
13- Şekil oluşturulduktan sonra öğrencilerin dikkatini çekmesi
için renklendirme ve soruyu anlamlandırabilmeleri için metin
eklenir. Öğrencilerden renklendirme yapmaları istenir fakat
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dörtgen renklendirilemeyince ne yapılması gerektiği sorulup
öğrenciler düşündürülür. Dörtgeni nasıl çizmiştik? Sorusu
sorulur. Öncelikle dörtgen bir çokgen olarak alt menüden
aşağıdaki gibi tanımlanır.
14- Çokgen seçeneği belirlendikten sonra aralarında virgül
olmak üzere kenarlardaki harfler yazılır. Çokgenin kenarları
nelerdir? Sorusu sorulur.
15- Çokgenlerin tümü tanımlandıktan sonra renkleri sağ
tıklanarak özellikler menüsünden çokgenler seçilerek
değiştirilir. Öğrencilere binalar hangi renk olsun sorusu
sorulup onların isteğine göre renklendirme yapmaları istenir.
16- Sorunun daha iyi anlamlandırılabilmesi için öğrencilerden
şeklin soruya uygun olarak isimlendirilmesi istenir. Sitenin
binalarının ve bahçesinin neresi olduğu sorulup bunları
yazmaları istenir.
17- Soru tam olarak oluşturuldu herkesin bu şekli oluşturup
oluşturmadığı sorulur. Gerekli yerlerde öğrencilere rehberlik
edilir.
18- Öğrencilerin şekillerinde yarıçap noktalarını belirlemesi
ve yazılım yardımıyla soruda verilen değer ile yarıçap
uzunlukları arasındaki birebir eşleşmeyi göstermeleri istenir.
19-Öğrencilerin soruyu tekrar okumaları, doğrular çizmeleri
ve uzunluklara bakarak cevabı doğru tahmin etmeleri istenir.
Öğrenci bu süreçte tahminlerde bulunur öğretmen şekiller
çizerek yanlış cevaplarda olmadığını gösterir. Doğru cevap
geldiğinde ise tüm öğrencilerin çözüme bakmaları istenir ve
cevabın doğruluğu gösterilir.
20- Öğrenilenler özetlenir ve genellemeler yapılarak etkinlik
sona erdirilir. Yanlış anlaşılan kısımlar varsa bunlar düzeltilir.
21- Zorlanılan kısımlar üzerinde durulur. Etkinlik iyice
anlaşıldıktan sonra öğretmen etkinlikten ne gibi sonuçlar
çıkarıldığını sorar. Ulaşılması gereken hedeflere ulaşılıp
ulaşılmadığına bakar ve öğrenilenleri toparlar. Bir sonraki
ders için güdüleme yapıldıktan sonra öğrencilere konuyu
pekiştirmeleri için eğitici oyunlar önerilir ve öğretmen dersi
görüşmek üzere diyerek kapatır.

Ders Süresince

İnternet: düzgün çokgen hakkında bilgi sağlamada
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E-posta ve haberleşme programları: iletişimi sağlamada
Donanım: projeksiyon, sınıf mevcudu kadar bilgisayar
Dinamik yazılım: Geogebra

Öğrencilerin
Öğrencilerin yapılacak etkinlikle ilgili gerekli olan ön bilgileri
Yararlanabileceği sınandıktan sonra öğrencilerde büyük ihtimalle bulunacak
Kaynaklar:
eksiklikleri gidermeleri amacıyla onlara internette bilgi
bulabilecekleri siteler önerilir. Ayrıca anlamadıklarıyla ilgili
soru sorabilmeleri için öğretmen e-posta adresini yazar.
Uzunluk ölçme ile ilgili eğitsel oyunlar öğrencilere tavsiye
edilir. Geogebra programıyla çalışmaları istenir.
Öğrencilerin
Sahip Olması
Gereken BİT
Bilgi ve Becerisi:

Öğrencilerin BİT anlamında belirli bir altyapıya sahip olması
gerekmektedir. Bunun nedeni en azından e-posta adresine
sahip olması gerekliliğidir. Ayrıca Geogebra’yı başlangıç
aşamasında da olsa kullanmaları gerekecektir.

Öğrenci
Öğrenci öğrenmesinin değerlendirilmesinde benzer ancak
Öğrenmesinin
daha basit bir etkinlik öğrencilere sunulacak ve çözmeleri
Değerlendirmesi: istenecektir. Bu süreçten önce öğrencilere Geogebra
üzerinde serbest çalışma şansı tanınacaktır.
Sürecin
Süreç değerlendirmede ilk olarak öğrencilerin görüşlerinin
Değerlendirilmesi alınması sağlanacak daha sonra öğrenci seviyelerinin
(Yansıma):
görülebilmesi için öz değerlendirme formu kullanılacaktır.
Bunun dışında ders işlenişiyle ilgili eleştiri yapılması istenir.
Öğrencilere zorlandıkları kısımları, yapamadıklarını ve
anlamlandıramadıklarını açıklaması için fırsat verilir. Tüm
bunlar göz önüne alınarak yorum yapılır.
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a) Öz Değerlendirme Formu
1-Bu etkinlikte ne öğrendim?
2-Neyi iyi yaptım? Neden?
3-Hangi konuda zorlandım? Neden?
4-Nerede yardıma ihtiyacım oldu?
5-Hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeliyim?
6-Kuvvetli ve zayıf yönlerim neler?
7-Daha sonraki çalışmalarda neleri farklı yapacağım?
Öğrencilerden bu soruları bireysel olarak cevaplamaları
istenir.
b) Öğrencilerden ders işlenişi ile ilgili yorumlar alınır.

Gelecek
Uygulamalar
İçin Öneriler:

Önceki değerlendirme aşamalarından da elde edilecek bilgi
yardımıyla yorum yapılır. Öğrencilere etkinliği nasıl bulduğu
ve ilgilerini çekip çekmediği sorulur. Günlük yaşamlarında
benzer bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulup bunun
üzerinde konuşulur. Böyle bir etkinliğin onlarda etkili olup
olmadığı sorgulanır. Öğrencilerden dersi başka hangi
şekillerde işlesek daha yararlı olurdu sorusunu cevaplamaları
istenir.
Sonuç:
Tüm etkinliğe baktığımızda öğrencinin altıgen ve dörtgenin
özelliklerini, çevre uzunluğunu keşfetmesini bekliyoruz.
Bunun dışında önceki bilgilerini kullanmasını ve yeni
bilgilerini bunların üzerine kurmasını sağlamaya çalışıyoruz.
Esas olarak öğrencinin konuyu kendisinin yapılandırmasını
amaçlıyoruz.

Öğretmen adaylarına BİT entegrasyonu ile ilgili öğrenme deneyimleri
tasarlamada yaşanan en önemli sorunların başında; BİT’in öğretimsel amaçlarla
kullanımını modelleyen araştırmaların yetersizliği, BİT’in öğretimsel amaçlarla
kullanımına ilişkin kavram yanılgıları, öğretmen adaylarının kendilerini bu
konuda rahat hissetmemeleri ve öğretimsel amaçlarla BİT kullanımı ile ilgili
yeterli deneyimlerinin olmayışı gelmektedir (Martinovic ve Zhang, 2012).
Bu çalışmada tasarlanan BİT entegrasyonu eğitimi sonucunda öğretmen
adayları öğrenci öğrenmesini zenginleştirmeyi hedef alan bir anlayışla, sınıf
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içinde içeriğe uygun öğrenme ve öğretme yöntemleriyle BİT’i entegre eden,
kullanıma hazır, işe vuruk ders planları geliştirmişlerdir. Eğitim ile öğretmen
adaylarının hem BİT kaynakları ve uygulamalarına ilişkin yetkinliklerinin
geliştirilmesine hem de BİT entegrasyonuna ilişkin becerilerinin geliştirilmesine
katkı sağlanmıştır. Bu sayede “BİT’in öğrenme ve öğretme sürecinde kullanımı”
ile “BİT entegrasyonu” arasındaki fark ortaya konulmaya çalışılarak öğretmen
adayları için kavram yanılgıları en aza indirilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra
öğretmen adaylarının hazırladıkları ders planları ve geliştirdikleri BİT kaynakları
kendileri için gelecekte kullanabilecekleri zengin bir ambar niteliği
oluşturmuştur. Çalışma, BİT entegrasyonu eğitimi alan öğretmen adaylarının
ders planları geliştirmesinin, hizmet öncesi eğitimde elde ettikleri bilgileri
kuramdan uygulamaya dönüştürmelerini sağlayarak BİT entegrasyonu
becerilerini öğretimlerine yansıtmalarında önemli bir rol oynadığını
göstermiştir. Hatta öğretmen adaylarına sadece BİT entegrasyonu eğitimi
verilmesinin yeterli olmadığı, BİT entegrasyonunu deneyimlemeleri için kendi
öğrenme ve öğretme süreçlerine de BİT’in entegre edilmesinin önemli olduğu
görülmüştür.
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Integrating Learning Analytics into Teaching and Learning
Processes
Gökhan AKÇAPINAR*
ABSTRACT: Human needs in the developing world caused the expectations
of students to change as well. Educating individuals who are able to organize
their own learning processes, open to collaboration, creative, adaptable to
innovations and have lifelong learning skills has become the priority of
educational institutions. This process also requires that Information and
Communication Technologies (ICT) must be taught to students and used as
part of the teaching and learning process. On the other hand, monitoring and
evaluation are two important stages in the process of teaching these skills to
students. Increase in use of ICTs in education leads to generation of significant
amount of data related to the learning experiences of students. Learning
Analytics and Educational Data Mining are research areas that are interested in
using these data to solve educational problems and improve student learning.
These data-driven approaches lead educators and other decision-makers in the
areas of predicting the future, monitoring the learning process, anticipating
possible problems, and designing the necessary intervention mechanisms, by
revealing hidden patterns in data. This study explains the steps of analytical
processes in educational settings. Moreover, the application areas, the
methods used and the challenges in front of integrating data-driven
approaches in educational environments are discussed.
Keywords: learning analytics, educational data mining, integration, 21st
century skills.
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1. INTRODUCTION
Many educational institutions are reorganizing their teaching-learning
processes in ways that will help their students gain the skills and knowledge to
prepare them for lifelong learning, also called 21st century qualifications
(Buckingham Shum & Deakin Crick, 2016). Although there is no common
definition of what these qualifications are, there are individual and
interpersonal dimensions that are common to different definitions (Martin,
Nacu, & Pinkard, 2016). The European Commission identifies these
qualifications in the following five categories: 1) information and data literacy
(e.g., access, management and evaluation of information and data), 2)
communication and collaboration (e.g., to communicate, collaborate and share
using digital technologies), 3) creating digital content (e.g., to create digital
content, to edit existing content, to write programs), 4) safety (e.g., to protect
the environment, health, personal privacy and devices) and 5) problem solving
(e.g., solving technical problems, determining technological needs, using digital
technologies for creative purposes). Although it is a challenging task to help
students acquire these skills in interdisciplinary settings, how their
competence in these skills is measured proves a more significant problem
(Hershkovitz, Knight, Dawson, Jovanović, & Gašević, 2016). Moreover, very
little is known about how these skills can be effectively measured (Martin et
al., 2016).
In the student-oriented approach employed in teaching the skills listedabove to students, students are expected to transform from passive observers,
listeners and note-takers into active participants of the learning process who
contemplate on and reflect their learning processes (Pardo, 2014). At the same
time, different educational technologies (e.g., collaborative tools such as
learning management systems, discussion boards, wikis, etc.) need to be used
effectively in order to help students gain these skills. In fact, students leave a
large amount of data behind about the interactions they are experiencing
during active learning experiences, and these data traces are recorded in
databases. By analyzing these traces with algorithms from different disciplines
such as machine learning, artificial intelligence and natural language
processing, it is possible to monitor the academic progress of students, predict
their future behavior and identify possible problems at an early stage (Farias,
Sales, Gonçalves, Machado, & Leite, 2017).
In the literature, studies that search for answers to educational problems
by using data-driven approaches are gathered under the fields of Educational
Data Mining (EDM) and Learning Analytics (LA). EDM researchers are mainly
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interested in developing methods for revealing hidden patterns from data and
using these methods for a better understanding of learners and learning
environments (G.Siemens & R.S.J.d. Baker, 2012). LA researchers, however, are
interested in analysis, collection and reporting of the data about the student
and learning context in order to better understand and optimize the students’
learning, as well as the learning environment (G.Siemens & R.S.J.d. Baker,
2012) .
Although EDM and LA look like two different research areas, there are
many similarities in terms of their goals and interests. Apart from this, there
are a number of differences in the techniques and methods they use (AgudoPeregrina, Iglesias-Pradas, Conde-González, & Hernández-García, 2013; Chatti,
Dyckhoff, Schroeder, & Thuss, 2012a; Cristobal Romero & Siemens & Ryan S.J.
d. Baker, 2012). While EDM is concerned with application of data mining (DM)
techniques to answer educational problems (Chatti and dg., 2012a; PeñaAyala, 2014; Romero & S. Ventura, 2007; C. Romero & Ventura, 2010), in
addition to DM techniques, LA also uses statistics, visualization, social network
analysis, emotion analysis, discourse analysis and so on for the same purpose
(Chatti et al., 2012a).
This study discusses the methods and techniques used by data-driven
approaches, the types of educational problems that can be solved by using
them, how they can be integrated into teaching-learning processes and the
challenges in integrating them into educational environments.

2. STEPS OF ANALYTICS
A number of models have been put forward to demonstrate application
steps of LA and EDM in educational settings (Campbell & Oblinger, 2007;
Chatti, Dyckhoff, Schroeder, & Thuss, 2012b; Clow, 2012; García, Romero,
Ventura, Prerna, 2014; Romero & S. Ventura, 2007; Siemens, 2013). All models
include basic steps such as tracking data, analyzing it, making the necessary
interventions based on analysis results or carrying out the actions. In this
study, steps of analytics process are explained based on the model of Campbell
and Oblinger (2007). This iterative process is called academic analytics and it
includes five basic steps: capture, report, predict, act and refine (see Figure 1)
(Campbell & Oblinger, 2007). In Table 1, there are questions that, according to
Pardo (2014), need to be answered at each stage of this process.
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Figure 1. A five-step academic analytics model of Campbell and Oblinger (2007)

Ideally, these five steps are all fulfilled, but in the simplest sense,
collecting students' learning experiences and reporting them to the teacher
may also be considered as a learning analytics application (Pardo, 2014). Below
is a description of the steps of this model.
Capture: The first step of the analytics process is collection of data about
the learning experiences of students. With widespread use of technology in
education, it becomes possible to collect a wide variety of data related to
students' learning experiences without any human intervention (Pardo, 2014).
Although these data may vary depending on research problems and
educational settings (traditional classrooms, online environments, etc.), in
general, log files, interaction data, behavior data, observation data and so on
are used for this purpose (Sebastián, Mykola, & Ryan, 2010). Moreover,
metrics related to eye movements (Akçapınar, Cosgun, & Altun, 2011;
Amershan of & Conat, 2009), or messages written by students (Cristóbal
Romero Ventura, & García, 2008) and answers given by the students in openended exams (Cavalcanti, Pires, Cavalcanti, & Pires, 2012) can also be used as
data sources. An important point to note at this stage is how and where the
data will be stored in the case that they are collected from more than one
source (Pardo, 2014).
Report: The second phase of the analytics process is reporting. The goal
here is to visualize and present large quantities of raw data obtained from
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learning environments to stakeholders (Pardo, 2014). Anyone involved in the
process, such as students, teachers, administrators, parents, and IT
departments, can be considered as a stakeholder depending on the scope and
purpose of the job. At this stage, dashboards are often used. Especially in
online learning environments, these visual elements allow teachers to monitor
the general progress of the class or the data on a particular student. In the
studies of learning analytics, social network analysis is also used to visualize
student-to-student interactions or student-to-system interactions. This way, it
is possible to identify the students who are not interacting in the environment
or who are out of the group in group work.
Predict: The third stage of the analytics process is the analysis of the
current data for future use in forecasting. For this purpose, statistical methods
such as linear regression, logistic regression or machine learning methods are
used. In forecasting, the goal is to predict the value of a variable using another
group of variables. Prediction models are generated in small data sets, tested
for validity, and then applied to larger data sets (R.Baker & Siemens, 2015). In
order to create a prediction model, the value of the variable to be predicted
must be known in the small data set. This way, the prediction model can be
used to predict the target variable in unknown datasets. Classification and
Regression are the most commonly used prediction methods in LA and EDM
studies. The method used in prediction studies depends on the dependent
variable (categorical or continuous). If the value to be predicted is categorical
(e.g., passed - failed), the classification method is used; if it is continuous, then
the regression method is used.
This phase is the most important stage in which other LA models differ
from Campbell and Oblinger’s (2007) academic analytics model. In this model,
the analyses are limited to the prediction methods, while in other models, this
step includes other methods such as clustering, association rules, social
network analysis, natural language processing and is named differently such as
analytics (Siemens, 2013), analytics and action (Chatti et al., 2012b) and
metrics (Clow, 2012). At this stage, the most common methods after prediction
are the association rules, which are used to reveal hidden patterns in data, and
clustering, which is used to identify similar groups in data.
In the clustering method, there is no variable that can be predicted. The
goal is to group the elements that have similar characteristics in data (e.g.,
students, course materials, etc.). The purpose here is to identify distinct groups
in the dataset. For this reason, clustering analysis is also referred to as
unsupervised classification in some sources (C. Romero & S. Ventura, 2007).
Distance metrics are often used to determine similar elements in clustering
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analysis (Cristobal Romero & Ventura, 2013). If there is prior knowledge of
how many different clusters of data to divide, this can be set as the number of
clusters, or the chosen algorithm will try to find the optimal number of clusters
to which the data can be divided by using automated algorithms (R.S.J.d.
Baker, 2010). It is expected that the data in the same cluster will show less
similarity to the data in the other clusters (R.Baker & Siemens, 2015).
Association rules are another popular method of data mining (Ceglar &
Roddick, 2006), which is used to reveal hidden patterns among variables in
large data sets. Its origin is based on shopping basket analysis (Agathe &
Kalina, 2010). The aim is to reveal the hidden patterns in data.
Act: Taking action based on the information obtained after the analysis is
the main objective of the entire analytics process. Some of these actions are;
monitoring and analysis, prediction and intervention, mentoring and tutoring,
evaluation and feedback, personalization and recommendation, adaptation
and reflection (Chatti et al., 2012a).
Refine: This step is crucial in improving analytical practice and ensuring
continuity because the analytics process is an iterative process. This step
contains several operations such as adding new data from different sources (if
necessary), revising the data set, editing existing variables, adding new metrics
and selecting new analytical methods (Beal, Qu, & Lee, 2006).
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Table 1. Questions that can be answered at different stages of the learning analysis model

Stage

Questions

Capture

What kind of data will be collected?
How often will the data be collected?
Where will the data be stored?
In what format will the data be stored?
Are the data securely stored?

Report

Who will receive the reports? How often?
What information will be given in the reports?
How will the reports be accessed?

Predict

What variables can be predicted?
Which variables should be used as input in the
prediction algorithms?
What kind of prediction methods should be used?
How will the accuracy of prediction models be
measured?
How will prediction
stakeholders?

Act

results

be

reported

to

What kind of actions will be taken into account?
How are actions integrated into the learning
environment?

Refine

Are the data sources appropriate?
Are the requirements for access and storage
convenient?
Are the generated reports useful? Are they delivered
to appropriate stakeholders?
Are the prediction algorithms sufficient? Are the
predictions useful? Are prediction rates sufficient?
Should actions be revised?
Have the actions been implemented appropriately?
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3. LEARNING ANALYTICS APPLICATION AREAS
The section above provides the steps and methods used for integrating
data-driven approaches into educational environments. In this section, the
approaches are discussed in terms of their application areas. Romero and
Ventura (2010) classified EDM and LA application areas into following
categories: (1) data analysis and visualization, (2) providing feedback, (3)
recommendation systems, (4) prediction of student performance, (5) student
modelling, (6) detection of undesirable student behaviors, (7) grouping
students, (8) social network analysis, (9) concept map development, (10)
construction of course materials, (11) planning and scheduling. In the following
section, the purpose of the work covered by each category is described and
examples of areas of use are given.
Data analysis and visualization: The purpose of data analysis and
visualization is to emphasize important information in data and support
decision-making processes. Statistics and information visualization are the
most frequently used methods for this purpose (C. Romero & Ventura, 2010).
In educational settings, this kind of information is very useful in helping
teachers and administrators get a general knowledge of students and courses.
Weekly or monthly usage reports (Monk, 2005), students’ study hours, session
counts, correct answers (Feng & Heffernan, 2006) are some of the pieces of
information that can be obtained at this point.
Providing feedback: Quantitative data related to students’ behaviors can
be used to provide feedback to students, teachers, and managers in support of
decision-making processes. At the same time, these data can be used to
provide educational software developers with a quick overview and
development of their products. Unlike presenting the data visually or giving
descriptive statistics, the goal here is to reveal new, unexplored information in
the data (C. Romero & Ventura, 2010). The association rules (Zhang & Zhang,
2002), which aim to reveal unknown associations between variables in large
databases and to present them as a rules array, provide the most widely used
method of data mining to provide feedback.
Recommender systems: The purpose of recommender systems is to
provide personalized activities (next task/problem, link to visit, etc.) to
students in adaptive learning environments. Association rules, clustering and
sequential pattern mining are the most commonly used data mining methods
in recommender systems (C.Romero & Ventura, 2010).
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Predicting student performance: The purpose of prediction studies on
learning environments is to predict the value of an unknown variable that
identifies the student (C.Romero & Ventura, 2010). Classification and
regression are the most widely used data mining techniques for this purpose.
Prediction models can be used to predict student performance (knowledge,
score, etc.) and these predictive models can be used to guide students in
adaptive systems or predict how they will perform in the next step
(Bienkowski, Feng, & Means, 2012). Along with the increase in models for
predicting student performance, many activities that are time-consuming for
teachers can be done automatically (Lopez, Luna, Romero, & Ventura, 2012).
Student modelling: The aim of student modelling is to develop students’
cognitive models that include their skills and knowledge (C.Romero & Ventura,
2010). In order to create a student model with data mining techniques,
students’ learning behaviors and personal characteristics such as motivation,
satisfaction, learning style are considered together (Frias-martinez, Chen, &
Xiaohui, 2006). Bayesian networks are the most basic data mining method
used to create a student model. Examples of such studies include automatic
detection of learning styles of learners in online learning environments
(Özpolat & Akar, 2009), and measuring the working memory capacities of
students based on their navigation in the learning environment (Ting-Wen, ElBishouty, Graf, & Kinshuk, 2013).
Detection of undesirable student behaviors: The purpose of identifying
undesirable student behaviors such as off-task behaviors (Ryan S. Baker, 2007),
gaming the system (R.S. Baker, Corbett, Koedinger, & Wagner, 2004),
dropping-out (Kotsiantis, 2009) and so on is to automatically identify the
students who are experiencing problems and to give them an opportunity to
correct these behaviors. Classification and clustering are the most widely used
data mining techniques for this purpose (C.Romero & Ventura, 2010).
Student grouping: The purpose of student grouping is to identify similar
student groups based on their personal characteristics, learning preferences,
individual differences, usage data, etc. (Cristobal Romero & Ventura, 2013).
These groups can be used in adaptive learning environments for making
adaptations automatically. They can also be used for giving the appropriate
feedback to the students by the teachers. Clustering is the most widely used
data mining technique for this purpose (C.Romero & Ventura, 2010) .
Social network analysis: Social network analysis is about identifying the
relationships between individuals rather than features (variables) belonging to
them. A social network can be thought of as a group of people, people in an
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organization, or a group of individuals connected by social relationships such
as friendship, cooperation, exchange of information (Freeman, 2004).
Collaborative filtering is a DM method commonly used in social network
analysis (C.Romero & Ventura, 2010). Collaborative filtering is used to create
context-aware learning objects in online learning environments (Lemire, Boley,
McGrath, & Ball, 2005) or individualized recommender systems for students
(Drachsler, Hummel, & Koper, 2008).
Concept map development: Concept maps are conceptual graphs in which
the hierarchical structure of information is explained and the relationships
among concepts are expressed (Novak & Cañas, 2008). Data mining techniques
that can help educators automatically generate these maps. Text mining and
association rules are the most commonly used DM techniques for this purpose
(C.Romero & Ventura, 2010) .
Constructing the course materials: Construction of course materials aims
to assist the trainers and developers in automatically constructing/developing
their course materials and learning contents (C.Romero & Ventura, 2010).
Planning and scheduling: In planning and scheduling, the aim is to enrich
traditional educational processes in terms of planning of courses to be opened,
creation of course schedules of students, appropriate allocation of resources,
curriculum development, etc. (C.Romero & Ventura, 2010). The data mining
method which is widely used for this purpose is the association rules.

4. CHALLENGES IN LEARNING ANALYTICS INTEGRATION
Ethics and privacy issues are regarded as the most important challenge in
front of the widespread usage of data-driven approaches in schools or
nationwide (Farias et al., 2017). The most important issue that is discussed in
the aspect of ethics is the concept of ownership of the data and produced
models. The data used in the analyses are obtained from the users'
interactions, but when these data are analyzed and a model is generated, who
will own this model? (Pardo, 2014). According to Siemens, (2013) another issue
at least as important as ownership is the privacy of the analyzed data; Who will
access the analytics? Will the students see which information the institution
has reached? How long will the university keep the data or will they share it
with other institutions? What will happen to the data after graduation?
Questions like these need to be answered. Another difficulty in this regard is
monitoring and collection of data (Nunn, Avella, Kanai, & Kebritchi, 2016). In
order to start the analytics process, it is necessary to first plan the data sources
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and deploy appropriate systems to track these data. Although it is easier to
access these data in higher education institutions where online environments
such as Learning Management Systems (LMS) are used, the data sources for
secondary and high school education are rather limited. As a solution to this
problem, integration of ICT into teaching-learning processes is necessary.
Moreover, identifying variables that reflect the learning process of students
and tracking these data is also important (Martin et al., 2016).
As an important stakeholder in the analytics process, teachers have low
data literacy for data collection, analysis and interpretation. This can be seen
as another challenge in the widespread use of learning analytics (Sergis &
Sampson, 2017).

5. DISCUSSION AND CONCLUSION
Research results on technology integration in teaching and learning
processes show that integration of Information and Communication
Technology (ICT) into the teaching-learning process has improved student
performance, helped their learning and facilitated their learning process (Chen,
2010, Govender and Govender, 2009; Brush, 2007; Lawless and Pellegrino,
2007). This is also consistent with the findings of studies on the use of datadriven approaches in educational settings. Data-driven approaches such as
EDM and LA provide important information to stakeholders in identifying
problems on time and designing the necessary interventions, improving
learning processes, personalizing learning environments, and helping improve
students’ performance in general.
Especially in a world where the competencies expected of students are
changing and the teaching-learning process is not limited to in class activities,
it is necessary to train individuals who meet these expectations. Here,
assessment and evaluation are important and new approaches are needed to
monitor students’ learning processes. On the other hand, countries that have
successfully implemented ICT integration in the teaching-learning process are
now focusing on the analysis of the data obtained through ICT integration,
particularly in the decision-making process and future planning.
There are a number of challenges in front of integrating data-driven
approaches into learning environments as well as integrating ICT into the
teaching-learning process. As it is known, providing students with
technological opportunities and expecting them to use these technologies do
not mean that success will come with it (Larusson & White, 2014).
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Furthermore, EDM and LA are still in their infancy, and there is a need for
research on how to integrate them into educational environments (Farias et
al., 2017). This process has to be considered in a planned and holistic manner.
On the other hand, overcoming these challenges will also help disseminate the
data-driven approaches into teaching-learning processes.
It may be argued that studies are needed on both systemic and individual
level for healthy execution of this process. First of all, it is necessary to discuss
the legal, political, ethical and data ownership issues from a systemic aspect
and develop policies related to these issues. The studies that are conducted
without developing any relevant education and technology policies will merely
remain as well-intentioned initiatives. It is necessary to focus on how to use
ICT in the learning-teaching process rather than focusing on the teachers’
acquisition of ICT skills in in-service trainings, especially after the regulations to
be made in the social system in general and the educational system in
particular. It is necessary to provide teachers with tools to enable them to
realize the integration process, provide concrete implementation proposals
and organize in-service trainings for them. In particular, it is necessary to
provide teachers with training on data literacy and present tools that they can
use easily. Only by countries developing education and technology policies in
these issues will it be possible to reveal the potential of data-driven
approaches.

326

Various Aspects of ICT Integration in Education

Gökhan Akçapınar

327

REFERENCES
Agathe, M., & Kalina, Y. (2010). Measuring Correlation of Strong Symmetric
Association Rules in Educational Data Handbook of Educational Data
Mining (pp. 245-256): CRC Press.
Akçapınar, G., Cosgun, E., & Altun, A. (2011). Prediction of Perceived
Disorientation in Online Learning Environment with Random Forest
Regression. Paper presented at the Proceedings of the 4th International
Conference on Educational Data Mining., July 6-8, Eindhoven,
Netherlands.
Amershi, S., & Conati, C. (2009). Combining Unsupervised and Supervised
Machine Learning to Build User Models for Exploratory Learning
Environments. Journal of Educational Data Mining, 1(1), 71-81.
Baker, R., & Siemens, G. (2015). Educational data mining and learning analytics.
In K. Sawyer (Ed.), Cambridge Handbook of the Learning Sciences: 2nd
Edition.
Baker, R. S., Corbett, A. T., Koedinger, K. R., & Wagner, A. Z. (2004). Off-task
behavior in the cognitive tutor classroom: when students "game the
system". Paper presented at the Proceedings of the SIGCHI Conference on
Human Factors in Computing Systems, Vienna, Austria.
Baker, R. S. J. d. (2007). Modeling and understanding students' off-task
behavior in intelligent tutoring systems. Paper presented at the
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing
systems, San Jose, California, USA.
Baker, R. S. J. d. (2010). Data Mining International Encyclopedia of Education
(Third Edition) (pp. 112-118). Oxford: Elsevier.
Beal, C. R., Qu, L., & Lee, H. (2006). Classifying learner engagement through
integration of multiple data sources. Paper presented at the Proceedings
of the 21st national conference on Artificial intelligence - Volume 1,
Boston, Massachusetts.
Bienkowski, M., Feng, M., & Means, B. (2012). Enhancing Teaching and
Learning Through Educational Data Mining and Learning Analytics: An
Issue Brief. Retrieved from Washington, D.C.:
Campbell, J. P., & Oblinger, D. G. (2007). Academic analytics. EDUCAUSE
review, 42(4), 40-57.

328

Various Aspects of ICT Integration in Education

Cavalcanti, E. R., Pires, C. E. S., Cavalcanti, E. P., & Pires, V. F. (2012). Detection
and Evaluation of Cheating on College Exams using Supervised
Classification. Informatics in Education, 11(2), 169-190.
Ceglar, A., & Roddick, J. F. (2006). Association mining. ACM Comput. Surv.,
38(2), 5. doi:10.1145/1132956.1132958
Chatti, M. A., Dyckhoff, A. L., Schroeder, U., & Thüs, H. (2012a). A reference
model for learning analytics. Int. J. Technol. Enhanc. Learn., 4(5/6), 318331. doi:10.1504/ijtel.2012.051815
Chatti, M. A., Dyckhoff, A. L., Schroeder, U., & Thüs, H. (2012b). A reference
model for learning analytics. International Journal of Technology
Enhanced Learning, 4(5), 318-331. doi:10.1504/IJTEL.2012.051815
Clow, D. (2012). The learning analytics cycle: closing the loop effectively. Paper
presented at the Proceedings of the 2nd International Conference on
Learning Analytics and Knowledge, Vancouver, British Columbia, Canada.
Cristóbal, R., Sebastián, V., Mykola, P., & Ryan, S. J. D. B. (2010). Introduction
Handbook of Educational Data Mining (pp. 1-6): CRC Press.
Drachsler, H., Hummel, H. G. K., & Koper, R. (2008). Personal recommender
systems for learners in lifelong learning networks: the requirements,
techniques and model. International Journal of Learning Technology, 3(4),
404. doi:10.1504/ijlt.2008.019376
Farias, F., Sales, G., Gonçalves, A., Machado, A., & Leite, E. (2017). Analyses of
the Flipped Classroom Application in Discussion Forum on LMS Moodle.
Paper presented at the World Conference on Information Systems and
Technologies.
Feng, M., & Heffernan, N. T. (2006). Informing teachers live about student
learning: Reporting in the assistment system. Technology Instruction
Cognition and Learning, 3(1/2), 63.
Freeman, L. C. (2004). The Development of Social Network Analysis: A Study in
the Sociology of Science: Empirical Press.
Frias-martinez, E., Chen, S. Y., & Xiaohui, L. (2006). Survey of Data Mining
Approaches to User Modeling for Adaptive Hypermedia. Systems, Man,
and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, IEEE Transactions on,
36(6), 734-749. doi:10.1109/TSMCC.2006.879391
García, E., Romero, C., Ventura, S., & de Castro, C. (2011). A collaborative
educational association rule mining tool. The Internet and Higher

Gökhan Akçapınar

329

Education,14(2),77-88. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2010.07.006
Kotsiantis, S. (2009). Educational data mining: A case study for predicting
dropout-prone students. Int. J. Knowl. Eng. Soft Data Paradigm., 1(2), 101111. doi:10.1504/ijkesdp.2009.022718
Larusson, J. A., & White, B. (2014). Introduction. In J. A. Larusson & B. White
(Eds.), Learning Analytics: From Research to Practice (pp. 1-12). New York,
NY: Springer New York.
Lemire, D., Boley, H., McGrath, S., & Ball, M. (2005). Collaborative filtering and
inference rules for context-aware learning object recommendation.
Interactive Technology and Smart Education, 2(3), 179-188.
Lopez, M. I., Luna, J. M., Romero, C., & Ventura, S. (2012). Classification via
clustering for predicting final marks based on student participation in
forums. Paper presented at the 5th International Conference on
Educational Data Mining, EDM 2012, Chania, Greece.
Martin, C. K., Nacu, D., & Pinkard, N. (2016). Revealing Opportunities for 21st
Century Learning: An Approach to Interpreting User Trace Log Data.
Journal of Learning Analytics; Vol 3, No 2 (2016): Multimodal and 21st
century skills learning analytics and datasetsDO - 10.18608/jla.2016.32.4.
Monk, D. (2005). Using data mining for e-learning decision making. The
Electronic Journal of e-Learning, 3(1), 41-54.
Novak, J. D., & Cañas, A. J. (2008). The theory underlying concept maps and
how
to
construct
and
use
them.
Retrieved
from
http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryUnderlyingConc
eptMaps.pdf
Nunn, S., Avella, J. T., Kanai, T., & Kebritchi, M. (2016). Learning Analytics
Methods, Benefits, and Challenges in Higher Education: A Systematic
Literature Review. 2016, 20(2). doi:10.24059/olj.v20i2.790
Özpolat, E., & Akar, G. B. (2009). Automatic detection of learning styles for an
e-learning system. Computers & Education, 53(2), 355-367.
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2009.02.018
Pardo, A. (2014). Designing Learning Analytics Experiences. In J. A. Larusson &
B. White (Eds.), Learning Analytics: From Research to Practice (pp. 15-38).
New York, NY: Springer New York.
Prerna, L. (2014). Designing Online Learning Strategies through Analytics. In G.P. Francisco José & P. Antonio Miguel Seoane (Eds.), Online Tutor 2.0:

330

Various Aspects of ICT Integration in Education
Methodologies and Case Studies for Successful Learning (pp. 1-15).
Hershey, PA, USA: IGI Global.

Romero, C., & Ventura, S. (2007). Educational data mining: A survey from 1995
to
2005.
Expert
Syst.
Appl.,
33(1),
135-146.
doi:10.1016/j.eswa.2006.04.005
Romero, C., & Ventura, S. (2007). Educational data mining: A survey from 1995
to 2005. Expert Systems with Applications, 33(1), 135-146.
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2006.04.005
Romero, C., & Ventura, S. (2010). Educational Data Mining: A Review of the
State of the Art. Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and
Reviews,
IEEE
Transactions
on,
40(6),
601-618.
doi:10.1109/TSMCC.2010.2053532
Romero, C., & Ventura, S. (2013). Data mining in education. Wiley
Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery, 3(1), 1227. doi:10.1002/widm.1075
Romero, C., Ventura, S., & García, E. (2008). Data mining in course
management systems: Moodle case study and tutorial. Computers &
Education,
51(1),
368-384.
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2007.05.016
Sergis, S., & Sampson, D. G. (2017). Teaching and Learning Analytics to Support
Teacher Inquiry: A Systematic Literature Review. In A. Peña-Ayala (Ed.),
Learning Analytics: Fundaments, Applications, and Trends: A View of the
Current State of the Art to Enhance e-Learning (pp. 25-63). Cham: Springer
International Publishing.
Siemens, G. (2013). Learning Analytics. American Behavioral Scientist, 57(10),
1380-1400. doi:doi:10.1177/0002764213498851
Ting-Wen, C., El-Bishouty, M. M., Graf, S., & Kinshuk. (2013, 15-18 July 2013).
An Approach for Detecting Students' Working Memory Capacity from Their
Behavior in Learning Systems. Paper presented at the Advanced Learning
Technologies (ICALT), 2013 IEEE 13th International Conference on.
Zhang, C., & Zhang, S. (2002). Association rule mining: models and algorithms:
Springer-Verlag.

Gökhan Akçapınar

331

Öğrenme Analitiklerinin Eğitim-Öğretim Süreçlerine
Entegrasyonu
Gökhan AKÇAPINAR*
ÖZET: Gelişen dünyadaki insan ihtiyaçları beraberinde öğrencilerden
beklentilerin de değişmesine neden olmuştur. Kendi öğrenme süreçlerini
düzenleyebilen, iş birliğine açık, yaratıcı, yeniliklere uyum sağlayabilen ve
yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip bireyler yetiştirmek eğitim
kurumlarının önceliği haline gelmiştir. Bu süreç aynı zamanda Bilgi ve İletişim
Teknolojilerinin (BİT) hem öğrencilere kazandırılmasını hem de eğitim-öğretim
sürecinin bir parçası olarak kullanılmasını gerektirmektedir. Diğer taraftan
öğrencilere bu becerilerin kazandırılması sürecinde izleme ve değerlendirme iki
önemli aşamadır. Eğitim-öğretimde BİT teknolojilerinin kullanımının artması
öğrencilerin öğrenme deneyimlerine ilişkin önemli miktarda verinin de
üretilmesine neden olmaktadır. Öğrenme Analitiği ve Eğitsel Veri Madenciliği
bu verilerin eğitsel problemlere çözüm bulmak ve öğrenci performansını
artırmak amacıyla kullanımı ile ilgilenen araştırma alanlarıdır. Veriye dayalı bu
yaklaşımlar mevcut verideki örüntüleri kullanarak geleceğe yönelik tahminde
bulunma, öğrenme sürecinin izlenmesi, olası sorunların önceden tespit
edilmesi ve gerekli müdahale mekanizmalarının tasarlanması konularında
eğitimcilere ve diğer karar alıcılara yol göstermektedir. Bu çalışmada, bahsi
geçen veriye dayalı yaklaşımların eğitim ortamlarındaki uygulama süreçlerine,
kullandıkları yöntemlere, uygulama alanlarına ve yaygın bir şekilde
kullanılmasının önündeki zorluklara yer verilmiştir.
Anahtar sözcükler: öğrenme
entegrasyon, 21. yy becerileri.

*

analitiği,

Dr., Hacettepe Üniversitesi, e-posta: gokhana@hacettepe.edu.tr

eğitsel

veri

madenciliği,

332

Various Aspects of ICT Integration in Education

Gökhan Akçapınar

333

1. GİRİŞ
Birçok eğitim kurumu öğrenme-öğretme süreçlerini, öğrencilerine 21.
yüzyıl yeterlilikleri olarak da adlandırılan ve onları yaşam boyu öğrenmeye
hazırlayacak bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde yeniden düzenlemektedir
(Buckingham Shum & Deakin Crick, 2016). Bu yeterliliklerin neler olduğu
konusunda ortak bir tanımlama olmamasına rağmen farklı tanımlamalarda
ortak olan noktalar bireysel ve kişilerarası boyutları olduğudur (Martin, Nacu, &
Pinkard, 2016). Avrupa komisyonu bu yeterlilikleri şu beş kategoride
toplamaktadır (Vuorikari, Punie, Gomez, & Van Den Brande, 2016): 1) bilgi ve
veri okuryazarlığı (ör: veriye ve bilgiye ulaşma, değerlendirme, yönetme) 2)
iletişim ve işbirliği (ör: dijital teknolojileri kullanarak iletişim kurmak, işbirliği
yapmak, paylaşımda bulunmak) 3) dijital içerik üretme (ör: dijital içerik
oluşturmak, mevcut içerikleri düzenlemek, program yazmak) 4) güvenlik (ör:
çevreyi, sağlığı, cihazları, kişisel verileri ve gizliliği korumak) 5) problem çözme
(ör: teknik problemleri çözme, teknolojik ihtiyaçları belirleme, dijital
teknolojileri yaratıcılık amacıyla kullanma). Disiplinlerarası ortamlarda bu
becerilerin öğrencilere nasıl kazandırılacağı yeterince zorlayıcı bir görev
olmasına rağmen, bu becerilere ilişkin yeterliliklerin nasıl ölçüleceği daha
önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (Hershkovitz, Knight, Dawson,
Jovanović, & Gašević, 2016). Dahası bu becerilerin etkili bir şekilde nasıl
ölçülebileceği konusunda çok az şey bilinmektedir (Martin ve dg., 2016).
Yukarıdaki sıralanan becerilerin öğretilmesinde kullanılan öğrenci merkezli
yaklaşımda öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılması, izleyen,
dinleyen, not alan öğrenciden düşünen ve yaptıklarını yansıtan bir öğrenciye
dönüşmesi beklenmektedir (Pardo, 2014). Aynı zamanda bu becerilerin
kazandırılabilmesi için farklı eğitim teknolojilerinin de (ör: öğrenme yönetim
sistemleri, tartışma ortamları, viki vb. işbirlikçi uygulamalar) etkin olarak
kullanılması gerekmektedir. Aslında, öğrenciler aktif öğrenme yaşantıları
geçirirken gerçekleştirdikleri etkileşimlere ilişkin geride bir takım öğrenme izleri
bırakmaktadırlar ve bu izler veri tabanlarına kayıt edilmektedir. Bu izlerin
makine öğrenmesi, yapay zeka, doğal dil işleme gibi farklı disiplinlerden
algoritmalar yardımıyla analiz edilmesi ile birlikte öğrencilerin akademik
ilerlemelerinin izlenmesi, gelecekteki davranışlarının tahmin edilmesi ve olası
problemlerin erkenden belirlenmesi mümkün olmaktadır (Farias, Sales,
Gonçalves, Machado, & Leite, 2017).
Veriye dayalı yaklaşımları kullanarak eğitsel problemlere cevap arayan
araştırmalar alan yazınında Eğitsel Veri Madenciliği (EVM) ve Öğrenme
Analitikleri (ÖA) başlıklarında toplanmaktadır. EVM öğrenme ortamlarından
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elde edilen verilerdeki gizli örüntülerin ortaya çıkartılması için yöntemler
geliştirilmesi ve bu yöntemlerin öğrencilerin ve öğrenme ortamlarının daha iyi
anlaşılmasında kullanılması olarak tanımlanırken (G. Siemens & R.S.J.d. Baker,
2012) ÖA; öğrenci ve öğrenmenin gerçekleştiği bağlam ile ilgili verilerin
öğrenmenin ve öğrenmenin gerçekleştiği ortamın daha iyi anlaşılması ve
optimize edilmesi amacıyla ölçülmesi, toplanması, analiz edilmesi ve
raporlanması olarak tanımlanmaktadır (G. Siemens & R.S.J.d. Baker, 2012).
EVM ve ÖA iki farklı araştırma alanı gibi gözükmektedir ancak hedefler ve
ilgi alanları açısından birçok ortak noktaları bulunmaktadır. Bunun dışında
kullandıkları teknikler ve yöntemler açısından bir takım farklılıklar
bulunmaktadır (Agudo-Peregrina, Iglesias-Pradas, Conde-González, &
Hernández-García, 2013; Chatti, Dyckhoff, Schroeder, & Thüs, 2012a; Cristobal
Romero & Ventura, 2013; George Siemens & Ryan S. J. d. Baker, 2012). EVM
eğitsel soruları cevaplamak amacıyla veri madenciliği (VM) tekniklerinin eğitsel
ortamlardan gelen verilere uygulanması ile ilgilenirken (Chatti ve dg., 2012a;
Peña-Ayala, 2014; C. Romero & S. Ventura, 2007; C. Romero & Ventura, 2010)
ÖA aynı amaçla, VM tekniklerine ek olarak istatistik, görselleştirme, sosyal ağ
analizi, duygu analizi, söylem analizi vb. yöntemleri de kullanmaktadır (Chatti
ve dg., 2012a).
Bu çalışmada yukarıda bahsi geçen veriye dayalı yaklaşımların kullandıkları
yöntem ve tekniklere, ne tür eğitsel sorunlara çözüm olabileceklerine, eğitimöğretim süreçlerine nasıl entegre edilebileceklerine ve eğitim-öğretim
ortamlarına entegre edilmesinin önündeki zorluklara yer verilmiştir.

2. ANALİTİK UYGULAMA SÜRECİ
Öğrenme analitiği ve eğitsel veri madenciliği uygulamalarının eğitsel
ortamlarda kullanımı ile ilgili olarak çok sayıda model ortaya atılmıştır
(Campbell & Oblinger, 2007; Chatti, Dyckhoff, Schroeder, & Thüs, 2012b; Clow,
2012; García, Romero, Ventura, & de Castro, 2011; Prerna, 2014; C. Romero &
S. Ventura, 2007; Siemens, 2013). Modellerin tamamı verinin alınması, analiz
edilmesi, analiz sonuçlarına göre gerekli müdahalelerin yapılması ya da
eylemlerin gerçekleştirilmesi gibi temel adımları içermektedir. Bu çalışmada
analitik uygulama süreçleri Campbell ve Oblinger (2007)’in modeline göre
açıklanmıştır. Campbell ve Oblinger (2007) akademik analitik olarak
adlandırdıkları bu süreci veriyi al, raporla, tahmin et, eyleme geç ve gözden
geçir olmak üzere beş aşamalı ve yinelemeli bir model ile açıklamaktadır (Şekil
1.). Tablo 1’de ise Pardo (2014)’e göre bu sürecin her bir aşamasında
cevaplanması gereken sorulara yer verilmiştir.
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Şekil 1. Campbell ve Oblinger (2007)’in beş aşamalı analitik modeli.

İdeal olan bu beş aşamadın da yerine getirilmesidir fakat en basit
anlamıyla öğrencilerin öğrenme deneyimleri ile ilgili verinin toplanıp
öğretmene rapor edilmesi de bir öğrenme analitiği uygulaması olarak
düşünülebilir (Pardo, 2014).
Aşağıda bu modelin aşamalarına ilişkin
açıklamalar verilmiştir.
Veriyi al: Analitik sürecinin ilk aşaması öğrencilerin öğrenme deneyimleri
ile ilgili verilerin toplanması aşamasıdır. Eğitimde teknoloji kullanılmasının
yaygınlaşması ile birlikte herhangi bir insan müdahalesine gerek kalmadan
öğrencilerin öğrenme deneyimleri ile ilgili olarak çok çeşitli verilerin toplanması
olanaklı hale gelmiştir (Pardo, 2014). Bu veriler, kullanılan ortama (geleneksel,
çevrimiçi vb.) ve araştırma problemine göre değişiklik göstermekle birlikte log
verileri, etkileşim verileri, davranış verileri, gözlem verileri, ölçek verileri ve
kontrollü deneylerde ölçülen ölçümlerden elde edilen veriler bu amaçla
kullanılmaktadır (Cristóbal, Sebastián, Mykola, & Ryan, 2010). Bunun dışında
göz hareketleri ile ilgili metrikler (Akçapınar, Cosgun, & Altun, 2011; Amershi &
Conati, 2009), ya da öğrenciler tarafından yazılan mesajlar (Cristóbal Romero,
Ventura, & García, 2008) ve açık uçlu sınavlarda öğrencilerin verdiği cevaplar
(Cavalcanti, Pires, Cavalcanti, & Pires, 2012) gibi metinler de veri kaynağı olarak
kullanılabilmektedir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise
verilerin birden fazla kaynaktan toplanması durumunda bunların hangi
biçimde, nerede ve nasıl depolanacağıdır (Pardo, 2014).
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Raporla: Analitik sürecinin ikinci aşaması raporlamadır. Burada amaç
öğrenme ortamlarından elde edilen büyük miktardaki ham verinin büyük
oranda görselleştirilerek paydaşlara sunulmasıdır (Pardo, 2014). Paydaş olarak
işin kapsamına ve amacına göre değişmekle birlikte öğrenci, öğretmen,
yönetici, veli, bilgi işlem birimi gibi sürece dahil olan herkes düşünülebilir. Bu
aşamada gösterge panoları (dashboard) sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle
çevrimiçi öğrenme ortamlarında yer alan bu panolar sayesinde öğretmenler
sınıfın genel durumunu ya da belirli bir öğrenciye ilişkin verileri
izleyebilmektedirler. Öğrenme analitiği çalışmalarında sosyal ağ analizi de
öğrenciler arası etkileşimlerin ya da öğrenci – sistem etkileşimlerinin
görselleştirmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu sayede ortamda etkileşimde
bulunmayan ya da grup çalışmalarında grubun dışında kalan öğrencilerin tespit
edilmesi mümkün olabilmektedir.
Tahmin et: Analitik sürecinin üçüncü aşaması eldeki verinin geleceğe
yönelik tahminlerde kullanılması amacıyla analiz edilmesidir. Bu amaçla lineer
regresyon, lojistik regresyon gibi istatistiksel yöntemler ya da makine
öğrenmesi metotları kullanılmaktadır. Tahmin çalışmalarında amaç bir
değişkenin değerini başka bir grup değişkeni kullanarak tahmin etmektir.
Tahmin modelleri küçük veri setlerinde oluşturulup geçerliliği test edildikten
sonra daha büyük ölçekteki veri setlerine uygulanmaktadır (R. Baker &
Siemens, 2015). Bir tahmin modelinin oluşturulabilmesi için küçük veri setinde,
tahmin edilecek değişkenin değerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu sayede
oluşturulan tahmin modeli bağımlı değişkenin bilinmediği veri setlerinde, bu
değişkenin alacağı değerin tahmin edilmesi amacıyla kullanılabilir. ÖA ve EVM
çalışmalarında en çok kullanılan tahmin yöntemleri Sınıflama ve Regresyondur.
Tahmin çalışmalarında kullanılan yöntem, bağımlı değişkenin türüne göre
(kategorik veya sürekli) değişmektedir. Tahmin edilmek istenen değer
kategorik ise (ör: geçti - kaldı) sınıflama, sürekli ise regresyon yöntemleri
kullanılmaktadır.
ÖA modellerinin Campbell ve Oblinger (2007)’in akademik analitik
modelinden ayrıldığı en önemli aşama bu aşamadır. Bu modelde analiz aşaması
tahmin yöntemi ile sınırlı iken diğer modellerde bu aşama daha farklı
yöntemleri de kapsayacak şekilde (kümeleme, birliktelik kuralları, sosyal ağ
analizi, doğal dil işleme vb.) analiz (Siemens, 2013), analitik ve eylem (Chatti ve
dg., 2012b), metrikler (Clow, 2012) gibi isimler almaktadır. Bu aşamada tahmin
yönteminden sonra en fazla karşılaşılan yöntemler verideki benzer grupların
belirlenmesi amacıyla kullanılan kümeleme ya da gizli örüntülerin belirlenmesi
amacıyla kullanılan birliktelik kuralları yöntemleridir.
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Kümeleme yönteminde tahmin yöntemlerinden farklı olarak değeri tahmin
edilecek bir değişken yoktur. Amaç belirli açılardan benzerlik gösteren
elemanları (ör: öğrenciler, ders materyalleri vb.) gruplayarak kümelere
ayırmaktır. Burada yapılan iş veri ile ilgili bir öngörü olmadan veriyi gruplara
ayırmaktır. Bu nedenle kümeleme analizi bazı kaynaklarda danışmansız
(unsupervised) sınıflama olarak da anılmaktadır (C. Romero & S. Ventura,
2007). Kümeleme analizlerinde benzer özellikteki elemanları belirlemek için
genellikle uzaklık ölçümlerinden yararlanılmaktadır (Cristobal Romero &
Ventura, 2013). Verinin kaç farklı kümeye ayrılacağı ile ilgili bir öngörü varsa,
küme sayısı olarak bu belirtilebilir ya da seçilen algoritma rastgele küme sayıları
üreterek verinin ayrılabileceği en uygun küme sayısını bulmaya çalışır (R. S. J. d
Baker, 2010). Doğru sayıda kümeye ayrılmış bir veride aynı kümede yer alan
verilerin birbiri ile daha çok diğer kümelerdeki verilerle daha az benzerlik
göstermesi beklenir (R. Baker & Siemens, 2015).
Birliktelik kuralları ise büyük veri setlerinde değişkenler arasındaki gizli
örüntüleri ortaya çıkartmak için kullanılan bir diğer popüler veri madenciliği
yöntemidir (Ceglar & Roddick, 2006). Birliktelik kurallarının temeli alışveriş
sepeti analizine dayanmaktadır (Agathe & Kalina, 2010). Amacı veri tabanında
bir arada tekrar eden değişkenlerin oluşturduğu örüntüleri ortaya çıkartmaktır.
Eyleme geç: Analiz sonucu elde edilen bilgilere göre eyleme geçilmesi ise
tüm analitik sürecinin temel amacıdır. Bu eylemlerden bazıları; izleme ve
analiz, tahmin ve müdahale, mentörlük ve tutorluk, değerlendirme ve geri
bildirim, uyarlama, kişiselleştirme ve tavsiye verme ve yansıma şeklinde
sıralanabilir (Chatti ve dg., 2012a).
Gözden geçir: Analitik süreci tekrar eden bir süreç olduğu için analitik
uygulamasının iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması konusunda bu adım
son derece önemlidir. Bu adım; farklı kaynaklardan yeni verilerin eklenmesi
(gerekli ise), veri setinin tekrar gözden geçirilmesi, mevcut değişkenlerin
düzenlenmesi, yeni metriklerin eklenmesi ve yeni analitik yönteminin seçilmesi
gibi işlemleri kapsamaktadır (Beal, Qu, & Lee, 2006).
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Tablo 1. Öğrenme analitiği modelinin farklı aşamalarında cevap aranabilecek sorular

Aşama
Veriyi Al

Sorular
Ne tür veriler toplanacak?
Veriler hangi sıklıkta toplanacak?
Veriler nerede saklanacak?
Veriler hangi formatta saklanacak?
Veriler güvenli bir şekilde saklandı mı?

Raporla

Raporlama kime/kimlere yapılacak? Hangi sıklıkta yapılacak?
Raporda hangi bilgilere yer verilecek?
Raporlara erişim nasıl olacak?

Tahmin Et

Ne tür değişkenler tahmin edilebilir?
Tahmin algoritmalarında hangi değişkenler girdi olarak kullanılacak?
Ne çeşit tahmin yöntemleri kullanılacak?
Tahmin modellerinin doğruluğu nasıl ölçülecek?
Tahminler paydaşlara nasıl raporlanacak?

Eyleme Geç

Ne tür eylemeler dikkate alınacak?
Eylemler öğrenme ortamına nasıl entegre edilecek?

Gözden Geçir

Veri kaynakları uygun mu?
Daya erişim ve saklama gereksinimleri uygun mu?
Üretilen raporlar kullanışlı mı? Uygun paydaşlara ulaştırılıyor mu?
Tahmin algoritmaları yeterli mi? Tahminler kullanışlı mı? Tahmin
oranları yeterli mi?
Eylemler gözden geçirilmeli mi?
Eylemler uygun şekilde uygulandı mı?

3. ÖĞRENME ANALİTİĞİ KULLANIM ALANLARI
Yukarıdaki bölümde veriye dayalı yaklaşımların eğitim-öğretim ortamlarına
entegrasyonu için gerekli adımlar ve kullanılan yöntemlere yer verilmiştir. Bu
bölümde ise veriye dayalı yaklaşımlar kullanım alanları açısından ele alınmıştır.
C. Romero ve Ventura (2010) EVM ve ÖA uygulamalarını (1) verinin analizi ve
görselleştirilmesi (2) geri bildirim sağlama (3) öneri sistemleri (4) öğrenci
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modellemesi (5) istenmeyen öğrenci davranışlarının belirlenmesi (6) öğrencileri
gruplama (7) sosyal ağ analizi (8) kavram haritası geliştirme (9) ders
malzemelerinin yapılandırılması (10) planlama ve çizelgeleme (11) öğrenci
performansının tahmin edilmesi olmak üzere 11 kategoriye ayırmışlardır.
Aşağıdaki bölümde her bir kategorinin kapsadığı çalışmaların amacı açıklanmış
ve kullanım alanlarına ilişkin örneklere yer verilmiştir.
Verinin analizi ve görselleştirilmesi: Veri analizi ve görselleştirmenin amacı
verideki önemli bilgileri vurgulamak ve karar alma süreçlerini desteklemektir.
İstatistik ve bilgi görselleştirme bu amaçla en çok kullanılan yöntemlerdir (C.
Romero & Ventura, 2010). Eğitsel ortamlarda bu veriler, öğretmen ve
yöneticilerin öğrenciler ve dersler hakkında genel bir izlenim edinmesine
yardımcı olması açısından oldukça kullanışlıdır. Haftalık ya da aylık kullanım
raporları (Monk, 2005); öğrencilerin çalışma süreleri, ortama giriş sayıları,
doğru cevaplama oranları (Feng & Heffernan, 2006) bu sayede elde
edilebilecek bilgilerden bazılarıdır.
Geri bildirim sağlama: Öğrenci davranışları ile ilgili veriler öğrencilere,
eğiticilere ve yöneticilere karar alma süreçlerini destekleyici geri bildirimler
sağlamak amacıyla kullanılabilir. Bu veriler aynı zamanda eğitsel yazılım
geliştiricilere ürünlerini hızlı bir şekilde gözden geçirme ve geliştirme olanağı
sağlamak için kullanılabilir. Mevcut verinin görsel olarak sunulması ya da
tanımlayıcı istatistikler verilmesinden farklı olarak burada amaç, verideki yeni,
keşfedilmemiş bilgileri ortaya çıkartmaktır (C. Romero & Ventura, 2010). Büyük
veri tabanlarında değişkenler arası bilinmeyen ilişkileri ortaya çıkartan ve
bunları bir kurallar dizisi olarak ortaya koymayı amaçlayan birliktelik kuralları
(Zhang & Zhang, 2002) geri bildirim sağlama amacıyla en çok kullanılan veri
madenciliği yöntemidir.
Öneri sistemleri: Öneri sistemlerinin amacı, uyarlanabilir öğrenme
ortamlarında öğrencilere kişiselleştirilebilir aktiviteler (bir sonraki
görev/problem, ziyaret edilecek bağlantı vs.) sunmaktır. Birliktelik kuralları,
kümeleme ve sıralı örüntü madenciliği öneri sistemlerinde en çok kullanılan
veri madenciliği yöntemleridir (C. Romero & Ventura, 2010).
Öğrenci modellemesi: Öğrenci modellemesinin amacı, öğrencilerin beceri
ve açıklayıcı bilgilerini kapsayan bilişsel modellerinin geliştirilmesidir (C.
Romero & Ventura, 2010). Veri madenciliği teknikleri ile öğrenci modelinin
otomatik olarak oluşturulması amacıyla motivasyon, doyum, öğrenme stili vb.
kişisel özellikler ve öğrenme davranışları birlikte dikkate alınır (Frias-martinez,
Chen, & Xiaohui, 2006). Bayes ağları öğrenci modeli oluşturulması amacıyla
kullanılan en temel veri madenciliği yöntemidir. Çevrimiçi öğrenme
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ortamlarında öğrencilerin öğrenme stillerinin otomatik olarak belirlenmesi
(Özpolat & Akar, 2009), öğrencilerin öğrenme ortamındaki gezinim
örüntülerinden çalışma belleği kapasitelerinin belirlenmesi (Ting-Wen, ElBishouty, Graf, & Kinshuk, 2013) vb. çalışmalar buna örnek olarak verilebilir.
İstenmeyen öğrenci davranışlarının belirlenmesi: İstenmeyen öğrenci
davranışlarını belirlemedeki amaç görev dışı davranışlar sergileme (Ryan S.J.d.
Baker, 2007), sistemi kandırmaya yönelik hareket etme (R. S. Baker, Corbett,
Koedinger, & Wagner, 2004), dersi bırakma (Kotsiantis, 2009) vb. sorunlar
yaşayan öğrencileri otomatik olarak tespit etmek ve bu davranışları
düzeltmeleri için bir fırsat vermektir. Sınıflama ve kümeleme bu amaçla en çok
kullanılan veri madenciliği teknikleridir (C. Romero & Ventura, 2010).
Öğrenci gruplama: Benzer öğrenci gruplarının belirlenmesindeki amaç
kişisel özellikler, öğrenme tercihleri, bireysel farklılıklar, kullanım verileri vb.
açılardan benzerlik gösteren öğrencilerin belirlenip sınıflandırılmasıdır
(Cristobal Romero & Ventura, 2013). Benzer öğrenci gruplarının belirlenmesi,
uyarlanabilir öğrenme ortamlarında otomatik uyarlamalar yapmak açısından ve
öğretmenin öğrencilere uygun geri bildirim vermesi açısından önemlidir.
Sınıflama ve kümeleme bu amaçla en çok kullanılan veri madenciliği
teknikleridir (C. Romero & Ventura, 2010).
Sosyal ağ analizi: Sosyal ağ analizini bireylere ait özellikler (değişkenler)
yerine bireyler arası ilişkilerin ortaya çıkartılması ile ilgilidir. Sosyal ağ, bir insan
grubu, bir organizasyonda yer alan insanlar ya da birbirine arkadaşlık, işbirliği,
bilgi değişimi gibi sosyal ilişkilerle bağlı bireylerin oluşturduğu bir topluluk
olarak düşünülebilir (Freeman, 2004). İşbirlikçi filtreleme (collaborative
filtering) yöntemi sosyal ağ analizlerinde yaygın olarak kullanılan VM
yöntemidir (C. Romero & Ventura, 2010). İşbirlikçi filtreleme çevrimiçi öğrenme
ortamlarında öğrencilere bağlama duyarlı (context aware) öğrenme nesnesi
önermek amacıyla (Lemire, Boley, McGrath, & Ball, 2005) ya da öğrenciler için
bireysel öneri sistemlerinin oluşturulmasına kullanılmaktadır (Drachsler,
Hummel, & Koper, 2008).
Kavram haritası geliştirme: Kavram haritaları, bilginin hiyerarşik yapısının
açıklandığı ve kavramlar arası ilişkilerin ifade edildiği kavramsal grafiklerdir
(Novak & Cañas, 2008). Veri madenciliği teknikleri bu haritaların otomatik
olarak oluşturulması konusunda eğitimcilere yardımcı olabilmektedir. Metin
madenciliği ve birliktelik kuralları bu amaçla en çok kullanılan VM teknikleridir
(C. Romero & Ventura, 2010).
Ders
malzemelerinin
yapılandırılması:
Ders
malzemelerinin
yapılandırılmasının amacı eğiticilere ve geliştiricilere ders malzemelerini ve
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öğrenme içeriklerini otomatik olarak yapılandırılması/geliştirilmesi konusunda
yardımcı olmaktır (C. Romero & Ventura, 2010).
Planlama ve çizelgeleme: Planlama ve çizelgeleme ile açılacak olan
derslerin planlanması, öğrencilerin ders çizelgelerinin oluşturulması,
kaynakların uygun şekilde tahsis edilmesi, müfredat oluşturma vb. konularda
geleneksel eğitsel süreçlerin zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır (C. Romero &
Ventura, 2010). Bu amaçla yaygın olarak kullanılan veri madenciliği yöntemi ise
birliktelik kurallarıdır.
Öğrenci performansının tahmin edilmesi: Öğrenme ortamları ile ilgili
tahmin çalışmalarının amacı, öğrenciyi tanımlayan ve değeri bilinmeyen bir
değişkenin değerinin tahmin edilmesidir (C. Romero & Ventura, 2010).
Sınıflama ve regresyon bu amaçla en çok kullanılan veri madenciliği
teknikleridir. Tahmin analizleri ile öğrenci performansı (bilgi, puan vs.) ile ilgili
tahmin modelleri oluşturulabilir ve bu tahmin modelleri uyarlanabilir
sistemlerde öğrenciyi yönlendirmek veya bir sonraki adımda nasıl bir
performans göstereceğini tahmin etmek amacıyla kullanılabilir (Bienkowski,
Feng, & Means, 2012). Öğrenci performansını tahmin etmeye yönelik
kullanılabilir modellerin geliştirilmesi ile birlikte öğretmenler açısından el ile
yapılması çok fazla zaman ve çaba gerektiren işlerin otomatik olarak yapılması
sağlanabilir (Lopez, Luna, Romero, & Ventura, 2012).

4. ÖĞRENME ANALİTİĞİ ENTEGRASYON SÜRECİNDE
KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR
Veriye dayalı yaklaşımların sınıf dışında okul geneli ya da ülke genelinde
yaygınlaşmasının önündeki en önemli sorun etik ve gizlilik konusu olarak
görülmektedir (Farias ve dg., 2017). Etik boyutunda tartışılan en önemli konu
ise verinin ve üretilen modellerin sahipliği konusudur. Analizlerde kullanılan
veriler kullanıcıların etkileşimlerinden elde edilmektedir ancak bu veri analiz
edilip ortaya bir model çıkartıldığında bu modelin sahibi kim olacaktır? (Pardo,
2014). Siemens (2013)’e göre en az bu kadar önemli bir diğer konusu ise analiz
edilen verilerin gizliliğidir; Analitiklere kimler erişecek? Öğrenciler kurumun
hangi bilgilere eriştiğini görecekler mi? Üniversite bu verileri ne kadar süreyle
saklayacak ya da başka kurumlarla paylaşacak mı? Mezun olduktan sonra
veriler ne olacak? gibi soruların cevaplanması gerekmektedir.
Bu konuda karşılaşılan bir diğer zorluk ise verilerin izlenmesi ve
toplanmasıdır (Nunn, Avella, Kanai, & Kebritchi, 2016). Analitik sürecinin
işleyebilmesi için ilk olarak veri kaynaklarının planlanması ve bu verileri
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izlemeye uygun sistemlerin işe koşulması gerekmektedir. Öğrenme yönetim
sistemi vb. çevrimiçi ortamların kullanıldığı yükseköğretim kurumlarında bu
verilere erişmek daha kolay olsa da ortaokul ve lise eğitimine ilişkin veri
kaynakları oldukça sınırlıdır. Bu konuda BİT’in eğitim-öğretim süreçlerine
entegre edilmesi, öğrencilerin öğrenme süreçlerini yansıtacak etkileşim
verilerinin belirlenmesi ve kayıt edilmesi gerekmektedir (Martin ve dg., 2016).
Analitik sürecinin önemli bir paydaşı olan öğretmenlerin veri toplama,
analiz etme ve yorumlamaya ilişkin veri okur-yazarlığının düşük olması
öğrenme analitiklerinin yaygınlaşmasının önündeki bir diğer zorluk olarak
karşımıza çıkmaktadır (Sergis & Sampson, 2017).

5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Öğrenme öğretme süreçlerinde teknoloji entegrasyonu konusunda
yapılmış araştırma sonuçları, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)’nin öğrenmeöğretme sürecine entegrasyonunun öğrenci performansını artırdığı,
öğrenmeye yardımcı olduğu ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı sonuçlarını ortaya
koymaktadır (Chen, 2010; Govender ve Govender, 2009; Hew ve Brush, 2007;
Lawless ve Pellegrino, 2007). Bu durum veriye dayalı yaklaşımlarım eğitimöğretim ortamlarında kullanımına ilişkin çalışmaların bulguları ile de tutarlılık
göstermektedir. EVM ve ÖA gibi veriye dayalı yaklaşımlar, sorunların
zamanında tespit edilmesinde ve gerekli müdahalelerin tasarlanmasında,
öğrenme
süreçlerinin
iyileştirilmesinde,
öğrenme
ortamlarının
kişiselleştirilmesinde paydaşlara önemli bilgiler sağlamaktadır ve genel olarak
öğrenci performansının artırılmasına yardımcı olmaktadır.
Özellikle öğrenme-öğretme sürecinin ders ile sınırlı olmadığı ve
öğrencilerden beklenen yeterliliklerin değiştiği bir dünyada bu beklentileri
karşılayan bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Burada ölçme değerlendirme
ve öğrencinin izlenmesi önemlidir ve yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Diğer taraftan öğrenme-öğretme süreçlerinde BİT entegrasyonunu başarıyla
gerçekleştiren ülkelerin ise artık BİT entegrasyonu sayesinde elde edilen
verilerin analizine odaklandıkları, özellikle karar alma süreçlerinde ve gelecek
planlamalarında bu verilerden yararlandıkları dikkat çekmektedir.
Öğrenme-öğretme süreçlerine BİT entegrasyonu sürecinde olduğu gibi
veriye dayalı yaklaşımların öğrenme ortamlarına entegre edilmesinin önünde
de bir takım engeller bulunmaktadır. Bilindiği üzere öğrenci ve öğretmenlere
teknolojik olanaklar sağlamak ve kullanmalarını istemek başarının da
beraberinde geleceği anlamına gelmemektedir (Larusson & White, 2014).

Gökhan Akçapınar

343

Dahası, EVM ve ÖA henüz emekleme aşamasında alanlardır, eğitim-öğretim
ortamlarına nasıl entegre edilebileceği konusunda araştırmalara ihtiyaç vardır
(Farias ve dg., 2017). Bu sürecin planlı bir şekilde ve bütüncül olarak ele
alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, veriye dayalı yaklaşımların eğitim –
öğretim süreçlerine entegre edilmesinin önündeki zorlukların aşılması
yaygınlaşmasına da yardımcı olacaktır.
Bu sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından hem sistem hem de bireysel
boyutta çalışmalara gereksinim duyulduğu ileri sürülebilir. Öncelikle, gizlilik,
etik, verilerin saklanması ve sahipliği konularının sistem açısından ele alınıp
hukuki, siyasal boyutları tartışılarak bu konularla ilgili politikalar geliştirilmesi
gerekmektedir. Bununla ilgili eğitim politikaları, teknoloji politikaları
geliştirilmeden yapılan çalışmalar iyi niyetli girişimler olarak kalacaktır.
Genelde toplumsal sistemde özelde eğitim sisteminde yapılacak düzenlemeleri
takiben öğretmenlere düzenlenen hizmet içi eğitimlerde BİT becerilerinin
kazandırılmasına odaklanmak yerine öğrenme-öğretme süreçlerinde BİT
kullanımını nasıl gerçekleştirecekleri üzerine odaklanmak gerekmektedir.
Öğretmenlere entegrasyon sürecini gerçekleştirmelerini sağlayacak araçlar
sunulması, somut uygulama önerileri verilmesi ve bunlara yönelik mesleki
eğitimler düzenlemesi gerekmektedir. Özellikle veri okur-yazarlığı konusunda
öğretmenlere eğitim verilmesi ve kullanabilecekleri hazır araçların sunulması
gerekmektedir. Veriye dayalı yaklaşımların yaygınlaşması ve eğitim-öğretim
süreçlerine entegre edilmesi, ülkelerin bu konularda eğitim ve teknoloji
politikaları geliştirmeleri ile mümkün olacaktır.
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A Professional Development Model Designed for ICT
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ABSTRACT: In this section, a professional development model designed
for ICT integration is proposed. For this, firstly the items considered in the
researches related to professional development programs have been
examined. Awareness about new technologies, inferences on the educational
role of technology, planning and design thinking, implementation and support
in the process are included in the model, which aims to bring change in beliefs
about teachers' ICT skills and educational role of technology. In the model
inputs, there are components of the professional development program,
including strategies and content, as well as identifying the teachers' existing
situation. As a result, from the findings of a micro-application based on this
model, the issues to be considered in designing effective programs have been
discussed.
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1. INTRODUCTION
With the penetration of information and communication technologies into
every aspect of our lives, access to information has become easier, and
innumerable options have been offered in the production of knowledge
through numerous tools. This change has also been reflecting in the society we
live in and education systems accordingly, and technology integration has been
the subject of many researches in the educational context. Research shows
that the effective use of ICT in the learning and teaching process has an
important influence on the development of students' reading, writing,
mathematics and science skills (Zheng, Warschauer, Lin & Chang, 2016). In
addition, technology integration plays an important role in the acquisition of
21st century skills in areas such as life, career and learning as well as student's
learning (P21, Horizon Report). However, given the findings (Wang, Hsu,
Reeves & Coster, 2014)) that teachers using ICT in the context of teachercentered practices are not sufficiently influential in the development of highlevel cognitive skills of students are considered, the adoption of a more
student-centered approach by teachers in technology use is seen as a priority
issue.
It can be expressed that teachers who have just begun to teach begin their
profession digitally more adequately than their colleagues from earlier
generation and prefer technologically intensive methods more. However, even
if this qualification in technical terms provides an advantage to the new
generation of teachers, integration of technology with pedagogy accompanies
a challenging and complex struggle for both young and senior teachers.
Teachers are expected to support student-centered learning, as well as to use
ICT tools effectively and to encourage their students to use ICT. On the other
hand, it is emphasized that teachers should know the students, be aware of
their individual needs, and that they should be supportive in the development
of the whole of the students (Kennedy, 2016).
When this situation considered in terms of teachers, it appears that
teachers are confronted with a number of contradictory messages about what
is more important in education (Kennedy, 2016). In addition to the difficulty of
simultaneous multi-tasking of the teaching profession, the support of teachers
becomes more important than ever when the diversity of technological tools
and the matching of appropriate technology with pedagogy are on the agenda.
However, the most important step of this support consists of the training
provided in the teacher training process and the added values for the use of
technology in education.
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Teachers go through the learning processes that are generally teachercentered and away from technology integration during their school years. The
inability to relate the previous experience of teachers to the integration
process also makes it difficult to implement the integration process (Johnson,
2009). Likewise, the rate of adoption of innovations depends on the value of
individuals, their previous experiences, and their compatibility for their needs
(Rogers, 2003). Teachers who spend most of their learning life as K-12 students
in classrooms where ICT integration does not exist are much more likely to
shape their teaching with their own experiences than with the pedagogical
formation they received in their pre-service training (Belland, 2009). Teachers'
recognition of the importance of educational innovations, internalization and
their reflection on practice are seen as the keys to the successful practice
(Fullan, 2001). For this reason, it is stated that the integration process will take
time and require serious professional development (Shattuck, 2007).

1.1. Professional Development
When literature examined, terms such as teacher development,
professional development, professional growth, professional learning, career
development, in-service training frequently used interchangeably. While
professional learning and professional development are mostly considered as
teacher-oriented practices, it can be said that in-service training is mostly seen
as a one-time training activities at specific periods of time. Professional
development defined as the sum of formal and informal learning followed and
experienced by the teacher in a challenging learning environment, generally
under the conditions of complexity and dynamic change (Fullan, 1995). It is
also defined as activities and processes designed to improve the learning of
students by developing the professional knowledge, skills and attitudes
(Guskey, 2000).
Desimone (2009) cites the characteristics of an effective professional
development program as being focused on a specific subject, active
participation of teachers in activities such as discussion, practice, planning,
being in line with the teacher's knowledge and beliefs, and as a continuation of
the teacher in sufficient time for intellectual and pedagogical change. She also
underlined the necessity of the inclusion of teachers in the same school, class,
or department in the professional development program and of the
consistency of the program with national policies.
On the other hand, in a study examining the role of technology in learningcentered professional development programs (Polly and Hannafin, 2010), it

Nilüfer Atman Uslu

355

was emphasized that the professional development program should focus on
student learning, embrace teacher’s own learning and develop content and
pedagogy knowledge and it should be cooperative, continuous and reflective.
Wang et al. (2014) pointed out the points to be considered in the design of
the professional development program in the light of the findings of a designbased research on technology integration as:
 Professional development being long-term
 Being reflective about pedagogy
 Technology being cheap, free, easy to access and usable
 Consistency of design and learning activities to their own applications
 Teacher leaders
 Compliance with the standards
 Significant technology integration framework
 Flipped class concept
 Creating virtual learning communities
 Professional development learning experience based on constructivism
to use ICT as cognitive tools
There are a great number of studies in the literature on strategies that
should be considered in the design of professional development programs for
technology integration. However, it can be argued that more and more studies
on the application of these strategies, and the reporting of findings, are
needed. In the next section, the current studies on the effects and reflections
of the application of the mentioned strategies on teachers and academicians'
development are included.

1.2. Studies Related to Professional Development Programs to
Support Technology Integration
Campbell, Longhurst, Wang, Hsu and Coster (2015) have examined the
effect of PD program on teachers' and students' new literacies and their ICT
competencies in their study to develop a professional development model
emphasizing technology-supported reformed-based teaching. Technologysupported reform-based instruction is defined as teaching strategies adapted
to the research based science teaching mode in which technologies such as ICT
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are used to support the development of new literacy and research on science
literacy practices (Campbell et al., 2015). The PD Program, designed to
accomplish these goals, continued for a year. In the study, the effect of the PD
Program on teacher and student achievement was examined. In this context, it
was conducted with 27 teachers and 1050 students. PD Model has been
considered as the theory of action. It has been suggested that teachers will be
able to apply in the classroom what they have learned, so that there will be an
improvement in teacher's level of knowledge and practice and student's
learning. The PD process progressed as workshops in summer and winter
holidays, and a total of 120 hour time period in the form of monthly meetings
in the fall and spring semesters. In order for the things learned to be linked to
the practice (Enactment), they have organized activities for teachers to
prepare materials for use in the fall after the teaching content was given, and
to think how the technology could be used to support new literacy and reformbased learning. It has been found that the PD Program had a positive influence
both on teachers' learning levels and practices and on students' new literacy
and ICT competencies.
Murthy, Iyer and Warriem (2015) have implemented the design,
application and evaluation of ET4ET (1138 participants), a broad faculty
professional development program on technology integration for instructors
working in the Engineering Faculty in their study. Unlike other studies,
researchers who adopted a short-time program have targeted not only
applications of the proposals for ICT integration, but also appropriate
pedagogical strategies and technologies for engineering subjects. They have
benefited from the Attain-Align-Integrate (A2I) Model, which they have
developed in previous studies to enable student-centered learning through ICT
integration. The A2I Model consists of a three-stage design. During the
attainment stage, a preliminary knowledge of the subjects is obtained.
Alignment stage involves two-way activities between the modules, such as
selecting the ICT tool and the associated instructional strategy. In the
Integration stage, establishing a relationship between these three modules is
focused. Thus, the teacher develops constructivist strategies for teaching and
evaluation and applies them with appropriate ICT use. As a result, the activities
such as Wiki, flipped classroom, lesson planning and evaluation of the 7-week
professional development program showed that participants had high
perceptions of their learning and were willing to apply the knowledge and skills
they had in the program. Preliminary analyzes of the lesson plans prepared by
the participants also showed positive results in the learning outputs. However,
it is not known how much the program reflects the instructors' actual use.
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Wang et al., (2014) developed a PD model to support science teachers to
use information and communication technologies as cognitive tools in
transitioning from traditional teacher-centric methods to constructive studentcentered practice. The study, in which design-based research was adopted,
was conducted with 25 teachers working in 24 different schools. In the study
that analyzed in-class observations, teacher focus group discussions,
assignments given by teachers, and the products of students highlighted the
following points:
-

To add teachers to scientific inquiry activities supported by ICT
To guide teachers in seeing different levels of research practice and
the value of ICT in supporting cognitive skills
To increase the skill and confidence of the teacher in using ICT as a
cognitive tool
To discuss the transferable ICT skills
To deepen the conceptual knowledge of teacher about the cognitive
tools
To model the use of social network tools to create virtual learning
communities
To ensure that they are familiar with the concept of new literacies
and their application to the science class

The content of the professional development program (e.g., virtual
databases, spreadsheets, web search engines, word processors, video and
social networks) has been linked to a scientific inquiry method through a
sample topic in science. In addition, teachers' discussions on technology
integration strategies, sample lesson plans, and the concept of flipped
classrooms were provided as a group. The PD program lasted for two years,
and findings on the process showed that teachers had increasingly positive
change that they gave the control of technology use to the students in their
classroom practice.
Rienties, Brouwer, Lygo-Baker (2013) conducted an online professional
development program with 73 academics from nine different universities.
Technological Pedagogical Content Knowledge and teacher belief and intention
questionnaires were used as data collection tool, and study was designed with
pre-test-post-test experimental method. The PD program consisted of four
modules: collaborative information configuration, Web 2.0 training
applications, measuring and understanding information, and giving supervision
to students in distance learning. The program was designed to enable
participants to have effective and meaningful learning environments to
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develop their socially established skills. The academicians discussed the
difficulties of learning and teaching processes with their colleagues working in
different institutions, separated by small groups, in video conferences on the
web. In addition to online meetings, participants were expected to work on
learning tasks and discussed the experiences of the process in asynchronous
forums. In addition, academicians were asked to redesign a teaching module
related to their teaching practices. After the professional development
program was ended, they were asked to apply and test these re-designed
modules. Findings from 33 participants who completed both 12 weeks of pretest and post-test in the PD process showed that the TPACK skills increased
and that teachers did not change their beliefs and intentions about student
centered learning.
Walker, Recker, Ye, Robertshaw, Sellers, and Leary (2012) defined and
compared two professional development program designs with a semiexperimental method in their study to help teachers design activities for
students using online learning resources. In both designs provided to teachers,
information about searching online resources, designing activities for students,
and applying activities in the class were given. However, the first one of the
professional development program designs was designed with a technologyfocused approach aimed to improve teachers' knowledge and skills in
technology. A design with extra technical knowledge was applied to the
teachers in this group. In the second design, it was focused on teachers'
designing problem-based learning activities for students. When the results of
the research are examined, both designs showed an increase in knowledge and
skills in integration. In the problem-based learning design group, knowledge
and usage levels of problem-based learning were found to be higher. In
addition, the change in behaviors, knowledge and attitudes expressed by the
students of the teachers participating in the professional development
program (N = 1247) was examined. There a was significant difference for all
three cases of teachers' students in problem-based learning design, but there
was a significant difference only in the attitudes of technology-focused group.
Cifuentes, Maxwell and Bulu (2011) used a mixed methodology to gain an
in-depth understanding of a learning community that was structured to
support technology integration. Professional learning communities can be
thought of as a group of educators who have come together in a culture of cooperation with their colleagues to support teacher development (Cifuentes et
al., 2011). In the study conducted with 35 teachers, nine managers and the
school technology manager, surveys related to the teachers' level of
technology adoption, technology integration, as well as data of teachers' in-
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class observations, interviews and perceptions about students' success in the
project were used. In an interactive website where the course materials were
shared in the professional development program, teachers have sent their
reflection on their technology integration activities. Examples of using
technology to support project-based learning have been given, and strategies
have been adopted in the form of negotiations with coaches and mentors in
solving problems. At the end of this process, the teachers expressed that they
felt more comfortable about integration and were excited about the subject.
This transformation was reflected in interviews and classroom observations, as
well as questionnaires and technology adoption levels. Researchers and
teachers observed that the interest of students increased. In summary, the
conclusion that PD process supported teachers in technology integration was
reached and it was stated that social and continuing participation was a factor
contributing to teachers' content knowledge and satisfaction (Cifuentes et al.,
2011).
Doherty (2011) adopted a design-based research approach in his study to
develop effective professional development workshops on educational
technology. The effect of three types of instructional design, active learning,
interaction and project-based on participants' workshop experiences,
knowledge and skill gains, and their impact on the transfer of learning to
practice have been examined. In the design of the first workshop focusing
active learning, experience (making and observing) and dialogue (conversation
and self-reflection) activities were centered. The second workshop was based
on active learning activities as the first design, but more time was devoted to
discussion and interaction on topics that participants could associate with their
teaching practices. The third workshop presented a participatory learning
design template, unlike other workshops, although there were activities
related to active learning and interaction in the design. In this template, they
were asked to make a design that could integrate one or more Web 2.0 tools
into teaching processes. Active learning techniques and interaction were found
to have a positive effect on participants' experience of workshops. It has been
found that the design that adopted the project-based approach was a deeper
influence on the participants and directed more of them to use Web 2.0 tools
in their teaching. Nevertheless, it was seen that the achievements in the
workshops were less reflective on the application. Analyzing the points that
these studies paid attention in designing PD Programs reveal the components
in Table 1.
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Associating the program with the
teacher's own practices
Sufficient time (more than one year)



Active Learning



Reflecting attitudes about the role of
technology in education



Design Thinking


















Doherty, 2011

Cifuentes et., 2011

Walker al., 2012



Collaboration with collegues
Technology, Pedagogy and Content
Knowledge
Mentoring

Rientes et., 2013

Wang et., 2014

Murthy et., 2015

Campbell et., 2015

Table 1: Components in designing professional development programs





























When Table 1 is examined, it appears that eight components have
emerged, namely the relationship between the professional development
program and the teacher's own practice, adequate time, active learning,
reflection of attitudes about the role of technology in education, design
thinking, collaboration with colleagues, content and pedagogy knowledge and
mentoring. In six of the seven investigated studies have been focused on the
development of technological content and pedagogical knowledge. Much of
the research seems to have designed programs in which teachers or
academicians are active. Designing learning processes that are integrated with
technology and reflecting participants’ attitudes to the role of technology in
education are other components that are often addressed. Based on these
components, a model proposal for an efficient and effective professional
development process is proposed (Figure 1).

2. PROPOSAL FOR A PROFESSIONAL DEVELOPMENT
MODEL TO ESTABLISH ICT INTEGRATION
According to this model, the outcome of the professional development
model is the change in the teachers' ICT skills and the belief in the educational
role of ICT. The professional development process should ensure that not only
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the adoption of innovation but abandonment of the existing approaches
(Kennedy, 2016). It is also necessary for teachers to change their beliefs so
they can leave habitual responses and change the way they use ICTs. The
proposed model includes awareness of new technologies, inferences on the
educational role of technology, planning and design thinking and support
phases in the implementation process. In the inputs of the model, the
components of the professional development program and the identification
of the existing situation of the teachers are included. In a model that aims a
transformation in teachers' skills and beliefs, the teacher needs to have an
understanding of the practices of the teacher itself and of the person or group
who plans and runs the process.

Awaereness of
Existing
Teaching
Practices
Skills
Beliefs
Professional
Development
Components

Figure 1 A professional development model to establish ICT integration

2.1 Awareness of Existing Teaching Practices
It is important to determine the current situation of the teachers so that
change can be experienced in skills and beliefs. This information confronts not
only the team that plans and conducts the professional development program,
but also a point that must be recognized by the teacher participating in the
program. There may not always be parallelism between the beliefs expressed
by teachers and classroom practices. Indeed, a qualitative study of teachers'
pedagogical beliefs and practices for classroom showed that, although
teachers have expressed constructivist beliefs, they were teaching in their
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classroom with teacher-centered pedagogy (Chen, 2008). Teachers can
continue to apply contradictory and completely different habits and
approaches when they encounter a new idea in their professional
development programs and at the same time they are unaware of it. In order
to overcome the problem called the phenomenon of enactment (Kennedy,
1999), the teacher must be aware of his/her own beliefs. For this, at the
beginning of the professional development period, it can be provided for
teachers to share what they are doing in a routine course. It may be advisable
to hold such a meeting with the teachers of the same subject under the
guidance of the person responsible for the professional development process.
At such a focus group meeting, the person in charge of PD needs to ask
questions and direct the process so that the teachers can reflect on what is
really in the class and about their own practice. Many PD programs attempt to
inform teachers about the idea that their approach is the best way to solve a
problem related to teaching (Kennedy, 2016). On the other hand, many
teachers have a strategy that they have achieved over time based on their own
experience. In an environment where there is a one-way communication,
these new ideas remain in the air and problems may arise in transferring to the
real life. Ultimately, it may be objectionable to ignore the habits of teachers
who will decide to implement them.

2.2 Professional Development Components
The components of professional development constitute the framework of
the design of professional development programs. Components of professional
development programs consist of components such as content, schedule of
the program. Here, content and strategies are included.
2.2.1 Content: Given the output at the end of the professional
development process, it is recommended to adopt a content that emphasizes
the transformation of both skills and beliefs. For integration skills, teachers' ICT
use can be examined in three groups. In the first group, there is a preparation
phase for in-class ICT use. At this stage, activities may be organized to develop
the materials and to search for materials that are available from digital sources
or to edit the prepared material. In addition to this, it is necessary for the
teachers to include topics about how to prepare the lesson plans integrated
with the ICT before the lesson. For planning, the content should be driven that
will enable the teacher to both raise awareness with the new technologies and
perhaps provide ideas about how to integrate a technology he or she knows
into the course. With regard to the use of ICT in class, it may be suggested to
emphasize how a class management integrated with ICT will be in a lecture.
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Finally, in the context of the professional development program, it is necessary
to include activities on how teachers can prepare ICT-based out-of-class
assignments for their students. In addition, content should be included in the
activity of how to set up and manage an online web environment so that
course materials, announcements and assignments can be shared within the
classroom. Teachers need to be introduced to various options such as blogs,
wiki, Edmodo, Moodle.
2.2.2 Strategies: In the literature, many studies have attempted to define
strategies that should be adopted by professional development programs
(Desimone, 2009; Tondeur, van Braak, Sang, Voogt, Fisser & OttenbreitLeftwich, 2012; Usluel, Kalayci, Bilgic & Uslu, 2011). Strategies that have been
frequently emphasized are listed below:
-

Coexistence of theory and practice: Professional development
programs are acquainted with many new ideas for teachers'
technology integration. The PD programs need to help them
establish these ideas in relation to their own practice. For this, it may
be useful for the teachers to go through the sample situations about
when and in which situations they can pass on their thoughts.

-

Instructor's model as a teacher (Tondeur et al., 2012): The role of the
person responsible for teaching in the PD process as a role model
will support teachers in embodying the ideas that teachers have met
in the PD process. The PD teaching process should include a process
of integration. For example, an instructor responsible for PD in
activities related to Web 2.0 technologies should enable teachers
through a Web 2.0 application. Teachers can prepare a padlet about
the padlet. At the time of the activities related to the lesson plans
integrated with the technology, the person in charge of PD can share
his/her own lesson plan for that lesson.

-

Working on concrete examples that will connect with their own
teaching practices (Usluel et al., 2012): Many PD programs provide
learning tasks to make teachers effective. They can connect with
their own practice by realizing these learning tasks through
examples they can use in their own lessons. For example, tasks may
be given shortly afterwards to prepare a presentation or video for a
topic in their class. Students may be asked to prepare ICT-based
assignments to make students effective.
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-

Collaboration with colleagues (Angeli & Valenides, 2009, Polly &
Hannafin, 2010): Collaboration of teachers who are anxious and
confronted with difficulties in this process can provide a more
comfortable environment for solving the problems faced. A learningteaching process that is integrated with technology can help
teachers to work together to produce new ideas and help each other
in the process of designing and planning.

-

Enough time for the transformation of beliefs (Belland, 2009;
Cifuentes et al., 2011; Master, de Kramer, O'Dwyer, Dash & Russell,
2010; Polly & Hannafin, 2010). There is a need to be enough time for
this change in teachers' belief systems and skills. However, when the
number of teachers to be reached and the necessity of frequent
updating of professional development programs are taken into
consideration, it is challenging to maintain the continuity of these
programs (Tondeur et al., 2016).

After the introduction of the proposed professional development model,
the necessary steps are taken to make the process effective. These steps
consist of awareness of new technologies, inferences on the educational role
of technology, planning and design, support phases in the implementation
process

2.2 Awareness about New Technologies
The first step in the realization of the integration process is that teachers
have an awareness of this. At this point, some technologies may be tools that
teachers first meet, or they may be technologies that they have known and
used before, but that they do not intend to use in an educational sense. Which
tools may be included in the professional development program may be more
beneficial if the teachers involved in the PD are primarily identified according
to their subject areas.

2.3 Inferences on the educational role of technology
The teacher is the only person who will decide whether or not to put ideas
about the technology he / she has met in PD and their pedagogical uses. The
PD program can support this process with proactive questions (Kennedy,
2016), although the teacher is the person who will carry out this process
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through his/her own insights. Designers and surrogates of PD should help to
adopt a new perspective on the educational role of the teacher's technology
before ranging the optimal solutions to accomplish the integration process, as
previously stated. For this, it is necessary for the teachers to prepare the
learning process in which they can think about and reflect on the reason of the
integration process.

2.4 Planning and Design Thinking
In the literature of integration process, it seems that many factors have
been identified that support and hinder the processes. Ertmer et al., (1999),
examined these factors in two groups as first level (external) and second level
(internal) factors in general. First-level factors include items such as hardware
and software access, managerial support and time while second level factors
consist of individual factors such as teacher beliefs, ICT competence. According
to Tsai and Chai (2012), a third-level factor that affects the integration process
is design thinking about teaching regarding technology and instruction. Indeed,
when a teacher has rich digital resources, he or she can not succeed in
implementing technology even if he or she adopts a positive attitude and
strong beliefs (Tasi & Chai, 2012). Design Thinking is a process in which a
teacher produces practical solutions, works creatively and focuses on what can
be done in the application (Koh, Chai, Benjamin & Hong, 2015). Design thinking
and planning involve practical activities covering teachers' awareness of new
technologies and transformations in their beliefs. In this process, co-operation
among colleagues can help teachers to support each other in this challenging
process and reduce their anxieties. In particular, it would be more efficient for
teachers with the same branch to work together and to conduct this process
under the guidance of the person responsible for the professional
development process. In effective professional development programs, it is
stated that coaches cooperate with teachers in the course planning process
(Kennedy, 2016).

2.5 Implementation and Support in the Process
Teachers may need support when they encounter a problem in the
application process. The availability of this support can be said to be closely
related to whether the program is implemented on a large scale. In schoolbased professional development programs, it seems more likely that teachers
will be able to communicate more closely and over a longer period of time
with the person who will support during preparation, planning and application.
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As a matter of fact, it plays a role in the effectiveness of the program, as long
as the person or group conducting the professional development programs
works for a long time with the teachers and is familiar with the problems faced
by the teachers (Kennedy, 2016).
An example of a micro-practice based on this model was conducted with
15 teachers working in secondary school for six weeks (Uslu and Usluel, 2016).
After participating in the professional development program, the teachers
were assessed for their ability to use ICT, their beliefs about the role of ICT in
education and their intentions to use. The data were collected through semistructured interviews, focus group discussions and document analysis. It has
been determined that teachers have a positive change in their skills, beliefs
and intentions related to integration. Participants stated that it is beneficial for
them to prepare an integrated lesson plan with their colleagues in the same
branch and ICT under the leadership of the course instructor responsible for
the professional development program and stated that it is supportive for
them to get one-to-one help from the course instructor during the weekly
tasks performed during the course process. Nevertheless, they expressed the
termination of the professional development program as a limitation after the
effectiveness of the lesson planning. They expressed that it would be more
beneficial to have the training sessions, which were organized by workshops
and on-line learning at the beginning of the school year, and also underlined
that they believe that they will be able to overcome problems with the help of
course trainer when applying the plans they have developed.
At this point, designing programs that are conducted with small groups on
a school basis rather than large-scale participants and in-depth communication
with the participants is gaining importance in realizing the expected
transformation from the teachers. It is seen that the active members of the
profession have different characteristics from those of the teacher candidates
when considering the points such as working load, beliefs, habits, motivation
for professional development. As a result, it is important to design effective
programs that take into account both the teacher's individual characteristics
and requirements as well as the institutional characteristics of the institution
at the point of how teachers can be supported in relation to the integration
process.
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BİT Entegrasyonu için Tasarlanan Bir Mesleki Gelişim Modeli
Nilüfer ATMAN USLU*
ÖZET: Bu bölümde, BİT entegrasyonu için tasarlanan bir mesleki gelişim
modeli ileri sürülmüştür. Bunun için öncelikle mesleki gelişim programları ile
ilgili alanyazındaki araştırmalarda göz önünde bulundurulan ögeler
incelenmiştir. Öğretmenlerin BİT becerisi ve teknolojinin eğitsel rolüne ilişkin
inancında değişimin meydana getirilmesini hedefleyen modelde, yeni
teknolojiler ile ilgili farkındalık, teknolojinin eğitsel rolü üzerine çıkarsamalar,
planlama ve tasarım ile uygulama ve süreçte destek aşamaları yer almaktadır.
Modelin girdilerinde ise, öğretmenlerin var olan durumunun tespit edilmesi,
stratejiler ve içerik olmak üzere mesleki gelişim programının bileşenleri
bulunmaktadır. Sonuç olarak, bu modele dayalı bir mikro uygulama örneğinin
bulgularından hareketle, etkili programların tasarlanmasında dikkat edilmesi
gereken hususlar tartışılmıştır.
Anahtar sözcükler: BİT, entegrasyon, mesleki gelişim
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1. GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) hayatımızın her alanına nüfuz edişi ile
birlikte bilgiye erişim kolaylaşmış ve bilginin üretiminde çok sayıda araçla
sayısız seçenek sunulmuştur. Bu değişim, yaşadığımız topluma ve eğitim
sistemlerine de yansımış ve teknoloji entegrasyonu eğitsel bağlamda pek çok
araştırmaya konu olmuştur. Yapılan araştırmalar BİT’in öğrenme ve öğretme
sürecinde etkin kullanımının öğrencilerin okuma, yazma, matematik ve fen
becerilerinin gelişimi üzerinde önemli etkisi olduğunu ortaya koymaktadır
(Zheng, Warschauer, Lin ve Chang, 2016). Bununla birlikte teknoloji
entegrasyonu, öğrenci öğrenmesinin yanı sıra yaşam, kariyer ve öğrenme gibi
alanları olan 21. yy becerilerinin kazandırılmasında da önemli roller
üstlenmektedir (P21, 2009). Ancak teknolojiyi öğretmen merkezli uygulamalar
çerçevesinde kullanan öğretmenlerin BİT kullanımlarının özellikle öğrencilerin
üst düzey bilişsel becerilerinin geliştirilmesine yeterince etkisi olmadığını dile
getiren bulgular (Wang, Hsu, Reeves ve Coster, 2014) göz önüne alındığında,
teknoloji kullanımında öğretmenin daha çok öğrenci merkezli bir yaklaşım
benimsemesi öncelikli konu olarak görülmektedir.
Öğretmenliğe yeni başlayan öğretmenlerin, giderek önceki kuşaktaki
meslektaşlarından dijital olarak daha yeterli olarak mesleğe adım attıkları ve
teknoloji ile yoğunlaşmış yöntemleri daha fazla tercih ettikleri ifade edilebilir.
Ancak, teknik anlamdaki bu yeterlik yeni nesil öğretmenlere bir avantaj sağlasa
da teknolojinin pedagoji ile bütünleştirilmesi, hem genç hem de kıdemli
öğretmenler için zorlu ve karmaşık bir mücadeleyi de beraberinde
getirmektedir. Öğretmenlerdin hem öğrenci merkezli öğrenmeyi
desteklemeleri, hem de BİT araçlarını etkili bir şekilde kullanmaları ve
öğrencilerini de BİT’i kullanmaya teşvik etmeleri beklenmektedir. Öte yandan,
öğrencileri tanımaları, bireysel ihtiyaçlarına duyarlı olmaları ve hatta
öğrencilerin tamamının gelişiminde destekleyici olmaları gerektiğinin altı
çizilmektedir (Kennedy, 2016).
Bu durum öğretmenler açısından ele alındığında, öğretmenlerin eğitimde
neyin daha önemli olduğuyla ilgili birbiri ile çelişen çok sayıda mesajla
karşılaştıkları görülmektedir (Kennedy, 2016). Öğretmenlik mesleğinin çok
yönlü görevlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirme güçlüğüne ek olarak,
teknolojik araçlardaki çeşitlilik ve pedagoji ile uygun teknolojiyi eşleştirme
konuları gündeme geldiğinde öğretmenlerin desteklenmesi her zamankinden
daha fazla önem kazanmaktadır. Ancak bu desteğin en önemli ayağını
öğretmen yetiştirme sürecinde alınan eğitime ek olarak teknolojinin eğitimde
kullanımına ilişkin yüklenen değerler oluşturmaktadır.
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Öğretmenler, öğrencilik yıllarında genellikle öğretmen merkezli ve
teknoloji entegrasyonundan uzak öğrenme süreçlerinden geçmektedirler.
Öğretmenlerin önceki deneyimleri ile entegrasyon süreci arasında ilişki
kuramamaları da entegrasyon sürecini gerçekleştirmeyi zorlaştırmaktadır
(Johnson, 2009). Zira, yeniliklerin benimsenme hızı, bireylerin değerlerine,
önceki deneyimlerine, ihtiyaçlarına uygunluğuna bağlıdır (Rogers, 2003).
Öğrenim yaşamlarının büyük bölümünü K-12 öğrencisi olarak, BİT
entegrasyonunun gerçekleşmediği sınıflarda geçiren öğretmenlerin, hizmet
öncesi eğitimlerinde aldıkları pedagojik formasyondan çok, kendi
deneyimleriyle öğretimlerini şekillendirdiklerini ifade edilmektedir (Belland,
2009). Öğretmenlerin eğitimsel yeniliklerini önemini anlaması ve içselleştirmesi
ve uygulamaya yansıtmaları, başarılı uygulamaların anahtarı olarak
görülmektedir (Fullan, 2001). Bu nedenle, entegrasyon sürecinin zaman
alacağı ve ciddi bir mesleki gelişim gerektirdiği dile getirilmektedir (Shattuck,
2007).

1.1. Mesleki Gelişim
Alanyazın incelendiğinde, öğretmen gelişimi, mesleki gelişim, mesleki
büyüme, mesleki öğrenme, kariyer gelişimi, hizmetiçi eğitim gibi terimlerin
sıklıkla birbiri yerine kullanıldığı görülmektedir. Mesleki öğrenme ve mesleki
gelişim daha çok öğretmen yönelimli uygulamalar olarak ele alınırken; hizmet
içi eğitimin daha çok belirli zaman dilimlerinde ve tek seferlik eğitim etkinlikleri
olarak görüldüğü söylenebilir. Mesleki gelişim, genel olarak karmaşık ve
dinamik değişim koşulları altında zorlayıcı bir öğrenme ortamında öğretmen
tarafından takip edilen ve deneyimlenen resmi ve gayri resmi öğrenmenin
toplamı olarak tanımlamaktadır (Fullan,1995). Ayrıca, mesleki gelişim, mesleki
bilgi, beceri ve tutumları geliştirerek öğrencilerin öğrenmesinde ilerlemeyi
sağlamak üzere tasarlanmış etkinlikler ve süreçler olarak da tanımlanmaktadır
(Guskey, 2000).
Desimone (2009), etkili bir mesleki gelişim programında olması gereken
özellikleri, belirli bir konuya odaklanma, öğretmenin tartışma, uygulama,
planlama gibi etkinliklere aktif olarak katılması, mesleki gelişimin öğretmenin
bilgi ve inançları ile uyumlu olması ve öğretmenin entelektüel ve pedagojik
değişimi için yeterli sürede devam etmesi olarak sıralamıştır. Ayrıca, mesleki
gelişim programına aynı okul, sınıf ya da bölümdeki öğretmenlerin katılmasını
ve programın ulusal politikalar ile tutarlı olması gerektiğinin altını çizmiştir.
Öte yandan, öğrenen merkezli mesleki gelişim programlarında teknolojinin
rolünün incelendiği bir çalışmada(Polly ve Hannafin, 2010) mesleki gelişim
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programının, öğrenci öğrenmesine odaklanması, öğretmenin kendi
öğrenmesini sahiplenmesi, içerik ve pedagoji bilgisinin geliştirilmesi gerektiği
vurgulanmış; işbirlikli, sürekli ve yansıtıcı olması gerektiğinin altını çizilmiştir.
Wang ve diğeri (2014), teknoloji entegrasyonuna yönelik tasarım tabanlı
bir araştırmanın bulgularından hareketle mesleki gelişim programının
tasarımında dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde ifade etmişlerdir:
 Mesleki gelişim programının uzun süreli olması
 Pedagoji ile ilgili yansıtma yapması
 Teknolojini, ucuz, parasız, kolay erişilebilir ve kullanılabilir olması
 Tasarım ve öğrenme etkinliklerinin kendi uygulamalarına uygunluğu
 Öğretmen liderleri
 Standartlarla Uygunluk
 Anlamlı bir teknoloji entegrasyonu çerçevesi
 Ters yüz edilmiş sınıf kavramı
 Sanal öğrenme topluluklarını oluşturma
 BİT'i bilişsel araçlar olarak kullanmak için yapılandırmacılığa dayalı
mesleki gelişim öğrenimi deneyimi.
Alanyazında, teknoloji entegrasyonuna yönelik mesleki gelişim
programlarının tasarımında dikkat edilmesi gereken stratejiler ile ilgili çok
sayıda çalışma yapılmaktadır. Bununla birlikte sözü edilen bu stratejilerin,
uygulanması ve bulguların raporlanmasına ilişkin çalışmalara gereksinim
duyulduğu söylenebilir. Bundan sonraki bölümde, sözü edilen stratejilerin
uygulanmasının öğretmen ve akademisyen gelişimi üzerindeki etkilerini ve
yansımalarını inceleyen alanyazındaki güncel çalışmalara yer verilmiştir.

1.2. BİT Entegrasyonunu Desteklemeye Yönelik Mesleki Gelişim
Programları ile İlgili Çalışmalar
Campbell, Longhurst, Wang, Hsu ve Coster (2015), teknoloji destekli ve
reform tabanlı öğretimin vurgulandığı bir mesleki gelişim modeli geliştirdikleri
çalışmalarında programın öğretmen ve öğrencilerin yeni okuryazarlıklar ve BİT
yeterlikleri üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Teknoloji destekli reform tabanlı
öğretimi, BİT’in yeni okuryazarlıkların gelişimini desteklemek üzere kullanıldığı
ve fen okuryazarlığı uygulamalarında araştırmanın temele alındığı öğretim
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stratejileri olarak tanımlanmıştır (Campbell ve diğerleri, 2015). Bu hedefleri
gerçekleştirmek üzere tasarlanan mesleki gelişim programı, bir yıl boyunca
devam etmiştir. Çalışmada, mesleki gelişim programının, öğretmen ve öğrenci
başarısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda, çalışmada 27 öğretmen
ve 1050 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Mesleki Gelişim Modeli, eylem kuramı
olarak düşünülmüştür. Öğretmenlerin öğrendiklerini sınıf içinde uygulamaya
koyabilecekleri böylece öğretmenin bilgi ve uygulama düzeyinde, öğrencinin
ise öğrenmesinde bir gelişme olacağını ileri sürmüşlerdir. Mesleki gelişim
süreci, yaz ve kış tatillerinde çalıştaylar şeklinde ilerlemiş, sonbahar ve ilkbahar
döneminde ise, aylık toplantılar şeklinde toplam 120 saatlik bir zaman dilimini
kapsayan süreçte geçekleştirilmiştir. Öğrenilenlerin uygulama ile bağlantısının
kurulabilmesi için, eğitici içeriğin verilmesinden sonra öğretmenlerin güz
aylarında kullanabilecekleri materyalleri hazırlaması ve teknolojinin yeni
okuryazarlıkları ve reform tabanlı öğrenmeyi desteklemek için nasıl
kullanabileceğini düşündükleri etkinlikler gerçekleştirmişlerdir. Mesleki gelişim
programının, hem öğretmenlerin öğrenme düzeylerinde ve uygulamalarında
hem de öğrencilerin yeni okuryazarlıklar ve BİT yeterlikleri üzerinde pozitif
yönde bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Murthy, Iyer ve Warriem (2015), çalışmalarında Mühendislik Fakültesinde
görev yapan öğretim elemanları için teknoloji entegrasyonu konusunda geniş
çaplı bir fakülte mesleki gelişim programı olan ET4ET'in (1138 katılımcı)
tasarımını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini gerçekleştirmiştir. Diğer
çalışmalarından farklı olarak, kısa zamanlı bir program benimseyen
araştırmacılar, sadece BİT entegrasyonu için önerilerin uygulamaları değil; aynı
zamanda mühendislik konuları için uygun pedagojik stratejileri ve teknolojileri
hedef almışlardır. BİT entegrasyonu ile öğrenci merkezli öğrenmeye olanak
sağlamak için daha önceki çalışmalarında geliştirmiş oldukları, Katılma –
Sıralama – Entegrasyon Modelinden yararlanmışlardır. Katılma – Sıralama –
Entegrasyon modeli, üç aşamalı bir tasarımdan oluşmaktadır. Katılma
aşamasında, öğretim elemanları konularla ilgili bir ön bilgi edinmektedir.
Sıralama aşaması, BİT aracını ve ilişkili öğretim stratejisini seçme gibi modüller
arasında çift yönlü etkinlikleri içermektedir. Entegrasyon aşamasında ise, bu üç
modülün birbiri ile ilişkisinin kurulmasına odaklanılmıştır. Böylece, öğretmen
öğretim ve değerlendirme için yapılandırmacı stratejiler geliştirmekte ve uygun
BİT kullanımı ile uygulamaktadır. Wiki, ters yüz edilmiş sınıflar, ders planlama
gibi etkinlikler ile 7 hafta devam eden mesleki gelişim programının
değerlendirilmesi sonucunda, katılımcıların öğrenmeleri ile ilgili yüksek algıları
olduğu ve programda edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaya niyetli oldukları
görülmüştür. Katılımcıların hazırladıkları ders planlarının ön analizleri de
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öğrenme çıktıları ile olumlu sonuçlar göstermiştir. Bununla birlikte, programın
öğretim elemanlarının gerçek kullanımına ne ölçüde yansıdığı bilinmemektedir.
Wang ve diğerleri, (2014), fen bilgisi öğretmenlerini geleneksel öğretmen
merkezli yöntemlerden yapılandırmacı öğrenci merkezli uygulamalara geçmede
bilgi ve iletişim teknolojilerini bilişsel araçlar olarak kullanmalarını desteklemek
üzere bir mesleki gelişim modeli geliştirmişlerdir. Tasarım tabanlı araştırma
yönteminin benimsendiği çalışma, 24 farklı okulda görev yapan 25 öğretmen ile
gerçekleştirilmiştir. Sınıf içi gözlemler, öğretmen odak grup görüşmeleri,
öğretmenlerin verdiği ödevler ve öğrencilerin ürünlerin analiz edildiği
çalışmada şu noktalar vurgulanmıştır:
-

-

Öğretmenlerin, BİT ile desteklenmiş bilimsel araştırma aktivitelerine
katmak.
Farklı düzeylerdeki araştırma uygulamaları ve BİT’in bilişsel becerileri
desteklemedeki değerini görmelerinde öğretmenlere rehberlik
etmek.
BİT’i bilişsel araçlar olarak kullanmada öğretmenin becerisini ve
güvenini arttırmak
Transfer edilebilen BİT becerilerini tartışmak
Bilişsel araçlarla ilgili öğretmenin kavramsal bilgisini derinleştirmek
Sanal öğrenme toplulukları yaratmak için sosyal ağ araçlarının
kullanımını modellemek
Yeni okuryazarlıklar kavramını ve bunların fen sınıfına uygularına
aşina olmalarını sağlamak

Mesleki gelişim programının içeriği (örneğin, sanal veri tabanları, tablolar,
web arama motorları, kelime işlemciler, video ve sosyal ağlar), fen dersindeki
örnek bir konu üzerinden bilimsel araştırma yöntemi ile ilişkilendirilmiştir.
Ayrıca, öğretmenlerin grup olarak teknoloji entegrasyonu stratejileri, örnek
ders planları, ters – yüz edilmiş sınıf kavramı ile ilgili tartışmaları sağlanmıştır.
Mesleki gelişim programı iki yıl boyunca devam etmiş ve sürece ilişkin bulgular,
öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında gittikçe teknoloji kullanımındaki
kontrolü öğrencilere verdiğini ve pozitif bir değişim olduğunu göstermiştir.
Rienties, Brouwer, Lygo-Baker (2013), dokuz farklı üniversite görev yapan
73 akademisyen ile çevrim içi bir mesleki gelişim programı yürütmüştür.
Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi ve öğretmen inanç ve niyet anketlerinin veri
toplama aracı olarak kullanıldığı çalışma, ön test – son test deneysel yöntemle
ile desenlenmiştir. Mesleki gelişim programı, işbirlikli bilgi yapılandırma, Web
2.0’ın eğitim uygulamaları, bilgiyi ölçme ve anlama, uzaktan öğretimde
öğrencilere supervizyon verme olmak üzere dört modülden oluşmuştur.
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Program, katılımcıların sosyal olarak yerleşmiş becerilerini geliştirmek için etkin
ve anlamlı öğrenme ortamlarına olanak sunacak şekilde tasarlanmıştır.
Akademisyenler, küçük gruplara ayrılarak farklı kurumlarda çalışan
meslektaşları ile öğrenme ve öğretme süreçleri ile ilgili zorlukları web
ortamında video konferanslarda tartışmıştır. Çevrim içi toplantıların yanı sıra,
katılımcılardan öğrenme görevleri üzerinde çalışmaları beklenmiş ve süreçteki
deneyimlerinin
asenkron
forumlarda
tartışmışlardır.
Ayrıca
akademisyenlerden, kendi öğretim uygulamaları ile ilgili bir öğretim modülünü
yeniden tasarlamaları istenmiştir. Mesleki gelişim programı bittikten sonra, bu
yeniden tasarladıkları modülü uygulamaları ve test etmeleri istenmiştir. 12
hafta devem eden mesleki gelişim sürecinde, ön test ve son testin her ikisini de
tamamlayan 33 katılımcıdan elde edilen bulgular, TPACK becerilerinin arttığını
bununla birlikte öğretmenlerin öğrenci merkezli öğrenmeye ilişkin inançlarında
ve niyetlerinde her hangi bir değişimin olmadığını göstermiştir.
Walker, Recker, Ye, Robertshaw, Sellers ve Leary (2012), öğretmenlere
çevrimiçi öğrenme kaynakları kullanarak öğrenciler için etkinlikler tasarlamaya
yardımcı olunmasını amaçladıkları çalışmalarında, iki mesleki gelişim programı
tasarımı tanımlanmış ve yarı deneysel bir yöntemle karşılaştırmışlardır. Her iki
tasarımda da öğretmenlere çevrim içi kaynakları arama, öğrenciler için etkinlik
tasarlama ve etkinlikleri sınıfta uygulama konusunda eğitimler verilmiştir.
Ancak mesleki gelişim programı tasarımlarından birincisi öğretmenlerin
teknoloji ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan teknoloji odaklı bir
yaklaşımla tasarlanmıştır. Bu gruptaki öğretmenlere fazladan teknik bilgiye yer
veren bir tasarım uygulanmıştır. İkinci tasarımda ise, öğretmenlerin öğrenciler
için problem tabanlı öğrenme etkinlikleri tasarlamaları konusuna
odaklanmıştır. Araştırmanın sonuçları, her iki tasarımın da entegrasyon
konusunda bilgi ve becerilerinde artış meydana getirdiğini ortaya koymuştur.
Problem tabanlı öğrenme tasarımdaki grubun, yine problem tabanlı öğrenme
konusunda bilgi ve kullanım düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.
Ayrıca, mesleki gelişim programına katılan öğretmenlerin öğrencilerinin
(N=1247) ifade ettiği davranış, bilgi ve tutumlardaki değişim incelenmiştir.
Problem tabanlı öğrenme tasarımdaki öğretmenlerin öğrencilerinde her üç
durum içinde anlamlı bir değişiklik olduğu belirlenirken, teknoloji odaklı
grubun sadece tutumlarında anlamlı bir değişiklik olduğu gözlenmiştir.
Cifuentes, Maxwell ve Bulu (2011), teknoloji entegrasyonunu
desteklemek üzere yapılandırılmış bir öğrenme topluluğu hakkında
derinlemesine bir anlayış kazanmak için karma yöntemden yararlanmışlardır.
Profesyonel öğrenme toplulukları, öğretmen gelişimini desteklemek için,
meslektaşları ile işbirliği kültüründe bir araya gelmiş eğitimcilerden oluşan bir
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grup olarak düşünülebilir (Cifuentes ve diğerleri, 2011). 35 öğretmenin ve
dokuz yöneticinin ve okul teknoloji yöneticisi ile yürütülen çalışmada, sınıf içi
gözlemler, görüşmeler ve projenin öğrenci başarısına ilişkin öğretmenlerin
algıları ile verilerin yanı sıra, öğretmenlerin teknoloji benimseme düzeyleri,
teknoloji entegrasyonu ile ilgili anketler kullanılmıştır. Mesleki gelişim
programında, ders materyallerinin paylaşıldığı etkileşimli bir web sitesine,
öğretmenler kendi teknoloji entegrasyonu etkinlikleri ile ilgili yansımalarını
göndermiştir. Proje tabanlı öğrenmeyi desteklemek üzere teknoloji kullanımı
ile ilgili örnekler verilmiş, problemlerin çözülmesinde koçlar ile görüşmelerin
yapılması şeklinde stratejiler benimsenmiştir. Bu süreç sonunda öğretmenler
entegrasyon konusunda kendilerini daha rahat hissettiklerini ve konuya
heyecan duyduklarını ifade etmişlerdir. Bu dönüşüm, anketlere ve teknoloji
benimseme düzeylerine ayrıca görüşme ve sınıf gözlemlerine de yansımıştır.
Araştırmacılar ve öğretmenler, öğrencilerin ilgisinin arttığını gözlemlemişlerdir.
Özet olarak, mesleki gelişim sürecinin teknoloji entegrasyonu noktasında
öğretmenleri desteklediği sonucuna ulaşılmış; sosyal ve sürekli katılımın
sağlanmasının, öğretmenlerin içerik bilgisine ve memnuniyetine katkıda
bulunan bir faktör olduğu ifade edilmiştir (Cifuentes, Maxwell ve Bulu, 2011).
Doherty (2011), eğitim teknoloji konusunda etkili mesleki gelişim
çalıştayları geliştirmeyi amaçladığı çalışmasında, tasarım tabanlı araştırma
yaklaşımını benimsemiştir. Aktif öğrenme, etkileşim ve proje tabanlı olmak
üzere üç tip öğretim tasarımının, katılımcıların çalıştay deneyimleri, bilgi ve
beceri üzerindeki kazanımları ve öğrendiklerini uygulamaya aktarımları
üzerindeki etkisini incelemiştir. Aktif öğrenmeyi merkeze alan birinci çalıştay
tasarımında, deneyim (yapma ve gözlemleme) ve diyalog (konuşma ve özyansıtma) etkinlikleri merkeze alınmıştır. İkinci çalıştay tasarımı, birinci tasarım
gibi aktif öğrenme etkinliklerini baz almış ancak, katılımcıların kendi öğretim
uygulamaları ile ilişki kurabilecekleri konular üzerinde tartışma ve etkileşime
daha fazla zaman ayrılmıştır. Üçüncü çalıştay tasarımda, aktif öğrenme ve
etkileşimle ilgili etkinlikler bulunmasına rağmen diğer çalıştaylardan farklı
olarak katılımcılara bir öğrenme tasarım şablonu sunulmuştur. Bu şablonda bir
ya da birden fazla Web 2.0 aracını amaçlı olarak öğretim süreçlerine entegre
edebilecekleri bir tasarım yapmaları istenmiştir. Aktif öğrenme teknikleri ve
etkileşimin katılımcıların çalıştay deneyimleri üzerinde olumlu etkisi olduğu
belirlenmiştir. Proje tabanlı yaklaşımı benimseyen tasarımın katılımcılar
üzerinde daha derin bir etkisi olduğu ve daha çok katılımcıyı Web 2.0 araçlarını
öğretimlerinde kullanmaya yönlendirdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte,
çalıştaydaki kazanımların uygulamaya yansımasının düşük olduğu görülmüştür.
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Bu çalışmalarda mesleki gelişim programlarını tasarlama süreci analiz
edildiğinde, Tablo1 ‘deki öğelerin ortaya çıktığı görülmektedir.

Programın öğretmenin kendi
uygulamaları ile
ilişkilendirilmesi
Yeterli Süre( 1 yıldan fazla)
Aktif Öğrenme
Teknolojinin eğitimdeki rolü
ile ilgili tutumların
yansıtılması
Tasarım Düşüncesi









Danışmanlık









Doherty, 2011

Cifuentes vd., 2011




Meslektaşlar arası işbirliği
Teknoloji, Pedagoji ve İçerik
Bilgisi

Walker vd., 2012






Rientes vd., 2013

Wang vd., 2014

Murthy vd., 2015

Campbell vd., 2015

Tablo 1: Mesleki Gelişim Programlarının Tasarımında Yer Alan Öğeler






























Tablo1 incelendiğinde, mesleki gelişim programının öğretmenin kendi
uygulamaları ile ilişkilendirilmesi, yeterli süre, aktif öğrenme, teknolojinin
eğitimdeki rolü ile ilgili tutumların yansıtılması, tasarım düşüncesi, meslektaşlar
arası işbirliği, içerik ve pedagoji bilgisi ve danışmanlık olmak üzere sekiz öğenin
ortaya çıktığı görülmektedir. İncelenen yedi araştırmanın, altısında teknolojik
içerik ve pedagojik bilginin geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. Araştırmaların
büyük bir çoğunluğu, öğretmenlerin ya da öğretim elemanlarının aktif
olabileceği programlar tasarladığı görülmektedir. Katılımcıların, teknoloji ile
entegre olmuş öğrenme süreçlerini tasarlamaları ve teknolojinin eğitimdeki
rolü ile ilgili tutumlarını yansıtmaları da üzerinde çoğunlukla durulan diğer
öğelerdir. Bu öğelerden hareketle, etkili bir mesleki gelişim için bir model
önerisi ileri sürülmüştür (Şekil 1).
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2. BİT ENTEGRASYONUNU SAĞLAMAYA YÖNELİK BİR
MODEL ÖNERİSİ
Bu modele göre, mesleki gelişim modelinin çıktısında öğretmenlerin BİT
becerisi ve BİT’in eğitsel rolüne ilişkin inancında değişim yer almaktadır.
Mesleki gelişim süreci sadece yeninin benimsenmesini değil var olan
yaklaşımlardan vazgeçilmesini de sağlamalıdır (Kennedy, 2016). Buna göre,
öğretmenlerin aşina oldukları uygulamaları bırakabilmeleri ve BİT’i kullanım
tarzlarını değiştirebilmeleri için inançlarında bir değişimin olması gereklidir.
Öne sürülen modelde, yeni teknolojiler ile ilgili farkındalık, teknolojinin eğitsel
rolü üzerine çıkarsamalar, planlama ve tasarım ile uygulama sürecinde destek
aşamaları yer almaktadır. Modelinin girdilerinde ise, öğretmenlerin var olan
durumunun tespit edilmesi ve mesleki gelişim programının bileşenleri
bulunmaktadır. Öğretmenlerin beceri ve inançlarında bir dönüşümü
gerçekleştirmeyi hedefleyen modelde, öğretmenin kendisinin ve süreci
planlayıp yürütecek olan kişi ya da grubun var olan uygulamaları hakkında bir
anlayışa sahip olması gerekmektedir.

Var olan
becerilerin ve
inançların fark
edilmesi
Beceri
İnanç
Mesleki
Gelişim
Bileşenleri

Şekil 1 BİT Entegrasyonunu Gerçekleştirmeye Yönelik Mesleki Gelişim Modeli

2.1 Var Olan Öğretim Uygulamalarının Farkına Varılması
Becerilerde ve inançlarda değişimin yaşanabilmesi için öncelikle
öğretmenlerin var olan durumlarının belirlenmesi süreçte nasıl
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ilerlenebileceğine ilişkin bir temel oluşturmaktadır. Bu bilgi, sadece mesleki
gelişim programını planyan ve yürüten takım için değil aynı zamanda,
programa katılan öğretmenin farkına varması gereken bir nokta olarak ele
alınabilir. Öğretmenlerin ifade etmiş oldukları inançlar ile sınıf uygulamaları
arasında her zaman paralellik olmayabilir. Nitekim, öğretmenlerin pedagojik
inançları ve sınıf için uygulamalarının incelendiği nitel bir çalışma,
öğretmenlerin yapılandırmacı inançlara sahip oldukları ifade etmiş olsalar da,
sınıflarında öğretmen merkezli pedagojiyle öğretim yaptıklarını göstermektedir
(Chen, 2008). Öğretmenler, mesleki gelişim programlarında yeni bir fikirle
karşılaştığında bunu öğrenirken aynı zamanda kendileri de farkında olmadan
buna zıt ve tamamen farklı alışkanlıklara ve yaklaşımları uygulamaya devam
edebilmektedir. “Uygulamaya koyma” olarak adlandırılan (Kennedy, 1999) bu
problemin üstesinden gelinebilmesi için öğretmenin kendi inançlarının farkında
olması gerekmektedir. Bunun için, mesleki gelişim sürecinin başında,
öğretmenlerin rutin bir ders sürecinde neler yaptıklarını paylaşmaları
sağlanabilir. Bu tür bir toplantının, mesleki gelişim sürecinden sorumlu kişinin
rehberliğinde aynı konu alanındaki öğretmenler ile birlikte yapılması
önerilebilir. Bu tür bir odak grup toplantısında, mesleki gelişim programından
sorumlu kişinin öğretmenlerin sınıfın içinde gerçekten ne olduğu ve kendi
uygulaması ile ilgili yansıtma yapabilmesi için sorular yöneltmesi ve süreci
yönetmesi gerekmektedir. Pek çok mesleki gelişim programı, öğretimle ilgili bir
problemi çözülebilmesi kendi yaklaşımının en iyi yol olduğu fikri üzerine
öğretmenleri bilgilendirmeye çalışmaktadır (Kennedy, 2016). Öte yandan, pek
çok öğretmenin zaman için kendi deneyimlerinden yola çıkarak ulaştığı
stratejileri vardır. Tek yönlü iletişimin olduğu bir ortamda bu yeni fikirler
havada kalabilir ve gerçek hayata transferinin sağlanmasında sorunlar çıkabilir.
Sonuçta, mesleki gelişim programında karşılaştığı fikirleri uygulamaya karar
verecek olan öğretmenlerin var olan alışkanlıklarının göz ardı edilmesi,
programın etkililiğini olumsuz yönde etkileyebilir.

2.2 Mesleki Gelişim Bileşenleri
Mesleki gelişim bileşenleri, mesleki gelişim programlarının tasarımının
çerçevesini oluşturmaktadır. Mesleki gelişim programlarının bileşenleri içerik
ve programının yüz yüze, çevrim içi ya da bunların harmanlanması,
zamanlaması gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Burada, içerik ve stratejilere yer
verilmiştir.
2.2.1 İçerik: Mesleki gelişim sürecinin sonundaki çıktılar göz önünde
bulundurulduğunda, hem becerilerin hem de inançların dönüşümünü
vurgulayan bir içeriğin benimsenmesi önerilmektedir. Entegrasyon becerileri
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için, öğretmenlerin BİT kullanımları üç grupta incelenebilir. Birinci grupta, ders
içi BİT kullanımına hazırlık aşaması yer almaktadır. Bu aşamada, materyallerin
geliştirilmesi ve dijital kaynaklardan hazır olan materyallerin araştırılması ya da
hazır materyalin düzenlenmesine ilişkin etkinlikler yer alabilir. Bunun yanı sıra
öğretmenlere, ders öncesinde BİT ile entegre olmuş ders planlarının nasıl
hazırlanabileceği ile ilgili konuların yer alması gerekmektedir. Planlama için,
öğretmenin hem yeni teknolojiler ile farkındalığını arttırmasını sağlayacak hem
de belki de bildiği bir teknolojiyi derse nasıl entegre edebileceği ile ilgili bir
fikirler üretmesini sağlayacak bir içerikten hareket edilmelidir. Sınıf içi BİT
kullanımı ile ilgili olarak, BİT ile entegre olmuş bir derste sınıf yönetiminin nasıl
olacağının vurgulanması önerilebilir. Son olarak, mesleki gelişim programının
içeriğinde, sınıf dışında öğretmenin öğrencileri için BİT tabanlı ödevleri nasıl
hazırlayabileceğine ilişkin etkinliklerin yer alması gerekmektedir. Bunlara ek
olarak, ders materyallerinin, duyuruların ve ödevlerin sınıf içinde paylaşımın
sağlanabilmesi için çevrim içi bir web ortamının nasıl kurulabileceği ve
yönetilebileceğine ile ilişkin etkinliklerin de içeriğin kapsamında yer alması
önerilmektedir. Bunun için öğretmenlere bloglar, wiki, Edmodo, Moodle gibi
çeşitli seçenekler tanıtılabilir.
2.2.2 Stratejiler: Alanyazında, pek çok çalışma mesleki gelişim
programlarında yer alması gereken stratejileri tanımlamaya çalışmıştır
(Desimone, 2009; Tondeur, van Braak, Sang, Voogt, Fisser ve OttenbreitLeftwich, 2012; Usluel, Kalayci, Bilgic ve Uslu, 2011). Bunların içinde sıklıkla
vurgulanan stratejiler aşağıda sıralanmıştır:
 Kuram ve uygulamanın bir arada olması: Mesleki gelişim programları,
öğretmenleri teknoloji entegrasyonu ile ilgili pek çok yeni fikirle
tanışmaktadır. Mesleki gelişim programlarının, bu fikirlerin öğretmenin
kendi uygulamasıyla ilişkisini kurmada onlara yardımcı olması
gerekmektedir. Bunun için, öğretmenlere bu fikirleri ne zaman ve hangi
durumlarda hayata geçirebilecekleri ile ilgili örnek durumlar üzerinden
gidilmesi faydalı olabilir.
 Eğitmenin öğretmene model olması (Tondeur ve diğ., 2012): Mesleki
gelişim sürecinde öğretimden sorumlu olan kişinin rol model olarak
davranması, öğretmenlerin mesleki gelişim sürecinde tanıştığı fikirleri
somutlaştırmada onları destekleyecektir. Mesleki gelişim süreci,
entegrasyonun gerçekleştiği bir süreci içermelidir. Örneğin Web 2.0
teknolojileri ile ilgili etkinliklerde mesleki gelişimden sorumlu öğretici bir
Web 2.0 uygulaması üzerinden öğretmenleri etkin kılmalıdır.
Öğretmenler, padlet ile ilgili bir padlet hazırlayabilir. Teknoloji ile
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entegre edilmiş ders planlarıyla ilgili etkinliklerin gerçekleştiği zaman
diliminde, mesleki gelişimden sorumlu kişi, o derse ilişkin kendi ders
planı paylaşabilir.
 Kendi öğretim uygulamaları ile bağlantı kuracakları somut örnekler
üzerinde çalışma (Usluel ve diğ., 2011): Pek çok mesleki gelişim
programında, öğretmenleri etkin kılmak için öğrenme görevleri
verilmektedir.
Bu
öğrenme
görevlerini
kendi
derslerinde
kullanabilecekleri örnekler üzerinden gerçekleştirerek, kendi
uygulamaları ile bağlantı kurabilirler. Örneğin kısa bir zaman sonra kendi
sınıflarındaki bir konuyla ilgili sunu ya da video hazırlamaya yönelik
görevler verilebilir. Öğrencilerini etkin kılabilecekleri BİT tabanlı ödevler
hazırlamaları istenebilir.
 Meslektaşlar arası işbirliği (Angeli ve Valenides, 2009; Polly ve Hannafin,
2010): Bu süreci gerçekleştirmede endişe duyan ve zorluklarla karşılaşan
öğretmenlerin birlikte çalışması karşılaştıkları problemleri çözmede
onlara daha rahat bir ortam sunabilir. Teknoloji ile entegre olmuş bir
öğrenme – öğretme sürecin tasarımı ve planlama aşamasında
öğretmenlerin birlikte çalışarak yeni fikirler üretmesi ve birbirlerine
yardımcı olmaları sağlanabilir.
 İnançların dönüşümü için yeterli zaman (Belland, 2009; Cifuentes ve
diğ., 2011; Master, de Kramer, O'Dwyer, Dash ve Russell, 2010; Polly ve
Hannafin, 2010): Öğretmenlerin inanç sistemlerinde ve becerilerinde bu
değişim yaşanması için yeterli zamana gereksinim duyulmaktadır.
Ancak, ulaşılması gereken öğretmen sayısını ve mesleki gelişim
programlarının sıklıkla güncellenmesi gerekliliği göz önünde
bulundurulduğunda, bu programların sürekliliği sağlamak zorlayıcı bir
konu olarak karşımıza çıkmaktadır (Tondeur ve diğ., 2016).

Öne sürülen mesleki gelişim modelinin girdilerinden sonra, sürecin etkili
olabilmesi için gerekli olan adımlara yer verilmiştir. Bu adımlar, yeni
teknolojiler ile ilgili farkındalık, teknolojinin eğitsel rolü üzerine düşünme ve
yansıtma, planlama, tasarım ve uygulama sürecinde destek basamaklarından
oluşmaktadır.

2.2 Yeni Teknolojiler ile İlgili Farkındalık
Entegrasyon sürecinin gerçekleştirilmesinde ilk adım, öğretmenlerin
bununla ilgili bir farkındalığının olmasıdır. Bu noktada bazı teknolojiler,
öğretmenin ilk defa karşılaştığı araçlar olabileceği gibi daha önce tanıdığı ve
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kullandığı fakat eğitsel anlamda kullanmayı düşünmediği teknolojiler olabilir.
Hangi araçların mesleki gelişim programı içinde yer alabileceği ise mesleki
gelişim programına katılan öğretmenlerin konu alanları ve gereksinimleri
dikkate alınarak belirlenebilir.

2.3 Teknolojinin Eğitsel Rolü Üzerinde Çıkarsamalar
Öğretmen, mesleki gelişim sürecinde tanıştığı teknolojiler ve bunlarında
pedagojik kullanımlarıyla ilgili fikirleri uygulamaya koyup koymamaya karar
verecek yegâne kişidir.
Öğretmen kendi içgörüleri yoluyla bu süreci
gerçekleştirecek olan kişi olsa da, mesleki gelişim programı proaktif sorular ile
bu süreci destekleyebilir (Kennedy, 2016). Mesleki gelişim programını
tasarlayanlar ve sürdürenler daha önce ifade edildiği gibi entegrasyon sürecini
gerçekleştirmek için optimal çözümleri sırlamadan önce öğretmenin
teknolojinin eğitsel rolüyle ilgili yeni bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı
olmalıdır. Bunun için öğretmenlerle, entegrasyon sürecinin gerekçesiyle ilgili
çıkarsamalar yapabilecekleri öğrenme süreçleri hazırlamaları gerekmektedir.

2.4 Planlama ve Tasarım
Entegrasyon süreciyle ilgili alanyazında, süreci destekleyen ve engelleyen
pek çok faktörün tanımlandığı görülmektedir. Bu faktörler genel olarak birinci
düzey (dışsal) ve ikinci düzey (içsel) faktörler olarak iki grupta incelenmektedir
(Ertmer, Addison, Lane, Ross, Woods, 1999). Birinci düzey faktörler, donanım
ve yazılım erişimi, yönetsel destek ve zaman gibi ögeleri içerirken; ikinci düzey
faktörler öğretmen inançları, BİT yeterliği gibi bireysel düzeyde faktörlerden
oluşmaktadır. Tsai ve Chai’ye göre (2012), entegrasyon sürecini etkileyen
üçüncü düzey faktör öğretmenin teknoloji ile öğretim yapmasına ilişkin tasarım
düşüncesidir. Nitekim, bir öğretmen, zengin dijital kaynaklara sahip olduğunda,
olumlu tutum ve güçlü inançları benimsediği taktirde bile teknolojiyi
uygulamada başarılı olamayabilir (Tsai ve Chai, 2012). Tasarım düşüncesi,
öğretmenin pratik çözümler ürettiği ve yaratıcı bir şekilde çalıştığı ve
uygulamada neler yapabileceğine odaklandığı bir süreçtir (Koh, Chai, Benjamin
ve Hong, 2015). Tasarım düşüncesi ve planlama, öğretmenin yeni teknolojilerle
ilgili farkındalıkları ve inançlarındaki dönüşümleri de kapsayan, uygulamaya
dönük etkinlikleri içermektedir. Bu süreçte, meslektaşlar arası işbirliğinin
yapılması, öğretmenlerin bu zorlu süreçte birbirilerini desteklemeleri ve
endişelerini azaltmalarına yardımcı olabilir. Özellikle, aynı branşa sahip olan
öğretmenlerin bir arada çalışması ve mesleki gelişim sürecinden sorumlu olan
kişinin rehberliğinde bu sürecin yürütülmesi daha verimli olacaktır. Etkili
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mesleki gelişim programlarında, koçların ders planlama sürecinde öğretmenler
ile işbirliği yaptıkları ifade edilmektedir (Kennedy, 2016).

2.5 Uygulama ve Süreçte Destek
Öğretmenler, uygulama sürecinde bir problemle karşılaştıklarında desteğe
gereksinim duyabilir. Bu desteğin sağlanabilmesi de programın geniş ölçekte
gerçekleşip gerçekleşmediği ile yakın ilişkide olduğu ifade edilebilir. Okul
bazında gerçekleştirilen mesleki gelişim programlarında, öğretmenlerin hazırlık,
planlama hem de uygulama sırasında desteği verecek olan daha yakından ve
uzun süreli iletişim kurması daha olası görünmektedir. Nitekim, mesleki gelişim
programlarını yürüten kişinin ya da grubun öğretmenler ile uzun süredir
çalışıyor olması ve öğretmenlerin karşılaştıkları problemlere aşina olması
programım etkililiğinde rol oynamaktadır (Kennedy, 2016).
Bu modele dayalı bir mikro uygulama örneği, altı haftalık bir sürede
ortaokulda çalışan 15 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir (Uslu ve Usluel, 2016).
Öğretmenlerin, mesleki gelişim programına katıldıktan sonra BİT kullanma
becerileri, BİT’in eğitimdeki rolüne ilişkin inancı ve kullanım niyetlerine ilişkin
yansımaları ile program değerlendirilmiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış
görüşme, odak grup tartışmaları ve döküman analizi ile toplanmıştır.
Öğretmenlerin, entegrasyon ile ilgili beceri, inanç ve niyetlerinde olumlu yönde
değişim olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir. Katılımcılar, aynı branştaki
meslektaşları ile mesleki gelişim programından sorumlu eğitmen liderliğinde
BİT ile entegre olmuş ders planı hazırlamanın onlar için faydalı olduğunu
belirtmiş, kurs sürecinde verilen haftalık görevleri gerçekleştirme sırasında kurs
eğitmeninden teke tek yardım almanın onlar için destekleyici olduğunu dile
getirmişlerdir. Bununla birlikte, ders planı hazırlama etkinliğinden sonra
mesleki gelişim programının sona ermesini bir sınırlılık olarak ifade etmişlerdir.
Çalıştaylar ve çevrim içi öğrenmenin harmanlanarak gerçekleştiği eğitim
sürecinin ders yılının başında yapılmasının daha faydalı olacağını ve
geliştirdikleri planları hayata geçirme sırasında karşılaştıkları sorunları kurs
eğitmenin desteği ile aşabileceklerine inandıklarını dile getirmişlerdir.
Bu noktada, tek seferde geniş katılımcılarını içeren eğitimler yerine okul
bazında küçük gruplarla yürütülen ve katılımcılar ile derinlemesine iletişimin
kurulabilen programların tasarlanması, öğretmenlerden beklenen dönüşümün
gerçekleştirilmesinde önem kazanmaktadır. Meslekte aktif olarak çalışan
bireylerin çalışma yükleri, inançları, alışkanlıkları, mesleki gelişim için
motivasyonu gibi noktalar göz önünde bulundurulduğunda,
öğretmen
adaylarından daha farklı özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Sonuç
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olarak, entegrasyon süreciyle ilgili öğretmenlerin nasıl desteklenebileceği
noktasında hem öğretmenin bireysel özellikleri ve gereksinimlerinin hem de
çalıştığı kurumun özelliklerinin göz önünde bulundurulması etkili programların
tasarlanmasında önem teşkil etmektedir.
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Integration of Information and Communication Technologies
into the Learning and Teaching Process Based on the
Example of a Workshop
Pınar NUHOĞLU KİBAR1, Turgay BAŞ2
ABSTRACT: The aim of this study is to share the structure, process and
output of an international workshop, which aimed to address how technology
integration may be provided within the context of learning outcomes for
teachers in teaching processes. The workshop consisted of five interconnected
modules: 1) “ICT in the Teaching Process”, 2) “LMS in Teaching”, 3)
“Visualization in Teaching”, 4) “Infographics in Teaching” and 5) “Video in
Teaching”. Nine teachers from five different countries participated in the
workshop. The participants were expected to achieve two primary learning
tasks: preparation of a technology-integrated lesson plan and development of
the planned materials using technology aimed towards the prepared lesson
plans. The modules consisted of presentations that reflected the relevant
theme within each one along with large activity sections where teachers
carried out implementations in interaction with experts on an individual basis.
As a result, discussions related to the structure, process and output of this
workshop could set an example for the professional development processes of
teachers with respect to technology integration.
Keywords: ICT integration, teacher, workshop
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1. INTRODUCTION
Integration of technology into education may be examined on levels of
individual subject matter, curriculum or on each level of the educational
process (Wang and Woo, 2007). Different perspectives shape the definition of
the integration process. Usage of information and communication
technologies (ICT) in the learning process may be examined in three ways:
structuring of information (Belland, 2009), improvement of thinking skills (Lin,
Tsai, Chai and Lee, 2003) or application of learning theorems from a wider
perspective (Guzzman and Nussbaumt, 2009). Selection of appropriate ICTs
and measures to ensure the permanence and sustainability of the process are
necessary for technology integration to enhance the learning process (Usluel
and Yıldız, 2012). Teachers play a critical role as implementers at all stages of
the integration process. In order to achieve integration, teachers need to
establish the right ICT relationship with respect to learning outcomes and have
the necessary perspective on how they will apply this in learning-teaching
process. In order to supply teachers with this perspective, educational
programs must concentrate on professional use of ICT rather than focusing on
improvement of ICT skills (Uslu, 2013). Outdated professional development
programs, teaching methods and resources that cannot transform with the
pace of development in the field of ICT challenge the integration process (Sung
and Lesgold, 2007). Studies that focus solely on training teachers on how to
use ICT hardware in learning settings and the reasons why teachers rarely use
ICT (Usluel, 2016) fail to address this issue. Professional development
programs must address ICT from a pedagogical perspective and examine
support for the learning and teaching process (Kim & Hannafin, 2011). Studies
that have attempted to establish a relationship between ICT and learning
outcomes indicate the rising importance of ICT in the learning process instead
of ICT skills (Sarıca, Yıldırım and Usluel, 2016). This transformation suggests
that important changes may take place in how teacher trainings are carried
out.
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This chapter examines how professional development programs should be
restructured to realize more effective ICT integration in education. The
“Workshop on ICT in Teaching”1 was designed in line with the needs of
teachers and aims to equip them with the right perspectives on how to
integrate ICT in their classes. It was designed to support teachers in choosing
the most appropriate technology based on learning situations, develop lesson
plans using this perspective and provide the necessary ICT skills.

2. THE WORKSHOP on ICT in TEACHING
The “Workshop on ICT in Teaching” was held in Hungary as a part of “Joint
Staff Training” for the “Searching for the Labours of Hercules Erasmus+
Project”, focusing on the theme of technology integration. Nine teachers
working in different fields including English, History, Latin, Greek, Music and
Electrical Engineering from countries such as Spain, Italy, Romania and Turkey
participated in the workshop. The workshop was carried out by two academics
from the Department of ICT and Learning Technologies Education at Hacettepe
University and the language of instruction was English.
The workshop followed a cumulatively progressive structure and was
designed with a holistic approach, consisting of five interconnected modules.
The primary aim of the workshop was to enable teachers to establish a suitable
technology relationship for all learning situations and develop a perspective on
how to use different technologies in the learning and teaching process with
regards to learning outcomes.
Based on a perspective placing learning outcomes and technology use at
the center-stage, the workshop’s first module, “ICT in the Teaching Process”,
concentrated on the subject of technology integration during lesson plan
preparation. The teachers designed a lesson plan, which contained posters,
infographics and video instruments that were to be used during the 3-day
duration of the workshop. On the same day, the second module examined
Learning Management System (LMS), which are instruments supporting
interaction in the workshop process and aiming to increase interaction in the
learning and teaching process. On the second day of the workshop, the third

1

The ICT in Teaching Workshop took place as part of the project titled “Searching for the Labours of
Hercules’ numbered 2014-1-TR01- KA201-012990 on 8-10 May in Hódmezővásárhely, Hungary. The
project is supported by the European Commission within the scope of the Erasmus+ Program. However,
the European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for the opinions
stated here.
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“Visualization in Teaching” module took place in the morning, while the fourth
“Infographics in Teaching” module focusing on infographics rather than
visualization types took place in the afternoon. The 3rd day focused on the
final “Video in Teaching” module. The workshop ended with presentations of
the lesson plans developed by teachers through the integration of technology,
the materials they designed and the interfaces of the LMS. The syllabus is
summarized in Table 1.
Table 1. ICT in Teaching Workshop Syllabus
st

nd

rd

1 Day

2 Day

3 Day

Module 1

Module 3

Module 5

ICT in the Teaching Process

Visualization in Teaching

Video in Teaching

Theme: ICT in the learningteaching process and
preparation of a
technology-integrated
lesson plan

Theme: Visualization in the
learning-teaching process
and visual literacy

Theme: Video design
and usage in lthe
earning – teaching
process

Output: Poster design

Output: Video creation

Output: Preparation of
lesson plan
Module 2

Module 4

Closing of Workshop

LMS in Teaching

Infographics in Teaching

Theme: Definition of LMS
and usage of LMS in the
learning-teaching process

Theme: Definition of
infographics and usage of
them in the learningteaching process

Presentations of
teachers which cover
the lesson plans
prepared, materials
developed and courses
organized on LMS

Output: LMS skills

Output: Infographic design

A lesson titled “WORKSHOP: ICT in Teaching” was opened on the LMS
platform designed for the workshop. Each module’s lesson resources were
uploaded under this lesson. The teachers participating in the workshop were
first added as users to this system and were recorded as “students” for the
relevant system. The system was used throughout the duration of the
workshop. All information regarding the modules and activities were accessed
through this system. Additionally, the LMS and the lessons were enabled for
access by teachers after the workshop.
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2.1. Module 1: ICT in the Teaching Process
The introductory module provided information regarding the aim of the
workshop, its structure and the planned process, and it focused on the subject
of ICT in the learning-teaching process. Participating teachers were told that
the modules contained short presentations and they would be in charge of
managing their own learning process in an effective manner. It was suggested
that they could ask as many questions as possible in this process and they
should interact with the specialists. The LMS was briefly mentioned. Teachers’
entry into the system was facilitated. The syllabus of the “ICT in the Teaching
Period” module is summarized in Table 2.
Next, the relationship between technology and aims was examined based
on a template lesson plan containing key questions. The teachers were told
that they would be able to update the lesson plans prepared in this module in
the upcoming modules. A short presentation emphasized that instruments
may be used for various purposes. Additionally, the module aimed to create
awareness of the use of learning settings preceeding, throughout and after the
class or the preparation of materials. Different examples were given with
significantly different characteristics in different learning settings. For instance,
a fill in the gaps type infographic may also be used for evaluation in the
beginning of the lesson to question students’ prior knowledge and recall
feedback by inclusion in the process.
The lesson preparation stage followed the presentation and the teachers
were asked to prepare lesson plans through interaction. Based on the
questions set out by Roblyer and Doering (2014), the teachers accessed the
lesson plan template under the relevant module of the Learning Management
System and a Google Drive connection. The criteria were taken into account
with respect to the preparation of lesson plans containing posters, infographics
and video instruments. The teachers were encouraged to integrate these
instruments into the learning and teaching process for as many different aims
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as possible. The lesson plans were designed via Google Drive and Google Doc,
which reflect updates immediately. Teachers were briefed on the use of these
instruments and support was provided.
Table 2. Syllabus of ICT in the Teaching Process Module
MODULE 1: ICT in the Teaching Process
As an introduction to the 5-module workshop, this module will begin with a presentation
about the main aim and structure of the interconnected modules. The Learning Management
System (LMS) will be introduced as a system specially prepared for the workshop in order to
exemplify what is an LMS and how it can be used. Teachers will be informed about ICT in the
teaching-learning process and how to develop an ICT-integrated lesson plan. Then,
considering their subject areas, teachers will develop an ICT-integrated lesson plan, which
should contain creating a poster, an infographic and a video.
Tools: Google Drive, Google Docs
LMS Content:
1.

Presentation about the main aim and structure of the course.

2.

Presentation about ICT in the teaching-learning process and how to develop an ICTintegrated lesson plan.

3.

Lesson plan template.

Module Output and LMS Post: Lesson plan links over Google Drive

The connection address of the prepared lesson plans were shared on the
LMS where they were able to examine each other’s lesson plans and make
suggestions. The teachers were supported by the specialists in the lesson plan
preparation stage via different questions and suggestions.

2.2. Module 2: LMS in Teaching
The second module started with an explanation of the Learning
Management System and for what purposes and how it would be used.
Following the presentation, teachers were provided with the opportunity to
use the workshop LMS in the roles of both “student” and “teacher”. The
platform was also used for sharing the learning activities and workshop
resources. As such, teachers began the process by living the “student”
experience and they were able to use the instrument. Furthermore, the
teachers were able to see a well-structured MOODLE course sample. The
syllabus for the “LMS in Teaching” module is summarized in Table 3.
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Table 3. Syllabus of LMS in Teaching Module
MODULE 2: LMS in Teaching

This module will begin with the presentation, which answers questions as What is LMS?, How
to use LMS in the teaching-learning process?, and How to use MOODLE as an LMS? Following
the presentation, teachers will discover the LMS platform by navigating step by step in the
installed LMS for the workshop. Teachers will begin creating and formulizing their own
courses on the LMS.
Tools: MOODLE
LMS Content:
1.

Presentation about the LMS.

2.

Links for MOODLE documentation - docs.moodle.org

3.

How to use MOODLE videos from its YouTube channel
https://www.youtube.com/user/moodlehq

Module Output and LMS Post: Formulized courses on the LMS based on lesson plans

The MOODLE (moodle.org) system was preferred throughout this
implementation and all implementations were realized over the MOODLE
system. Figure 1 contains a screenshot of the platform used during the
workshop. The reasons underlying the selection of MOODLE for the workshop
include its simple usage, its widespread global preference, containment of
open source software and free access. As such, it was thought that the
teachers would be able to bring the outcomes to their own lessons. Therefore,
the cloud based application of the MOODLE system, (moodlecloud.com), was
introduced to the teachers. The cloud-based system mentioned above does
not require installation, a domain name or a server. As this system does not
require any kind of technical infrastructure or technical information, teachers
are easily able to use it for their own lessons.
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Figure 1. Screenshot of the platform used during the workshop

The module began with a presentation on what an LMS is and how they
can be used in teaching. The presentations and examples used within the
scope of the module and other supplementary resources were uploaded into
the course and was shared with teachers. The MOODLE system, an example of
an LMS, was then explained in detail. The following issues were mentioned
throughout this presentation:
 Different user roles on MOODLE
 The rights and responsibilities of the roles
 User panel and management of the system via the use of this panel
 User transactions
 Category and lesson structure
 Learning activity and frequently used learning activities
 Resource and frequently used resource types
To enable the teachers to use the system via the “educator” role, a class
was formed on the same system for the participants and they were asked to
edit these lessons in line with the lesson plans formulated in the first module.
During this process, the specialists paid attention to each participant
individually and helped in their learning process. Formation of lesson plans by
the teachers prior to beginning the implementation helped them move in
accordance with a certain aim and allowed easier progression of the
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implementation. Additionally, thanks to this, the teachers learned how to use
the system in accordance with their pre-determined needs. This carries
significance from the perspective of integrating technology in line with
educational aims rather than integrating into technology.
At the end of the module, the teachers organized their lessons on
MOODLE up to a certain stage. However, the process of regulation lasted
throughout the duration of the workshop in line with the workshop’s plans. For
instance, visuals prepared in later modules were added to the classes by
teachers. Figure 2 contains the list of lessons formulated by teachers while
Figure 3 contains sample screenshots of the lessons.

Figure 2. The list of lessons formulated by teachers
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Figure 3. Sample screenshot of the lessons

2.3. Module 3: Visualization in Teaching
The “Visualization in Teaching” module was designed as an introductory
module for the subsequent “Infographics in Teaching” and “Video in Teaching”
modules. The module began with the question “Why Visualization?” and
focused on visual literacy skills, which are defined as must-have characteristics
for individuals living in the 21st century. The main question of the module is
how to improve the visual literacy skills of students and the teachers who train
them. Different visualization methods and their functionality, examination of
different visuals and their formulation were discussed. The module aims to
provide teachers with the perspective that teachers can make the learningteaching process more effective by making use of visualization at different
stages of the process with different purposes and involving different
technological instruments. Based on the cognitive mechanisms of the learning
process, the teachers were motivated to develop an interrogational
perspective with respect to how the process could be more effective via
adoption of visualization as a strategy. The syllabus for the “Visualization in
Teaching” module is summarized in Table 4.
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Table 4. Syllabus of Visualization in Teaching Module

MODULE 3: Visualization in Teaching
This module will begin with a presentation, which will touch on the necessity of visuals in the
teaching-learning process and visual literacy as one of the critical 21st century learners’ skills.
Teachers will hear about information and knowledge visualisation methods, and they will
practice on image processing and create a poster by using Piktochart.
Tools: Piktochart - https://piktochart.com/
LMS Content:
1.

Presentation about visualization.

2.

Periodic table of visualization methods
http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html

3.

Free picture/icon libraries as

Module Output and LMS Post: Poster designs

Within the scope of the module, teachers were asked to design a poster to
draw attention to the lessons for which they prepared a lesson plan. The
activity was planned as a poster design because of a poster’s more limited
scope based on content in comparison to other visualization techniques.
Instead of spending a long period of time to resolve content within an intense
context, teachers were asked to come up with an answer to the question “how
can I convey a message that is limited in scope in a simple and effective
manner?” On the other hand, limitation of the content aimed to provide
teachers newly introduced to Piktochart (www.piktochart.com) with sufficient
time to become accustomed to the instrument. At the end of the module,
teachers uploaded the designed posters onto the relevant area opened under
the LMS. Two of the designed posters are provided in Figure 4.

Pınar Nuhoğlu Kibar – Turgay Baş

405

Figure 4. Examples of designed posters

2.4. Module 4: Infographics in Teaching
The “Infographics in Teaching” module began with the display of a
dynamic infographic regarding the question of “what is an infographic?” and
focused on the matter of why infographic design should be used in the
learning-teaching process. The syllabus for the “Infographics in Teaching”
module is summarized in Table 5.
Following the introduction, the effects of different visualization methods
were examined and the capabilities individuals need to design infographics and
the implementation of the infographic design process were explained.
Following the presentation, the Pinterest (www.pinterest.com) library collating
infographic samples were shared with the teachers. Subsequent to a general
examination, participants were asked to evaluate the two chosen infographics
via the “visual infographic evaluation” rubric. The evaluations were reexamined within the group based on questions such as “which infographic was
assigned better scores with which aspect” and “why”.
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Table 5. Syllabus of Infographics in Teaching Module

MODULE 4: Infographics in Teaching
This module will begin with the definition of infographics and continue with examination of
infographic examples by using the infographic design rubric. Teachers will hear about tips on
how to create effective infographics, and how they can use these in the teaching-learning
process. They will create an infographic for their course by using Piktochart.
Tools: Piktochart https://piktochart.com/
LMS Content:
1.

Video link on what an infographic is

2.

Presentation about the term infographic and design tips for creating effective
infographics

3.

Pinterest infographic libraries

4.

Two infographic examples for evaluation with rubric

5.

Visual Infographic Design Rubric

6.

How to use Piktochart videos from a YouTube channel

Module Output and LMS Post: Infographic designs

Based on the preliminary study carried out via rubric, a presentation was
given examining the properties of effective infographics in detail through
examples. This presentation emphasized the contents of infographics and what
teachers should pay attention to whilst designing infographics. Taking into
consideration these preliminary studies regarding infographic design, the
teachers were asked to design an infographic on the subject stated in their
lesson plan and determine with what purpose and at what stage of the lesson
it will be used. Examples of designed infographics are provided in Figure 5.
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Figure 5. Examples of designed infographics

2.5. Module 5: Video in Teaching
Within the scope of module 5, teachers were briefed on how they could
use video and with what purpose along with the formulation of their own
videos. In this regard, a presentation on the use of video in teaching and
information was given on the factors that should be paid attention to in order
to create effective videos. Hints were shared regarding video design and
emphasis was placed on the attributes that a good educational video should
have. The syllabus for the “Video in Teaching “module is summarized in Table
6.
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Table 6. Syllabus of Video in Teaching Module

MODULE 5: Video in Teaching
This module begins with presentations about video usage in the teaching-learning process,
and video creation steps. In this module, teachers will create a video that they are going to
use within their lesson plan.
Tools: WeVideo - https://www.wevideo.com/
LMS Content:
1.

Presentation on steps of video creation

2.

Web links on WeVideo usage
https://www.wevideo.com/support, https://www.wevideo.com/academy

3.

Web links of video examples

Module Output and LMS Post: Developed video scenarios and created videos

In this module, an education and application plan consisting of 4 steps was
formed and the teachers were asked to prepare their own videos in
accordance with the lesson plans developed in the 1st module. Despite not
being compulsory, certain participants chose to collaborate with others in the
video preparation process and this situation was incentivized by the specialists
in order to encourage preparation of higher quality videos. The 4 steps that
were examined within the scope of the module are the following:
1. Planning
2. Preparation
3. Video preparation and creation
4. Publication and Sharing
Planning: At the planning stage, the teachers were expected to determine
the primary aim of the video they will create, the primary points that would
draw students’ attention, the subject of the video and the learning outputs. At
the end of this stage, teachers outlined a scenario in line with the decisions
they made and shared the created scenarios with other participants.
Preparation: At the preparation stage, the teachers were expected to
undertake the necessary material preparation including text, voice, visuals and
videos in line with the scenarios set out for their educational videos. The
teachers realized steps such as voice recording, video recording,
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finding/formulation of visuals partly with the help and guidance of the
instructors. Smart phones were used in general for recording purposes at the
preparation stage while visual materials were obtained using internet
searches.
Video editing and creation: At this stage, the teachers were expected to
create an educational video using the materials that were prepared through a
video editing instrument. The free web-based editor WeVideo
(www.wevideo.com) was given as an example of a video editing application.
The specialists explained the use of the application in question and created an
example video. Some participants chose to use different editors on their own
computers.
Publication and Sharing: At the final stage, the teachers were expected to
publish (produce outputs in the video format) the videos that they created,
and share these outputs. The links to the videos were added under the
learning activity section of the relevant module for the created lesson and
presentation of the videos took place at the end of the module.
Examples of designed videos are provided in Figure 6, 7, and 8.

Figure 6. Example 1 of designed videos

Figure 7. Example 2 of designed videos

Figure 8. Example 3 of designed videos
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3. RESULTS, DISCUSSION and SUGGESTIONS
The workshop consisted of the five modules “ICT in the Teaching Process”,
“LMS in Teaching”, “Visualization in Teaching”, “Infographics in Teaching” and
“Video in Teaching”. The teachers began the process by designing a lesson plan
targeting the learning outcomes they determined. Further modules focused on
different ICTs in line with the developed lesson plan. At this point, teachers
adopted a holistic approach and fictionalized different learning situations using
different ICT instruments with varied learning outcomes. The modules were
structured in such a way that the learning outcomes of the teachers from the
previous module could easily be transferred to the next one. The participants
found the program to be rather intense but stated that they acquired an
introductory perspective regarding technology integration. They found the
structure of the workshop meaningful and reported that more examples
related to their own subjects would help them further in their ability to
integrate technology into lessons.
The workshop was dedicated to supporting integration of ICT into the
teaching process and aimed to provide the teachers with the ability to
establish a relationship between the learning outcomes and technology, as
well as a perspective on how to use ICT within the context of learning
outcomes. Teachers prepared lesson plans by associating different
technologies that suit their learning outcomes based on their determined
learning gains and designed and developed materials by using ICTs in
accordance with the developed plans.
Throughout the workshop, the teachers were provided with guidance to
develop solutions regarding use of different instruments with different
purposes at various stages of the learning-teaching period. Despite voluntary
participation in the workshop, the attendees demanded presentation of
concrete real-life examples regarding technology integration and executed
research results, which would improve their attitude with respect to
integration of technology into learning processes. Suggestions were made
about the workshop process and its content in the informal interview carried
out with the participants. The first of these was concerned with the need of
teachers to see concrete examples exclusive to their relevant field whilst
another suggestion was to see lesson plans in which technology integration
was realized in line with the first suggestion. Taking these needs into
consideration, content could be added to their subject fields in line with their
fields or the lesson plan template could be customized with additional
questions.
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The participant to instructor ratio enabled teachers to consistently
interact with specialists and other teachers, provided participants with the
ability to ask any type of question at any time throughout the process, and
allowed access to a discussion platform. It was observed that instructors had
limited ability to answer all questions related to attendees’ fields. Based on
this, it would be suggested that workshops are planned on the level of
specialist sets and the workshop content could be enriched regarding this
issue. Sessions may be organized drawing participants from the same field and
providing a discussion platform on how to use technology in which part of the
class with what purpose within the context of their own platforms. The
significance of collaboration between fields should not be ignored. For this
reason, workshops should be planned to encourage collaboration of
instructors from different fields aggregating their experience and know-how
within and among fields.
Following the workshop, the teachers could be asked to apply the
prepared lesson plans in their own classes using the materials they developed.
As such, the data derived from the application process could be used in
improvement of subsequent workshops. An online or face-to-face context in
which they could share their reflections in the aftermath of the application can
comprise examples of experiences they question regarding their specialist
fields. Such an application can provide an environment which would maintain
continuity of the interaction between the specialists and participants. Although
teachers were granted access to the LMS after the completion of the
workshop, further activities could be planned to ensure continuity of
interaction in the online context or discuss questions regarding integration and
support the sharing of experience and materials.
An additional point raised by the teachers was that the rubric from the
infographic module and the presence of the sample evaluation activity in other
modules will contribute to their improvement processes. The participants
stated that these criteria could be used to shape the teaching process and it
could be an ultimate evaluation instrument.
An advantage of the learning environment was that it enabled the
teachers to participate in the process using their own instruments (computer,
tablets, etc.). The teachers did not spend time adapting to the instrument but
instead focused on the content of the workshop and the interface of the
technology.
As a result, in order to ensure integration into the learning-teaching
process, it is suggested that organization of professional development study
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workshops within small groups serve the purpose here to a greater extent than
large professional development seminars.

Pınar Nuhoğlu Kibar – Turgay Baş

413

REFERENCES
Belland, B. (2009). Using the theory of habitus to move beyond the study of
barriers to technology integration. Computers & Education, 52(2), 353364.
Guzman, A., & Nussbaumt (2009). Teaching competencies for technology
integration in the classroom. Journal of Computer Assisted Learning, 25,
453–469.
Kim, M. C., Hannafin, M. J. (2011). Scaffolding problem solving in technology
enhanced learning environments (TELEs): Bridging research and theory
with practice. Computers and Education, 56(2), 403-417.
Lin, T. C., Tsai, C., Chai, C. S., & Lee, M. H. (2013). Identifying Science Teachers'
Perceptions of Technological Pedagogical and Content Knowledge
(TPACK). Journal of Science Education and Technology, 22(3), 325-336.
Roblyer, M. D., & Doering A. H. (2014). Integrating Educational Technology into
Teaching. England: Pearson Education Limited.
Sarıca, H.Ç., Yıldırım, D.,& Usluel, Y.K. (2016, October). A Content Analysis of
ICT Integration in Education: Then and Now. Paper presented at the 2016
AECT (The Association for Educational Communications and Technology)
International Convention, Las Vegas, USA.
Sung, Y. T., & Lesgold, A. (2007). Software infrastructure for teachers. Teachers
College Record, 109(11), 2541-2575.
Uslu, N. A. (2013). Öğrenme–öğretme süreçlerine bilgi ve iletişim
teknolojilerinin entegrasyonunu sağlamaya yönelik yapının modellenmesi.
(Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Usluel, Y., ve Yıldız, B. (2012). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme
Öğretme Sürecine Entegrasyonu: Süreçle İlgili Kontrol Listesinin
Geliştirilmesi. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi kongresinde
sunulmuştur, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde.
Usluel, Y.K. (2016). Teknolojinin Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu. I.
Ünal, Y.K. Usluel (Yay. Haz.), Prof. Dr. Mustafa Aydın’a armağan Eğitim
bilimleri yazıları içinde (ss. 321 - 338). Ankara: Gazi Kitabevi.
Wang, Q., & Woo, H. L. (2007). Systematic planning for ICT integration in topic
learning. Educational Technology & Society, 10(1), 148-156.

414

Various Aspects of ICT Integration in Education

Pınar Nuhoğlu Kibar – Turgay Baş

415

Bir Çalıştay Örneğinden Hareketle Öğrenme-Öğretme
Sürecine Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonu
Pınar NUHOĞLU KİBAR1, Turgay BAŞ2
ÖZET: Bu çalışmanın amacı, öğretmenler için öğretim süreçlerinde,
kazanımlar bağlamında teknoloji entegrasyonunun nasıl sağlanabileceğine
yönelik düzenlenmiş uluslararası bir çalıştayın yapısı, süreci ve çıktılarını
paylaşmaktır. Çalıştay, birbiriyle iç içe geçmiş ve birikimli ilerleyecek beş
modül çerçevesinde oluşturulmuştur; 1) “Öğretme sürecinde BİT”, 2)
“Öğretimde ÖYS”, 3) “Öğretimde Görselleştirme”, 4) “Öğretimde İnfografikler”
ve 5) “Öğretimde Video”. Çalıştaya beş farklı ülkeden dokuz öğretmen
katılmıştır. Katılımcılardan iki ana öğrenme görevini gerçekleştirmeleri
beklenmiştir. Bunlardan ilki teknolojinin entegre edildiği ders planı hazırlama
iken diğeri hazırlanan ders planlarına yönelik teknolojileri kullanarak planlanan
materyalleri geliştirmeleridir. Modüller, kendi içinde ilgili temanın yansıtıldığı
sunumlardan ve bu sunumlardan hareketle öğretmenlerin uzmanlarla birebir
etkileşim içinde uygulama yaptığı geniş etkinlik bölümlerinden oluşmuştur.
Sonuç olarak bu çalıştayın yapısı, süreci, çıktıları ile ilgili tartışmaların
öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuyla ilgili mesleki gelişim süreçleri
konusunda bir örnek oluşturduğu ileri sürülebilir.
Anahtar sözcükler: BIT entegrasyonu, öğretmen, çalıştay
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1. GİRİŞ
Teknolojinin eğitime entegrasyonu ders düzeyinden başlayarak, konu alanı
çerçevesinde ya da daha kapsamlı olarak öğretim programı düzeyinde (Wang
ve Woo, 2007) incelenebilmektedir. Farklı bakış açıları entegrasyon sürecinin
tanımını biçimlendirmekte, BİT’in öğrenme sürecinde kullanımı bilginin
yapılandırılması (Belland, 2009), düşünme becerilerinin geliştirilmesi (Lin, Tsai,
Chai ve Lee, 2003) ya da daha geniş bir bakış açısıyla öğrenme kuramlarının
uygulanması (Guzzman ve Nussbaumt, 2009) olarak ele alınabilmektedir.
Öğrenme sürecinin geliştirilmesini amaçlayan entegrasyon sürecinin
gerçekleşebilmesi öğrenme durumlarına yönelik uygun BİT’in seçilmesi ve
ardından sürecin kalıcılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla (Usluel ve
Yıldız, 2012) mümkün olabilmektedir. Entegrasyon süreci hangi düzeyde olursa
olsun uygulayıcı olarak öğretmenler kritik bir rol üstlenmektedirler.
Entegrasyonun gerçekleşebilmesi için öğretmenlerin öğrenme kazanımlarına
yönelik BİT ilişkisini kurabilmeleri ve öğrenme-öğretme sürecinde nasıl
uygulayabileceklerine dair bakış açısına sahip olmaları gerekmektedir.
Öğretmenlerin bu bakış açısını kazanabilmeleri için verilen eğitimlerin BİT
becerilerini geliştirmekten öte mesleki bağlamda BİT kullanımına yoğunlaşması
önemlidir (Uslu, 2013).
BİT’in gelişim hızına yetişemeyen ve dönüşemeyen öğretmen eğitimleri,
öğretim yöntemleri ve kaynaklar entegrasyona yönelik en önemli sorunlardan
birini oluşturmaktadır (Sung ve Lesgold, 2007). Öğrenme ortamlarında BİT’in
donanımsal olarak kullanımına ilişkin öğretmen eğitimlerinin ve BİT’in
öğretmenler tarafından sınırlı kullanımının nedenlerine odaklanan
araştırmaların (Usluel, 2016) bu soruna çözüm olmadığı belirlenmiştir.
Öğretmen eğitimlerinin BİT entegrasyonunu destekleyebilmesi için BİT
kullanım becerilerinin ötesine geçerek BİT’in pedagojik açıdan incelenmesi ve
öğrenme-öğretme sürecinde irdelenmesini destekler nitelikte olması
gerekmektedir (Kim ve Hannafin, 2011). Son yıllarda BİT’in öğrenme
kazanımlarıyla ilişkisini kurmaya odaklanan çalışmalar BİT’in öğretilmesinden
öte öğretim sürecinde BİT konusunun önem kazanmaya başladığını
göstermektedir (Sarıca, Yıldırım ve Usluel, 2016). Araştırmalardaki bu değişim
entegrasyonun önündeki sorunlardan biri olan öğretmen eğitimlerinde
uygulamaya dönük düzenlemeler yapılacağının bir göstergesi olarak kabul
edilebilir.
Bu bölümde eğitimde BİT entegrasyonunun gerçekleşebilmesi için
üzerinde çalışılması ve yeniden yapılandırılması gereken öğretmen eğitimi
konusu mercek altına alınmıştır. Entegrasyon sürecinin ve süreçte kritik rolü
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üstlenen öğretmenlerin gereksinimleri doğrultusunda “Öğretimde BİT
Çalıştayı”1 tasarlanmıştır. Bu çalıştay aracılığıyla öğretmenlerin BİT’i ders
düzeyinde nasıl entegre edebileceklerine dair bir bakış açısı kazanmaları
amaçlanmıştır. Çalıştay; öğretmenlerin öğrenme kazanımlarından yola çıkarak
öğrenme durumlarına göre kullanabilecekleri teknolojiyi seçmeleri, bu bakış
açısıyla ders planı geliştirmeleri ve gereksinim duydukları BİT’i kullanma
becerisini edinmeye yönelik çaba içinde olmalarını destekleyecek bir yapıda
tasarlanmıştır.

2. ÖĞRETİMDE BİT ÇALIŞTAYI
Çalıştay, teknoloji entegrasyonu temasına odaklanan “Searching for the
Labours of Hercules Erasmus+ projesi” bünyesinde “Joint Staff Training”
etkinliği kapsamında Macaristan’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya İspanya,
İtalya, Romanya, Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden İngilizce, Tarih, Latince,
Yunanca, Müzik, Elektirik Mühendisliği gibi farklı alanlarda görev yapmakta
olan 9 öğretmen katılmıştır. Çalıştay, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden doktora derecelerini almış olan iki
öğretim elemanı tarafından İngilizce olarak yürütülmüştür.
Çalıştay birikimli ilerleyecek yapıda, bütüncül bir bakış açısıyla birbiriyle iç
içe geçmiş beş modül çerçevesinde tasarlanmıştır. Çalıştayın ana amacı;
öğretmenlerin öğrenme durumları ile uygun teknoloji ilişkisini kurmaları ve
farklı teknolojileri öğrenme kazanımları açısından öğrenme öğretme sürecinde
nasıl kullanabileceklerine dair bir bakış açısı geliştirmeleridir. Öğrenme
kazanımlarını ve teknolojinin kullanım amacını merkeze alan bu bakış açısından
hareketle çalıştayın ilk modülü olan “Öğretim Sürecinde BİT” modülünde ders
planı hazırlama sürecinde teknoloji entegrasyonu konusu ele alınmıştır. Bu
modül çerçevesinde öğretmenler üç gün boyunca çalıştay kapsamında
odaklanılacak poster, infografik ve video araçlarının yer aldığı bir ders planı
tasarlamışlardır. Aynı gün ikinci modülde öğrenme öğretme sürecindeki
etkileşimi arttırmaya dönük bir araç olan ve aynı zamanda çalıştay sürecindeki
etkileşimin de desteklendiği Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) incelenmiştir.
Çalıştayın ikinci gününde öğleden önce “Öğretimde Görselleştirme” modülü

1

Öğretimde BİT Çalıştayı Hacettepe Üniversitesi ortaklığında yürütülen 2014-1-TR01- KA201-012990
numaralı ‘Searching for the Labours of Hercules’ isimli proje kapsamında 8 - 10 Mayıs tarihleri arasında
Hódmezővásárhely, Macaristan gerçekleştirilmiştir. Proje Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa
Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve
Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.
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gerçekleştirilmiş, öğleden sonra ise görselleştirme biçimlerinden infografiklere
odaklanılan “Öğretimde İnfografikler” modülüne geçilmiştir. 3. gün ise
“Öğretimde Video” modülü üzerinde durulmuştur. Çalıştay, öğretmenlerin
teknolojiyi entegre ederek geliştirdikleri ders planları, tasarladıkları materyaller
ve oluşturdukları ÖYS arayüzlerine dair yaptıkları sunumlarla sonlanmıştır.
Çalıştay izlencesi Tablo 1.’de özetlenmiş, modül içeriği ve çalıştay süreci
ayrıntılı olarak ilgili modül başlığı altında anlatılmıştır.
Tablo 1. Öğretimde BİT çalıştayı izlencesi
1. gün

2. gün

3. gün

Modül 1

Modül 3

Modül 5

Öğretim Sürecinde BİT

Öğretimde Görselleştirme

Öğretimde Video

Tema: Öğrenme - öğretme
sürecinde BİT ve Teknoloji
entegre edilmiş ders planı
hazırlama

Tema: Öğrenme - öğretme
sürecinde görselleştirme ve
görsel okuryazarlık

Tema: Öğrenme- öğretme
sürecinde video kullanımı
ve video tasarlama süreci

Modül çıktısı: Poster
Tasarlama

Modül çıktısı: Video
geliştirme

Modül 2

Modül 4

Çalıştay Kapanışı:

Öğretimde ÖYS

Öğretimde İnfografikler

Tema: ÖYS’nin tanımı ve
öğrenme öğretme sürecinde
kullanımı

Tema: İnfografik kavramının
tanımı ve öğrenme öğretme
sürecinde infografik kullanımı

Öğretmenlerin
geliştirdikleri ders planları,
materyal ve oluşturdukları
ÖYS arayüzlerine dair
sunumları

Modül çıktısı: ÖYS kullanımı

Modül çıktısı: İnfografik
Tasarlama

Modül çıktısı: Ders Planı
Hazırlama

Çalıştay için kurulumu yapılan ve içeriği organize edilen ÖYS platformu
üzerinde “WORKSHOP: ICT in Teaching” isimli bir ders açılmış ve her modülün
öğrenme etkinliği ve ders kaynakları bu dersin altına yüklenmiştir. Çalıştaya
katılan öğretmenler önce bu sisteme kullanıcı olarak eklenmiş ve ilgili derse
“öğrenci” olarak kayıt olmaları sağlanmıştır. Söz konusu sistem öğrenme
sürecini desteklemek amacıyla tüm çalıştay süresince kullanılmıştır. Modüllere
ilişkin tüm paylaşımlar ve etkinlikler bu sistem üzerinden gerçekleştirilmiştir.
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Ayrıca bu sistem ve içinde yer alan ders, çalıştay sonrasında da öğretmenlerin
erişimine açık tutulmuştur.

2.1. Modül 1: Öğretim sürecinde BİT
Çalıştayın giriş niteliğindeki ilk modülüne çalıştayın amacına, yapısına ve
planlanan sürece dair bilgilendirme yapılarak başlanmış, öğrenme-öğretme
sürecinde BİT konusuna odaklanılmıştır. Öğretmenlere modüllerde kısa
sunumların yer alacağı ve sürecin genelinde etkin bir şekilde kendi öğrenme
süreçlerini yönetecekleri belirtilmiş, bu süreçte olabildiğince soru sormaları ve
uzmanlarla etkileşim içinde olma önerisi yapılmıştır. Süreçte kullanılacak tüm
materyallerin, üretilen her türlü çıktının paylaşılacağı bir anlamda etkileşimin
destekleneceği ikinci modülde ayrıntılı incelenecek ÖYS’den kısaca bahsedilmiş,
öğretmenlerin sisteme girişleri sağlanmıştır. “Öğretim sürecinde BİT” modülü
izlencesi Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2. Öğretim Sürecinde BİT modülü izlencesi
MODÜL 1: Öğretim sürecinde BİT
Çalıştaya giriş niteliğindeki bu modül, birbiri içine geçmiş 5 modülden oluşan çalıştayın
amacını, yapısını ve sürecini anlatan bir sunu ile başlamaktadır. Öğrenme sürecinde ÖYS
kullanıma dair örnek oluşturması amacıyla çalıştay için hazırlanan ÖYS tanıtımı ve sisteme
girişlerin sağlanması ile devam etmektedir. Bu iki aşamadan sonra modülün asıl konusu olan
öğrenme - öğretme sürecinde BİT konusuna kısa ve öz bir sunumla odaklanılmaktadır. Bu
modülde öğretmenlerin kendi alanları doğrultusunda BİT’i entegre ettikleri poster, infografik
ve video araçlarını kapsayan ders planları hazırlamaları beklenmektedir.
Kullanılan Araçlar: Google Drive, Google Docs
ÖYS Modül İçeriği:
1. Çalıştayın ana amacını, yapısını ve izlenecek süreci özetleyen sunu dosyası
2. Öğrenme - öğretme sürecinde BİT konusunu ele alan ve ICT entegre edilmiş ders planı
geliştirmeye odaklanan sunu dosyası
3. Ders planı şablonu
Modül Çıktısı ve ÖYS Gönderimi: Teknoloji entegre edilmiş ders planlarının ÖYS üzerinde
açılan ilgili alanda Google drive bağlantısı olarak paylaşılması

Girişin ardından modülün asıl amacını oluşturan teknolojinin entegrasyonu
konusuna geçilmiş, anahtar soruların yer aldığı ders planı şablonundan
hareketle teknoloji ve amaç ilişkisi irdelenmiştir. Öğretmenlerin bu modülde
hazırlayacakları ders planlarını ilerleyen modüllerde de güncelleyebilecekleri
söylenmiştir. Gerçekleştirilen kısa sunumda aynı araçların farklı amaçlar için
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kullanılabileceği vurgulanmış ve dersin öncesinde, esnasında ya da sonrasında
kullanılabilecek nitelikte öğrenme ortamları ya da materyaller
hazırlanabileceğine dair farkındalık oluşturması amaçlanmıştır. Bu süreçte
olabildiğince farklı özellikteki öğrenme ortamı için farklı örnekler verilmeye
çalışılmıştır. Örneğin; boşluk doldurmaların yer aldığı bir infografiğin
değerlendirme amacıyla kullanılabileceği gibi dersin girişinde öğrencilerin ön
bilgilerini sorgulama ve geri çağırma amacıyla sürece dahil edilebileceği ya da
öğretmenlerin bir sorudan hareketle oluşturacakları bir infografikle sunum
yapmalarının da bir seçenek olabileceği açıklanmıştır.
Sunumun ardından ders planı hazırlama aşamasına geçilmiştir.
Öğretmenlerle etkileşim halinde ders planlarını oluşturmaları sağlanmıştır.
Öğretmenler soruların yer aldığı Roblyer and Doering (2014) hareketle
hazırlanan ders planı şablonuna Google Drive bağlantısının bulunduğu ÖYS’nin
ilgili modülü altından erişmişlerdir. Ders planlarının poster, infografik ve video
araçlarını içerecek şekilde hazırlanması ölçütü göz önünde bulundurulmuştur.
Bu araçların olabildiğince farklı amaçlarla öğrenme-öğretme sürecine entegre
edilmesi yönünde öğretmenler motive edilmiştir. Ders planları güncellemelerin
anlık yansıyacağı Google Drive ve Google Docs araçları kullanılarak tasarlanmış,
bu araçların kullanımına dair öğretmenlere bilgilendirme yapılmış ve
uygulamaya yönelik destek sağlanmıştır.
Öğretmenler hazırladıkları ders planlarının yer aldığı bağlantı adresini tüm
öğretmenlerin erişebildikleri ÖYS üzerindeki modüle ait açılan ilgili alanda
paylaşmışlardır. Öğretmenlerin birbirlerinin ders planlarını inceleyebilecekleri
ve önerilerde bulunabilecekleri belirtilmiştir. Ders planı hazırlama aşamasında
öğretmenler farklı sorular ve önerilerle eğitimciler tarafından desteklenmiştir.
ÖYS arayüzünde bu modülle ilgili gerçekleştirilen sunum dosyaları ve ders
planı şablonu paylaşılmış, öğretmenlerin ders planlarını yükledikleri alan
açılmıştır. Bu modülle birlikte öğretmenler Google Drive ve Google Docs
kullanmaya başlamış, ÖYS ile tanışmış ve ÖYS üzerinde uzmanların
yönlendirmeleri ile ilk etkileşimlerini gerçekleştirmişlerdir.

2.2. Modül 2: Öğretimde ÖYS
Çalıştayın ikinci modülünde öğretmenlere önce Öğrenme Yönetim
Sisteminin ne olduğu, nasıl ve hangi amaçlarla kullanıldığı anlatılmış, yapılan
sunumun ardından çalıştay için kurulumu yapılan ÖYS üzerinden sistemi hem
“öğrenci” hem de “öğretmen” rolüyle kullanmaları sağlanmıştır. Çalıştay için
kurulan platform aynı zamanda çalıştaydaki modüllere ait öğrenme
etkinliklerinin ve ders kaynaklarının paylaşımı için de kullanılmıştır. Bu sayede
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öğretmenler “öğrenci” deneyimini yaşayarak sürece başlamış ve araçla ilgili
tecrübe kazanmıştır. Ayıca bu durumun bir başka katkısı da öğretmenlerin iyi
yapılandırılmış bir MOODLE dersi örneği görmelerinin sağlanmış olmasıdır.
“Öğretimde ÖYS” modülü izlencesi Tablo 3’de özetlenmiştir.
Tablo 3. Öğretimde ÖYS modülü izlencesi
MODÜL 2: Öğretimde ÖYS
Bu modül “ÖYS nedir?”, “Öğrenme-öğretme sürecinde ÖYS nasıl kullanılabilir?” ve “Bir ÖYS
platformu olarak MOODLE nasıl kullanılır?” sorularının yanıtlandığı sunuyla başlamaktadır.
Kısa ve öz sunumun ardından çalıştay için kurulan ÖYS’de öğretmenlerin adım adım
gezinimleri sağlanmaktadır. Modül kapsamında öğretmenlerin ilk modülde geliştirdikleri ders
planlarını temel alarak ÖYS üzerinde kendi derslerini açmaları ve düzenlemeye başlamaları
beklenmektedir.
Kullanılan Araçlar: MOODLE
ÖYS Modül İçeriği:
1. “ÖYS nedir ve nasıl kullanılır?” sorularına yönelik sunu dosyası
2. MOODLE kullanımına yönelik web adresleri - docs.moodle.org
3. MOODLE kullanımına yönelik youtube kanalı adresleri
https://www.youtube.com/user/moodlehq
Modül Çıktısı ve ÖYS Gönderimi: Ders planları temel alınarak ÖYS üzerinde ders açılması ve
düzenlenmeye başlanması

Bu uygulama esnasında MOODLE (moodle.org) sistemi tercih edilmiş ve
bütün uygulamalar MOODLE sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de
çalıştay kapsamında kullanılan platforma ait ekran görüntüsü yer almaktadır.
Çalıştay için MOODLE seçilmiş olmasının nedenleri; basit şekilde
kullanılabilmesi, dünya genelinde yaygın olarak tercih edilmesi, açık kaynak
kodlu olması ve ücretsiz olarak ulaşılabilmesidir. Böylece öğretmenlerin bu
çalıştay kapsamında edindikleri kazanımları ihtiyaç halinde kendi dersleri için
transfer edebilecekleri düşünülmüştür. Bu düşünceyi destekleyecek şekilde
modül kapsamında öğretmenlere MOODLE sisteminin bulut (cloud) tabanlı
uygulaması (moodlecloud.com) da tanıtılmıştır. Söz konusu bulut tabanlı sistem
kurulum gerektirmemekte ve herhangi bir alan adı (domain name) ya da
sunucu (server) ihtiyacı bulunmamaktadır. Bu sistemin herhangi bir teknik
altyapı ya da teknik bilgi gerektirmemesi öğretmenlerin kendi dersleri ve
ihtiyaçları için kolayca kullanmalarına imkân vermektedir.
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Şekil 1. Çalıştay kapsamında kullanılan platforma ait ekran görüntüsü

Modül, ÖYS’nin ne olduğu ve öğretimde nasıl kullanılacağına dair bilgi ve
örneklerin yer aldığı sunum ile başlamıştır. Modül kapsamında kullanılan sunu
ve diğer yardımcı kaynaklar çalıştay kapsamında düzenlenen derse yüklenmiş
ve öğretmenlerle paylaşılmıştır. Ardından bir ÖYS örneği olan MOODLE
sisteminin anlatımına geçilmiştir. Bu anlatım esnasında genel olarak şu
konulara değinilmiştir;
 MOODLE üzerinde yer alan farklı kullanıcı rolleri
 Rollere ait yetki ve sorumluluklar
 Yönetici Paneli ve bu panel kullanılarak sistemin yönetilmesi
 Kullanıcı işlemleri
 Kategori ve ders yapısı
 “Öğrenme Etkinliği” (Learning Activity) ve sık kullanılan öğrenme
etkinlikleri
 “Ders Kaynağı” (Resource) ve sık kullanılan ders kaynağı türleri
Bu anlatımlara paralel olacak şekilde ve öğretmenlerin “eğitici” rolüyle
sistemi kullanabilmeleri amacıyla aynı sistem üzerinde her biri için bir ders
oluşturulmuş ve bu dersleri ilk modülde oluşturdukları ders planı
doğrultusunda düzenlemeleri istenmiştir. Öğretmenler bilgisayar başında bu
uygulamayı gerçekleştirirken eğitimciler de her bir katılımcıyla birebir
ilgilenerek öğrenme süreçlerine yardımcı olmuştur. Öğretmenlerin uygulamaya
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başlamadan önce ders planlarını oluşturmuş olmaları belli bir amaç
doğrultusunda hareket etmelerini sağlamış ve uygulama daha kolay
ilerlemiştir. Ayrıca bu sayede öğretmenler önceden belirlenen ihtiyaçları
doğrultusunda sistemi nasıl kullanabileceklerini öğrenmiştir. Bu durum
teknolojiye entegre olmak yerine eğitsel amaçlar doğrultusunda teknolojiyi
entegre etme açısından önem arz etmektedir.
Modül sonunda öğretmenler MOODLE üzerinde kendi derslerini belli bir
aşamaya kadar düzenlemiş ancak bu düzenleme işlemi çalıştay planları
doğrultusunda tüm çalıştay süresince devam etmiştir. Örneğin, sonraki
modüllerde yine ders planları doğrultusunda hazırlanan görseller öğretmeler
tarafından kendi derslerine eklenmiştir. Şekil2’de öğretmenler tarafından
oluşturulan derslerin listesi Şekil3’de ise derslere ait örnek ekran görüntüleri
yer almaktadır.

Şekil 2. Modül 2 kapsamında öğretmenler tarafından düzenlenen derslerin listesi
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Şekil 3. Modül 2 kapsamında düzenlenen ders örneği 2

2.3. Modül 3: Öğretimde Görselleştirme
“Öğretimde Görselleştirme” modülü, bu modülü izleyen “Öğretimde
İnfografikler” ve “Öğretimde Video” modüllerine giriş niteliğinde
tasarlanmıştır. “Neden görselleştirme?” sorusu ile başlayan modülde, 21. yüzyıl
bireylerinin sahip olması gereken özelliklerden biri olarak tanımlanan görsel
okuryazarlık becerilerine odaklanılmıştır. Öğrencilerin ve onları yetiştirecek
öğretmenlerin görsel okuryazarlık becerilerinin nasıl geliştirilebileceği sorusu
bu modülün temelini oluşturmaktadır. Olabildiğince farklı görselleştirme
yöntemini işlevleriyle bilmenin, farklı görseller incelemenin ve oluşturmanın
öneminin farkındalığında farklı görselleştirme yöntemleri incelenmiştir. Bu
modül aracılığıyla kazandırılmak istenen bakış açısı; öğretmenlerin öğrenme
öğretme sürecinin farklı aşamalarında farklı amaçlarla görselleştirmeden
faydalanabilecekleri ve farklı teknolojik araçları sürece katarak süreci daha
etkili hale getirebilecekleri yönündedir. Öğretmenler, öğrenme sürecinin
bilişsel mekanizmasından hareketle bir strateji olarak görselleştirmeyle süreci
nasıl daha etkin hale getirebileceklerine dair sorgulayıcı bir bakış açısı
oluşturmaları yönünde motive edilmişlerdir. “Öğretimde Görselleştirme”
modülü izlencesi Tablo 4’de özetlenmiştir.
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Tablo 4. Öğretimde Görselleştirme modülü izlencesi

MODÜL 3: Öğretimde Görselleştirme
Bu modül 21. yüzyıl öğrenenlerinin sahip olması gereken önemli özelliklerden biri olan görsel
okuryazarlık kavramından hareketle görsellerin öğrenme - öğretme sürecindeki önemini
iredeleyen sunumla başlamaktadır. Sunumun devamında görselleştirme yöntemleri
incelenmektedir. Modül kapsamında öğretmenlerin hem görselleştirme çalışması hem de
aracın kullanımına dair bir sonraki modüle hazırlık olması amacıyla poster tasarlamaları
beklenmektedir.
Kullanılan Araçlar: Piktochart - https://piktochart.com/
ÖYS Modül İçeriği:
1. Görselleştirme üzerine sunum
2. Görselleştirme yöntemleri periyodik tablosu
http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html
3. Kullanıma açık ikon kütüphane web adresleri
Modül Çıktısı ve ÖYS Gönderimi: Tasarlanan posterlerin ÖYS’de açılan ilgili alana yüklenmesi

Modül kapsamında öğretmenlerden ders planını hazırladıkları derse dikkat
çekmek amacıyla bir poster tasarlamaları istenmiştir. Etkinliğin poster
tasarlama olarak planlanmasının nedeni diğer görselleştirme yöntemlerine
göre içerik olarak kapsamının daha dar olmasıdır. Yoğun bir içerik üzerinde
içeriği çözümlemek adına uzun zaman harcamak yerine, öğretmenlerin
“kapsamı dar bir mesajı nasıl yalın ve etkileyici bir biçimde aktarabilirim?”
sorusunun cevabını aramaları istenmiştir. Diğer yandan içeriğin sınırlı tutulması
sayesinde modül kapsamında kullanılan Piktochart (www.piktochart.com)
aracıyla yeni tanışan öğretmenlere aracın kullanımına alışabilmeleri için daha
geniş zaman tanınması amaçlanmıştır. Modül sonunda öğretmenler
tasarladıkları posterlerini ÖYS üzerinde açılan ilgili alana yüklemişlerdir.
Tasarlanan posterlerden iki tanesine Şekil 4.’te yer verilmiştir.
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Şekil 4. Modül 3 kapsamında tasarlanan posterlerden örnekler

2.4. Modül 4: Öğretimde İnfografikler
“Öğretimde İnfografikler” modülü, “infografik nedir?” sorusuna yönelik
dinamik bir infografiğin gösterimi ile başlatılmış, öğrenme-öğretme sürecinde
neden infografik tasarım kullanılması gerektiği konusuna odaklanılmıştır.
“Öğretimde infografikler” modülü izlencesi Tablo 5’te özetlenmiştir.
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Tablo 5. Öğretimde İnfografikler modülü izlencesi
MODÜL 4: Öğretimde İnfografikler

Bu modül infografik kavramının tanımına yönelik sunu ve infografik örneklerinin
incelenmesiyle başlamaktadır. Öğretmenlerden iki infografik örneğini rubrik kullanarak
değerlendirmeleri istenmektedir. Ardından etkili infografik özelliklerinin ele alındığı ve
infografiklerin öğrenme - öğretme sürecinde nasıl kullanılabileceğine dair sunum
gerçekleştirilmektedir. Modül kapsamında öğretmenlerden infografik tasarlamaları
beklemektedir.
Kullanılan Araçlar: Piktochart https://piktochart.com/
ÖYS Modül İçeriği:
1. İnfografik kavramına yönelik video
2. İnfografik kavramı ve etkili infografik tasarıma yönelik sunu dosyası
3. Pinterest infografik kütüphanesi
4. Rubrikle değerlendirilmek üzere iki infografik örneği
5. Görsel infografik tasarım rubriği
6. Piktochart kullanıma yönelik youtube kanalı adresi
Modül Çıktısı ve ÖYS Gönderimi: Teachers will post their infographics

Giriş kısmının ardından farklı görselleştirme yöntemlerinin etkisi
irdelenmiş, infografik tasarlayabilmesi için bir bireyin sahip olması gereken
yeterliklerin neler olduğu ve infografik tasarım sürecinin nasıl gerçekleştiği
konusu açımlanmıştır. Gerçekleştirilen sunumun ardından infografik
örneklerinin derlenmiş olduğu Pinterest (www.pinterest.com) kütüphanesi
öğretmenlerle paylaşılmıştır. Genel bir incelemenin ardından belirlenen iki
infografiği “görsel infografik değerlendirme” rubriğini kullanarak
değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirmeler grup içinde “hangi infografik
hangi yönüyle daha iyi puanlanmış” ve “neden” sorularıyla tekrar ele alınmıştır.
Rubrikle yapılan ön çalışmadan hareketle etkili infografik özelliklerinin
ayrıntılı şekilde örnekler üzerinden incelendiği sunum gerçekleştirilmiştir. Bu
sunumla öğretmenlerin infografik ögeleri ve tasarlarken nelere dikkat etmeleri
gerektiği vurgulanmıştır. İnfografik tasarımına ön yetiştirme niteliğindeki bu
çalışmalar temelinde öğretmenlerden ders planlarındaki konuya yönelik, hangi
amaçla ve dersin hangi aşamasında kullanacaklarını belirleyerek bir infografik
tasarlamaları istenmiştir. Şekil 5’te tasarlanan infografiklerden örnekler
verilmiştir.
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Şekil 5. Modül 4 kapsamında tasarlanan infografik örnekleri

2.5. Modül 5: Öğretimde Video
Modül 5 kapsamında öğretmelere öğretimde videoyu nasıl ve hangi
amaçlarla kullanabilecekleri ve kendi videolarını nasıl oluşturacakları
aktarılmıştır. Bu bağlamda önce öğretimde video konulu bir sunum yapılmış ve
etkili videolar oluşturmak için dikkat edilmesi gereken özellikler anlatılmıştır.
Hem video tasarımı konusunda ipuçları verilmiş hem de iyi bir eğitsel videonun
sahip olması gereken özellikler vurgulanmıştır. “Öğretimde Video” modülü
izlencesi Tablo 6’da özetlenmiştir.
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Tablo 6. Öğretimde video modülü izlencesi
MODÜL 5: Öğretimde Video

Bu modül videonun öğrenme - öğretme sürecinde kullanımını irdeleyen, video
geliştirme aşamalarına odaklanan sunumla başlamaktadır.
Modül kapsamında
öğretmenlerden ders planları çerçevesinde kullanacakları videoyu tasarlamaları
beklenmektedir.
Kullanılan Araçlar: WeVideo - https://www.wevideo.com/
ÖYS Modül İçeriği:
1. Video geliştirme aşamalarına yönelik sunu dosyası
2. WeVideo kullanımına dair web adresleri
https://www.wevideo.com/support
https://www.wevideo.com/academy
3. Video örneklerine dair web adresleri
Modül Çıktısı ve ÖYS Gönderimi: Geliştirilen video senaryolarının ve dosyalarının
paylaşılması

Bu modülde 4 adımdan oluşan bir eğitim ve uygulama planı oluşturulmuş
ve 1. Modülde geliştirdikleri ders planları doğrultusunda öğretmenlerin kendi
videolarını hazırlamaları istenmiştir. Video hazırlama sürecinde zorunlu
olmamakla birlikte bazı katılımcılar işbirlikli çalışmayı tercih etmiş ve bu durum
daha nitelikli videolar hazırlanabilmesi için eğitimciler tarafından da teşvik
edilmiştir. Modül kapsamında ele alınan 4 aşama şu şekildedir;
1. Planlama
2. Hazırlık
3. Video düzenleme ve oluşturma
4. Yayınlama ve Paylaşma
Planlama: Planlama aşamasında öğretmenlerden oluşturacakları videonun
temel amacını, öğrencilerin dikkatini çekecek temel noktaları, videonun
konusunu ve öğrenme çıktılarını belirlemeleri beklenmektedir. Bu aşamanın
sonunda öğretmenler aldıkları kararlar doğrultusunda bir senaryo oluşturmuş
ve oluşturdukları senaryoları diğer katılımcılarla paylaşmıştır.
Hazırlık: Hazırlık aşamasında öğretmenlerin oluşturacakları eğitsel videolar
için senaryoları doğrultusunda metin, ses, görsel ve video gibi materyal hazırlığı
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yapmaları beklenmektedir. Eğitimcilerin de yardım ve yönlendirmeleri ile
öğretmenler ses kaydı, video kaydı, görsel bulma/oluşturma gibi aşamaları
gerçekleştirmiştir. Hazırlık aşamasında çoğunlukla kayıt işlemleri için akıllı
telefonlar kullanılmış ve internet araması ile görsel malzemeler edinilmiştir.
Video düzenleme ve oluşturma: Bu aşamada öğretmelerin bir video
düzenleme uygulaması aracılığıyla hazırladıkları malzemeleri kullanarak bir
eğitsel video oluşturmaları beklenmektedir. Çalıştay kapsamında video
düzenleme uygulaması örneği olarak web tabanlı ve ücretsiz kullanılabilen
WeVideo (www.wevideo.com) isimli editörden faydalanılmıştır. Eğitimciler
tarafından ilgili uygulamanın kullanımı anlatılmış ve örnek bir video
oluşturulmuştur. Bazı katılımcılar kendi bilgisayarında yüklü olan farklı
editörleri kullanmayı tercih etmiştir.
Yayınlama ve Paylaşma: Son aşamada öğretmenlerden oluşturdukları
videoları yayınlamaları (video formatında çıktı üretmeleri) ve bu çıktıları
paylaşmaları beklenmektedir. Videolara ait bağlantılar çalıştay için oluşturulan
derste ilgili modüle ait öğrenme etkinliği altına eklenmiş ve modülün sonunda
videoların sunumu gerçekleştirilmiştir.
Şekil 6, 7 ve 8’de modül kapsamında öğretmenler tarafından hazırlanan
videolara ait ekran görüntüleri yer almaktadır.

Şekil 6. Modül 5 kapsamında öğretmenler tarafından hazırlanan video örneği 1

Şekil 7. Modül 5 kapsamında öğretmenler tarafından hazırlanan video örneği 2

Şekil 8. Modül 5 kapsamında öğretmenler tarafından hazırlanan video örneği 3
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3.SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
“Öğretme sürecinde BİT”, “Öğretimde ÖYS”, “Öğretimde Görselleştirme”,
“Öğretimde İnfografikler” ve “Öğretimde Video” olmak üzere beş modül olarak
kurgulanan sürece öğretmenler belirledikleri kazanıma yönelik ders planı
tasarlayarak başlamış, ardından geliştirdikleri bu ders planı doğrultusunda farklı
BİT’ne odaklanan modüllere geçiş yapmışlardır. Bu noktada bütüncül bir bakış
açısıyla bir kazanımı farklı BİT araçlarını kullanarak farklı öğrenme durumları
kurgulamışlardır. Modüller öğretmenlerin bir önceki modülde edindiklerini bir
sonraki modüle aktaracakları yapıda oluşturulmuştur. Katılımcılar programı
yoğun bulmakla birlikte, teknoloji entegrasyonuna dair giriş niteliğinde bir
bakış açısı kazandıklarını belirtmişlerdir. Hareket noktasını öğrenme
kazanımları ve ders planlarından alan çalıştayın yapısını anlamlı bulurken
alanlara özgü olarak yapılacak düzenlemelerin onları teknoloji entegrasyonuna
daha yaklaştıracağını ifade etmişlerdir.
BİT’in öğretim sürecine entegrasyonunun desteklenmesine yönelik
gerçekleştirilen bu çalıştayda öğretmenlerin öğrenme durumları ve teknoloji
ilişkisini kurmaları ve BİT’i öğrenme kazanımları bağlamında kullanmaya yönelik
bir bakış açısı ortaya koymaları amaçlanmıştır. Çalıştay kapsamında
öğretmenler, belirledikleri kazanımlardan hareketle öğrenme durumlarıyla
uygun farklı teknolojileri ilişkilendirerek ders planı hazırlamış ve hazırladıkları
planlar doğrultusunda BİT’i kullanarak materyaller tasarlamış ve
geliştirmişlerdir.
Çalıştayda öğretmenler, öğrenme-öğretme sürecinin farklı aşamalarında,
çeşitli araçları, farklı amaçlarla kullanabileceklerine dair çözümler geliştirmeleri
için yönlendirilmiştir. Her ne kadar katılımcılar çalıştaya gönüllü olarak katılmış
olsalar da, teknolojiyi öğretme süreçlerine entegre etmeye yönelik tutumlarını
olumlu yönde geliştirecek teknoloji entegrasyonuna dair somut yaşanmış
örnekler ya da gerçekleştirilmiş araştırma sonuçları sunulmasını istemişlerdir.
Katılımcılarla gerçekleştirilen informal görüşmelerde, çalıştay sürecinin ve
içeriğine ilişkin önerilerde bulunmuşlardır. Bunlardan birincisi öğretmenlerin
alana özgü somut örnek görme gereksinimiyle ilgili iken; diğer bir öneri de
birinci öneriyle paralel bir şekilde teknoloji entegrasyonunun gerçekleştirildiği
ders planlarını görmek olmuştur. Bu gereksinimler dikkate alınarak,
katılımcıların alanları doğrultusunda konu alanlarına odaklanan bir içerik
eklenebilir, ders planı şablonu ek sorularla özelleştirilebilir.
Öğretmenlerin eğitimcilerle ve diğer öğretmenlerle sürekli etkileşim içinde
olabilecekleri nitelikteki katılımcı ve eğitmen oranı, süreçte istedikleri her an
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her türlü soruyu sorabilmeleri ve tartışma ortamı yakalayabilmelerine olanak
sağlamıştır. Bu noktada öğretmenlerin alanlara özgü sorularını cevaplamaya
yönelik sınırlılıklar yaşandığı söylenebilir. Buradan hareketle zümreler özelinde
de çalıştayların planlanması önerilebilir. Bununla ilgili çalıştay içeriği
zenginleştirilebilir. Aynı alandan farklı katılımcıların bir araya geldiği oturumlar
düzenlenerek kendi alanları çerçevesinde teknolojiyi derste hangi amaçlarla
dersin hangi bölümünde nasıl kullanabileceklerine dair tartışma ortamı
sağlanabilir. Alanların bir araya geldiği oturumların yer alabileceği bir yapıda
alanlararası işbirliğinin önemi göz ardı edilmemeli, çalıştay hem alanların kendi
içinde hem de alanlararası deneyim ve bilgi birikiminin bir araya geleceği
yapıda planlanmalıdır.
Çalıştayda verilen eğitimin ardından öğretmenlerin hazırladıkları ders
planlarını geliştirdikleri materyalleri kullanarak derslerinde uygulamaları
istenebilir. Böylece uygulama sürecinden elde edilen veriler bir sonraki
çalıştayın iyileştirilmesinde kullanılabilir. Uygulama ardından yansımalarını
paylaşabilecekleri çevrimiçi ya da yüzyüze bir ortam aslında alanlarına özgü
sorguladıkları yaşantılara örnekler oluşturabilir. Böyle bir uygulama eğitimciler
ve katılımcılarla etkileşimin devamlılığını sağlayacak ortamı sağlayabilir. Her ne
kadar içeriğin yer aldığı ÖYS ortamı çalıştay sonrasında da öğretmenlerin
erişimine açık tutulmuş olsa da çevrimiçi ortamdaki etkileşimin devamlılığını
sağlamak ve öğrenme toplulukları oluşturmak için eğitim sonrası öğretmenleri
bir araya getirecek özellikle deneyim ve materyal paylaşımını destekleyecek,
entegrasyona yönelik soru işaretlerini tartışabilecekleri etkinlikler planlanabilir.
Öğretmenlerin bir diğer dile getirdikleri nokta infografik modülünde yer
alan rubrikle örnek değerlendirme etkinliğinin diğer modüllerde de yer
almasının geliştirme süreçlerine katkı sağlayacağı olmuştur. Çalıştay sonrasında
ise öğretme sürecinde bu ölçütlerin hem biçimlendirmeye dönük hem de nihai
değerlendirme aracı olarak kullanabileceklerini belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin kendi araçlarıyla (bilgisayar, tablet vd.) sürece
katılabilmelerine olanak sağlayan öğrenme ortamı da bir avantaj olarak
belirtilebilir. Öğretmenler araçla uyum noktasında zaman harcamamış,
çalıştayın içeriğine ve ardından kullanacakları teknolojinin arayüzüne
odaklanmışlardır.
Sonuç olarak, öğrenme öğretme sürecine entegrasyonu sağlamak için,
büyük mekanlarda, kitlesel mesleki gelişim seminerleri düzenlemek yerine
küçük gruplarla çalıştaylar biçiminde mesleki gelişim çalışmaları düzenlemenin
amaca daha fazla hizmet edebileceği ileri sürülebilir.
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ICT-Related Teacher Professional Development: Best
Practices
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ABSTRACT: Constant innovations in technology have led to an increased
use of ICT in all sectors and education is no exception. It is generally believed
that ICT in schools can empower both teachers and learners, thus making
significant contributions to learning and achievement. However, several
studies have shown that ICT integration in the classroom is often illimplemented and part of this problem has been found to be the inadequate
and ineffective professional development of teachers. Considering this
evidence, the purpose of the present chapter is to provide its readers with a
comprehensive source of information about the best practices for teachers’
professional development, according to contemporary research. The findings
suggest that the traditional, top-down professional development approaches
that view teachers merely as technicians must be replaced with more
collaborative, teacher-centred and inquiry-based learning models that
celebrate teachers as professionals. Moreover, in order for these professional
development models to work appropriately and effectively, they must be
timely, lifelong, subject-related, flexible and adaptable to meet the needs of
every individual teacher. This being the case, the chapter ends with a series of
recommendations for development of effective teacher training programmes
in relation to the use of ICT in the classroom.
Keywords: Teacher professional development, ICT integration, best
practices
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1. INTRODUCTION
Over the last years, the multitude of educational and technological
developments is challenging educators to redefine traditional approaches to
teaching and learning. In recent years, a concerted effort has been observed to
take place in various educational systems around the world to introduce
information and communications technology (ICT) into school curricula (Nut,
2010). The importance of ICT is widely acknowledged and its merits in
education, in particular, have been extensively studied and reported in the
literature. While the debate over the true value-added contribution of ICT in
enhancing the teaching and learning process still rages, there appears to be
widespread agreement about the tremendous opportunity for technology to
revolutionise learning. Specifically, the use of ICT in the classroom has been
recognized to:
 Assist students in accessing digital information efficiently and effectively
(Brush, Glazewski and Hew, 2008);
 Support student-centered and self-directed learning (Castro Sánchez
and Alemán, 2011);
 Produce a creative learning environment (Chai, Koh and Tsai, 2010);
 Promote collaborative learning in distance-learning environments (Koc,
2005);
 Offer more opportunities to develop critical (higher-order) thinking
skills (Levin and Wadmany, 2006; McMahon, 2009);
 Improve teaching and learning quality (Lowther et al., 2008);
 Support teaching by facilitating access to course content (Watts-Taffe,
Gwinn and Horn, 2003).
Kent and Facer (2004) asserted that school is an important environment in
which students participate in a wide range of computer activities, while the
home serves as a complementary site for regular engagement in a narrower
set of computer activities. Schools that integrate ICT tools in teaching may as
well attract students to school work, meet individual learning needs, develop
students’ critical thinking skills, provide an alternative learning environment,
expand learning outside schools, and prepare students for lifelong learning
(Lemke et al., 2009). The argument that ICT can improve educational outcomes
and enhance the quality of teaching and learning has led to considerable
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investments towards integration of ICT in the classroom (Jaffer, Ng’ambi and
Czerniewicz, 2007; Voogt et al., 2013). However, ICT integration in the
classroom is often ill-implemented (Mirzajani et al., 2016). Part of this
problem, as we shall discuss, has been the inadequate and ineffective
professional development of teachers. This chapter starts by building the
argument that effective ICT integration is strongly linked to the effective
professional development of teachers and goes on to present a summary of
the best practices for teachers’ professional development, according to
contemporary research. It then concludes by putting forward
recommendations for development of effective teacher training programs in
relation to the use of ICT in the classroom.

Individual Factors
Integration of ICT into schooling is considered a special type of educational
change and as such, it is influenced by various factors that emerge inside
educational institutions and from educational stakeholders. In other words,
the adoption of ICT in classrooms is affected by multiple factors including
availability of resources and sustainability of the infrastructure (institutional
factors), as well as teacher skills and attitudes (individual factors) (Sang et al.,
2010).
Several individual factors related to teacher characteristics have been
found to heavily influence adoption of ICT in the classroom (Chen, 2008;
Tondeur, Valcke and Van Braak, 2008; Sang et al., 2011). Scholars have
theorized demographic factors as having the ability to determine the extent of
use or non-use of ICT by teachers. Among the demographic factors that are
often cited as having an influence on ICT use are: gender, age, teaching
experience and educational background (Inan and Lowther, 2009). Lin, Huang
and Chen (2014) argued that teachers’ age influences confidence in ICT
integration, whereas Alazam et al. (2012) found that teachers’ demographic
factors do not influence ICT integration in the classroom. Furthermore, apart
from demographics factors, subject culture has been found to play a pivotal
role in the use of ICT by teachers. Researchers suggested some ICT tools were
only applicable to specific subjects, such as maths and science. For instance,
Hennessy, Ruthven and Brindley (2005) argued that teachers are reluctant to
adopt a technology which seems compatible with the norms of an antecedent
subculture. Selwyn (1999) reported that art teachers believed using a mouse
makes one’s mind and hand disjointed. More recently, Howard, Chan and
Caputi (2015) proved that in conjunction with other important factors, subject
area is an important part of teachers’ ICT integration. Other, but nonetheless,
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crucial individual factors that may influence ICT integration in the classroom
include: understanding of ICT use; beliefs, which may conflict with the
application of ICT; attitudes toward technology integration; perceptions,
including intention or motivation to use ICT; self-confidence and knowledge;
technology skills; readiness to use ICT; and technology self-efficacy (Al-Ruz and
Khasawneh 2011; Chen 2008b; Lin, Wang and Lin, 2012; Sang et al., 2011;
Tezci, 2011). Among these factors, teachers’ pedagogical beliefs have garnered
immense attention and are widely considered to play an important role in the
use of ICT in the classroom and therefore are considered major foci in any
approach to teacher professional development (TPD) (Hermans et al., 2008;
Prestridge, 2010).
A considerable number of studies have documented that professional
development enhances teachers’ beliefs of self-efficacy regarding integration
and implementation of ICT for practical instruction and it can also change any
negative beliefs teachers may have about the benefits of ICT in education
(Curts, et al., 2008; Overbaugh & Lu, 2008; Albion et al., 2015; Tondeur et al.,
2016). Studies have shown that through TPD, teachers have the opportunity to
discover, recognize and plan teaching activities and projects with the use of
technologies, which in turn, enable and motivate teachers to use ICT in the
classroom in an innovative way, seeing the impact it has on student learning
(Coll et al., 2009; Bravo and Fernandez, 2009). Anderson and Maninger (2007)
pointed out that identification and development of teachers’ beliefs is
essential during TPD as teachers’ self-efficacy and beliefs are the strongest
indicators of their predicted use of software in their courses in the future.
Teachers with a strong sense of self-efficacy are more open to new ideas and
they are more willing to experiment with new methods at the same time
offering students new and different learning opportunities or experiences
(Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy, 2001). Consequently, teacher computer
self-efficacy might determine to a considerable extent the ability to develop
such technologies as an important educational tool. Hence, in exploring the
conditions for integration of ICT in education, there is a need for a better
understanding of the teachers’ roles and perspectives, and subsequently, a
need to study professional development programs, models and strategies, as a
means to improve their impact on teachers’ practice. As Leach and Moon
(2008) stated, good teachers are intellectually curious about pedagogy and a
better understanding of their beliefs may contribute effectively to the
enhancement of pedagogies, as well as learning styles and approaches with
ICT.
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Institutional Factors
Apart from individual factors, institutional factors have also been
identified to influence the progression or effectiveness of ICT integration in the
classroom. For example, the physical and technological infrastructure of ICTs is
a fundamental aspect of the implementation of changes to use ICT in schools.
Setting up the necessary infrastructure requires consideration of physical
infrastructure availability (e.g., rooms for servers, computer rooms),
technology availability (e.g., ICT hardware and software) (Tezci, 2011; UNESCO,
2011a; Al-Ruz and Khasawneh, 2011; Lin, Wang and Lin, 2012), as well as
human resources to set up and maintain the infrastructure and support the
everyday operations (Lim, Chai and Churchill, 2010). Institutional factors also
include school climate and culture. According to McGarr (2008), specific local
school cultures are a constitutive factor in the integration of ICT in schools.
Some schools are open to change, even seek it, while others are satisfied with
their existing performance and educational approach and do little to change
the current status quos. Additionally, recent research has demonstrated the
importance of local school factors on changes in teachers’ pedagogical use of
ICT. In a study of 1076 teachers at 130 Hong Kong schools, Li and Choi (2014)
found that the positive effect of professional development on teachers’
pedagogical use of ICT was substantially less than the effect of social capital
measured in two components. The first factor was the school climate and trust
within the school, and the second factor was the existence of networks for
accessing new information. Other recent research in Cyprus (Vrasidas, 2014)
indicated that lack of flexibility in curriculum, and lack of access to ICT and
support, hindered teachers from using ICT. Another study from a longitudinal
intervention in seven primary schools in Australia concluded that the role of
the ICT coordinator and school leadership in general can play a critical role in
the success of TPD (Tondeur, Cooper and Newhouse, 2010). Leadership has
also deemed one of the key factors as to how ICT is implemented in schools
(Yuen, Law and Wong, 2003; Tay, 2011). School principals are especially
important as they often are the ones who initiate ICT plans on both strategic
and action levels (Tondeur et al., 2008c). Hence, teachers need effective
leadership and adequate support to facilitate their use of ICT (Becta, 2004;
Tondeur et al., 2008c). Overall, these findings support previous research about
the importance of local conditions for the success of TPD (Ertmer and
Ottenbreit-Leftwich 2013).
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2. ICT INTEGRATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT
2.1. Barriers to the successful integration of ICT in the classroom
The belief that ICT will transform educational practice is strongly echoed in
the ICT literature (Kozma and Vota, 2014). The assumption behind the
introduction of ICT in educational systems is that it will make them more
meaningful, interesting, and relevant for students, thus improving the quality
of both teaching and learning, as well as providing a firm base for constant
innovation (Karasavvidis and Kollias, 2014; Kozma and Vota, 2014). The need to
integrate and implement ICT into classrooms has attracted the attention of
public and private stockholders since the early 1980s. Various educational
technology standards have been published by professional organizations and
emphasized by government reports to promote and facilitate technology
integration as well as guide teachers in the many uses of ICT in the classroom
(King, 2002; Lawless & Pellegrino, 2007; Pellegrino, Goldman and Lawless,
2007; Solomon & Schrum, 2007).
Based on prior nation-wide survey reports and studies, the results suggest
that there is a great gap in the use of computer technologies by teachers
(Lemke et al., 2009; Gray, Thomas and Lewis, 2010; Project Tomorrow, 2010a;
2010b). The latter need further help to catch up with the expertise of these
digital-savvy students in order to meet their needs (Project Tomorrow, 2009).
There are numerous studies that investigated the factors that affect ICT
integration in education (e.g., Kozma 2003; Tondeur et al., 2008; Tondeur,
Valcke and Van Braak, 2008). All these studies agree that ICT integration is not
an easy task. Specifically, there are two interrelated problems with ICT use.
The first problem concerns the extent of ICT use in classrooms, which has been
found to be low, with many studies showing that teachers are failing to use ICT
consistently (Ward and Parr, 2010; Hinostroza et al., 2011; Wikan and Molster,
2011). The second problem is that ICT integration, when it takes place,
complements and supports, rather than transforms existing practices
(Donnelly, McGarr and O’Reilly, 2011; Prestridge, 2012; Player-Koro, 2013).
These two major problems concerning ICT integration in the classroom, point
to the importance of TPD. The positive contributions that the use of ICT may
have in teaching and learning has led several countries worldwide to provide
ICT-enhanced training in various forms of professional development. However,
many teachers report inadequate training in their preparation to use
technology effectively and in an innovative manner in their teaching. More
specifically, lack of support and professional development are consistently
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reported to be among the most prominent barriers to successful
implementation of ICT in the classroom (Bingimlas, 2009; Pegrum, Oakley and
Faulkner, 2013). Faulder's literary research demonstrates a well-established
need for adequate professional development in order to achieve effective ICT
integration (Faulder, 2011). It is worth noting here that investigating and
studying the obstacles to the use of ICT in learning and teaching environments
is crucial, because this knowledge could open up ways to enhance technology
integration (Schoepp, 2005) and subsequently to encourage greater use of ICT.
Other prominent barriers worth mentioning include:
 lack of teacher collaboration and pedagogical support, as well as lack of
experience among cooperating teachers (Ertmer and OtternbreitLeftwich, 2010);
 low teacher expectations and a lack of clear goals for ICT use in schools
(Al-Bataineh et al., 2008);
 lack of specific knowledge about technology and how to combine it with
the existing pedagogical content knowledge to support student learning
(Hutchison and Reinking, 2011);
 lack of dedicated efforts to make ICT a sine qua non of TPD, with ICT
being often regarded as a post facto consideration (Morrissey et al.,
2008).
Additionally, research has revealed that a crucial factor influencing earlycareer teachers’ adoption of technology is the quantity and quality of
technology experiences included in their teacher education programs (Agyei
and Voogt, 2011). According to research, a gap exists between what teachers
are taught in their courses and how teachers use technology in a real
classroom (Ottenbreit-Leftwich et al., 2010). This said, providing pedagogical
training for teachers, rather than simply training them to use ICT tools, is an
important issue (Becta, 2004; Albion et al., 2015). As Balanskat, Blamire and
Kefala’s (2006) research showed, after teachers had attended professional
development courses in ICT they still did not know how to use ICT in their
classrooms; instead, they just knew how to run a computer and set up a
printer. This is because the courses only focused on teachers acquisition of
basic ICT skills and did not teach them how to develop the pedagogical aspects
of ICT.
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2.2. Characteristics of successful teacher professional development
for ICT integration
Professional development plays an important role in education and
technology practice (Chen, 2008a; King, 2002). Evidence suggests that the
more teachers participate in professional development, the more they
implement ICT into their instruction and the more confident they are in the use
of technology (Chen, 2008b; Wells & Lewis, 2006). TPD -also known as ‘in
service’ or ‘teacher education’- is the instruction provided to teachers to
promote their development in a certain area (e.g., technology, subject
mastery, etc.). It is the tool by which policymakers’ visions for change are
disseminated and conveyed to teachers (Infodev, 2015). TPD has always been a
major focal point of research, since the preparation of quality teachers is
considered the most important factor affecting the quality of education and
hence student performance (Rivkin, Hanushek, & Kain, 2005; Hill, Beisiegel and
Jacob, 2013). With regard to ICT practice, many scholars continue to strongly
emphasize that in order for ICT to be successfully implemented in the
classroom, teacher training or professional development is crucial (Voogt and
Knezek, 2008; Albion et al., 2015; Tondeur et al., 2016). TPD can be divided
into three main categories: a. standardised TPD, which is used to disseminate
information and skills among teachers; b. site-based TPD, which involves onsite learning; and c. self-directed TPD, which involves independent learning
with little formal support, using resources, such as computers and the Internet.
Standardised TPD includes the Cascade model, frequently used in TPD
programs that involve ICTs. In the Cascade model, one or two ‘champion’
teachers at a school might attend centralized workshops to build computer
skills or learn about integrating computers into teaching and learning. When
they return to their schools, these champion teachers provide TPD to their
colleagues, and this also builds computer use and integration skills (Gaible and
Burns, 2005). Moreover, according to the literature on TPD, three factors have
been singled out as being critical for its success: form, length, and content. As
far as form is concerned, many forms of TPD have been found to be effective,
such as workshops, seminars and conferences (Ertmer, Ottenbreit- Leftwich
and York, 2007; Shriner et al., 2009); independent learning (Gray, Thomas and
Lewis, 2010); school-based professional development by staff (Gray, Thomas
and Lewis, 2010); and personal coaching (Miller and Glover, 2007). When it
comes to length, it is argued that PDT should be both continuing (Miller and
Glover, 2007) and sustained (Garet et al., 2001). Finally, with regard to content,
research suggests that TPD is more likely to be effective if it has a pedagogical
rather than a technical orientation (Law, 2008; Law and Chow, 2008).
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3. BEST PRACTICES FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
APPLICATIONS
Leask and Younie (2013) questioned, why, if teacher quality is
unanimously defined as a critical factor in raising educational standards, there
are few efforts taken to improve the quality of teachers’ professional
knowledge. Given the rapid changes in ICT and the failure so far of ICT to
transform teaching and learning practices (Karasavvidis and Kollias, 2014), the
need for effective TPD in ICT is apparent, but it is less clear what TPD would be
most beneficial and how it should be most effectively delivered (Albion et al.,
2015). Du Toit (2015) argued that there is an urgent need to capture the full
scope of teacher training by expanding basic concepts and dimensions of
teacher training related to ICT. For instance, in some developing countries, ICT
training for teachers is based on developing computer literacy, which
undoubtedly is an important component for integrating ICT in education.
However, it is important to highlight that effective training should not stop at
computer literacy, but should move on beyond this, including modelling
effective teaching practices (Infodev, 2015). In trying to understand the
complex evolving nature of ICT, additional clarity is required regarding the
concepts “ICT-qualified” and “trained to teach subjects using ICT facilities.”
Twining and Henry (2014) argued that the term ICT has changed its focus over
time and refers to several specific aspects of the use of technology within
schools, encompassing the specialist subjects, the use of technology to support
learning across the curriculum, as well as digital technology itself.
Acknowledging the many dimensions to being “ICT-qualified” and “trained to
use ICT to support teaching other subjects”, the UNESCO ICT Competency
Framework for teachers provided a helpful guide to codify ICT competencies
and therefore to inform development of new indicators to measure teacher
training and preparedness. In other words, the UNESCO ICT Competency
Framework for Teachers sets out the competencies that teachers need to
integrate ICT into their professional practice (UNESCO, 2011b).
Furthermore, apart from the need to better define teacher training in the
use of ICT, there is also the need to shed light on the content of teacher
training and how it is delivered (Du Toit, 2015). The ICT Education 2013 Survey
on the use of ICT in Brazilian schools, proposes the following elements to be
captured under teacher training content: a) steps towards ICT integration; b)
instructional practice; c) content knowledge and curriculum support; d)
continuous lifelong learning; e) introduction to 21st century skills; f)
collaboration; g) problem solving; h) communication; i) creativity and
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innovation; j) self-regulation and initiative (Seo, 2013). It is also important to
capture for how long teachers are trained on ICTs. Research shows that ICT
training should not be too short in duration nor should it be delivered
sporadically. Rather, best results are obtained when teachers are exposed to
training over an extended period of time, or if mentorship programs or focus
group discussions among teachers to exchange best practices are held
regularly (UNESCO-UIS, 2009). As it is often proclaimed, TPD is a process and
not an event (Infodev, 2015).
There is consensus in much of the literature on a number of features of
effective TPD. Some recent issues associated with TPD approaches point to the
importance of informal elements, such as collegiality for encouraging
reciprocal learning between beginning and experienced teachers (Patrick et al.,
2010) and to the value of informal practice-based learning networks for
sustained professional development of teachers (Bradshaw, Twining, P and
Walsh 2011; Hanraets, Hulsebosch and De Laat, 2011), such as for instance,
whether teachers get engaged in online forums during professional
development (Prestridge, 2010). Such practices can facilitate development of
ICT teaching communities, which can foster both critical discussion and
collegiality. Other research has also confirmed the value of teacher
cooperation for professional development, while highlighting the importance
of support at all levels within a school (Schulz-Zander and Eickelmann, 2010).
In 2004, Coupal from Canada reported on an ICT collegial mentorship
initiative; that is, a peer mentorship model of teacher professional
development using constructivist learning theory that emphasizes activitybased situated learning processes. Its aim was to provide an appropriate
degree of challenge and support (emotional, technical and informational) so
participating teachers can build technical and teaching competence to solve
their own problems. The principle of supporting teacher learning in context is
especially relevant to technology learning. Software, hardware and network
infrastructures vary from classroom to classroom, and from school to school,
so teachers need to learn what they can accomplish with the specific
equipment and human resources available in their own schools. Colleagues
interacted face-to-face through regional meetings and personal site visits, and
they also interacted electronically, using web-based technologies and email
communications. This ICT initiative provided a means for the teachers, both
mentors and mentees, to build on their existing technological skills by
developing lessons of their own design. Teachers reported feeling empowered
as the initiative demonstrated constructivist pedagogy by respecting teachers’
control of their learning processes. The role of mentors was to support
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teachers as they constructed their own understandings of when and how to
support students in their use of ICT (Coupal, 2004).
Furthermore, learner-centred approaches are said to positively contribute
to effective TPD. Specifically, it is argued that learner-centred TPD enables
teachers to experience the types of instruction that they are asked to provide
to their students (Gaible and Burns, 2005). Activities model instructional
approaches that teachers can then apply in their own settings, and may range
from facilitated discussions to working in small groups to project-based
instruction. Within learner-centered TPD, the voices and actions of teachers
themselves and not of the TPD provider, are the focus, and teachers are
engaged interactively and collaboratively in activities that reflect their curricula
(Gaible and Burns, 2005). In a similar vein, at EDUsummIT 2013 on TPD that
was built onthe work from EDUsummIT 2011, three foci were identified for
initiating discussion: a) engage all stakeholders in developing a shared vision
about the role of ICT in education; b) engage more teachers in school-based
communities of practice and professional learning networks, which have been
shown to be effective for building ICT integration capability; and c) reduce the
gap between educational research and the practice of teachers through
research that is more closely connected to teachers’ practice (Twining et al.,
2013).
Most of these elements were found to be contributing factors for effective
TPD in both Albion et al.’s (2015) and Tondeur et al.’s (2016) recent studies of
four different cases of successful TPD, in Flanders, Australia, Israel and Vietnam
and in Kenya, Australia, Israel and Sri-Lanka, respectively. Albion et al. (2015)
concluded that engaging stakeholders in developing a shared vision about the
role of ICT in education and engaging teachers in school-based communities of
practice or professional learning networks, proved to be an effective means of
developing ICT-integrated pedagogy. Similarly, Tondeur et al. (2016) were able
to suggest a model for TPD through teacher-inquiry learning, in which teachers
were engaged in the development of teaching resources with ICT. Engaging
teachers in such a way give them agency in the process rather than delivering
mere solutions from external experts. The cyclical process of teacher inquiry
(see Figure 1) is central to this model and is informed by systemic inputs
(including hardware, software and training), contextual factors including the
needs and responses of learners, and the wider professional networks and
communities within which teachers share their experiences. Encouraging
sharing among teachers is a powerful strategy for addressing the challenge of
making TPD sustainable and scalable (Prestridge and Tondeur, 2015). The cycle
of inquiry at the heart of this model is consistent with the recommendation for
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design-based research that arose from EDUsummIT 2103 (Albion et al., 2015).
Both these studies highlight the importance of learning with ICT as a major
goal in an attempt to facilitate innovative pedagogical practices in a systemic
widespread model, rather than ICT integration in general in a model of islands
of innovation.

Figure 1. A model for TPD through teacher inquiry learning (Taken from Tondeur et al., 2016).

TPD through teacher-inquiry learning formed an integral part of the
successful ‘Pathway Project’, whose aim is to facilitate the uptake of inquirybased science education. For Pathway Project, teacher-inquiry learning is at
the heart of TPD and during the Pathway training activities, teachers are
treated as adult learners. Applying the ‘teacher as adult learner’ paradigm,
activities like case studies, role playing, simulations, and self-evaluations is
more helpful than giving lectures to teachers. In this manner, teachers have
the chance to get familiarised with new ideas and teaching methods and can
construct their own understandings. A further main element addressed in
professional development is the “socio-cultural” paradigm. It is a fact that the
majority of teachers remain relatively autonomous in their classrooms and
collaboration with peers of a certain subject is very rare. Consequently, the
TPDs that address such elements can reveal the advantages, challenges, and
the knowhow of both self-reflection and collaborative learning, which are
essential components of any learning (Pathway, 2013).
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4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Without a shadow of doubt, TPD is critical to the success of education,
particularly during a period such as this one in which education faces such
radical challenges. Lack of suitable TPD may exacerbate the digital divide that
already exists on multiple levels between and within countries and even within
individual schools (Anderson, 2010). Hence, merely providing ICT does not
inevitably improve learning, but beyond access, it is how teachers use ICT that
makes a difference, and TPD is critical to achieving valued outcomes (Tondeur
et al., 2016). TPD programs in educational technology have often focused on
developing teacher competency in using specific hardware and software
applications (Borthwick and Pierson, 2008). By contrast, the best practices
described here focus on approaches that expand teachers’ knowledge, skill,
and confidence in using technology tools in teaching and learning
environments, with the focus on improving teaching and learning rather than
on the technology use. Moreover, it is imperative that traditional approaches
(e.g., one-stop workshops with a top-down approach to disseminating
knowledge) are replaced with more collaborative models that emphasize the
importance of sustained support that assists teachers to try new ideas, reflect
on outcomes. Emerging professional development models emphasize that
teachers are professionals, not merely technicians, and that teaching is an
intellectual activity, requiring complex, contextualised decision making.
Although many of the issues related to effective TPD, discussed in this chapter,
are not new, much TPD across the world continues to ignore them, resulting in
the overall pattern of TPD being not a very effective activity (Opfer, Pedder
and Lavicza, 2008). Based on research about what works in TPD for ICT
integration in schools, we present the following recommendations:
a. TPD should be sustained (over time); that is, it should be seen as
forming a career-long continuum (pre-service, in-service and lifelong)
and ICT should be embedded, from the outset, in the design and
delivery of all in-service programs with time allocated to the
pedagogical affordances of technology. Initial sessions should aim to
build ‘computer comfort’, rather than high-level skills.
b. TPD should be timely; that is, teachers should learn to use computers
at the point when they will have access to them, not before and not
after, so that they can immediately put into practice what they have
learnt. It should also be technically appropriate; in other words,
teachers should learn to use hardware, systems and applications that
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are the same as those they will use in their schools. Hence, schoolspecific programs should be organized within the possibilities of the
school that the teacher is working with.
c. TPD should allow for teacher-individualized learning or independent
exploration. Thus, flexible and adaptable models of provision should
be available to enable teachers to undertake professional
development when and where it suits. Access should be facilitated for
all teachers, whether based in rural or urban schools. In other words,
online delivery of ICT-based professional development should be
expanded.
d. TPD should be subject-related; that is, it should connect to teachers’
responsibilities, to their skills and knowledge and to desired classroom
learning outcomes. Due to the disconnect between educational
research and the practice of teachers in classrooms, there is a need for
TPD that is more closely connected to and informs the practice of
teachers and vice versa.
e. TPD should be based upon an inquiry/action research approach.
Teachers-as-researchers adopting inquiry learning and working close to
the context of learning are well placed to discern what works well for
learning and to adopt or adapt practices as appropriate to their
context.
f.

TPD should be hands-on; that is, teachers should be asked to learn by
doing, not to learn by listening. Teacher agency is a critical element for
motivation through the sense that their contribution is valued and
their professionalism trusted.

g.

TPD should be provided for principals as well to support their
leadership role in integrating ICT in their schools. Empowering
distributed leadership in ICT integration in schools through enhanced
supports to school principals as the key champions of ICT integration
should be a key priority.

h. TPD should be based upon collaborative models of professional
development, aiming at developing ‘communities of practice’.
Collaborative development can take the form of groups of teachers
and/or researchers working together locally (within schools) or
peripherally (e.g., in meetings separate from immediate practice) to
develop new ways of teaching. They come together to review their
instruction, talk about outcomes, and critically reflect on their

452

Various Aspects of ICT Integration in Education
teaching. The development of communities of practice among
teachers should be supported to encourage the sharing of
methodologies and content in line with Web 2.0 developments and
VLEs.

To put the finishing touch, this chapter provided a contemporary
discussion of educational-technology professional development, highlighting
best practices. Major contributing professional development models and
approaches have been discussed as key ingredients to creating sound and
effective strategies for increasing teacher adoption of technology in the
learning environment. It is certain that the aforementioned recommendations
will greatly appeal to district and building-level professional developers,
administrators, teacher-leaders, and technology committees responsible for
planning professional development activities. Lastly, it is worth noting that, it is
essential that all the key stakeholders involved in TPD maintain a holistic and
dynamic approach to its design and implementation. As teachers’ knowledge,
skills, understanding and confidence increase in the use of ICT, professional
development programs must evolve to meet the changing needs and demands
of the 21st century. The best practices concerning TPD that have emerged from
scholarly studies and the recommendations above arising out of these
underpin this reality. This article draws to an end with a note; that is, in the
near future, it may be possible to talk about STEM and consequently about
teachers’ training and professional development in STEM and computational
thinking, instead of ICT (see CSTA, 2016). The epistemology of STEM is based
on a transdisciplinary approach, which differs from interdisciplinary and
multidisciplinary approaches. Through STEM education, learners can acquire a
sense of the world and the phenomena that surround them in a holistic way,
rather than learning fragmentally (Psycharis, 2015).
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Integration of ICT into Education within the Framework of an
Erasmus+ Project
Selay ARKÜN KOCADERE1
ABSTRACT: Erasmus+, one of the programmes of the European Union
projected to run between 2014 and 2020, includes priorities on integration of
information and communication technologies (ICT) into education. Using an
integration process perspective, this study presents one of the European Union
projects aiming at providing teachers with professional development and
innovative, student-centred pedagogical approaches by teaching digital skills
and prioritization of improving the learning and teaching processes using ICT.
The ‘Searching for the Labours of Hercules’ (SFTLOH) Project won a grant from
the Erasmus+ programme Strategic Partnership for School Education project. A
total of six intellectual outputs were produced in cooperation among eight
schools, universities and associations from six different countries. In the
context of this study, the four intellectual outputs produced under the
management of Hacettepe University in Turkey, the leading organization, will
be presented here. The first output is the open online course ‘How to Integrate
ICT into Your Classroom Practices’, which aims for the professional
development of teachers. The second is the 3-dimensional (3D) educational
mobile game ‘Labours of Hercules’, which reflects the theme of the project and
aims to support the learning of mythology. The third output is the book
‘Different Aspects of ICT Integration in Education’. The course, game and book
are open access. The final output is a data collection tool devised to evaluate
the project process and improve both the process and its outputs based on
feedback from participating teachers and students.
Keywords: Educational game, Erasmus+ project, ICT integration, online
course, professional development of the teachers.
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1. INTRODUCTION
Several large and small institutions and organizations such as the United
Nations, European Union, ministries of education, universities and associations
carry out both theoretical and practical studies on integration of the
information and communication technologies (ICT) into education. To achieve
this, the European Union (EU) has developed a strategical framework (ET2020)
for education and training. In this framework, the need for target-specific work
towards teacher training, institutional change and development of educational
materials is particularly emphasized (European Commission, 2017). The
framework also underlines that the effective use of technology improves
learning, creates a more efficient and creative process and enables easy access
to current knowledge.
To service the integration of technology into education, the EU provides
grants through the Erasmus+ programmeprogram. Erasmus+ grants can be
utilized for training of teachers in digital competencies, research and
development facilities for using technology in education and formation of new
digital pedagogies and educational resources.
ICT integration, which is defined as “the process of determining the most
appropriate digital tools and methods for educational needs and problems”
(Roblyer & Doering, 2014), is quite complicated. Usluel (2016) described the
multi-dimensional and dynamic structure of the process as follows. The system
and individual dimensions interact with and influence each other. Country
politics, investments in technology, education system, professional
development and the curriculum comprise the ‘system dimension’ whereas
self-efficacy, perception, belief and self-regulation comprise the ‘individual
dimension’.
Similarly, Roblyer and Doering (2014) described key requirements for the
effective integration of technology as a) standards and curriculum support, b)
shared vision for technology integration, c) policies, d) access to resources, e)
skilled personnel, f) technical assistance, g) appropriate teaching and
assessment approaches and h) an engaged community. As the information
above suggests, professional development and access to resources identified
by the Erasmus+ programme are the key requirements in the integration
process.
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2. SEARCHING FOR THE LABOURS OF HERCULES PROJECT
The Searching for the Labours of Hercules (SFTLOH) Project1 (no: 2014-1TR01-KA201-012990) is a three-year Strategic Partnership for School Education
project funded by the Erasmus+ program with a budget of 380,206 Euros. In
accordance with the findings from the literature, the SFTLOH Project focuses
on the Erasmus+ programme priorities (European Comission, 2014):
 Revising and strengthening the professional profile of the teaching
profession,
 Developing digital skills in all fields of education and training, using
innovative and student-centred pedagogical approaches and
 Enhancing ICT uptake in teaching and learning through the support of
learning and access to open educational resources (OER) in the fields of
education and training, supporting ICT-based teaching and assessment
practices.
The main objective of the project is to provide opportunities to both
teachers and students to use ICT to improve and facilitate learning. The
intellectual outputs of the project were the a) open online course, b)
educational mobile game, c) data collection tool, d) book, e) interactive comics
and f) travel guide.
The project is a collaboration of eight partners, including one association,
five schools and two universities from six different countries; Turkey, Spain,
Romania, Italy, Greece and Hungary. Hacettepe University in Turkey is one of
the partners of the project. From the perspective of ICT integration into
education, this study reviews and discusses the intellectual outputs developed
under the leadership of Hacettepe University: the course, game, book and data
collection tool.

1

The project “Searching for the Labours of Hercules” (2014-1-TR01-KA201-012990) has been funded by
the Erasmus+ program of the European Union. In particular “Labours of Hercules” mobile game is cofunded by the Hacettepe University Scientific Research Coordination Unit with the project titled
“Development of an Educational 3D Mobile Game” (SUA-2016-9609). This publication reflects the views
only of the author, and neither the Commission nor the Hacettepe University can be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.
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2.1. Open Online Course
Several studies have discussed the need for professional development in
the integration of technology into the learning and teaching process (Tondeur,
Forkosh-Baruch, Prestridge, Albion, & Edirisinghe, 2016; Uslu, 2013).
An open online course named ‘How to Integrate ICT into Your Classroom
Practices’ was developed for the professional development of the teachers.
The course was designed for use in all subject areas and for teachers with
different backgrounds, to provide them with a prospective for technology
implementation and some basic skills for its use in the classroom.
ICT skills are essential for the ability to integrate technology but are not
sufficient on their own. An understanding of and ability to identify appropriate
pedagogical practices for use of technology in professional development
programmes is far more important than technical mastery (Beglau et al., 2011;
Usluel, 2016). In fact, a comparison of research from 2004-2005 and 20142015 revealed the field’s shift from ‘teaching of ICT’ to ‘using ICT for teaching’
(Sarıca, Yıldırım, & Usluel, 2016). From this viewpoint, the course’s content was
designed to focus teachers towards using ICT for instructional purposes rather
than teaching them how to technically use specific tools.
It is known that professional development programmes which use the
same technology that teachers will later use in their own classrooms have a
higher chance of success (Hanover Research, 2014). When teachers consider
and include ICT as a part of their own professional development, the
probability that they will use ICT in the classroom increases (Prestridge,
Tondeur, 2015; Tondeur, Forkosh-Baruch, Prestridge, Albion, & Edirisinghe,
2016; Uslu, 2013).
Accordingly, teachers were asked to devise and implement a lesson plan
for integration of ICT into their classes. The course was based mainly on the
updated Technology Integration Planning (TIP) model, a three-phase model
that can serve as a guide for teachers planning to integrate technology into
their courses (Roblyer & Doering, 2014). The first phase is ‘Analysis of the
Learning and Teaching Needs’, aiming to determine the specific instructional
need, assess whether technology meets this need and measure the technopedagogical-content knowledge of the teacher. The phase consists of two
steps: (1) determining the relative advantage and (2) assessing the Tech-PACK,
a redesign of Mishra and Koehler’s (2006) Technology Pedagogy Content
Knowledge (TPACK). TPACK is a framework for the knowledge teachers must
possess in order to integrate technology and suggests that this process can be
efficiently performed with possession of techno-pedagogical-content
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knowledge, and the intersection of the three main components (content,
pedagogical and technological knowledge) of learning environments (Mishra &
Koehler, 2006). The second phase of the model is ‘Planning for Integration’,
and it is made up of three steps: (1) deciding on objectives and assessments,
(2) designing integration strategies and (3) preparing the instructional
environment. The final phase is the ‘Post-Instruction Analysis and Revisions’
stage covering (1) analysis of the results and (2) revisions.
In their preliminary study on the output presented here, Ugur and Arkün
Kocadere (2016) introduced a six-module online course proposal to integrate
technology into teachers’ courses, focusing on Roblyer and Doering’s (2014)
model. After including expert and teacher suggestions, the ‘Technology and
Assessment’ module, focusing on e-measurement, and the ‘Material Usage’
module, including the ethical and legal regulations regarding materials, were
removed and the part regarding material selection was transferred to the
‘Planning for Integration’ module. The open online course content comprised a
total of four modules:
Module 1: Integration of ICT into Education
Module 2: Planning for Integration
Module 3: Development for Integration
Module 4: Instruction and Reflection
Support from six academics from the Department of Computer Education
and Instructional Technology was received for the content of the designated
modules and videos were recorded in this context. Additionally, various
research tasks and activities were designed within each module.
Module 1: ‘Integration of ICT into Education’ starts with the orientation of
the course and learners were informed of their expected outcomes and invited
to participate in ice-breaking activities. First, the topics of ‘ICT integration into
learning and teaching’ and ‘21st century learners and teachers’ were discussed
within the context of the module. The scope of the first video included the
following issues; what perspective should teachers have on the integration
process, the components and models of the integration process, and the
teachers’ role in this process. The second video discussed changes in the 21st
century learners and changing teacher competencies. This module also
provides teachers with the International Society for Technology in Education
(ISTE) Standards for Teachers and Students, the UNESCO ICT Competency
Framework for Teachers, the Partnership for 21st Century Learning (P21) and
Framework for 21st Century Learning resources.
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Furthermore, teachers were asked to investigate the ICT competencies
specific to their country and, if any, to their subject area and to share their
findings with their colleagues. Another task asked teachers to share their
experiences with 21st century learners using a digital tool of their choice.
Teachers were given recommendations on the type of tools they may use and
technical support when necessary.
Module 2: The two videos in the ‘Planning for Integration’ module focused
on how to create effective learning environments and what should be taken
into account in developing and selecting educational materials. The module
asked the teachers to identify a learning situation that they can enhance with
technology. Teachers were instructed to write about a situation from their
own classrooms, directed by questions such as “Do technology-based methods
offer a solution with sufficient relative advantages, and how?”. In addition,
teachers were asked to share their experiences on technology-enhanced
lessons, if any, and on the tools and resources they use in their classrooms
within the scope of the module.
Module 3: The ‘Development for Integration’ module included videos on
learning and teaching process design and tools in learning and teaching
process. A video at the beginning of the module shared expectations for the
implementation and tips on development-implementation with the teachers. A
list of different tools was provided as an additional source. All videos in this
module were formatted to be as practical as possible. Examples on how to use
the tools were shared. Teachers were asked to design their plans according to
a lesson plan template, focused on the guidance of Roblyer and Doering (2014)
and containing guiding questions.
Module 4: Following the implementation of their plan, in the final
‘Instruction and Reflection’ module teachers filled out the ‘Technology Impact
Checklist’ to aid reflection on their practices in the process and wrote a selfassessment of their practice. It is known that reflecting on own practices is an
important factor in professional development and it contributes to the
integration process (ISTE, 2008).
For the professional development process to be more effective, the
teachers were offered the opportunity to interact with their colleagues in the
online learning environment, examine each other’s lesson plans and tools and
share experiences. Additionally, the course designers provided both
instructional and technical feedback when necessary. The teachers were
encouraged to share their feedback specific to each other’s lesson plans.
Teachers that receive coaching and mentoring during their professional
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development process were shown to have a higher tendency toward practicing
(Beglau et al., 2011) and those to whom technical support was provided
throughout the process facilitated the integration process (Roblyer and
Doering (2014). Tondeur, Forkosh-Baruch, Prestridge, Albion and Edirisinghe
(2016) underlined the importance of communicating with colleagues and being
a part of a community in the process of professional development. One of the
main five items in the ISTE Standards for Teachers (2008) is to ‘Engage in
professional growth and leadership’. In addition to the necessity of working on
professional development, ISTE emphasizes the importance of participating in
local and global learning communities to explore creative applications of
technology to improve student learning.
Within the scope of the course, the teachers were encouraged to continue
using the online environment after its completion as an online teacher
community. Beglau et al. (2011) found that teachers require professional
development to create technology-rich learning environments and thus
coaching combined with communities of learning can serve as a viable method.
Roblyer and Doering (2014) also identified the community as one of the main
components of successful integration. Despite their emphasis on local
communities, it is known that online communities have a similar effect. Studies
have shown the positive effects of communities on the professional
development process of teachers towards integration of technology
(Cifuentes, Maxwell, & Bulu, 2011; Liu, 2013). Usluel and Yıldız (2012) defined
integration as “the selection of the appropriate ICT during the learning and
teaching processes in order to contribute to the students’ learning and
maintain the persistency and sustainability of the process.” As this definition
indicates, sustainability is of the essence. Online teacher communities are
structures for a sustainable solution, especially in professional development
(Arkün Kocadere & Aşkar, 2013).

2.2. Educational Mobile Game
Creation and sharing of Open Educational Resources (OERs), which contain
software-based tools and services designed for learning and licenses for their
reuse and development, are supported by many national and international
organizations such as UNESCO and the OECD (Geser, 2007). The term OER was
defined by UNESCO as “technology-enabled, open provision of educational
resources for consultation, use and adaptation by a community of users for
non-commercial purposes” in the year 2002 and the definition has changed
over the years. Bissell (2009) defined OER as “Digitised materials offered freely
and openly for educators, students, and self‐learners to use and reuse for
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teaching, learning, and research”. A course, a book, a game, an animation or a
website can be an OER (Downes, 2007).
OERs provide remarkable opportunities for sharing both content
knowledge and pedagogical practices; use of these materials by teachers while
preparing for classes and utilization of these resources by learners are
examples of time and cost savings (Hilton III, Wiley, Stein, & Johnson, 2010).
One of the leading donors of the OER movement, the William and Flora
Hewlett Foundation (McGreal, Kinuthia, Marshall, & McNamara, 2013),
described the purpose of their support as equalizing the access to information
by teachers and students on a global basis.
Starting with the emphasis that everyone has the right to education,
UNESCO’s 2012 Paris OER Declaration includes a clause encouraging
development of further OERs. Recently, many respected initiatives, including
the European Union, have embraced OERs (Schaffert, 2010). The priorities of
the Union in this respect are given above. The widespread use of OERs is also a
remedy to the barriers identified in studies on integration to education.
According to Hew and Brush (2007), the scarcity of educational software,
hardware and materials is one of the barriers in the integration process.
Similarly, Roblyer (2006) identified the components of integration as hardware,
software and access to other sources. As a requirement of the Erasmus+ fund,
the book, the open online course, the educational mobile game Labours of
Hercules and the ICT integration course are all open access.
One of the intellectual outputs of this project, the educational game
‘Labours of Hercules’ (LOH) is directly related to the myth of the ‘Twelve
Labours of Hercules’. The trip of the half-god Hercules to Europe to fulfil the 12
labours given to him by the King, is utilized as reference to the common past of
Union countries which are home to works of art depicting the missions fulfilled
by Hercules. The project partners were chosen from modern countries where
Hercules journeyed and cultural activities were organized during the project
period of three years in six different countries to follow the footsteps of
Hercules.
The mobile game LOH was created as a tool to support teaching of the
story of Hercules. The game is thought to be an ideal tool for teaching the
myth, which is included in the curriculum of several countries (Gee, 2003;
Linksman, 1983). Taking the widespread use of mobile devices among our
target population of high-school students into consideration, the tool was
designed as a mobile game. LOH is a three-dimensional (3D) game developed
by Unity for both iOS and Android devices.
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Creating an educational game that possesses true game features is a
challenging process. Game characteristics are often relegated to the
background due to educational concerns, resulting in products that are not
really entertaining and cannot be described as a game. Erickson (2015)
described the positive effects of games but characterized the nature of
educational games as oxymoronic. In other words, combining education and
entertainment in one platform appears difficult.
The game components in LOH were shaped by putting the story under
focus (Arkün Kocadere, Bayrak, Kibar, Çağlar, & Sayın, 2016), aiming at
reaching a balance between entertainment and education in the design
process. The game comprises 12 levels, each corresponding to one of Hercules’
labours. Details of the game were designed in repeated stages with an iterative
structure. Educational pauses were avoided to ensure the game’s smooth flow.
The specified instructional content is embedded in the game. The conditions
for each labour in the story, the contents of the labour and the way the labour
is completed are reflected in the game.
Game levels are shown on the map and these represent Hercules’ journey.
Mission types are determined based on the labours in the story. For example,
Hercules has to catch the holy deer without harming him and kill the lion. The
situation is depicted in the game with different acts. As the avatar of the
player, Hercules throws a net at the right angle to catch the deer and can pass
the lion level by playing a fighting game. In addition, before fulfilling the
assigned labours, Hercules should complete each level by finishing a running
game with a certain level of success. With this type of game, Hercules’ journey
across Europe is represented.
The game was created as a result of cooperation between the university
and the private sector. A total of 75% of the intellectual output was funded by
the EU under the scope of the SFTLOH Project and 25% by Hacettepe
University under the ‘Development of 3D Educational Mobile Games’ Project.
Cooperation with a professional developer is one of the game’s strengths. This
allowed for both bringing the theory and practice together and keeping the
balance between education and entertainment. To achieve this, the game
development process was commenced in an iterative structure, as suggested
in many models. Additionally, usability tests were performed and views of
experts and students were consulted in different development stages of the
game (Baş & Arkün Kocadere, 2016). In this context, this intellectual output is
considered an exemplary use of technology in education.
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Figure 1. Screenshots from the mobile game, Labours of Hercules.

2.3. Book about ICT Integration
As stated in the beginning of the previous section, development of OERs is
among the priorities of the European Union (European Comission, 2014). In
fact, publication and provision of open access are financed by the EU. The book
‘Various Aspects of ICY Integration in Education’ contains sections covering the
different aspects of the ICT integration process. The book has theoretical and
practical studies which may serve as examples on how to look at the
integration process.

2.4. Data Collection Tool
During the project, milestones for the main targets and actions toward
these targets were produced and assessments were planned to determine
whether these actions were successfully completed. It has been reported in
the literature that use of web-based environments for assessment provides an
advantage in both data collection and sharing of assessment results
(Carbonaro & Bainbridge, 2000; Lefever, Dal, & Matthiasdottir, 2007). In the
review process of the assessment results, the creation of dashboards has
proven important when the magnitude of the project is to be taken into
account. The information about the process can be accessed on a single
screen, thanks to the dashboards (Few, 2006).
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A data collection tool was developed using the C# programming language
in the ASP.NET framework and data were kept on an MS-SQL database. The
tool is used for two purposes; to receive reports from project partners and
receive students’ and teachers’ views on the intellectual outputs developed
and on the learning-teaching activities carried out during the project process.
Measurements were made for determining either the need or the result.
The tool consists of three main sections; questionnaires, reports and an
administrative panel (Akçapınar, Arkün Kocadere, 2016). The questionnaires
can be devised of different question types including (a) rating scale, (b) yes/no,
(c) short text, (d) long text or (e) file upload. Moreover, for example, if the
project partners fill in their institutions when answering the questionnaire,
they may be asked individualized questions. In addition, the answers may be in
the form of an image (Figure 2). For instance, the project logo was determined
following a contest among the students from the partner schools of the
project. The votes for the contest were collected with the Data Collection Tool.
In order to maintain anonymity and receive more feedback in the data
collection process, individual logins were avoided and the answers from all
participants who had the link to the questionnaire were obtained. However,
login to the administrative panel is restricted to only a few researchers and the
project coordinator. All questionnaires and their dates can be accessed
through this panel. Using the reporting screen, those who have not completed
the questionnaire can be sent reminders, and the report can be downloaded in
pdf format and shared with others.
Researchers experienced with e-assessments and the project executives
worked together in the development process of the data collection tool. At this
point, the design was based on reports required of the project process and the
needs that will emerge in the studies to be performed. This intellectual output
ensured a healthy project management process and enabled the quality
evaluation of the project process and its outputs. When reviewed as a whole, it
can be stated that the project itself is based on integrating technology into
education; a tool was developed in this context and its effective integration
into the process was achieved. As described above, the data retrieved by the
tool were used for enhancing the trainings and improving the prepared
outputs.
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Figure 2. Screenshots of the data collection tool.

3. CONCLUSION AND DISCUSSION
Within the scope of this study, the intellectual outputs of the SFTLOH
Project produced under the management of Hacettepe University were
reviewed from the viewpoint of the integration of ICT into education. The
SFTLOH project serves the European Union’s priorities of the professional
development of teachers, improvement of digital skills in education through
innovative and student-centred pedagogical approaches and enhancement of
learning and teaching processes using ICT.

478

Various Aspects of ICT Integration in Education

Of these intellectual outputs, the ‘How to Integrate ICT into Your
Classroom Practices’ online course aims to provide professional development
for teachers by integrating ICT into their classes through an open online
course. It is believed that the course’s success is due to the fact that it
encourages teachers to use technology in their classroom practices, provides
opportunities for peer communication and plans to convert itself into an online
community. By publishing further studies, the results regarding the process,
success and the problematic aspects of the course will be shared.
The second output, the educational game ‘Labours of Hercules’, has taken
its place as a source of open education in mobile application stores. We hope
that the product specially produced with the collaboration of the private sector
and Hacettepe University will be an example that educational games can
indeed be entertaining. The cooperation of the theoreticians and executives
has led to a painful and repetitive game design process. However, this
intellectual output is thought to set an example for integration of technology
into a course as a quality product.
The book that presents the theoretical and practical works within the
framework of integration of technology into learning and teaching processes is
expected be a resource for those in the field.
The Data Collection Tool was developed to facilitate the project
management process and improve the process and outputs. One of the
mistakes made in the field of integration of technology into education is use of
accessible technology regardless of its relative advantage. However, as
emphasized above, the necessary technology must be utilized in order to meet
the specific need to be addressed. As an appropriate tool for e-assessment, the
Data Collection Tool is an example of how academics can enhance technology
based on their needs and how they can integrate it into their processes in
order to increase the effectiveness of education.
All three intellectual outputs, the open online course, educational mobile
game and the book, are open access. More and more people, institutions and
organizations are adopting an understanding of openness based on the idea
that everyone has an equal right to knowledge with each passing day. In this
context, the three intellectual outputs presented within this section and the
digital story and travel guide outputs were made available for open access as a
requirement of the European Union Erasmus+ programme.
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Two additional intellectual outputs were produced from the project; the
digital story and the travel guide. The digital story of the 12 labours of Hercules
was developed under the leadership of ASPETE University (the School of
Pedagogical and Technological Education). Specifically, the knowledge of
mythology teachers from the project partner schools and the products of the
students who worked on the story of Hercules and prepared storyboards were
referred to during the development of both the mobile game and the digital
story.
The final output, the Travel Guide of Hercules, was produced with the
active participation of teachers and students from five schools and the
association under the leadership of Mehmet Çelikel High School. The digital
guide with voice support introduces the 12 cities where Hercules is said to
have fulfilled his labours. The most important aspect of this guide is that the
teachers and students learn about this mythological story when working on
Hercules’ labours and that they turn the things they learned into products,
using their digital skills. Teachers and students from different countries
collaborated during the process to prepare the guide in five different
languages.
As in the guide, the story of Hercules as the project theme has been
periodically used in face-to-face and online learning-teaching activities within
the scope of e-twinning for three years. For instance, in a workshop organized
by Hacettepe University named ‘ICT in Learning’, students investigated the
labours of Hercules and presented products related to learning with digital
tools included in the workshop (Arkün Kocadere & Samur, 2016).
Attempts were made to tie theory and practice throughout the project
process. The ability to partner universities with schools for the project allowed
researchers to combine theory and practice and implement the project with
teachers and students. In this way, it can be said that the project built a bridge
covering the huge gap between universities and schools. As it falls beyond the
subject area and is thus not detailed here, it should be kept in mind that many
other bridges have been built within the scope of the project. Thanks to
transnational meetings, teacher and student exchanges, learning-teaching
activities and online studies, it was possible for young people and adults from
six countries to meet and work together for a common purpose, thus
contributing to building intercultural bridges.
Dissemination and sustainability are two important concerns for projects.
Posters, announcements via social media, presentations in conferences, news
items in newspapers and magazines, promotional activities in schools and
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reproducing activities were carried out as a part of dissemination activities.
Although the project’s three-year term has ended, dissemination will continue,
the intellectual outputs will be made available for more people and efforts will
be exerted to provide for the project’s sustainability. The open online course
will be repeated periodically with the presence of researchers in the
environment. Translation of the course into different languages is also
planned. Additionally, contributions to the literature and schools via online
courses, intellectual outputs of the mobile game and research articles on the
process and results of student and teacher workshops named ‘ICT in Learning’
and ‘ICT in Teaching’ are also anticipated.
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Bir Erasmus+ Projesi Çerçevesinde Eğitime BİT Entegrasyonu
Selay ARKÜN KOCADERE1
ÖZET: Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında yürüttüğü
programlardan biri olan Erasmus+’ın bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT)
eğitime enterasyonuna yönelik öncelikleri bulunmaktadır. Bu çalışmada Avrupa
Birliğinin öğretmenlerin mesleki gelişimi, yenilikçi ve öğrenen merkezli
pedagojik yaklaşımlar ile eğitimde dijital becerilerin geliştirilmesi, BİT
kullanarak öğrenme ve öğretme sürecini iyileştirilmesi önceliklerine
odaklanarak hibe almaya hak kazanmış projelerden birisi entegrasyon süreci
bağlamında tanıtılmıştır. “Herkül’ün Görevlerinin Peşinde (Searching for the
Labours of Hercules - SFTLOH)” projesi, Erasmus+ programının ilk çağrısında
hibelendirilen bir Karma Okul Eğitimi - Stratejik Ortaklık projesidir. Altı farklı
ülkeden, toplam sekiz, okul, üniversite ve derneğin ortaklığı ile yürütülen
projede altı fikri çıktı üretilmiştir. Bu çalışma kapsamında Hacettepe
Üniversitesinin liderliğinde geliştirilen dört fikri çıktı tanıtılacaktır. Çıktılardan
ilki öğretmenlerin mesleki gelişimini hedefleyen “Sınıf Uygulamalarınıza BİT’i
Nasıl Entegre Edersiniz” isimli açık çevrimiçi derstir. İkincisi projenin temasını
yansıtan, “Herkül’ün Görevleri” isimli 3-boyutlu eğitsel mobil oyundur. Bir diğer
çıktı, bu kitap bölümünün de bir parçası olduğu “Farklı Yanlarıyla Eğitimde BİT
Entegrasyonu” isimli kitaptır. Tüm bu çıktılar erişime açıktır. Son çıktı ise proje
sürecini değerlendirebilmek, öğretmen ve öğrencilerden gelen dönütler
doğrultusunda süreci ve çıktıları iyileştirebilmek adına geliştirilen veri toplama
aracıdır.
Anahtar sözcükler: BİT entegrasyonu, Erasmus+ projesi, çevrimiçi ders,
eğitsel oyun, öğretmenlerin mesleki gelişimi
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1. GİRİŞ
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, milli eğitim bakanlıkları, üniversiteler,
dernekler gibi büyük ve küçük ölçekli birçok kurum ve kuruluş eğitime bilgi ve
iletişim teknolojileri (BİT) entegrasyonu konusunda gerek kuramsal gerekse
uygulamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Avrupa Birliği bu doğrultuda,
eğitim için stratejik bir çerçeve (ET2020) geliştirmiştir. Çerçevede özellikle
öğretmen eğitimi, kurumsal değişim ve nitelikli öğretim materyallerinin
geliştirilmesi
konularında
ihtiyaca
yönelik
çalışılması
gerektiği
vurgulanmaktadır (European Comission, 2017). Bunun yanı sıra teknolojinin
etkin kullanıldığı takdirde, öğrenmeyi iyileştirdiği, daha verimli, yaratıcı bir
süreç sağladığı, günümüzde geçerli bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdığı
belirtilmektedir.
Avrupa Birliğinin eğitime teknoloji entegrasyonu sürecindeki ihtiyaca
hizmet için yaptıklarından biri Erasmus+ programı ile ilgili projelere hibe
sağlamaktır. Erasmus+ hibesi hem dijital yeterlikler konusunda öğretmen
eğitimlerine, hem eğitimde teknoloji kullanımına yönelik araştırma ve
geliştirme faaliyetlerine, hem de yeni dijital pedagojiler ve eğitim kaynaklarının
yaratılmasında kullanılabilmektedir.
Eğitim ihtiyaçları ve problemlerine en uygun çözüm olabilecek dijital araç
ve uygulanabilecek yöntemlerin belirlenme süreci şeklinde tanımlanan BİT
entegrasyonu (Roblyer ve Doering, 2014) oldukça karmaşıktır. Usluel (2016)
sürecin çok boyutlu ve dinamik yapısını dile getirirken şu şekilde bir çerçeve
çizmiştir. Sürecin bir boyutu sistem, diğer boyutu ise bireydir ve bu boyutlar da
birbirini etkilemektedir. Sistem boyutunu ülke politikaları, teknolojiye yapılan
yatırım, eğitim sistemi, mesleki gelişim, öğretim programı gibi unsurlar; birey
boyutunu ise özyeterlik, algı, inanç, özdüzenleme gibi unsurlar oluşturmaktadır.
Benzer bir biçimde, Roblyer ve Doering (2014) etkili teknoloji entegrasyonu için
gerekli ana koşulları a) standartlar ve öğretim programı desteği, b) teknoloji
entegrasyonuna yönelik paylaşılan vizyon, c) politikalar, d) kaynaklara erişim, e)
mesleki gelişim, f) teknik destek, g) uygun öğretim ve değerlendirme
yaklaşımları, h) bağlılığı yüksek topluluk olarak belirlemiştir. Buradan da
görülebileceği Erasmus+ programında işaret edilen mesleki gelişim ile
kaynaklara erişim entegrasyon sürecinin temel bileşenlerindendir.
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2. SEARCHING FOR THE LABOURS OF HERCULES PROJESİ
Bu çalışmanın odağında yer alan proje1, Erasmus+ programı tarafından
hibelendirilen 2014-1-TR01-KA201-012990 numaralı Searching for the Labours
of Hercules (SFTLOH) - Herkül’ün Görevlerinin Peşinde, 380.206 Euro bütçeye
sahip, üç yıllık bir Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık projesidir. SFTLOH
projesi, Erasmus+ programının aşağıdaki önceliklerine odaklanmaktadır
(European Comission, 2014), ki bu öncelikler alanyazında yer alan tespitlerle de
tutarlıdır:
 öğretmenlik mesleğinin
güçlendirmek

mesleki

profilini

gözden

geçirmek

ve

 yenilikçi ve öğrenci merkezli pedagojik yaklaşımlar kullanarak eğitim ve
öğretimin tüm alanlarında dijital becerileri geliştirmek
 BİT tabanlı öğretme ve değerlendirme uygulamalarını desteklemek,
eğitim ve öğretim alanlarında öğrenmenin ve açık eğitim kaynaklarına
erişimin desteklenmesi aracılığıyla öğretme ve öğrenmede BİT anlayışını
güçlendirmek
Bu projenin ana amacı öğrenmeyi iyileştirmek ve kolaylaştırmak amacıyla
BİT kullanımına ilişkin öğretmen ve öğrencilere çeşitli fırsatlar sunmaktır. Söz
konusu amaç doğrultusunda proje kapsamında a) açık çevrimiçi ders, b) eğitsel
mobil oyun, c) veri toplama aracı, d) kitap, e) dijital hikaye ve f) seyahat rehberi
fikri çıktıları geliştirilmiştir.
Türkiye, İspanya, Romanya, İtalya, Yunanistan, Macaristan olmak üzere altı
farklı ülkeden, bir dernek, beş okul ve iki üniversite olmak üzere toplam sekiz
ortaklı bu projenin ortaklarından biri Hacettepe Üniversitesi’dir. Bu çalışma
kapsamında Hacettepe Üniversitesinin liderliğinde geliştirilen fikri çıktılar olan
ders, oyun, kitap ve veri toplama aracı eğitime BİT entegrasyonu
perspektifinden ele alınarak tartışılmıştır.

1

“Searching for the Labours of Hercules” (2014-1-TR01-KA201-012990) projesi Avrupa Birliğinin Erasmus+
programı kapsamında desteklenmiştir. Özel olarak “Labours of Hercules” oyunu, “3B Eğitsel Mobil Oyun
Geliştirme” (SUA-2016-9609) projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Biriminin
de desteği ile müşterek olarak finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır, ne
komisyon ne de Hacettepe Üniversitesi burada yer verilen bilgilerden sorumlu tutulabilir.

Selay Arkün Kocadere

489

2.1. Açık Çevrimiçi Ders
Öğrenme öğretme sürecine teknoloji entegrasyonu için öğretmenlerin
mesleki gelişiminin gerekliği birçok çalışmada dile getirilmektedir (Tondeur,
Forkosh-Baruch, Prestridge, Albion ve Edirisinghe, 2016; Uslu, 2013)
Proje kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik olarak “Sınıf
Uygulamalarınıza BİT’i Nasıl Entegre Edersiniz” isimli bir açık çevrimiçi ders
geliştirilmiştir. Ders öğretimde teknoloji kullanımına yönelik bir bakış açısı ve
temel bazı becerileri kazandırmaya yönelik olarak, konu alanlarından bağımsız
bir biçimde tasarlanmıştır.
BİT kullanım becerilerinin teknoloji entegrasyonu için gerek koşul olduğu
ancak yeterli olmadığı bilinmektedir. Her ikisi de gerekli olmakla beraber,
mesleki eğitim programlarında teknolojiyi kullanmak için uygun pedagojik
kullanımı anlamak, teknik uzmanlıktan çok daha önemlidir (Beglau vd., 2011;
Usluel, 2016). Nitekim 2004-2005 yılındaki araştırmalar ile 2014-2015
yıllarındaki araştırmaların sonuçlarının karşılaştırıldığı bir içerik analizi
çalışmasında alanın “BİT’in öğretimi”nden, “BİT’in öğretim için kullanımı”
yönündeki değişimi ortaya konmuştur (Sarıca, Yıldırım ve Usluel, 2016). Bu
noktadan hareketle ders tasarlanırken öğretmenlere herhangi bir aracın teknik
olarak nasıl kullanılacağına yönelik bir içerik yerine BİT’in öğretimsel olarak
nasıl kullanılabileceği ile ilgili bir içerik sunulmuştur.
Mesleki eğitim programlarının öğretmenlere kullanacakları teknolojileri,
kullandırarak eğitim verdiklerinde başarıya ulaşma şanslarının daha yüksek
olduğu bilinmektedir (Hanover Research, 2014). Öğretmenler mesleki gelişim
sürecinde, BİT’i kendi yaşantıları içinde nasıl uygulayabileceklerini
gördüklerinde ve uyguladıklarında sınıflarında BİT kullanma olasılıkları
artmaktadır (Prestridge ve Tondeur, 2015; Tondeur, Forkosh-Baruch,
Prestridge, Albion ve Edirisinghe, 2016; Uslu, 2013).
Bu doğrultuda öğretmenlerden kendi derslerine yönelik bir BİT
entegrasyonu yaptıkları bir ders planı geliştirmeleri ve uygulamaları istenmiştir.
Ders genel olarak güncellenmiş Teknoloji Entegrasyon Planlama (Technology
Integration Planning - TIP) modeline dayandırılmıştır.
Derslerine teknoloji entegrasyonu yapmak isteyen öğretmenler için yön
gösterici olabilecek nitelikteki Teknoloji Entegrasyon Planlama modelinde
(Roblyer ve Doering, 2014) üç faz tanımlamıştır:
Birinci faz, Öğrenme ve Öğretme İhtiyaçlarının Analizi fazıdır. Temel olarak
bu fazın amacı öğretimsel ihtiyacı belirlemek, teknoloji ile öğretimi
desteklemenin bu ihtiyaca çözüm olup olmayacağını irdelemek ve öğretmenin
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kendi tekno-pedagojik-içerik bilgisini ölçüp, kendi sınırlarını görebilmesidir. Bu
faz altında (1) Göreli yararın belirlenmesi ve (2) Tech-PACK ölçülmesi adımları
yer almaktadır. Tech-PACK, Mishra ve Koehler (2006)’nın tanımladığı TPACK’e
(Technology Pedagogy Content Knowledge – Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi)
benzemektedir, teknoloji vurgusunu artıracak şekilde Roblyer ve Doering
(2014) tarafından, Tech-PACK olarak yeniden tanımlanmıştır. TPACK, teknoloji
entegrasyonu için öğretmenlerin sahip olması gereken bilgiye ilişkin bir
çerçevedir ve buna göre öğrenme ortamlarının üç ana bileşeni olan içerik,
pedagoji ve teknoloji bilgisinin kesişimi olan tekno-pedagojik-içerik bilgisine
sahip olunduğunda etkin biçimde teknoloji entegrasyonun sağlanabileceğini
vurgular (Mishra ve Koehler, 2006).
Modeldeki ikinci faz, Entegrasyon için Planlama’dır. Bu faz üç adımdan
oluşmaktadır: (3) Amaç ve değerlendirmeye karar verme, (4) Entegrasyon
stratejilerinin tasarlanması, (5) Öğretim ortamının hazırlanması. Üçüncü faz ise
Öğretim Sonrası ve Düzeltme’dir (6) Sonuçların analizi (7) Düzeltmelerin
yapılması olmak üzere iki adım içermektedir.
Uğur ve Arkün Kocadere (2016), burada yer verilen çıktı için yaptıkları ön
çalışmada Roblyer ve Doering (2014)’in modelini odağa alarak öğretmenlerin
derslerine teknolojiyi entegre edebilmeleri için bir çevrimiçi ders önerisi
getirmişlerdir. Bu öneride altı modüle yer vermişlerdir. Sonrasında alınan
uzman ve öğretmen görüşleri sonucunda e-ölçmeye odaklanılan “Teknoloji ve
Değerlendirme” modülü ve materyaller ile ilgili etik ve yasal kurallara yer
verilen “Materyal Kullanımı” modülü çıkarılıp, materyal seçme ile ilgili kısmı
“Entegrasyon için Planlama” modülüne aktarılarak dört modülden oluşan açık
çevrim içi ders içeriği tasarlanmıştır.
Modül 1: Eğitime BİT Entegrasyonu
Modül 2: Entegrasyon için Planlama
Modül 3: Entegrasyon için Geliştirme
Modül 4: Öğretim ve Yansıma
Belirlenen modüllerin içeriği için Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
bölümüne mensup altı akademisyenden çalışma alanları göz önünde
bulundurularak destek alınmıştır. Bu bağlamda video çekimleri yapılmıştır. Aynı
zamanda her modül kapsamında çeşitli araştırma görevleri ve etkinlikler
tasarlanmıştır.
Modül 1: Derse oryantasyon ile başlayan “Eğitime BİT Entegrasyonu”
modülünde, ilk video ile öğrenenler dersin amacı ile kendilerinden
beklenenlerden haberdar edilmiş ve buz kırma etkinliğine davet edilmişlerdir.
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Modül kapsamında öncelikle “Öğrenme ve öğretme sürecine BİT
Entegrasyonu” konusuna, ardından “21. Yüzyıl öğrenen ve öğretmenleri”
konusuna değinilmiştir. İlk video kapsamında, öğretmenlerin entegrasyon
sürecine nasıl bir perspektifle bakmaları gerektiğine, entegrasyon sürecinin
bileşen ve modellerine, öğretmenlerin bu süreçteki rolüne yer verilmiştir. İkinci
video kapsamında ise öğrencilerdeki değişim ve değişen öğretmen yeterlikleri
hakkında bilgi verilmiştir. Bu modülde öğretmenlere ayrıca ISTE (International
Society for Technology in Education) Öğretmen ve Öğrenci Standartları,
UNESCO Öğretmenler için BİT Yeterlikleri Çerçevesi (ICT Competency
Framework for Teachers), P21 (Partnership for 21st Century Learning) 21.
Yüzyılda Öğrenme Çerçevesi (Framework for 21st Century Learning) kaynakları
sunulmuştur.
Buna ek olarak, öğretmenlerden kendi ülkelerine ve varsa kendi konu
alanlarına özgü BİT yeterliklerini araştırıp meslektaşları ile paylaşmaları
istenmiştir. Öğretmenlere verilen bir diğer görev, seçecekleri bir dijital araçla
21. yüzyıl öğrenenleri ile ilgili olarak kendi deneyimlerini paylaşmaları
olmuştur. Bu ve bunun gibi görevlerde öğretmenlerle ne tip araçları
kullanabilecekleri konusunda öneriler verilmiş, ihtiyaç duymaları halinde teknik
destek de sağlanmıştır.
Modül 2: “Entegrasyon için Planlama” modülünde, iki ayrı video ile etkili
öğrenme ortamlarının nasıl oluşturulabileceği ve öğretim materyali geliştirme /
seçme sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu
modülde öğretmenlerden teknoloji ile iyileştirebilecekleri bir öğrenme durumu
belirlemeleri istenmiştir. Nasıl bir göreli yarar sağlayacağı gibi çeşitli sorularla
yönlendirilerek öğretmenler bir gönderi yazmaya davet edilmiştir. Ayrıca yine
bu modül kapsamında, varsa hali hazırda yürütmekte oldukları teknoloji
destekli derslere ilişkin deneyimleri, kullandıkları araç ve kaynakları
paylaşmaları istenmiştir.
Modül 3: “Entegrasyon için Geliştirme” modülünde öğrenme ve öğretme
süreci tasarımı ile öğrenme ve öğretme sürecinde araçlar hakkında videolara
yer verilmiştir. Modül başındaki bir başka video ile uygulamaya yönelik
beklentilerimiz ile geliştirme-uygulamaya yönelik ipuçları paylaşılmıştır. Ek
kaynak olarak farklı araçların yer aldığı bir liste verilmiştir. Bu modüldeki tüm
videolar olabildiğince uygulamaya dönük olacak şekilde şekillendirilmiştir.
Hangi araçların nasıl kullanılabileceğine dair örnekler paylaşılmıştır. Roblyer ve
Doering (2014)’in yönlendirmelerini odağa alacak şekilde yönlendirici sorular
barındıran bir ders planı şablonu hazırlanarak, öğretmenlerden planlarını bu
şablondaki soruları yanıtlayacak nitelikte hazırlamaları istenmiştir.
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Modül 4: Son modül olan “Öğretim ve Yansıma”da, hazırladıkları planı
uygulamaya döken öğretmenlerin “Teknoloji Etki Kontrol Listesi” (Roblyer ve
Doering, 2014) ile yaptıkları uygulamaya ilişkin bir öz değerlendirme yapmaları
ve süreci paylaşarak uygulamaları hakkında yansıma yazmaları istenmiştir.
Nitekim, öğretmenlerin kendi uygulamaları hakkında yansıma yapmalarının
mesleki gelişimleri açısından önemli olduğu ve entegrasyon sürecine katkı
sağladığı bilinmektedir (ISTE, 2008).
Daha etkili bir mesleki eğitim süreci geçirmeleri amacıyla, çevrimiçi
öğrenme ortamında öğretmenlere meslektaşları ile etkileşim fırsatı
sunulmuştur, birbirlerinin ders planlarını, kullandıkları araçları incelemiş,
yaşadıkları deneyimleri birbirleriyle paylaşmışlardır, aynı zamanda ders
geliştiricileri de gerekli yerlerde gerek öğretimsel gerekse teknik açıdan dönüt
sağlamıştır. Öğretmenler özellikle birbirlerinin ders planlarına dönüt vermek
konusunda teşvik edilmişlerdir. Nitekim, mesleki eğitim sürecinde koçluk ve
mentorluk alan öğretmenlerin uygulama yapma eğilimlerinin daha yüksek
olduğu (Beglau vd., 2011), tüm süreç boyunca sağlanacak teknik desteğin
entegrasyon sürecini kolaylaştırdığı (Roblyer ve Doering, 2014) bilinmektedir.
Tondeur, Forkosh-Baruch, Prestridge, Albion ve Edirisinghe (2016) eğitime
teknoloji entegrasyonuna yönelik mesleki gelişim sürecinde meslektaşlarla
iletişimin, onlarla bir topluluk içinde bulunmanın önemini vurgulamıştır.
Öğretmenler için ISTE (2008) standartlarında yer alan beş ana maddeden biri
mesleki gelişim çalışmalarına dahil olmadır. ISTE bu bağlamda öğretmenlerin
mesleki gelişimleri üzerine çalışmaları gerekliğinin yanı sıra öğrenmeyi
iyileştirmek üzere yaratıcı teknoloji uygulamalarını keşfetmek için yerel ve
küresel öğrenme topluluklarına katılma vurgusu da yapmıştır.
Bu ders kapsamında da, öğretmenler ders tamamlandıktan sonra da dersin
çevrimiçi ortamını kullanmaya devam etmek konusunda teşvik edilmişlerdir.
Projenin dersten sonraki kısmında bir çevrimiçi öğretmen topluluğuna
dönüşmesi hedeflenmiştir. Beglau ve diğerleri (2011) öğretmenlerin teknoloji
ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamları geliştirmek için mesleki gelişime
gereksinim duyduğunu, bunun için de öğrenme toplulukları ile entegre edilmiş
koçluğun iyi bir çözüm olabileceğini dile getirmiştir. Roblyer ve Doering (2014)
de entegrasyonun sağlanması için gereken temel bileşenlerden birini topluluk
olarak belirlemiştir. Her ne kadar onun vurgusu yerel topluluklara olsa da,
çevrimiçi toplulukların da benzer bir etki yarattığı bilinmektedir. Öğretmenlerin
teknoloji entegrasyonuna yönelik mesleki gelişim süreçlerinde toplulukların
pozitif etkilerini gösteren çalışmalar mevcuttur (Cifuentes, Maxwell, ve Bulu,
2011; Liu, 2013). “Öğrenci öğrenmesine katkı sağlamak amacıyla, öğrenme
öğretme süreçlerinde uygun BİT’in seçilerek sürecin kalıcılığının ve
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sürdürülebilirliğinin sağlanması” (Usluel ve Yıldız, 2012) şeklindeki entegrasyon
tanımında görüldüğü gibi sürdürülebilirlik önemlidir. Çevrimiçi öğretmen
toplulukları, özellikle mesleki eğitimde sürdürülebilir bir çözüm olabilecek
yapılardır (Arkün Kocadere ve Aşkar, 2013).

2.2. Eğitsel Mobil Oyun
Öğrenme ve öğretmeye yönelik içeriği, yazılım tabanlı araç ve servisleri ve
bunların tekrar kullanımı ile geliştirilmesine izin veren lisansları kapsayan Açık
Eğitim Kaynaklarının (AEK) yaratılması ve paylaşımı, hem UNESCO, OECD gibi
uluslararası hem de birçok ulusal organizasyon tarafından desteklenmektedir
(Geser, 2007). AEK terimi, UNESCO tarafından 2002 yılında dijital eğitim
kaynaklarının, ticari olmayan amaçlarla kullanıcı toplulukları tarafından
incelenmesi, kullanımı, uyarlanması için açık olarak sunulması şeklinde
tanımlanmıştır. Yıllar içinde birçok farklı tanım ortaya konmuştur. Örneğin
Bissell (2009) AEK’yı; eğitimciler, öğrenciler ve kendi kendilerine öğrenenlere,
öğrenme, öğretme, araştırma amaçlı kullanımları için ücretsiz ve açık bir şekilde
sunulan dijital materyaller şeklinde tanımlamaktadır. Ders, kitap, oyun,
animasyon veya bir web sitesi AEK olabilir (Downes, 2007).
AEK hem içerik bilgisinin hem de pedagojik uygulamaların paylaşımı için
anlamlı fırsatlar sunmaktadır; öğretmenlerin derslerine hazırlanırken söz
konusu materyalleri kullanmaları, öğrenenlerin bu kaynaklardan
faydalanmaları zaman ve maliyetin düşürüldüğü örneklerdir (Hilton III, Wiley,
Stein ve Johnson, 2010). AEK hareketinin öncü bağışçılarından olan (McGreal,
Kinuthia, Marshall ve McNamara, 2013) William ve Flora Hewlett Derneği
(2013) verdikleri desteğin amacını dünya çapındaki öğretmen ve öğrencilerin
bilgiye erişimlerini eşitlemek olarak açıklamışlardır.
Herkesin eğitim hakkı olduğunu vurgusu ile başlayan UNESCO’nun 2012
Paris AEK Beyannamesinde yer verilen maddelerden biri daha fazla AEK
geliştirilmesi yönündedir. Son yıllarda birçok saygın inisiyatif AEK’yı
benimsemiştir (Schaffert, 2010), bunlardan biri de Avrupa Birliğidir. Birliğin bu
bağlamdaki önceliklerine yukarıda yer verilmiştir. AEK’nın yaygınlaşması aynı
zamanda eğitime entegrasyon çalışmalarında belirlenen bariyerlere de bir
çözüm niteliğindedir. Hew ve Brush (2007)’a göre eğitsel yazılım, donanım ve
materyallerin azlığı entegrasyon önündeki engellerden biridir. Roblyer (2006)
da benzer şekilde entegrasyonun bileşenlerinden birini donanım, yazılım ve
diğer kaynaklara erişim olarak tanımlamıştır. Erasmus+ fonunun bir gereği
olarak gerek yukarıda bahsedilen ders, gerek bu başlık altında anlatılmakta
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olan eğitsel mobil oyun, gerekse bir sonraki başlıkta yer alan BİT entegrasyonu
hakkındaki kitap açık kaynaktır.
Bu proje kapsamındaki fikri çıktılardan biri olan eğitsel oyun, projenin
temasına adını veren “Herkül’ün 12 Görevi” mitolojik hikayesi ile doğrudan
ilişkilidir. Yarı tanrı Herkül’ün kralın verdiği 12 görevi gerçekleştirmek üzere
Avrupa’yı dolaşması, Birlik ülkelerinin ortak geçmişine bir gönderme olarak ele
alınmıştır. Nitekim söz konusu Avrupa ülkelerinin hepsinde Herkül’ün özellikle
o topraklarda gerçekleştirilmiş görevlere ilişkin sanat eserleri bulmak
mümkündür. Proje ortakları Herkül’ün ayak bastığı ülkelerden seçilmiş, proje
süresi olan 3 yıl boyunca da 5 farklı ülkede gerçekleştirilen etkinliklerde
Herkül’ün ayak izlerini takip edecek kültürel etkinlikler düzenlenmiştir.
“Labours of Hercules (LOH)” isimli mobil oyun ile Herkül’ün hikayesinin
öğretimine destek vermek üzere bir araç geliştirmek amaçlanmıştır. Birçok
farklı ülkenin müfredatında yer alan mitolojinin öğretimi için oyunun iyi bir araç
olabileceği düşünülmektedir (Linksman, 1983; Gee, 2003). Mobil araçların
özellikle hedef kitlemiz olan lise öğrencilerindeki yaygınlığı göz önüne alınarak
mobil bir oyun olmasına karar verilmiştir. LOH Unity’de hem IOS hem Android
cihazlar için geliştirilmiş 3 Boyutlu (3D) bir mobil oyundur.
Gerçekten oyun özelliklerini taşıyan eğitsel bir oyun geliştirmek oldukça
zorlu bir süreçtir. Eğitsel kaygılar çoğu zaman oyun niteliğinin arka plana
atılmasına sebep olmakta ve ortaya eğlenceli denemeyecek, oyun olarak
tanımlanamayacak nitelikte ürünler çıkmaktadır. Erickson (2015) bir yandan
oyunların pozitif etkilerinden bahsederken, diğer yandan eğitsel oyunların
doğasını oksimoronik olarak nitelemiştir. Diğer bir deyişle eğitim ve eğlenceyi
bir arada sağlamak pek de mümkün gözükmemektedir.
LOH’ta oyunun bileşenleri hikaye odağa alınarak şekillendirilmiştir (Arkün
Kocadere, Bayrak, Kibar, Çağlar ve Sayın, 2016), bu şekilde eğlence ve eğitim
dengesinin kurulmasına özen gösterilmiştir. Oyun, her biri Herkül’ün her bir
görevine karşılık gelen 12 seviyeden oluşmaktadır. Oyun tasarım sürecinde
hem öğretimsel hem oyunsal amaçlar göz önünde bulundurulmuştur. Döngüsel
bir yapı ile oyunun detayları tekrar tekrar tasarlanmıştır. Oyunda kullanıcının
akış hissini bozacak öğretimsel amaçlı kesintilerden kaçınılmıştır. Belirlenen
öğretimsel içerik bütünüyle oyunun içine gömülmüştür. Hikayedeki her bir
göreve ilişkin koşullar, görevin ne olduğu, nasıl sonuçlandığı oyuna
yansıtılmıştır.
Oyunun seviyeleri Herkül’ün yolculuğunu temsil eden harita üzerinde
gösterilmiştir. Oyun türleri hikayedeki görevler dikkate alınarak belirlenmiştir.
Örneğin Herkül’ün kutsal geyiği ona zarar vermeden yakalaması
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gerekmektedir, öte yandan aslanı öldürmelidir. Bu durum oyuna farklı tür
oyunlarla yansıtılmıştır. Oyuncunun avatarı olarak oyunda yer verilen Herkül’ün
geyiği yakalamak için uygun açıda ağ atması gerekirken, aslan seviyesinde
dövüş türünde bir oyun oynayarak seviyeyi geçebilmektedir. Ayrıca Herkül’ün
kendisine verilen görevleri yerine getirmeden önce her seviyede koşu türünde
bir oyunu belli bir oranda başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Bu oyun türü
ile Herkül’ün Avrupadaki yolculuğu simgelenmiştir.

Şekil 1. Labours of Hercules mobil oyunu ekran görüntüleri

Oyun üniversite ve özel sektör işbirliği ile ortaya çıkarılmıştır. %75
oranında SFTLOH projesi kapsamında AB, %25 oranında “3B Eğitsel Mobil Oyun
Geliştirme” projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi tarafından fonlanan fikri
çıktıda profesyonel bir oyun firması ile çalışılmış olması oyunu güçlendiren
yanlardan biri olmuştur. Bu durum hem kuram ile pratiğin bir araya
getirilmesini, hem de eğitim ile eğlencenin dengesinin korunmasını sağlamıştır.
Bunu sağlamak için oyun geliştirme süreci birçok modelde önerildiği gibi
döngüsel bir yapıda ilerlemiştir. Buna ek olarak geliştirme sürecinin birçok farklı
aşamasında oyunun kullanılabilirlik testleri yürütülmüş, gerek uzmanların
gerekse öğrencilerin görüşlerine başvurulmuştur (Baş ve Arkün Kocadere,
2016). Bu bağlamda, bu fikri çıktının öğretimde teknoloji kullanımına örnek
teşkil edebilecek bir yapıda olduğunu ileri sürmek mümkündür.
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2.3. BİT entegrasyonu konusunda kitap
Bir önceki bölümün başında dile getirildiği üzere AEK geliştirilmesi Avrupa
Birliğinin öncelikleri arasındadır (European Comission, 2014). Nitekim “Farklı
Yanlarıyla Eğitimde BİT Entegrasyonu” kitabının yayınlanması ve açık erişim
hakkı ile ilgili finansman AB tarafından karşılanmıştır. Kitap BİT entegrasyon
sürecine farklı açılardan bakılmasını amaçlayan bölümler içermektedir. Kitabın
tasarım sürecinde hem uygulama hem de kuramsal çerçeve dikkate alınmıştır.
Böylece kitap bölümleri, bir yandan entegrayon süreci ile ilgili temel
alınabilecek yaklaşımları kapsarken, bir yandan da örnek uygulamalı çalışmaları
içermesiyle kuram ve uygulama arasında bağ kurmayı hedeflemiştir.

2.4. Veri Toplama Aracı
Proje sürecinde ulaşılmak istenen asıl hedefler için ara hedefler ve bu
hedeflere yönelik eylemler ortaya konulmuş ve bu eylemlerin başarıyla
tamamlanıp tamamlanmadığının belirlenmesi için yapılacak değerlendirmeler
planlanmıştır. Değerlendirme için web tabanlı ortamların kullanılmasının hem
verinin toplanması hem de değerlendirme sonuçlarının paylaşılması açısından
avantaj sağladığı birçok farklı çalışmada dile getirilmiştir (Carbonaro ve
Bainbridge, 2000; Lefever, Dal ve Matthiasdottir, 2007). Değerlendirme
sonuçlarının incelenmesi sürecinde, projenin büyüklüğü düşünüldüğünde
gösterge panellerinin oluşturulması önem arz etmektedir. Gösterge panelleri
sayesinde süreç hakkındaki bilgiye tek bir ekrana bakılarak ulaşılabilmektedir
(Few, 2006).
Bu bağlamda, verileri MS SQL veri tabanında tutulan, ASP.NET çerçevesi
kullanılarak C# programlama dilinde bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Araç
iki ana amaçla kullanılmıştır, bunlardan ilki proje ortaklarından rapor almaktır,
ikincisi ise proje sürecinde geliştirilen gerek fikri çıktılara, gerekse yürütülen
öğrenme-öğretme aktivitelerine yönelik öğrenci ve öğretmenlerden görüş
almaktır. Ölçme, duruma göre bazen ihtiyacı bazen ise sonucu belirlemek üzere
yapılmıştır.
Aracın anketler, raporlar ve yönetici paneli olmak üzere üç ana bölümü
vardır (Akçapınar ve Arkün Kocadere, 2016). Anketlerde (a) Dereceli, (b)
Evet/Hayır, (c) Kısa cevaplı, (d) Uzun cevaplı, (e) Dosya yükleme tipinde
sorulara yer vermek mümkündür. Ayrıca, örneğin proje ortakları anketleri
doldururken kurumlarını seçtiği takdirde kendilerine özelleşmiş sorularla
karşılaşabilmektedir. Buna ek olarak Şekil 2’de görülebildiği gibi şıkların
resimlerden oluşması da mümkündür. Örneğin projenin logosu, proje ortağı
okullardaki öğrencilerin arasında düzenlenen bir yarışma sonucunda
belirlenmiştir. Yarışmaya ilişkin oylar Veri Toplama Aracı ile toplanmıştır.
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Şekil 2. Veri toplama aracı ekran görüntüleri

Veri toplama sürecinde özellikle anonim olması ve daha fazla dönüt
alınabilmesi açısından kişilerin giriş yapmasından kaçınılmış, anket linkine sahip
olan herkesin soruları yanıtlaması sağlanmıştır. Ancak yönetici paneline giriş
sınırlandırılmıştır. Bu panele birkaç araştırmacı ve proje koordinatörü
ulaşabilmektedir. Panelde tarihleri ile birlikte tüm anketler bir arada
görülebilmektedir. Rapor ekranı kullanılarak, anketi doldurmayan ortaklara
hatırlatma mesajı yollamak, yine aynı ekranlardan raporu pdf olarak indirip
paylaşmak mümkündür.
Aracı geliştirme sürecinde e-değerlendirme konusunda deneyimli
araştırmacılar ile proje yürütücüleri bir arada çalışmıştır. Bu noktada hem proje
sürecinde gerekecek raporlar hem de yapılacak araştırmalarda doğacak
ihtiyaçlar göz önüne alınarak tasarım yapılmıştır. Bu fikri çıktı hem sağlıklı bir
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proje yönetim süreci geçirebilmek, hem de proje sürecini, çıktılarını nitelikli bir
şekilde değerlendirebilmeyi olanaklı kılmıştır. Proje bütüncül olarak ele
alındığında, projenin kendisinin eğitime teknoloji entegre etme üzerine olduğu
görülmektedir; bu bağlamda bir araç geliştirilmiş ve bu aracın sürece etkin bir
şekilde entegrasyonu sağlanmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere araç yoluyla elde
edilen veriler verilen eğitimleri, hazırlanan çıktıları iyileştirmek üzere
kullanılmıştır.

3. SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu çalışma kapsamında Avrupa Birliğinin öğretmenlerin mesleki gelişimi,
yenilikçi ve öğrenen merkezli pedagojik yaklaşımlar ile eğitimde dijital
becerilerin geliştirilmesi, BİT kullanarak öğrenme ve öğretme sürecini
iyileştirilmesi önceliklerine hizmet eden SFTLOH projesinin Hacettepe
Üniversitesi liderliği ile üretilen fikri çıktıları eğitime BİT entegrasyonu açısından
ele alınmıştır.
Fikri çıktılardan “Sınıf Uygulamalarınıza BİT’i Nasıl Entegre Edersiniz” açık
çevrimiçi dersi ile öğretmenlerin derslerine BİT entegre etmelerine yönelik
mesleki gelişimlerini hedeflemiştir. Öğretmenleri uygulama yapmaya teşvik
etmesi, akran iletişimi için fırsat sağlaması, çevrimiçi öğretmen topluluğuna
dönüşüm planının dersin başarısında rol oynayan etkenler olduğu
düşünülmektedir. Yayına hazırlanan araştırma makaleleriyle dersin süreci,
başarısı ve sıkıntılı yanlarına ilişkin sonuçların paylaşılması planlanmaktadır.
Bir diğer çıktı olan “Labours of the Hercules” eğitsel oyunu diğer bir açık
eğitim kaynağı olarak mobil marketlerdeki yerini almıştır. Özellikle özel sektör
ve üniversitenin işbirliği ile üretilen bu ürünün eğitsel oyunların eğlenceli
olamayacağına ilişkin algıya karşı bir örnek oluşturabileceği umulmaktadır.
Teorisyen ve uygulayıcıların bir arada çalışması, sancılı ve tekrarlayan bir oyun
tasarım süreci geçirilmesine sebep olmuştur ancak bu fikri çıktının derse
teknoloji entegrasyonu açısından bakıldığında, örnek teşkil edebilecek nitelikli
bir ürün olduğu düşünülmektedir.
Öğrenme ve öğretme sürecine teknoloji entegrasyonu çerçevesinde
kuramsal ve uygulamalı çalışmaları birlikte sunan kitabın, bu alanda çalışanlar
ve karar verenler için kaynak olabileceği umulmaktadır.
Veri Toplama Aracı, projenin yönetim sürecini kolaylaştırmak, süreç ve
çıktıları iyileştirmek üzere geliştirilmiştir. Eğitime teknoloji entegrasyonu
alanında yapılan yanlışlardan biri ulaşım sağlanan teknolojiyi göreli yararına
bakmaksızın kullanmaktır. Oysa yukarıda da sıklıkla vurgulandığı üzere aslolan
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ihtiyacı gidermek için gerekli teknolojinin kullanılmasıdır. E-değerlendirme için
uygun bir araç olduğu söylenebilecek Veri Toplama Aracı, eğitimcilerin kendi
ihtiyaçları doğrultusunda teknolojiyi geliştirmelerinin ve eğitimin etkililiğini
artırmak üzere süreçlerine entegre etmelerinin bir örneği olmuştur.
Açık çevrimiçi ders, eğitsel mobil oyun ve kitap olmak üzere üç fikri çıktı da
erişime açıktır. Bilginin herkesin eşit derecede hakkı olduğu fikrine dayalı açıklık
anlayışı gün geçtikçe daha fazla kişi, kurum ve kuruluş tarafından
benimsenmektedir. Bu bağlamda Avrupa Birliği Erasmus+ programının bir
gereği olarak gerek bu bölüm kapsamında yer verilen üç fikri çıktı, gerekse
dijital hikaye ve seyahat rehberi çıktıları açık olarak erişime sunulmuştur.
Projenin diğer iki fikri çıktısından bahsetmek, projenin bütününü tanıtmak
açısından anlamlı olacaktır. Yukarıda sıralanan dört fikri çıktı Hacettepe
Üniversitesi liderliğinde geliştirilirken, Herkül’ün 12 Görevine ilişkin dijital
hikaye ASPETE Üniversitesi (School of Pedagogical and Technological
Education) liderliğinde geliştirilmiştir. Hem mobil oyun, hem dijital hikaye
geliştirilirken proje ortağı okullardaki, özellikle derslerinde mitoloji anlatan
öğretmenlerin bilgisi ile Herkül’ün hikayesine çalışıp her göreve ilişkin hikaye
tahtası hazırlayan öğrencilerin ürünlerinden faydalanılmıştır.
Son çıktı olan Herkül’ün Seyahat Rehberi ise Mehmet Çelikel Lisesi
liderliğinde projede yer alan derneğin yanı sıra, beş okulun hem öğrenci hem
öğretmenlerinin aktif katılımı ile ortaya konmuştur. Sesle de desteklenen dijital
rehberde Herkül’ün görevlerini yerine getirirken geçtiği söylenen 12 şehir
tanıtılmaktadır. Bu rehberin en önemli yanı, öğretmen ve öğrencilerin bir
yandan Herkül’ün görevleri üzerinde çalışarak bu mitolojik hikayeyi
öğrenmeleri diğer yandan öğrendiklerini dijital becerilerini kullanarak ürüne
dönüştürmeleridir. Süreçte farklı ülkelerden öğretmenler ve öğrenciler işbirliği
içinde çalışarak toplam beş farklı dilde rehberi hazırlamışlardır.
Rehberde olduğu gibi projenin teması olan Herkül’ün hikayesi üç yıl
boyunca belirli aralıklarla gerçekleştirilen yüzyüze ve e-Twinning kapsamındaki
çevrimiçi öğrenme-öğretme aktivitelerinde de kullanılmıştır. Örneğin
Hacettepe Üniversitesi tarafından organize edilen, “Öğrenmede BİT” isimli
çalıştayda öğrenciler Herkül’ün görevlerini araştırıp, çalıştay kapsamında yer
verilen dijital araçlarla öğrendiklerine ilişkin ürünler ortaya koymuşlardır
(Arkün Kocadere ve Samur, 2016).
Tüm proje sürecinde kuram ve uygulama birleştirilmeye çalışılmıştır.
Özellikle üniversiteden proje ortakları olan liselere ulaşımın olması, hem
öğretmen hem öğrenci için uygulamaya yönelik işler çıkarılmasını sağlamıştır.
Bu şekilde bakıldığında üniversite ile okulların arasında yer alan uçurumun
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arasına bir köprü de bu proje sayesinde inşa edildiği umulmaktadır. Konu alanı
bakımından odakta yer almadığı için bu bölüm kapsamında yer verilmese de;
proje kapsamında, bunun çok ötesinde kurulan köprüler olduğu da
unutulmamalıdır. Ulusötesi toplantılar, öğretmen ve öğrenci değişimleri,
öğrenme-öğretme aktiviteleri ve çevrimiçi çalışmalar sayesinde altı ülkeden
gençler ve yetişkinlerin tanışması, ortak bir amaç için bir arada çalışması, belki
de dünya barışına hizmet eden kültürler arası köprülerin kurulmasına katkı
sağlamıştır.
Yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik projelerde iki önemli konudur. Bu proje
kapsamında afişler, sosyal medya üzerinden duyurular, konferanslardaki
bildiriler, gazete ve dergilerdeki haberler, okullardaki tanıtımlar ve çoğaltıcı
etkinliklerle yaygınlaştırma faaliyetleri yürütülmüştür. Proje süresi olan üç yıl
bitmiş olsa da projenin yaygınlaştırılma çalışmaları devam edecek ve ortaya
konan fikri çıktılardan daha fazla kişinin faydalanması, projenin
sürdürülebilirliğinin sağlanması için uğraşılacaktır. Açık çevrimiçi ders belli
aralıklarla araştırmacıların ortamda olacağı şekilde tekrar edilecektir. Dersin
farklı dillere çevrilmesi de planlar arasındadır. Bunların yanı sıra çevrimiçi ders,
eğitsel oyun fikri çıktıları ile “Öğrenmede BİT” ve “Öğretmede BİT” isimli
öğrenci ve öğretmen çalıştayları süreç ve sonuçlarına ilişkin araştırma
makaleleri ile okulların yanı sıra alanyazına da katkı sağlanması umulmaktadır.
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A Proposal for Technology Integration Process: A
Knowledge-Building Model
Ümmühan AVCI*
ABSTRACT: This chapter deals with technology integration and knowledgebuilding, examining the barriers encountered in technology integration in
terms of a knowledge-building model and refers to the importance of
knowledge-building in both learning process of students and in teacher
training process. Looking at the definitions in technology integration, one may
see that the knowledge-building aspect of the integration process is in the
focus. It is seen that the common point of knowledge-building and technology
integration is contribution to student learning and improvement of student
productivity. A knowledge-building model provides high level support and
responsibility to students for developing their own questions, exchanging ideas
with their peers and assessing their own progress. Knowledge-building includes
a deep understanding that requires collaborative questioning on real-life
problems, constant improvement of ideas and enabling interaction. In this
process, the main purpose is to support students with the help of scaffolds and
improve their knowledge limits. Knowledge-building will enable the
improvement of the curriculum, enhancement of learning by using
collaborative technologies and thus extension of education and technology to
a level where the students will be able to become productive. A knowledgebuilding model may be regarded as a promising approach to overcome the
barriers in the technology integration process.
Keywords: knowledge-building, scaffolds, knowledge sharing, technology
integration, ICT
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1. INTRODUCTION
Multi-dimensionality of integration of Information and Communication
Technologies (ICT) into learning and teaching processes and differences in
perspectives have brought along the diversity in the definitions. The definitions
focusing on the knowledge-building of integration processes stand out as
definitions highlighting different aspects. Belland (2009) defined technology
integration as a sustainable and lasting change that leads to adoption of
technology to help students in knowledge-building processes such as
researching and analyzing knowledge to solve a problem. In other words,
technology integration is considered as adoption of technology to help
students in knowledge-building. Richards (2006) emphasized the importance of
using ICT in reinforcing the development of learning communities, which is an
important factor for collaboration-based interactions and reflection-based
learning by bringing along social interaction with technology.
In the process of knowledge-building, the main purposes include ensuring
that students work collaboratively as a community on real-life problems,
building a successful online learning environment to achieve this, actively
engaging students and contributing to their learning using scaffolds.
Considering that the main purpose of technology integration, which is a multidimensional and dynamic process, is beyond the use of ICT in any way in
classes, to contribute, strengthen, enrich and maintain student learning (Usluel
and Yıldız, 2012), and it may be argued that the knowledge-building approach
may form a concrete basis for the integration process. As a matter of fact, this
idea is supported in the literature by stating that taking the knowledgebuilding approach as basis will be effective on teachers' self-development and
belief-development in the integration process and the formation of a learning
environment in which students can be producers by working as a community
(Chai, Koh and Tsai, 2013; Chambers, Carborano, Rex and Grove, 2007;
Laferrière, Hamel and Searson, 2013; Liu, 2011). In this respect, considering
both the definitions of technology integration and the suggestion that "the
education and technology pair should be moved to a level where students can
be producers in the process of enhancement of learning" (Usluel, Özmen and
Çelen, 2015), it is seen that technology integration overlaps with the
knowledge-building process. As a matter of fact, what is aimed in the
knowledge-building process is also to make students active workers of the
knowledge community and therefore produce knowledge, as well as moving
the knowledge limits forward.
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The literature has covered barriers in the process of technology
integration (Bingimlas, 2009; Ertmer, 2005; McKnight, O'Malley, Ruzic, Horsley,
Franey and Bassett, 2016; Sadaf, Newby and Ertmer, 2016). Hew and Brush
(2007) reviewed experimental studies between 1995 and 2006 and classified
123 barriers into 6 basic categories: resources, knowledge and skills,
institution, attitude and beliefs, assessment and subject culture. Bromme,
Hesse, and Spada (2005) refer to barriers as 'natural difficulties' and see them
as challenges that must be overcome to achieve the goal. One approach to
overcome barriers in technology integration is the use of collaborative
technologies with the knowledge-building approach (Laferrière et al., 2013).
With the knowledge-building approach, as the ICT is integrated into the course
process, teachers may define ways to enable students to actively seek their
own answers, rather than passively waiting for the teacher's answers. They
may see that forming their own learning helps students improve their critical
thinking and questioning skills. As a result of the collaborative knowledgebuilding approach, students may turn from passive students into active
learners in line with their search of knowledge. Students may actively find their
knowledge to support the knowledge-building process using technology and
then share that knowledge with a larger community beyond the walls of the
classroom (McKnight et al., 2016). Students may benefit from scaffolds, the
indispensable parts of knowledge-building, in the process of active
participation in learning communities. Scaffolds are one of the different ways
to support students in their online collaborative knowledge-building
environments so that they can create and discuss their own ideas. With
scaffolds, students may construct high-level knowledge, take collaborative
cognitive responsibility, and enable the progress of knowledge in their learning
process. By adopting the scaffolding approach in the knowledge-building
process, teachers may select the appropriate ICT and use it in their classes to
improve students' thinking skills. Thus, they can help students construct their
knowledge and thus learning, and ensure continuity and sustainability of the
process.
In the process of technology integration, it is seen that the importance of
knowledge-building is also mentioned in the development of curricula. The
result of the failure to meet expectations regarding the use of technology in
the field of education has brought along studies on the reasons for this and
studies seeking to explain the process (Usluel, 2016). Thus, different
integration models have been developed, and these include Technological
Pedagogical Content Knowledge (Mishra and Koehler, 2006), the Technology
Integration Planning Model (Roblyer, 2006), the Systematic Planning Model for
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ICT Integration (Wang and Woo, 2007) and the 5 N 1 K Model (Haşlaman,
Mumcu and Usluel, 2008). These integration models guide the design of
curricula. Most unsuccessful curricula often attempt to collect sets of different
factors because of the lack of a basic framework that reveals the basic
principles of learning and knowledge-building.
It is important to have a framework to guide curriculum design.
Integrating collaborative and peer-supported learning environments into the
curriculum to be used in the learning and teaching process will enable students
to develop individual expertise that they may share with group members and
classmates and provide scaffolding (Chambers et al., 2007). In their studies,
Chai et al. (2013) suggested that the knowledge-building model could also be
applied to improve technology integration models, helping teachers develop
theories about ICT integration.
On the other hand, knowledge-building may also be used to train teachers
who are key to technology integration. It may be useful to focus on
knowledge-building while working with teachers on in-service trainings or
training the prospective teachers in order to provide them with learning
opportunities regarding technology integration (Chai and Tan, 2005; Cober,
Tan, Slotta, So, and Könings, 2015; Olofson, Swallow and Neumann, 2016).
Rather than trying to integrate the knowledge-building model into schools,
providing prospective teachers who lead the integration process with trainings
within the framework of knowledge-building will facilitate the targeted
integration. When prospective teachers start their professional life with this
awareness, they would promote this viewpoint in the school as well. Chai and
Tan (2005) examined the ideas of teachers who participated in the professional
development program on use of the knowledge-building model as an
innovative technology in the education and training process. Their main
objective was to develop a common understanding of ICT integration and
observe different ways of integration. As a result of their study, the teachers
tasked with solving a difficult problem such as integrating ICT into the
curriculum, pointed out that they had positive experiences in a learning
community supported by the knowledge-building model. However, they also
stressed that this approach would be more appropriate for high-skilled
students. This problem emerges as one of the barriers in technology
integration as technology continues to improve, and thus the emergence of
new tools (collaborative technologies) and concepts (collaborative projectbased learning and knowledge-building model) (Laferrière et al., 2013). The
necessity of training teachers with high academic ability to overcome these
barriers, which are led by inputs and outputs, is also striking. Therefore,
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applying the knowledge-building model to both training of prospective
teachers and in-service training programs may be recommended. This way, it
will be possible to increase quality and easily adapt to the development of
technology.
Despite the increasing use of education technologies in many schools, the
majority of teachers do not integrate computer technology into curricula
(Keengwe, Onchwari and Wachira, 2008). At this point, knowing technology
integration requirements of the teachers who play a key role in the integration
process is important in terms of changing their behavior in the classroom.
Once these requirements are defined, it may be possible for teachers to meet
new collaborative technologies and provide social support for each other
(Zhao, Pugh, Sheldon and Byers, 2002) so that they may support each other's
professional development (Donnelly and Boniface, 2013) and change their
beliefs about technology integration. Zhao et al. (2002) emphasized the
importance of providing collaborative, supportive or deterrent social support
in technology integration, in terms of the process of adoption of technology by
the community. Olofson et al. (2016) proposed an active process where the
knowledge required for teaching in a technology-rich learning environment is
constructed by the teacher. When teachers enter this knowledge-building
process, they bring together technological, pedagogical and content
knowledge and interact and share experiences with each other. Later, teachers
confirm this knowledge-building process with students and their surroundings,
and these interactions continue and mediate other constructs. The resulting
changes influence their understanding and beliefs about the field of
technology, pedagogy and content. Research suggests that teacher beliefs are
important indicators of technology use in the classroom (Becker and Ravitz,
2001; Ertmer, 2005; Teo, Chai, Hung, and Lee, 2008). According to Liu (2011),
technology integration includes perceptions and practices related to the use of
technology. Therefore, teachers' beliefs about technology integration may
affect teaching methods when using technology. In other words, teachers who
use technology during teaching try to practice based on their beliefs. For this
reason, teachers' beliefs also play an important role in a successful integration
process (Hermans, Tondeur, van Braak, and Valcke, 2008; Tondeur, van Keer,
van Braak, and Valcke, 2008).

2. KNOWLEDGE-BUILDING
Every passing year, not only the needs of technology integration on every
level of education but also expectations are increasing for students to be
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equipped with knowledge creation and building skills and become productive
individuals (Hong and Chiu, 2016; Chan and Chan, 2011; Scardamalia, 2002). In
parallel to the developments experienced in knowledge-based societies,
students also need to have the ability to face a variety of complex situations. In
line with this need, Knowledge-building has emerged in the 1980s (Scardamalia
and Bereiter 1994; Scardamalia, Bereiter, McLean, Swallow and Woodruff,
1989) and today, it has been integrated with many approaches such as
problem-based learning and technology-supported learning environments.
Knowledge-building emphasizes the importance of producing knowledge
jointly in a community and moving the limits of knowledge forward.
Knowledge-building involves a deep understanding that requires collaborative
interrogation on a particular subject, constant improvement of ideas,
establishment of dialogue and interactivity. In the knowledge-building process,
it is explained to the students what the community needs to do to improve
their ideas and create knowledge, and students take a major responsibility for
their own learning (Scardamalia, 2002; Scardamalia and Bereiter, 2006). Today,
with the development of internet technology, knowledge-building has been
put into practice in many educational contexts (Wu and Wang, 2012).

2.1. Basis of Knowledge-Building
Knowledge-building is based on the epistemology of Popper (1972) which
treats ideas that have properties, connections and potentials independent of
individual mental states as separate entities of their own (Bereiter, 2002;
Scardamalia, Bereiter and Lamon, 1994). Popper developed three world
epistemologies in order to demonstrate the nature of scientific knowledge. He
assumed three different forms of ontological truths to explain how the three
epistemic worlds are formed. Three epistemic worlds are: the physical world
(World 1), (2) the mental world (World 2), and (3) the world of objective ideas
(World 3). In summary, World 1 expresses natural or physical reality and can
exist on its own without human beings. World 2 is a subjective world that
includes the personal thoughts of a person and their perceptions and
interpretations of World 1. World 3 is made up of conceptual products such as
theories and ideas. World 3 consists of concrete reflections (books, articles,
libraries, etc.) of our ideas that are open to public, hence criticism. According
to Popper (1972), theories and ideas in World 3 are created first, then changed
and improved by the people involved in the interaction process. Such objective
information is open to anyone, it can be shared, compared, criticized and
improved. In other words, every piece of information created is open to
further scrutiny and improvement.
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Breiter (2002) indicates that World 1 and World 2, as Popper described,
are not sufficient for education. Because, according to the researcher, these
two worlds do not give enough freedom to education in order to progress in a
flexible and adaptable way. According to him, there is a physical world that is
still important and is not accessible as direct information and science is trying
to understand it. There is also the mental world, which is not directly
accessible but inevitably important in the roles of students and teachers.
However, according to Breiter (2002), there is no need for scientific
information to be further reduced to these two categories. Scientific
knowledge includes conceptual artifacts that stand in itself as a third world.
Popper (1972) stated that people's knowledge progresses through the
development of these three worlds. The unfavorable and compelling
consequences Popper encountered in his experimentations led him to the idea
of the development of knowledge: World 3 will affect and re-feed Earth 1, and
knowledge will necessarily increase. Similarly, according to Breiter (2002),
there is a process from physical configuration to knowledge-building.
Knowledge-building activities that focus on World 3 rather than World 2.
According to the researcher, learning is a World 2 activity, while knowledgebuilding is a World 3 activity.
It is suggested that theoretical perspective on the knowledge-building
process, which is said to be closely related to World 3, has undergone a
decades-long change through scientific studies on various topics such as
intentional learning (Bereiter and Scardamalia, 1989), knowledge-building
community (Scardamalia and Bereiter, 1994) and situated learning
(Scardamalia and Bereiter, 1996). However, it is stated that knowledge is
basically an artifact of a constructive process and consequence of knowledgebuilding is also a constructive process (Bereiter and Scardamalia, 1993).
Scardamalia and Bereiter (2003) pointed out that information structuring
is a clearly constructive process, but many things that take place under the
name of constructivism are not literally knowledge-building. To explain this,
they pointed out differences between the deep and surface approaches. In the
surface approach, it is stated that students should deal with completely
implicit duties and activities that have no certainty. In this process, it is stated
that students describe the tasks and activities they are dealing with but their
awareness of the basic principles necessary for advancing them is low. It is
suggested that this process involves repetition and memorization of
knowledge. In the deep approach, it is stated that students have awareness in
moving forward the limits of the knowledge in their communities. It is stated
that they have constructed their own tasks and activities with this awareness
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and determined their goals to guide them. It is suggested that the deep
learning approach adopts a constructivist approach (Tang, 1994).
It is emphasized that the process of knowledge-building aims to move the
limits of knowledge forward. It is believed that knowledge-building involves a
deep understanding which requires collaborative interrogation on a particular
subject, constant improvement of ideas, establishment of dialogue and
interactivity. It is stated that the teacher in this process is more of a guide than
an executive, allowing students to take a greater responsibility for their own
learning, including planning, execution and evaluation (Scardamalia, 2002).
Knowledge-building, as a constructive approach, is stated to have similar
characteristics with other constructivist approaches (problem-based learning,
project-based learning, learning through design, etc.), but there are significant
differences in the way they follow to achieve a goal. The most prominent of
these are focusing on developing their ideas, searching for solutions to
problems rather than answering questions, conceptual artifacts and developed
ideas being rather tools used to access knowledge (Scardamalia, 2002). It is
also stated that knowledge-building is not limited to education, but it applies
to all kinds of creative knowledge studies.

2.2. Knowledge-Building Process
The knowledge-building process is stated to be basically asocial and an
idea-centered process in which students interact with groups, share and
discuss their ideas (Hong and Sullivan, 2009; Scardamalia, 1999). The idea is,
the students are presenting their ideas individually during the knowledgebuilding process and they enhance the value of these ideas in a collaborative
environment where all members share their cognitive responsibilities
(Bereiter, 2002, Scardamalia and Bereiter, 1994). Knowledge-building does not
develop ”spontaneously" but it is a process that needs to be intentionally
developed through encouragement (Scardamalia et al., 1994). Accordingly, the
real aim in the knowledge-building process is to encourage students to read,
criticize and develop the contributions of all members of the discussion group
in a discussion environment rather than putting them into a group. There is
also the expectation that students will respond not only to their own group of
friends but also to all group members, even all groups, considering that they
will contribute to the discussion (Law, Yuen, Wong and Leng, 2011).
According to these statements, the knowledge-building process may seem
abstract because of such aspects, but it is a process in which children of the
school age, even younger ones, enjoy studying by reflecting their ideas. This is
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because, reportedly, their ideas are as real as physical objects to themselves,
and seeing their individual ideas take on new forms may attract their interest
and encourage others to participate in this process. In the knowledge-building
process, it is aimed to reveal important ideas. Moreover, ensuring the most
intensive practice possible in order to create and develop cognitive artifacts is
seen as one of the important objectives in this process (Bereiter and
Scardamalia, 2003).

2.3. Collaborative Knowledge-Building Model and KnowledgeBuilding Community
One of the approaches to explain creation and development of new
knowledge through construction is the collaborative knowledge-building
model that sees knowledge-building as a pedagogical model (Scardamalia and
Bereiter, 1994). In this approach, it is suggested that schools should be
functionalized in a collaborative knowledge-building process as KnowledgeBuilding Community (KBC) (Scardamalia and Bereiter, 1994; Scardamalia and
Bereiter, 1996). In KBC, it is emphasized that students feel a need to learn to
improve themselves (Bereiter, 2002) and they make progress not only in the
development of individual knowledge but also in development of collective
knowledge by inquiring ideas (Scardamalia and Bereiter, 2003).
According to researchers, in KBC, participants are encouraged to produce
knowledge artifacts by focusing on creating knowledge rather than talking
about knowledge. These knowledge artifacts later become subjected to review
by the community for further development. It is criticized by the students who
are members of the community, and shared on knowledge-building
environments, being developed by adding notes (online message, etc.). The
community then undertakes the responsibility to develop knowledge artifacts
through multiple sources and discuss the shared ideas (Scardamalia, 2002).
According to Bereiter (2002), participants who are encouraged to participate in
the knowledge-building community are at the same time engaged in creative
and constructive studies. In this community, the efforts of the whole group are
distributed among the members, rather than focusing on the leader.
Participants in this community add knowledge, detail, analyze, and assume a
collaborative cognitive responsibility to know and improve not only their own
responsibilities but also the responsibilities of other members. Based on this,
Bereiter and Scardamalia (2003) named this process in which collaborative
cognitive responsibility is emphasized in the process of knowledge progress
between learning communities, as "knowledge-building". The goal here is to
ensure the continuity of developing ideas.
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2.4. Knowledge-Building Principles
Scardamalia (2002) proposed 12 socio-cognitive and technological
knowledge-building principles to facilitate the development of KBC and to
move the ideas into the center of class life. At the end of the knowledgebuilding process that seems abstract and complex, it is expected that collective
knowledge will be constructed and these principles should be taken as
guidelines in order to be able to construct this process correctly. With
knowledge-building principles, it is aimed to help teachers examine their
students' knowledge-building processes and support them in organizing their
class studies (Chan and Chan, 20011). The 12 knowledge-building principles
proposed by Scardamalia (2002) and considered as key words of knowledgebuilding are as follows:
(1) Real ideas, authentic problems,
(2) Improvable ideas,
(3) Idea diversity
(4) Rise above
(5) Epistemic agency
(6) Community knowledge, collective responsibility
(7) Democratizing knowledge
(8) Symmetric knowledge advancement
(9) Pervasive knowledge-building
(10) Constructive use of authoritative sources
(11) Knowledge-building discourse
(12) Embedded and transformative assessment
According to these principles; if students are able to;
 enhance the limits of their own knowledge and knowledge of the
community that they are a member of;
 continue to constantly work on and question the ideas and problems
posed;
 collect different perspectives on knowledge through joint efforts and
help other community members understand this process better and
more profoundly;
 monitor and control how and what they and others understand, and
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 incorporate different sources of knowledge and contradictory or
contradicting knowledge pieces in these sources to support or question
ideas

it is stated that knowledge-building is realized in the related environment
(Scardamalia, 2002; Lee, Chan and van Aalst, 2006).
Scardamalia (2002) indicated that these 12 knowledge-building principles
that he suggested to facilitate development of knowledge-building
communities and behave as a system, are interdependent, so that application
of one will entail application of another. Scardamalia (2002) stated that these
12 principles are listed by Bereiter (2002) in order to support the idea that
knowledge-building is a constructivist approach, but it also has different
aspects. Thus, it is aimed to explain what is different about the knowledgebuilding process and environments. Scardamalia (2002) stated that these
intertwined principles constitute a coherent system and each provides an
objective perspective to study the knowledge-building process. According to
him, these principles describe collaboration as a concept that goes beyond the
division of labor. In this process, students undertake collaborative cognitive
responsibility.

2.5. Scaffolding and Scaffolds (Sentence Openers and Role
Assignment)
In online collaborative knowledge-building environments, it is emphasized
that scaffolds are one of the different support methods that students need to
create and discuss their ideas (Avcı Yücel and Usluel, 2016; Law et al. 2011;
Scardamalia and Bereiter, 1994; Woo and Reeves, 2007). Scardamalia,
Bransford, Kozma, and Quellmalz (2012) pointed out that scaffolds support
21st century skills to help students communicate their ideas more easily to
community members in a knowledge sharing community. Scaffolds support
students' high-level knowledge-building studies and taking collaborative
cognitive responsibility in this process. This way, students reflect their sociocognitive (Scardamalia, 2002) and socio-metacognitive (Law, 2005)
responsibilities and work as a scientific group. With scaffolds, students reveal
improvable ideas, provide diversity of ideas, organize similar ideas, act using
different ideas, and enable knowledge progression in their own learning
processes. In this process, by using scaffolds, they allow themselves and other
group members to advance. According to Chan and Chan (2011), scaffolds help
students frame their own ideas. They also help students focus on specific
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aspects of the knowledge-building process and scaffold others with their own
ideas when exchanging information (Scardamalia, 2004).
The "scaffolding" process, which is the process of directing students to
new topics to learn based on their previous knowledge, comes from the socioconstructivist model of learning by Vygotsky (1978). According to the zone of
proximal development of Vygotsky, a “scaffold" needs to provide enough
knowledge for students to clarify and organize their ideas on their own.
According to Schunk (2009), Vygotsky (1978) used the analogy of scaffold used
in construction projects in the educational context. It is indicated that this
concept has basic functions such as providing support, acting as a tool,
expanding the learning area of the student and using it optionally only when
there is a need. Schunk (2009) states that a scaffold is a concept in which a
teacher first models a skill, provides support, and gradually reduces help as
pupils develop their skills. The researcher says that this concept allows
students to perform tasks that may be more than they can do without the help
and guidance of their teachers.

2.5.1. Sentence Openers / Thinking Types
One of the scaffolds used to support discussion in online collaborative
learning environments in the knowledge-building process is "sentence
openers". Sentence openers are predefined ways of starting a contribution,
usually followed by additional text to complement the student's idea. It is
assumed that using sentence openers improves the quality of the dialogue,
thus facilitating learning output (Lazonder, Wilhelm and Ootes, 2003). Baker
and Lund (1997) found that using a set of communicative action buttons
consisting of sentence openers and short sentences at the interface promotes
task-oriented and reflective interaction among students. Ak (2016) stated that
using scaffolds in problem-based online asynchronous discussion improves
students’ task orientation and leads them to engage in more learning activities
related to the task. She also stated that using sentence openers and message
labels offers an effective strategy to promote more detailed and higher
cognitive discourse. Scheuer, McLaren, Weinberger, and Niebuhr (2013)
determined that sentence openers encourage high-quality discussion moves.
They noted in their study that student discussions included a greater number
of detailed moves and students assessed their learning process more
positively. It is also possible to come across studies that have different
outcomes for sentence openers. For example, in their study on the
effectiveness of sentence openers on encouragement of online peer
communication, Lazonder et al. (2003) concluded that students hardly used

518

Various Aspects of ICT Integration in Education

sentence openers and they were suspicious of their usefulness. Regardless the
results are positive or negative, it is seen that sentence openers that are
subject to studies are an important part of the collaborative knowledgebuilding process. As a matter of fact, according to Kligyte (2001), the basic
function of labeling notes with thinking types is very important in
understanding the learning process. The desire to define a thinking type leads
the student's idea to a meta-level: the student not only thinks about the
content of the note he/she writes, but also evaluates the whole learning
process by defining the stages in the thinking process.

Knowledge-Building Environments
It is possible to come across various online learning environments related
to knowledge-building. With these online learning environments, events
realized during the knowledge-building process are recorded and awareness of
the student is raised about the thinking process and his/her becoming a person
who can distinguish the relevant from the irrelevant and who can focus on
what needs to be improved (Scardamalia and Bereiter, 2003). Among these
environments are Wiki-Wikipedia, Discussion Forums, Synergeia, Knowledge
Forum (Scardamalia, 2004), FLE-Future Learning Environment (Muukkonen,
Hakkarainen and Lakkala, 1999) that offer opportunities for online knowledge
sharing (Chen, Chen and Kinshuk, 2009; Eid and Al-Jabri, 2016; Ergun and Avci
Yucel, 2015), or online collaborative knowledge-building. Some of them
included sentence openers/thinking types that are the scaffolds to support the
online collaborative knowledge-building process. The most commonly used
online collaborative knowledge-building environments in the literature are
briefly described below.
Knowledge Forum is a network-based online collaborative learning
environment that organizes knowledge communities, enables creation of new
ideas, where students create notes that may be used by all participants in the
community (Scardamalia, 2002; http://www.ikit.org). Knowledge Forum’s
philosophy is based on creation, restructuring and sharing of knowledge in
collaborative learning environments. In this environment, users take on their
own and other users' learning responsibilities (Bereiter and Scardamalia, 2003;
Scardamalia, 2004). Knowledge Forum, developed for knowledge-building, also
supports individual learning. Instead of consuming the knowledge, Knowledge
Forum, which is stated to be based on producing, provides a structure suitable
for individual and collaborative inquiry. Knowledge Forum has "theory
building" and "opinion" scaffolds.
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Theory building
 My Theory
 I need to understand
 This theory cannot explain
 A better theory
 New information
 Putting our knowledge together
Students intend to support theoretical structures by associating these
sentence openers and their opinions with the literature. What they really put
forward is not a theory which they oppose and to which they offer a better
alternative, but their opinions that they support with theoretical structure. A
student may run an inquiry on the database to create or learn new theories
and new knowledge with theory-building sentence openers, and thus
contribute to peers by focusing on constructing their views.
Opinion
 My opinion
 Elaboration
 Example
 Evidence
 Reason
 Conclusion
 Different opinion
Students share their individual expressions that are their own artifacts
with their sentence openers. "My opinion" scaffold has been used by the
students to express their ideas, what they think about the topic, other than the
literature or a theoretical structure. They have used "elaboration, example,
and evidence" scaffolds to elaborate their friends' ideas, or offer an example or
proof from their own lives and environment to these ideas. They also used the
"reason and conclusion" scaffolds to offer reasons for their own ideas or the
ideas of their friends and draw the conclusions from these ideas. They used the
"different opinion" scaffold when not agreeing with the ideas of their friends
and criticizing these ideas.
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Future Learning Environment is a web-based learning environment
designed for computer-assisted collaborative learning (Muukkonen et al.,
1999). It is an asynchronous environment and it is designed to create groupcentered studies that focus on creating and developing knowledge (e.g.
knowledge artefacts) to support the collaborative learning process. According
to Muukkonen et al. (1999), by performing a progressive inquiry, students gain
a deeper understanding working in a process where they produce their own
problems, create hypotheses, and collaboratively explore their explanatory
scientific knowledge.
Future Learning Environment provides various modules to support the
collaborative progressive inquiry process, such as the WebTop module and the
Knowledge-Building module (Chen, 2006). WebTop is a module that helps
teachers and students store and share resources such as documents and links.
The Knowledge-Building module is intended as a scaffolding module for
progressive inquiry where students place their messages in the collaborative
workspace according to predefined thinking types. These thinking types are:
 My Study Problem
 My Own Explanation
 Scientific Explanation
 Comment
 Evaluation of the Process
 Summary

2.5.2. Role Assignment
Another scaffold used in online collaborative learning environments is role
assignment. Cesareni, Cacciamani and Fujita (2016) stated that building bridges
between role-assignment and knowledge-building may contribute to online
collaborative learning environments if we see them as a way to support
development of cognitive responsibilities. Role assignment maybe defined as
one of the scaffolds that will encourage group members to adopt the
knowledge-building process by encouraging them to play several written roles
in an online discussion environment. According to De Wever, Van Keer,
Schellens and Valcke (2010), roles can be considered as a specific type of script
used to construct and develop collaborative discourse.
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Encouraging students to read and write online for knowledge-building
activities is an enormous challenge in online or blended learning environments.
It is stated that in online discussion environments where the instructor does
not lead significantly, there is low participation and that continuity is not
ensured (Hewitt and Scardamalia 1998; Scardamalia 2002). A well-designed
discussion environment will be ineffective if students do not play an active role
in the knowledge-building process and undertake this responsibility (Cesareni
et al., 2016). In order for students to undertake this responsibility, it can be
turned into a process where students are divided into small discussion groups
and organized so as to take on specific roles in these groups and enable
knowledge-building. From knowledge-building point of view, roles can be
defined as certain types of activities carried out in a discussion process that is
expected to support conversational functions or productive interaction (Wise,
Saghafian and Padmanabhan, 2012). According to the researchers, the
following are done in conversational functions that frequently take place in the
roles given to the students in the online discussion: motivating others to
contribute; directing the discussion; providing new ideas; using theory to
reinforce the basis of discussion; bringing in relevant external sources; replying
to previous comments; summarizing the existing contributions.
Roles can be defined as conversational functions that create positive
interdependence among participants who have a common goal of promoting
community knowledge (Cesareni et al., 2016). Students share their views in an
online discussion environment so that the risk of avoiding taking role is
eliminated by focusing on tasks and activities. From this point of view, the
roles become scaffolds in which students can continue collaborative
interactions for knowledge-building.
The roles assigned in the knowledge-building process in various recent
studies in the literature are listed below:
 Starter, summariser, moderator, theoretician, and source searcher (De
Wever et al., 2010).
 Social tutor, synthesizer, concept mapper, skeptic (Cesareni et al.,
2016).
 Starter, supporter, arguer, challenger, questioner, timer (Gu, Wang, and
Mason, 2017).
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3. CONCLUSION
In integration projects and studies, the success of the student in learning,
communication and life skills, briefly the importance of his/her production is
emphasized (Dias and Atkinson, 2001; Usluel, 2016). Likewise, it is aimed to
strengthen the learning of the student in the knowledge-building process. The
main purpose in both technology integration and knowledge-building is to
contribute to the learning of the student. Technology is an important tool in
increasing productivity and efficiency in educational activities because it
affects the quality of education. Today, with the use of new concepts such as
collaborative new technologies and knowledge-building models in education
and training, an interaction has begun between the knowledge provider and
the receiver during the knowledge sharing process. Thus, it is possible to see
the transition from the passive student status to the active, productive student
status. The knowledge-building model provides high level support and
responsibility to students for developing their own questions, exchanging ideas
with their peers or criticizing them and even assessing their own progress. This
sharing of responsibility among students also encourages knowledge-building
(Wheeler, Yeomans and Wheeler, 2008). This leads to development of a
technology-supported learning environment in which new ideas are added
constantly, materials and arguments are developed, reviewed and synthesized
and where scaffolding is provided to students and productive discussions are
guided. Thus, a concrete step is taken in the process of effective technology
integration. The knowledge-building model can also be used to train teachers
who play an important role in technology integration. As a result, the needs of
teachers in a community may be determined and their beliefs may be changed.
It will be easier for teachers trained with the knowledge-building model to
integrate this approach into their courses and therefore guide their students.
Operational steps will be taken in the process of technology integration, which
is complex and multi-dimensional in nature, where input and output influence
each other greatly. In this respect, the knowledge-building model may be seen
as a promising approach to overcome the barriers in the process of technology
integration.
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Teknoloji Entegrasyon Süreci İçin Bir Öneri: Bilgi
Yapılandırma Modeli
Ümmühan AVCI*
ÖZET: Bu bölümde teknoloji entegrasyonu ve bilgi yapılandırma bir arada
ele alınarak, teknoloji entegrasyonunda yaşanan engellere bilgi yapılandırma
modeli açısından bakılmış ve bilgi yapılandırmanın hem öğrencilerin öğrenme
sürecindeki hem de öğretmenlerin yetiştirilme sürecindeki önemine
değinilmiştir. Teknoloji entegrasyonundaki tanımlara bakıldığında entegrasyon
sürecinin bilgi yapılandırma yanına ağırlık verildiği görülmektedir. Bilgi
yapılandırma ve teknoloji entegrasyonundaki ortak noktanın öğrenci
öğrenmesine katkı sağlamak ve öğrencinin üreticiliğini artırmak olduğu dikkati
çekmektedir. Bilgi yapılandırma modeli öğrencilere kendi sorularını
geliştirmeleri, akranlarıyla fikir alışverişinde bulunmaları ve kendi ilerlemelerini
değerlendirmeleri için yüksek seviyede destek ve sorumluluk sağlar. Bilgi
yapılandırma gerçek yaşam problemleri üzerinde işbirlikli sorgulamayı, sürekli
görüşleri iyileştirmeyi ve etkileşim sağlamayı gerektiren derin bir anlayış
içermektedir. Bu süreçte temel amaç öğrencilere yol göstericiler yardımıyla
destek olarak bilginin sınırlarını ileriye taşımaktır. Bilgi yapılandırma modeli ile
öğretim programlarının iyileştirilmesi, işbirlikli teknolojileri kullanarak
öğrenmenin güçlendirilmesi, böylece eğitim ve teknoloji ikilisinin öğrencilerin
üretici olabilecekleri bir boyuta çekilmesi mümkün olabilecektir. Bilgi
yapılandırma modeli, teknoloji entegrasyonu sürecindeki boşlukların
doldurulması için umut vadeden bir yaklaşım olarak görülebilir.
Anahtar sözcükler: bilgi yapılandırma, yol göstericiler, bilgi paylaşma,
teknoloji entegrasyonu, BİT
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1. GİRİŞ
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) öğrenme öğretme süreçlerine
entegrasyonunun çok boyutluluğu ve bakış açılarının farklılığı tanımlarda da
çeşitliliği beraberinde getirmiştir. Farklı boyutları öne çıkaran tanımlamalar
içinde entegrasyon sürecinin bilgi yapılandırma yanına ağırlık veren tanımlar
dikkati çekmektedir. Belland (2009) teknoloji entegrasyonunu, öğrencilerin bir
problemin çözümü için bilgiyi araştırıp analiz etmek gibi bilgi yapılandırma
süreçlerine yardımcı olmak üzere teknolojinin benimsenmesine neden olan
sürdürülebilir ve kalıcı değişim olarak tanımlamaktadır. Bir başka ifadeyle
teknoloji entegrasyonu öğrencilerin bilgi yapılandırmalarına yardımcı olmak
üzere teknolojinin benimsenmesi olarak ele alınmaktadır. Richards (2006)
teknolojinin sosyal etkileşimi beraberinde getirerek işbirliğine dayalı
etkileşimler ve yansımaya dayalı öğrenmeler için önemli bir unsur olan
öğrenme topluluklarının gelişimini güçlendirmede BİT kullanımının önemini
vurgulamaktadır.
Bilgi yapılandırma sürecinde, öğrencilerin gerçek yaşam problemleri
üzerinde topluluk halinde işbirlikli çalışmalarını sağlamak, bunun için başarılı bir
çevrimiçi öğrenme ortamı yapılandırmak, yol göstericileri kullanarak öğrencileri
aktif kılmak ve öğrenmelerine katkı sağlamak temel amaçlar arasındadır. Çok
boyutlu ve dinamik bir süreç olan teknoloji entegrasyonundaki temel amacın,
BİT’in derslerde bir şekilde kullanımının ötesinde, öğrenci öğrenmesine katkı
sağlamak, güçlü kılmak, zenginleştirmek ve kalıcılığı sağlamak olduğu (Usluel ve
Yıldız, 2012) düşünüldüğünde bilgi yapılandırma yaklaşımının entegrasyon
süreci için somut bir zemin oluşturabileceği öne sürülebilir. Nitekim bu düşünce
alanyazında bilgi yapılandırma yaklaşımını temel almanın başarılı bir öğretim
programı oluşturulması, öğretmenlerin entegrasyon sürecinde kendilerini ve
inançlarını geliştirmeleri, öğrencilerin topluluk halinde çalışarak üretici
olabilecekleri bir öğrenme ortamının oluşması üzerinde etkili olacağı
belirtilerek desteklenmektedir (Chai, Koh ve Tsai, 2013; Chambers, Carbonaro,
Rex ve Grove, 2007; Laferrière, Hamel ve Searson, 2013; Liu, 2011). Bu
doğrultuda hem teknoloji entegrasyonu tanımları hem de “öğrenmenin
güçlendirilmesi sürecinde eğitim ve teknoloji ikilisinin öğrencilerin üretici
olabilecekleri bir boyuta çekilmesi gerektiği” önerisi (Usluel, Özmen ve Çelen,
2015) dikkate alındığında teknoloji entegrasyonunun bilgi yapılandırma
süreciyle örtüştüğü dikkati çekmektedir. Nitekim bilgi yapılandırma sürecinde
de öğrencileri bilgi topluluğunun aktif çalışanı yapmak böylece bilgiyi üretmek
ve bilginin sınırlarını ileriye taşımak amaçlanmaktadır.
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Alanyazında teknoloji entegrasyonu sürecindeki engeller dile
getirilmektedir (Bingimlas, 2009; Ertmer, 2005; McKnight, O'Malley, Ruzic,
Horsley, Franey ve Bassett, 2016; Sadaf, Newby ve Ertmer, 2016 ). Hew ve
Brush (2007) 1995 ve 2006 yılları arasındaki deneysel çalışmaları incelemiş ve
123 engeli 6 temel kategoride sınıflandırmıştır: kaynaklar, bilgi ve beceriler,
kurum, tutum ve inançlar, değerlendirme ve uyma kültürü. Bromme, Hesse ve
Spada (2005) engelleri 'doğal güçlükler' olarak adlandırmakta ve hedefe
ulaşmak için aşılması gereken zorluklar olarak görmektedir. Teknoloji
entegrasyonundaki engellerin önüne geçmek için kullanılan yaklaşımlardan
birisi de bilgi yapılandırma yaklaşımı ile işbirlikli teknolojilerin kullanımıdır
(Laferrière ve diğerleri, 2013). Bilgi yapılandırma yaklaşımı ile öğretmenler,
BİT’in ders sürecine doğru entegre edilmesiyle birlikte öğrencilerin pasif olarak
öğretmenin cevaplarını beklemek yerine aktif olarak kendi cevaplarını
aramalarına imkan tanıyan yolları tanımlayabilirler. Kendi öğrenmelerini
oluşturmanın öğrencilerin eleştirel düşünme ve soru sorma becerilerini
geliştirmelerine yardımcı olduğunu görebilirler. İşbirlikli bilgi yapılandırma
yaklaşımının bir sonucu olarak, öğrenciler, bilgi arayışları doğrultusunda pasif
öğrencilerden aktif öğrencilere dönüşebilirler. Öğrenciler, teknolojiyi
kullanarak bilgi yapılandırma sürecini desteklemek için aktif olarak kendi
bilgilerini bulabilirler ve sonra sınıfın duvarlarının ötesine geçerek daha büyük
bir toplulukla bu bilgilerini paylaşılabilirler (McKnight ve diğerleri, 2016).
Öğrenciler öğrenme topluluklarına aktif katılım sürecinde bilgi yapılandırmanın
vazgeçilmez parçası olan yol göstericilerden yararlanabilirler. Yol göstericiler
çevrimiçi işbirlikli bilgi yapılandırma ortamlarında öğrencilerin kendi görüşlerini
oluşturup tartışabilmeleri için ihtiyaç duydukları farklı destekleme
yöntemlerinden biridir. Yol göstericiler ile öğrenciler üst düzey bilgi
yapılandırabilir, işbirlikli bilişsel sorumluluk alabilir ve kendi öğrenme
süreçlerinde bilginin ilerleyişini gerçekleştirebilirler. Öğretmenler bilgi
yapılandırma sürecindeki yol gösterme yaklaşımını benimseyerek öğrencilerinin
düşünme becerilerini geliştirmek için uygun BİT’i seçerek derslerinde
kullanabilirler. Böylece öğrencilerin bilgi yapılandırmalarına, dolayısıyla
öğrenmelerine yardımcı olabilir ve sürecin kalıcılığını, sürdürülebilirliğini
sağlayabilirler.
Teknoloji entegrasyonu sürecinde öğretim programlarının geliştirilmesinde
de bilgi yapılandırmanın önemine değinildiği görülmektedir. Teknolojinin
eğitim alanında kullanımı ile ilgili beklentilerin karşılanamaması sonucu, bunun
nedenleri ile ilgili çalışmaları ve süreci açıklamaya yönelik araştırmaları
beraberinde getirmiştir (Usluel, 2016). Böylece Teknolojik Pedagojik İçerik
Bilgisi (Mishra ve Koehler, 2006), Teknoloji Entegrasyonunu Planlama Modeli
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(Roblyer, 2006), Teknoloji Entegrasyon Düzeyleri Modeli (Wang ve Woo, 2007)
ve 5 N 1 K Modeli (Haşlaman, Mumcu ve Usluel, 2008) gibi farklı entegrasyon
modelleri ortaya çıkmıştır. Bu entegrasyon modelleri öğretim programlarının
tasarlanmasına yol göstermektedir. Çoğu başarısız öğretim programı,
çoğunlukla öğrenme ve bilgi yapılandırmanın temel ilkelerini ortaya koyan
temel bir çerçevenin olmaması nedeniyle birbirinden farklı öğe kümelerini
toplamayı denemektedir.
Öğretim programı tasarımına rehberlik edecek bir çerçeve olması
önemlidir. İşbirliğine dayalı ve akran destekli tasarlanan öğrenme ortamlarının
öğrenme ve öğretme sürecinde kullanılmak üzere öğretim programına entegre
edilmesi, öğrencilere, grup üyeleri ve sınıf arkadaşları ile paylaşabilecekleri
bireysel uzmanlık alanı geliştirmelerine ve bir destek ortamı sağlamalarına
olanak tanıyacaktır (Chambers ve diğerleri, 2007). Chai ve diğerleri (2013)
çalışmalarında bilgi yapılandırma modelinin öğretmenlerin BİT entegrasyonu ile
ilgili kuramlar geliştirmelerine yardım ederek, teknoloji entegrasyonu
modellerini geliştirmek için de uygulanabileceğini önermişlerdir.
Diğer yandan bilgi yapılandırma teknoloji entegrasyonunda anahtar
konumunda olan öğretmenlerin yetiştirilmesinde de kullanılabilir.
Öğretmenlere teknoloji entegrasyonu ile ilgili öğrenme fırsatları sunmak adına
hizmet-içi eğitimlerde öğretmenlerle birlikte çalışırken ya da öğretmen
adaylarını yetiştirirken bilgi yapılandırmaya odaklanmak yararlı olabilir (Chai ve
Tan, 2005; Cober, Tan, Slotta, So, ve Könings, 2015; Olofson, Swallow ve
Neumann, 2016). Okullara bilgi yapılandırma modelini entegre etmeye
çalışmanın ötesinde, bu entegrasyon sürecinde başı çeken öğretmen
adaylarının eğitimlerini bilgi yapılandırma modeli çerçevesinde alması
hedeflenen bütünleşmeyi kolaylaştıracaktır. Öğretmen adayları meslek
yaşamlarına bu bilinçle başladıklarında birçok okula da bu bakış açısını yaymış
olacaklardır.
Chai ve Tan (2005) mesleki gelişim programına katılan
öğretmenlerin eğitim ve öğretim sürecinde yenilikçi bir teknoloji olarak bilgi
yapılandırma modelinin kullanımına ilişkin görüşlerini incelemişlerdir. Temel
amaçları BİT entegrasyonu ile ilgili ortak bir anlayış geliştirmek ve farklı
entegrasyon yollarını gözlemlemektir. Araştırmacılar BİT’in öğretim programına
entegre edilmesi gibi tanımlanması zor bir problemi çözmekle görevli olan
öğretmenlerin, bilgi yapılandırma modeli ile desteklenen bir öğrenme
topluluğundaki deneyimlerinin olumlu olduğunu belirtmişlerdir. Ancak bu
yaklaşımın yüksek yetenekli öğrenciler için daha uygun olacağına ilişkin
görüşleri de vurgulamışlardır. Bu problem teknolojinin durmadan gelişmesi,
dolayısıyla yeni araçların (işbirlikçi teknolojiler) ve kavramların (işbirliğine dayalı
proje tabanlı öğrenme ve bilgi-yapılandırma modeli) ortaya çıkmasıyla teknoloji
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entegrasyonundaki engellerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Laferrière ve
diğerleri, 2013). Girdilerin ve çıktıların birbirine yön verdiği bu engellerin
aşılması için yüksek akademik yeteneğe sahip öğretmenlerin yetişmesi
gerekliliği de göze çarpmaktadır. Bu nedenle hem öğretmen adaylarının
eğitimine hem de hizmet-içi eğitimlere bilgi yapılandırma modelinin
uygulanması önerilebilir. Böylece niteliği artırmak ve teknolojinin gelişimine
kolay uyum sağlayabilmek mümkün olacaktır.
Birçok okulda öğretim teknolojisinin artan kullanımına rağmen,
öğretmenlerin çoğunluğu bilgisayar teknolojisini öğretim programlarına
entegre etmemektedirler (Keengwe, Onchwari ve Wachira, 2008). Bu noktada
entegrasyon sürecinde önemli rol oynayan öğretmenlerin teknoloji
entegrasyonu konusundaki gereksinimlerini bilmek, sınıf içindeki davranışlarını
değiştirmek açısından önemlidir. Bu gereksinimler tanımlandığında, hem
öğretmenlerin işbirlikli yeni teknolojilerle tanışmaları, hem birbirlerine sosyal
destek sunmaları (Zhao, Pugh, Sheldon ve Byers, 2002) böylece birbirlerinin
mesleki gelişimlerine destek olmaları (Donnelly ve Boniface, 2013) hem de
teknoloji entegrasyonu konusunda inançlarını değiştirmeleri mümkün olabilir.
Zhao ve diğerleri (2002) teknoloji entegrasyonunda sosyal desteğin, topluluğun
işbirlikçi, destekleyici veya caydırıcı olmasının teknolojinin benimsenme
sürecinde etkili olduğunu düşüncesiyle, önemini vurgulamıştır. Olofson ve
diğerleri (2016) teknoloji bakımından zengin bir öğrenme ortamında öğretim
için gerekli bilginin öğretmen tarafından yapılandırıldığı aktif bir süreç
önermişlerdir. Öğretmenler bu bilgi yapılandırma sürecine girdiklerinde
teknolojik, pedagojik ve içerik bilgilerini bir araya getirip birbirleriyle etkileşime
girerler ve birbirleriyle deneyimlerini paylaşırlar. Daha sonra öğretmenler, bu
bilgi yapılandırma sürecini öğrencileri ve çevreleri ile birlikte onaylarlar ve bu
etkileşimler devam ederek, diğer yapılandırmalara aracılık eder. Ortaya çıkan
değişiklikler, teknoloji, pedagoji ve içerik alanı hakkındaki anlayışlarını ve
inançlarını etkiler. Araştırmalar, öğretmen inançlarının sınıfta teknoloji
kullanımının önemli bir göstergesi olduğunu belirtmektedir (Becker ve Ravitz,
2001; Ertmer, 2005; Teo, Chai, Hung, ve Lee, 2008). Liu (2011)’e göre teknoloji
entegrasyonu, teknoloji kullanımı ile ilgili algı ve uygulamaları içerir. Bu
nedenle teknoloji entegrasyonu ile ilgili öğretmenin inançları teknoloji
kullanırken öğretme yöntemlerini etkileyebilir. Başka bir deyişle, öğretim
süresince teknoloji kullanan öğretmenler inançlarına dayanarak pratik
yapmaya çalışırlar. Bu nedenle başarılı bir entegrasyon sürecinde
öğretmenlerin inançları da önemli bir rol oynamaktadır (Hermans, Tondeur,
vanBraak, ve Valcke, 2008; Tondeur, vanKeer, vanBraak, ve Valcke, 2008).
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2. BİLGİ YAPILANDIRMA
Geçen her yıl eğitimin her kademesinde teknoloji entegrasyonundaki
gereksinimlerle birlikte, öğrencilerin bilgi yaratma ve yapılandırma becerileriyle
donatılması ve üretken bir birey haline getirilmesi yönündeki beklentiler de
artmaktadır (Hong ve Chiu, 2016; Chan ve Chan, 2011; Scardamalia, 2002). Bilgi
temelli toplumlarda yaşanan gelişmelere paralel olarak öğrencilerin de çeşitli
karmaşık durumlarla yüzleşebilecek yeteneklere sahip olması gerekmektedir.
Bu ihtiyaç doğrultusunda 1980’li yıllarda Bilgi Yapılandırma ortaya çıkmış
(Scardamalia ve Bereiter 1994; Scardamalia, Bereiter, McLean, Swallow ve
Woodruff, 1989) ve günümüzde problem temelli öğrenme gibi birçok
yaklaşımla ve teknoloji destekli öğrenme ortamlarıyla bütünleştirilmiştir. Bilgi
yapılandırma ile bir toplulukta ortak bir şekilde bilgi üretmenin ve bilginin
sınırlarını ileriye taşımanın önemi vurgulanmaktadır. Bilgi yapılandırma belirli
bir konuda işbirlikli sorgulamayı, sürekli görüşleri iyileştirmeyi, diyalog kurmayı
ve etkileşim sağlamayı gerektiren derin bir anlayış içermektedir. Bilgi
yapılandırma sürecinde öğrencilere topluluğunun görüşleri iyileştirmek ve bilgi
yaratmak için ne yapması gerektiği açıklanmakta ve öğrenciler kendi
öğrenmeleri için büyük ölçüde sorumluluk almaktadırlar (Scardamalia, 2002;
Scardamalia ve Bereiter, 2006). Günümüzde internet teknolojisinin
gelişmesiyle birlikte bilgi yapılandırma birçok eğitsel bağlamda uygulamaya
konmuştur (Wu ve Wang, 2012).

2.1. Bilgi Yapılandırmanın Temeli
Bilgi yapılandırma, bireylerin zihinsel durumlarından bağımsız olarak
özelliklere, bağlantılara ve potansiyellere sahip olabilen görüşleri kendi başına
bir varlık olarak ele alan Popper (1972)’ın epistemolojisine dayanmaktadır
(Bereiter, 2002; Scardamalia, Bereiter ve Lamon, 1994). Popper bilimsel
bilginin niteliğini ortaya koymak amacıyla üç dünya epistemolojisini
geliştirmiştir. Popper, üç epistemik dünyanın nasıl oluştuğunu açıklamak için üç
farklı ontolojik gerçek formunu varsaymıştır. Üç epistemik dünyalar şunlardır:
fiziksel dünya (Dünya 1), zihinsel dünya (Dünya 2) ve nesnel fikirlerin dünyası
(Dünya 3). Özetle, Dünya 1, doğal veya fiziksel gerçekliği ifade eder ve kendi
başına insan varlığı olmadan var olabilir. Dünya 2, bir kişinin kişisel düşünceleri
ile Dünya 1 hakkındaki algılamaları ve yorumlarını içeren özel bir dünyadır.
Dünya 3 ise teori ve fikirler gibi kavramsal ürünlerden oluşmaktadır. Dünya 3,
topluma dolayısıyla eleştiriye açık olan görüşlerimizin somut yansımalarından
(kitaplar, makaleler, kütüphaneler vb.) oluşur. Popper (1972)’a göre Dünya
3’teki teoriler ve görüşler öncelikle yaratılır, daha sonra etkileşim sürecinde yer
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alan insanlar tarafından değiştirilir ve geliştirilir. Nesnel olan bu bilgiler herkese
açıktır, paylaşılabilir, karşılaştırılabilir, eleştirilebilir ve geliştirilebilir. Bir başka
deyişle, yaratılan her bilgi daha detaylı incelenmeye ve geliştirilmeye açıktır.
Breiter (2002) Popper’ın belirttiği Dünya 1 ve Dünya 2 görüşünün eğitim
için yeterli olmadığını belirtir. Çünkü araştırmacıya göre bu iki dünya esnek ve
uyarlanabilir bir şekilde ilerlemek için eğitime yeterince özgürlük
tanımamaktadır. O’na göre önemli olmaya devam eden, doğrudan bilgi olarak
erişilemeyen ve bilimin anlamaya çalıştığı fiziksel bir dünya gerçeği vardır.
Ayrıca yine doğrudan ulaşılamayan ancak öğrencilerin ve öğretmenlerin
rollerinde kaçınılamaz derecede önemli olan zihinsel dünya da vardır. Ancak
Breiter (2002)’e göre bilimsel bilginin daha fazla bu iki kategoriye
indirgenmesine gerek yoktur. Bilimsel bilgi üçüncü bir dünya olarak kendi
içinde ayakta duran kavramsal ürünler içerir.
Popper (1972) insanların bilgisinin bu üç dünyanın gelişmesi yoluyla
ilerlediğini belirtmiştir. Popper’ın yaptığı deneylerde karşılaştığı istenmedik ve
zorunlu sonuçların ortaya çıkması düşüncesi, bilginin gelişimi fikrine
götürmüştür: Dünya 3, Dünya 1’i etkileyerek geri-besleyecek ve bilgi zorunlu
olarak artacaktır. Benzer şekilde Breiter (2002)’e göre de fiziksel
yapılandırmadan bilgi yapılandırmasına giden bir süreç vardır. Bilgi
yapılandırma etkinlikleri ise Dünya 2 ‘den daha çok Dünya 3’e odaklanmıştır.
Araştırmacıya göre öğrenme Dünya 2’ye, ancak bilgi yapılandırma Dünya 3’e
yönelik bir etkinliktir.
Dünya 3 ile yakından ilgili olduğu belirtilen bilgi yapılandırma sürecinin
kuramsal bakış açısının, kasıtlı öğrenme (Bereiter ve Scardamalia, 1989), bilgi
yapılandırma topluluğu (Scardamalia ve Bereiter, 1994), durumlu öğrenme
(Scardamalia ve Bereiter, 1996) gibi çeşitli konular üzerinde yapılmış olan
bilimsel araştırmalar aracılığıyla onlarca yıl süren bir değişim geçirdiği ileri
sürülmektedir. Ancak temelinde bilginin, yapılandırmacı bir sürecin ürünü
olduğu ve dolayısıyla bilgi yapılandırmanın da yapılandırmacı bir süreç olduğu
ifade edilmektedir (Bereiter ve Scardamalia, 1993).
Scardamalia ve Bereiter (2003) bilgi yapılandırmanın açıkça yapılandırmacı
bir süreç olduğunu, ancak yapılandırmacılık adı altında gerçekleşen birçok şeyin
tam anlamıyla bilgi yapılandırma olmadığını belirtmişlerdir. Bunu açıklamak için
ise derin ve yüzeysel yaklaşım arasındaki farklılıklara dikkat çekmişlerdir.
Yüzeysel yaklaşımda öğrencilerin belirginliği olmayan tamamen örtük görev ve
etkinliklerle uğraşmaları gerektiği belirtilmektedir. Bu süreçte öğrencilerin
uğraştıkları görev ve etkinlikleri tanımladıkları ancak bunları ilerletmek için
gerekli olan temel ilkeler hakkındaki farkındalıklarının düşük olduğu
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belirtilmektedir. Bu sürecin bilginin tekrarlanmasını ve ezberlenmesini içerdiği
ileri sürülmektedir. Derin yaklaşımda ise öğrencilerin kendi topluluklarındaki
bilginin sınırlarını ileriye taşıma bilincinde oldukları belirtilmektedir. Bu bilinçle
kendi görev ve etkinliklerini yapılandırdıkları ve kendilerine rehberlik edecek
hedeflerini belirledikleri belirtilmektedir. Bu yönleriyle derin öğrenme
yaklaşımının yapılandırmacı yaklaşımı benimsediği ileri sürülmektedir (Tang,
1994).
Bilgi yapılandırma sürecinde bilginin sınırlarını ileriye taşımanın
hedeflendiği vurgulanmaktadır. Bilgi yapılandırma belirli bir konuda işbirlikli
sorgulamayı, sürekli görüşleri iyileştirmeyi, diyalog kurmayı ve etkileşim
sağlamayı gerektiren daha derin bir anlayışı içerdiği düşünülmektedir. Bu
süreçte öğretmenin bir yöneticiden daha çok rehber olduğu, planlama,
yürütme ve değerlendirme de dâhil olmak üzere öğrencilerin kendi
öğrenmeleri için büyük ölçüde sorumluluk almalarına izin verdiği
belirtilmektedir (Scardamalia, 2002).
Yapılandırmacı bir yaklaşım olarak bilgi yapılandırmanın diğer
yapılandırmacı yaklaşımlarla (problem tabanlı öğrenme, proje tabanlı öğrenme,
tasarım yoluyla öğrenme vb.) benzer özellikleri taşıdığı, ancak hedefe ulaşmak
için izlediği yolda önemli farklılıkların olduğu belirtilmektedir. Bunların en
belirgin olanları görüşleri geliştirmek üzerine odaklanılması, soruları
cevaplamak yerine problemlere çözümler aranması, kavramsal ürünlerin ve
geliştirilen görüşlerin daha fazla bilgiye ulaşmakta kullanılan araçlar olması
şeklinde sıralanmaktadır (Scardamalia, 2002). Ayrıca bilgi yapılandırmanın
eğitimle sınırlı olmadığı, her türlü yaratıcı bilgi çalışmaları için geçerli olduğu
belirtilmektedir.

2.2. Bilgi Yapılandırma Süreci
Bilgi yapılandırma sürecinin temel olarak öğrencilerin gruplar halinde
etkileşim kurduğu sosyal ve düşüncelerini paylaşıp tartıştıkları görüş merkezli
bir süreç olduğu belirtilmektedir (Hong ve Sullivan, 2009; Scardamalia, 1999).
Öğrencilerin bilgi yapılandırma sürecinde görüşlerini bireysel olarak sundukları
ve bu görüşlerinin değerini tüm üyelerin bilişsel sorumluluklarını paylaştıkları
işbirlikli bir ortamda geliştirdikleri belirtilmektedir (Bereiter, 2002; Scardamalia
ve Bereiter, 1994). Bilgi yapılandırma “doğal” olarak gerçekleşen bir süreç
değil, teşvik yoluyla kasıtlı olarak geliştirilmesi gereken bir süreç olarak
görülmektedir (Scardamalia ve diğerleri, 1994). Bilgi yapılandırma sürecinde
gerçek amacın, öğrencileri bir grup içine yerleştirmekten daha çok tartışma
ortamındaki bütün üyelerin katkılarını daha çok okumaları, eleştirmeleri,
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geliştirmeleri için teşvik etmek olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin
sadece kendi arkadaş gruplarına değil tartışmaya katkı getireceklerini
düşündüklerinde tüm grup üyelerine, hatta tüm gruplara cevap vermeleri
beklenmektedir (Law, Yuen, Wong ve Leng, 2011).
Bu yönleriyle bilgi yapılandırma sürecinin soyut gelebileceği, ancak okul
çağındaki çocukların hatta daha küçüklerin bile görüşlerini yansıtarak
çalışmaktan keyif aldıkları bir süreç olduğu dile getirilmektedir. Çünkü onların
görüşlerinin fiziksel nesneler gibi kendilerine gerçek olduğu, bireysel
görüşlerinin yeni biçimler aldığını görmenin onların ilgisini çekebileceği ve
diğerlerini de bu sürece teşvik edebileceği belirtilmektedir. Bilgi yapılandırma
sürecinde önemli görüşlerin açığa çıkması hedeflenmektedir. Ayrıca bu süreçte
bilişsel ürünlerin yaratılması ve geliştirilmesi amacıyla mümkün olan en yoğun
pratiğin yapılmasını sağlamak önemli hedeflerden biri olarak görülmektedir
(Bereiter ve Scardamalia, 2003).

2.3. İşbirlikli Bilgi Yapılandırma Modeli ve Bilgi Yapılandırma
Topluluğu
Yeni bir bilginin yaratılmasını ve yapılandırılarak geliştirilmesini açıklayan
yaklaşımlardan birisi bilgi yapılandırmayı, pedagojik bir model olarak gören
işbirlikli bilgi yapılandırma modelidir (Scardamalia ve Bereiter, 1994). Bu
yaklaşımda işbirlikli bilgi yapılandırma sürecinde okulların Bilgi Yapılandırma
Topluluğu (BYT) olacak şekilde işlevselleştirilmesi gerektiği önerilmektedir
(Scardamalia ve Bereiter, 1994; Scardamalia ve Bereiter, 1996). BYT’de
öğrencilerin kendilerini bir üste taşımak için öğrenme ihtiyacı duydukları
(Bereiter, 2002) ve sadece bireysel bilginin geliştirilmesinde değil, görüşleri
sorgulayarak toplu bilginin geliştirilmesinde de ilerleme gösterdikleri
vurgulanmaktadır (Scardamalia ve Bereiter, 2003).
Araştırmacılara göre BYT’de katılımcılar bilgiyi söylemekten daha çok
bilgiyi yaratmaya doğru odaklanarak bilgi ürünleri üretmeye teşvik
edilmektedirler. Bu bilgi ürünleri ise daha sonra geliştirilmesi için topluluğun
incelemesine tabi tutulmaktadır. Topluluk üyeleri olan öğrenciler tarafından
eleştirilip, üstüne notlar (çevrimiçi mesaj vb.) eklenerek geliştirilir bilgi
yapılandırma ortamları üzerinde paylaşılır. Topluluk daha sonra birden fazla
kaynak yoluyla bilgi ürünlerini geliştirme ve paylaşılan görüşler hakkında
tartışma yapma sorumluluklarını üstlenir (Scardamalia, 2002). Bereiter (2002)’e
göre bir bilgi yapılandırma topluluğuna katılmaya teşvik edilen katılımcılar aynı
zamanda yaratıcı ve yapılandırmacı çalışmalarda bulunmaktadırlar. Bu
toplulukta bir lidere odaklanmaktan çok grubun tüm çabası üyeler arasında
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dağıtılır. Bu toplulukta katılımcılar bilgiyi ekler, ayrıntılandırır, analiz eder ve
sadece kendi sorumluluklarını değil diğer üyelerin sorumluluklarını da bilmek
ve iyileştirmek durumunda oldukları işbirlikli bilişsel bir sorumluluk üstlenirler.
Buradan hareketle Bereiter ve Scardamalia (2003) öğrenen toplulukları
arasındaki bilgi ilerlemesi sürecinde işbirlikli bilişsel sorumluluğun vurgulandığı
süreci “bilgi yapılandırma” olarak adlandırmışlardır. Burada amaç görüşleri
geliştirmenin devamlılığını sağlamaktır.

2.4. Bilgi Yapılandırma İlkeleri
Scardamalia (2002) BYT’nin gelişimini kolaylaştırmak ve görüşleri sınıf
yaşamının merkezine taşımak için sosyo-bilişsel ve teknolojik 12 bilgi
yapılandırma ilkesi önermiştir. Soyut ve karmaşık görünen bilgi yapılandırma
sürecinin sonunda toplu bilgi oluşturulması beklenir ve bu sürecin doğru
yapılandırılabilmesi için bu ilkelerin rehber alınması gerektiğini belirtmiştir.
Bilgi yapılandırma ilkeleri ile öğretmenlere, öğrencilerinin bilgi yapılandırma
süreçlerini incelemek amacıyla yardımcı olmak ve sınıf çalışmalarını
düzenlemelerinde onlara destek vermek amaçlanmaktadır (Chan ve Chan,
20011). Scardamalia (2002) tarafından önerilen ve bilgi yapılandırma sürecinin
anahtar kelimeleri olarak görülen 12 bilgi yapılandırma ilkesi şunlardır:
(1) Gerçek görüşler, gerçeğe uygun problemler
(2) Geliştirilebilir görüşler
(3) Görüş çeşitliliği
(4) Üst seviyelere yükselme
(5) Kendi kendine ilerleyebilme (bilme yetkisi)
(6) Topluluk bilgisi, ortak sorumluluk
(7) Demokratik bilgi
(8) Simetrik bilgi ilerlemesi
(9) Her tarafa yayılan bilgi yapılandırması
(10) Güvenilir kaynakların yapıcı kullanımı
(11) Bilgi yapılandırma söylemi
(12) Gömülü ve dönüştürülebilir değerlendirme
Bu ilkelere göre öğrenciler,
 kendilerinin ve üyesi
geliştirebiliyorlarsa;

oldukları

topluluğun

bilgisinin

sınırlarını
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 ortaya atılan görüşler ve problemler üzerinde sürekli çalışıp sorgulamayı
sürdürebiliyorlarsa;
 ortak çaba göstererek farklı bakış açılarını bilgi üzerine toplayıp, diğer
topluluk üyelerinin de bu süreci daha iyi ve derinden anlamalarına
yardımcı olabiliyorlarsa;
 kendilerini
ve
diğerlerinin
denetleyebiliyorlarsa ve

neyi,

nasıl

anladığını

izleyip

 görüşleri desteklemek veya sorgulamak amacıyla farklı bilgi kaynaklarını
ve bu kaynaklardaki çelişkili veya ters düşen bilgi parçalarını işin içine
katabiliyorsa
ilgili ortamda bilgi yapılandırmasının gerçekleştiği belirtilmektedir
(Scardamalia, 2002; Lee, Chan ve vanAalst, 2006).
Scardamalia (2002) bilgi yapılandırma topluluklarının gelişimini
kolaylaştırmak için önerdiği ve bir sistem gibi davranan bu 12 bilgi yapılandırma
ilkesinin birbirine bağlı olduğunu, dolayısıyla birini uygulamanın diğerini de
beraberinde getireceğini belirtmiştir. Scardamalia (2002) bu 12 ilkeyi, Bereiter
(2002)’in bilgi yapılandırmanın yapılandırmacı bir yaklaşım olduğu ancak farklı
yönlerinin de bulunduğu görüşünü desteklemek amacıyla de listelediğini ifade
etmiştir. Böylece bilgi yapılandırma süreci ve ortamları hakkında neyin farklı
olduğunu açıklamayı amaçlamıştır. Scardamalia (2002), iç içe geçmiş bu
ilkelerin tutarlı bir sistem teşkil ettiğini ve her birinin bilgi yapılandırma
sürecinin incelenmesi için nesnel bir bakış sağladığını belirtmektedir. O’na göre
bu ilkeler işbirliğini iş bölümünün ötesine geçmiş bir kavram olarak
betimlemektedir. Bu süreçte öğrenciler işbirlikli bilişsel sorumluluğu
üstlenmektedirler.

2.5. Yol Gösterme ve Yol göstericiler (Cümle Başlatıcılar ve Rol
Atama)
Çevrimiçi işbirlikli bilgi yapılandırma ortamlarında öğrencilerin kendi
görüşlerini oluşturup tartışabilmeleri için ihtiyaç duydukları farklı destekleme
yöntemlerinden biri olan yol göstericilerin önemli olduğu vurgulanmaktadır
(Avcı Yücel ve Usluel, 2016; Law ve diğerleri 2011; Scardamalia ve Bereiter,
1994; Woo ve Reeves, 2007). Scardamalia, Bransford, Kozma ve Quellmalz
(2012) bir bilgi paylaşma topluluğunda öğrencilerin topluluk üyelerine
görüşlerini daha kolay iletmelerine yardımcı olmak için, 21. yy. becerilerini
destekleyecek özellikler olarak yol göstericileri göstermişlerdir. Yol göstericiler,
öğrencilerin üst düzey bilgi yapılandırma çalışmalarını ve bu süreçte işbirlikli
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bilişsel sorumluluk almalarını desteklemektedir. Bu şekilde öğrenciler sosyobilişsel (Scardamalia, 2002) ve sosyo-üstbilişsel (Law, 2005) sorumluluklarını
yansıtmakta ve bilimsel bir grup gibi çalışmaktadırlar. Yol göstericiler ile
öğrenciler geliştirilebilir görüşler ortaya koyarlar, görüş çeşitliliği sağlarlar,
benzer görüşleri düzenlerler, farklı görüşleri kullanarak harekete geçerler ve
kendi öğrenme süreçlerinde bilginin ilerleyişini gerçekleştirirler. Bu süreçte yol
göstericileri kullanarak hem kendilerine hem de grup üyelerine ilerleyebilme
fırsatı verirler. Chan ve Chan (2011)’e göre yol göstericiler öğrencilere kendi
görüşlerini çerçevelendirmeleri için yardım eder. Ayrıca öğrencilerin bilgi
alışverişi yaparken bilgi yapılandırma sürecinin belirli yönlerine
odaklanmalarına ve kendi görüşlerinin başkalarına yol göstermesine yardımcı
olur (Scardamalia, 2004).
Öğrencilerin önceden bildiklerinden yola çıkarak öğrenecekleri yeni
konulara yönlendirme süreci olan “yol gösterme”, Vygotsky (1978)’nin
öğrenmenin sosyo-yapılandırmacı modelinden gelmektedir. Vygotsky’nin yakın
gelişim alanına göre “yol gösterici” öğrencilerin fikirlerini kendi başlarına
netleştirip organize etmeleri için yeterli bilgi sağlamalıdır. Schunk (2009)’a göre
Vygotsky (1978) inşaat projelerinde kullanılan yapı iskelesi benzetmesini eğitsel
bağlamda kullanmıştır. Bu kavramının destek sağlamak, bir araç görevi görmek,
öğrencinin öğrenme alanını genişletmek ve yalnızca ihtiyaç hissedildiğinde
isteğe bağlı olarak kullanılmak gibi temel işlevlerinin bulunduğunu
belirtmektedir. Schunk (2009) yol göstericinin bir öğretmenin öncelikle bir
beceriyi modellediği, destek sağladığı ve öğrenciler becerilerini geliştirdikçe
yavaş yavaş yardımı azalttığı bir kavram olduğunu ifade etmektedir. Araştırmacı
bu kavramın, öğrencilerin yapabileceklerinden daha fazlası olabilecek görevleri
öğretmenlerinin yardımı ve yönlendirmesi olmadan gerçekleştirebilmelerine
olanak sağladığını dile getirmektedir.

2.5.1. Cümle Başlatıcılar / Düşünce Türleri
Bilgi yapılandırma sürecinde çevrimiçi işbirlikli öğrenme ortamlarında
tartışmayı desteklemek amacıyla kullanılan yol göstericilerden birisi “cümle
başlatıcılardır”. Cümle başlatıcılar, öğrencinin düşüncesini tamamlamak için
genelde ek metni izleyen, katkıya başlamanın önceden tanımlanmış yollarıdır.
Cümle başlatıcıları kullanmanın diyalog kalitesini iyileştirdiği ve böylece
öğrenme çıktılarını kolaylaştırdığı varsayılır (Lazonder, Wilhelm ve Ootes,
2003). Baker ve Lund (1997) cümle başlatıcılar ve kısa cümlelerden oluşan bir
takım iletişimsel eylem düğmelerini arayüzde kullanmanın öğrenciler arasında
görev odaklı ve yansıtıcı etkileşimi teşvik ettiğini belirlemişlerdir. Ak (2016) yol
göstericileri kullanmanın problem tabanlı çevrimiçi eşzamansız tartışmada
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öğrencilerin görev yönelimini geliştirdiğini ve görevle ilgili daha fazla öğrenme
etkinliğinde bulunmalarına yol açtığını belirlemiştir. Ayrıca cümle başlatıcılar ve
mesaj etiketleri kullanmanın daha ayrıntılı ve daha yüksek bilişsel söylemleri
teşvik etmek için etkili bir strateji sunduğunu ifade etmiştir. Scheuer, McLaren,
Weinberger ve Niebuhr (2013) cümle başlatıcıların yüksek kalitede tartışma
hamlelerine teşvik ettiğini belirlemişlerdir. Yaptıkları çalışmalarında öğrenci
tartışmalarının daha fazla sayıda ayrıntılı hamleler içerdiğini ve öğrencilerin
tartışma sürecindeki öğrenmelerini daha olumlu bir şekilde değerlendirdiklerini
belirtmişlerdir. Cümle başlatıcılara yönelik farklı sonuçlar elde eden çalışmalara
rastlamak da mümkündür. Örneğin Lazonder ve diğerleri, (2003)’nin, çevrimiçi
akran iletişimini teşvik etmede cümle başlatıcıların etkililiğini inceledikleri
çalışmalarında elde ettikleri sonuçlar, öğrencilerin cümle başlatıcıları zor
kullandıklarını ve faydalı olduklarından şüphe duyduklarını göstermektedir.
Olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğursa da araştırmalara konu olan cümle
başlatıcıların bu yönleriyle işbirlikli bilgi yapılandırma sürecinin önemli bir
parçası olduğu görülmektedir. Nitekim Kligyte (2001)’e göre notları düşünce
türleriyle etiketlemenin temel işlevinin, öğrenme sürecini anlamada çok önemli
olduğu düşünülmektedir. Bir düşünce türünü tanımlama isteği öğrencinin
düşüncesini bir meta düzeye getirir: öğrenci yalnızca yazdığı notun içeriğini
düşünmekle kalmaz, aynı zamanda düşünme sürecinde evreleri tanımlayarak
tüm öğrenme sürecini değerlendirir.

Bilgi Yapılandırma Ortamları
Bilgi yapılandırma ile ilgili çeşitli çevrimiçi öğrenme ortamlarına rastlamak
mümkündür. Bu çevrimiçi öğrenme ortamları sayesinde, bilgi yapılandırma
sürecinde gerçekleşenlerin kaydı tutulmakla birlikte öğrencinin düşünme
sürecinin farkında olması ve ilgiliyi ilgisizden ayırt edebilen, geliştirilmesi
gereken neyse ona yoğunlaşabilen biri olması desteklenmektedir (Scardamalia
ve Bereiter, 2003). Çevrimiçi bilgi paylaşımı (Chen, Chen ve Kinshuk, 2009; Eid
ve Al-Jabri, 2016; Ergün ve Avcı Yücel, 2015), ya da çevrimiçi işbirlikli bilgi
yapılandırma için fırsatlar sunan Viki-Wikipedia, Tartışma Forumları-Discussion
Forums, Synergeia, Knowledge Forum-Bilgi Forumu (Scardamalia, 2004), FLEFuture Learning Environment-Geleceğin Öğrenme Ortamı (Muukkonen,
Hakkarainen ve Lakkala, 1999) bu ortamlardan bazılarıdır. Bunlardan bazılarına
çevrimiçi işbirlikli bilgi yapılandırma sürecini desteklemek amacıyla yol
göstericilerden olan cümle başlatıcılar/düşünce türleri yerleştirilmiştir.
Alanyazında en sık kullanılan çevrimiçi işbirlikli bilgi yapılandırma ortamları
aşağıda kısaca açıklanmıştır.
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Bilgi Forumu, bilgi topluluklarını organize eden, yeni görüşlerin
oluşturulmasını sağlayan, öğrencilerin topluluktaki tüm katılımcıların
kullanabileceği notlar oluşturduğu, ağa dayalı, internet tabanlı çevrimiçi
işbirlikli bir öğrenme ortamıdır (Scardamalia, 2002; http://www.ikit.org). Bilgi
Forumu felsefesi işbirlikli öğrenme ortamlarında bilginin yaratılması, yeniden
yapılandırılması ve paylaşılması üzerine kuruludur. Bu ortamda kullanıcılar hem
kendilerinin hem de diğer kullanıcıların öğrenme sorumluluklarını almaktadırlar
(Bereiter ve Scardamalia, 2003; Scardamalia, 2004). Bilgi yapılandırması için
geliştirilmiş olan Bilgi Forumu bireysel öğrenmeyi de desteklemektedir. Bilgiyi
tüketmek yerine, üretmek üzerine kurulu olduğu belirtilen Bilgi Forumu’nda,
bireysel ve işbirlikli sorgulamaya uygun bir yapı sağlanmaktadır. Bilgi
Forumu’nda “kuram yapılandırma” ve “görüş” yol göstericileri yer almaktadır.
Kuram yapılandırma
 Benim kuramım
 Anlamam gerekiyor
 Bu kuram açıklayamıyor
 Daha iyi bir kuram
 Yeni enformasyon
 Bilgimizi birlikte oluşturalım
Öğrenciler bu cümle başlatıcılar ile görüşlerini alanyazınla ilişkilendirerek,
kuramsal yapılarla desteklemeyi amaçlamışlardır. Gerçekte ortaya koydukları,
karşı çıktıkları ve daha iyisini önerdikleri bir kuram değil, kuramsal yapıyla
destekledikleri görüşleridir. Bir öğrenci kuram yapılandırma cümle başlatıcıları
ile yeni kuramlar ve yeni enformasyonlar oluşturmak ya da öğrenmek için
veritabanını sorgulayabilir ve dolayısıyla görüşlerini yapılandırma üzerine
odaklayarak grup arkadaşlarına da katkıda bulunabilir.
Görüş
 Benim görüşüm
 Ayrıntı
 Örnek
 Kanıt
 Sebep
 Sonuç
 Farklı görüş
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Öğrenciler bu cümle başlatıcılar ile kendi ürünleri olan bireysel ifadelerini
paylaşırlar. “Benim görüşüm” yol göstericisi öğrenciler tarafından alanyazın ya
da kuramsal bir yapı dışında kendi görüşlerini, konuyla ilgili ne düşündükleri
ifade etmek amaçlı kullanılmıştır. Arkadaşlarının görüşlerini ayrıntılandırmak,
ya da bu görüşlere kendi yaşamlarından ve çevreden örnek vermek ya da kanıt
sunmak için “ayrıntı, örnek ve kanıt” yol göstericilerini kullanmışlardır. Yine
kendi görüşlerine ya da arkadaşlarının görüşlerine sebep belirtmek için ve bu
görüşlerin sonuçlarını ortaya koymak için “sebep ve sonuç” yol göstericilerini
kullanmışlardır. “Farklı görüş” yol göstericisini ise arkadaşlarının görüşlerine
katılmamaları ve bu görüşleri eleştirmeleri durumunda kullanmışlardır.
Geleceğin Öğrenme Ortamı, bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme için
tasarlanmış bir web tabanlı öğrenme ortamıdır (Muukkonen ve diğerleri, 1999).
Eşzamansız bir ortamdır ve işbirlikçi öğrenme sürecini desteklemek üzere bilgi
ifadeleri yaratmaya ve geliştirmeye odaklanan grup merkezli çalışmalar
yaratmak için tasarlanmıştır. Muukkonen ve diğerlerine (1999) göre, aşamalı
sorgulama yaparak öğrenciler, kendi problemlerini ürettikleri, hipotezlerini
oluşturdukları ve açıklayıcı bilimsel bilgilerini başkalarıyla işbirliği içinde
araştırdıkları bir süreçte çalışarak daha derin bir anlayış kazanırlar.
Geleceğin Öğrenme Ortamı işbirlikçi aşamalı sorgulama sürecini
desteklemek için WebTop modülü ve Bilgi Yapılandırma modülü gibi çeşitli
modüller sağlamaktadır (Chen, 2006). WebTop modülü, öğretmenlerin ve
öğrencilerin belgeler ve bağlantılar gibi kaynakları saklaması ve paylaşmasını
destekleyen bir modüldür. Bilgi Yapılandırma modülü, öğrencilerin mesajlarını
önceden tanımlanmış düşünce türlerine göre ortak çalışma alanına
yerleştirdikleri aşamalı sorgulama için yol gösterme modülü olarak
düşünülmüştür. Bu düşünce türleri şunlardır:
 Benim Çalışma Problemim
 Benim Bireysel Açıklamam
 Bilimsel Açıklama
 Yorum
 Sürecin Değerlendirilmesi
 Özet

2.5.2. Rol Atama
Çevrimiçi işbirlikli öğrenme ortamlarında kullanılan bir diğer yol gösterici
rol atamadır. Cesareni, Cacciamani ve Fujita (2016) rol atama ve bilgi
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yapılandırma arasında köprü kurmanın bilişsel sorumlulukların gelişimini
destekleyen bir çeşit yol olarak gördüğümüz takdirde çevrimiçi işbirlikli
öğrenme ortamlarına katkı getirebileceğini belirtmişlerdir. Rol atama, çevrimiçi
tartışma ortamında grup üyelerini birkaç yazılı rol oynaması için teşvik ederek
bilgi yapılandırma sürecini benimsemelerini sağlayacak yol göstericilerden birisi
olarak tanımlanabilir. De Wever, Van Keer, Schellens ve Valcke (2010)’a göre
roller, işbirlikçi söylemi yapılandırmak ve geliştirmek için kullanılan belirli bir
komut türü olarak düşünülebilir.
Çevrimiçi ya da harmanlanmış öğrenme ortamlarında öğrencileri bilgi
yapılandırma aktiviteleri için çevrimiçi okuma ve yazmaya teşvik etmek büyük
bir zorluktur. Öğretim elemanının önemli ölçüde yön vermediği çevrimiçi
tartışma ortamlarında düşük katılım olduğu ve sürekliliğin sağlanmadığı
belirtilmektedir (Hewitt ve Scardamalia 1998; Scardamalia 2002). Çok iyi
tasarlanmış bir tartışma ortamı, öğrencilerin bilgi yapılandırma sürecinde aktif
rol oynamadıkları ve bu sorumluluğu üstlenmedikleri sürece etkisiz kalacaktır
(Cesareni ve diğerleri, 2016). Öğrencilerin bu sorumluluğu üstlenmeleri için
küçük tartışma gruplarına ayrılmaları ve bu gruplarda belirli roller almaları,
zaman içinde bilgi yapılandırması için organize oldukları bir sürece dönüşebilir.
Bilgi yapılandırma bakış açısından roller, konuşma işlevlerini ya da üretken
etkileşimi desteklemesi beklenen bir tartışma sürecinde gerçekleştirilen belirli
türde etkinlikler olarak tanımlanabilir (Wise, Saghafian ve Padmanabhan,
2012). Araştırmacılara göre çevrimiçi tartışmada öğrencilere verilen rollerde
sıklıkla yer alan konuşma işlevlerinde şunlar yapılır: başkalarını katkıda
bulunmaya motive eder; konuşmaya yön vermek; yeni fikirler sağlamak;
tartışma zeminini sağlamlaştırmak için kuramı kullanmak; ilgili harici kaynaklar
getirmek; önceki yorumlara cevap vermek; mevcut katkıları özetlemek.
Roller, topluluk bilgisini ilerletme ortak hedefine sahip olan katılımcılar
arasında olumlu karşılıklı bağımlılık yaratan konuşma işlevleri olarak
tanımlanabilir (Cesareni ve diğerleri, 2016). Öğrenciler görüşlerini çevrimiçi
tartışma ortamında paylaşırlar böylece görev ve etkinliklere odaklanarak rol
almaktan kaçınma riski ortadan kalkmış olur. Bu bakış açısından roller,
öğrencilerin bilgi yapılandırmaya yönelik işbirliğine dayalı etkileşimleri
sürdürebilecekleri yol göstericiler haline gelirler.
Alanyazında çeşitli güncel çalışmalarda bilgi yapılandırma sürecinde atanan
roller aşağıda listelenmiştir.
 başlatıcı, özetleyici, moderatör, kuramcı, kaynak tarayıcı (De Wever ve
diğerleri, 2010).
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 sosyal öğretici, sentezleyici, kavram haritacı, şüpheci (Cesareni ve
diğerleri, 2016).
 başlatıcı, destekleyici, tartışmacı, meydan okuyucu, sorgulayıcı ve
zamanlayıcı (Gu, Wang ve Mason, 2017).

3. SONUÇ
Entegrasyon çalışmalarında ve bu konuda yapılan araştırmalarda
öğrencinin öğrenme, iletişim ve yaşam becerileri konusunda başarılı olmasına,
kısaca üreticiliğinin önemine vurgu yapılmaktadır (Dias ve Atkinson, 2001;
Usluel, 2016). Benzer şekilde bilgi yapılandırma sürecinde öğrencinin
öğrenmesini güçlü kılmak amaçlanmaktadır. Hem teknoloji entegrasyonu hem
de bilgi yapılandırma sürecinde temel amaç öğrencinin öğrenmesine katkı
sağlamaktır. Teknoloji eğitim faaliyetlerinde üretkenliği ve verimliliği artırmada
eğitimin kalitesini etkilediği için önemli bir araçtır. Günümüzde işbirlikli yeni
teknolojilerin ve bilgi yapılandırma modeli gibi yeni kavramların eğitim öğretim
sürecinde kullanılmaya başlamasıyla, bilgi paylaşma sürecinde bilgiyi veren ve
alan arasındaki etkileşim de başlamıştır. Böylece pasif öğrenci durumundan
üreten aktif öğrenci durumuna geçişi görmek mümkün olabilmektedir. Bilgi
yapılandırma modeli öğrencilere kendi sorularını geliştirmeleri, akranlarıyla
fikir alışverişinde bulunmaları veya eleştirmeleri ve hatta kendi ilerlemelerini
değerlendirmeleri için yüksek seviyede destek ve sorumluluk sağlar. Öğrenciler
arasındaki bu sorumluluk paylaşımı da bilgi yapılandırmasını teşvik eder
(Wheeler, Yeomans ve Wheeler, 2008). Böylece, sürekli yeni fikirlerin eklendiği,
materyallerin ve savların geliştirildiği, gözden geçirip sentezlendiği, öğrencilere
yol gösteren, fikir paylaşımına ve üretken tartışmalara yön veren teknoloji
destekli bir öğrenme ortamı gelişmeye başlar. Etkili teknoloji entegrasyonu
sürecinde böylelikle somut bir adım atılmış olur. Ayrıca bilgi yapılandırma
modeli, teknoloji entegrasyonunda önemli rol oynayan öğretmenlerin
yetiştirilmesinde de kullanılabilir. Böylece bir topluluk halinde öğretmenlerin
gereksinimleri belirlenebilecek ve inançları değişebilecektir.
Bilgi yapılandırma modeli ile yetişen öğretmenlerin derslerine bu yaklaşımı
entegre etmesi, dolayısıyla öğrencilerine yol göstermesi daha kolay olacaktır.
Girdi ve çıktıların birbirini çok fazla etkilediği, doğası gereği karmaşık ve çok
boyutlu olan teknoloji entegrasyonu sürecinde işevuruk adımlar atılmış
olacaktır. Bu yönleriyle bilgi yapılandırma modeli teknoloji entegrasyonu
sürecindeki engellerin önüne geçebilmek için umut vadeden bir yaklaşım olarak
görülebilir.
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