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Projenin yasal çerçevesi

• iTEC Projesi 7. ÇP Bilgi ve İletişim Teknolojileri tematik alanı “Teknoloji
Destekli Öğrenme” konu başlığı altında yer almıştır.

• Eylül 2010 – Ağustos 2014 arasında (48 ay) sürmüştür.

• Toplam bütçesi 10,6 Milyon Avro

• Toplam 5 faz 19 Avrupa ülkesi ile eş zamanlı uygulanmıştır

• Türkiye adına Milli Eğitim Bakanlığı ortak olmuştur.



Projenin gerekçesi 

“Her şeyin değiştiğini düşünmemeliyiz - Genellikle, çocuklar ve öğrenciler değişmez.
Yeni BİT’in bir sonucu olarak, Avrupa gen havuzunda herhangi bir dalgalanma
olmamıştır….. Çocuklar ve öğrenenler, yaparak öğrenirler. İzleyici duygusuna
yardımcı olan BİT onların öğrendiklerini ifade etmelerine kılavuzluk eder ve destek
olur”

Profesör Stephen Heppell’in 1998 



Katılımcılar 

• iTEC kapsamında 

• 19 Avrupa ülkesinde

• 2624 derslikte 

• yaklaşık 50.000 öğrenci 

eğitim araçları ve kaynakları konulu 5 fazdan oluşan bir çalışma yapılmıştır. 

Ağustos 2014’te tamamlanan proje Geleceğin Sınıfları adıyla devam etmektedir. 



• Öğrenme Senaryoları 

• Eğilimler senaryoları oluşturmak için birer yapı taşıdır ve mevcut eğilimlere göre 5. 
Fazda oluşturulan öğrenme senaryoları şunlardır:

• Sınava aktif hazırlık,

• Uzmandan ışık öyküsü, 

• Dijital üreticiler,

• Kazanan oyuncular, 

• Ev-okul iletişimi

Projenin Kaynakları  

• Ev-okul iletişimi

• BİT yolculuğu öyküsü, 

• Okulumuz çevremiz öyküsü,

• Kişisel öğrenme aracı öyküsü, 

• Kökten değişmiş esnek sınıf öyküsü,

• Yerel bölge jeo araştırmasıdır öyküsü



Projenin Kaynakları  

• Öğrenme Aktiviteleri

• Öğrenme aktiviteleri 
sınıfta uygulanır ve farklı 
öğrenci etkileşimlerini 
daha somut olarak 
açıklanmak için 
kullanılırlar. 



Projenin Kaynakları

• Öğrenme hikâyeleri: 

• Öğrenme hikâyeleri ise, bütünsel bir öğrenme deneyimi sağlamak için "Birlikte 
paketlenmiş" aktiviteler grubudur. 

• Öğrenme hikâyeleri, senaryodan türetilirler ve eğitsel etkileşim adımlarını içeren ders 
planları üretmek için öğretmenler tarafından kullanılırlar.

• 5. fazda kullanılan öğrenme hikayeleri şunlardır:  

• Bir hikaye anlat 

• Bir oyun oluştur 

• Bir nesne üret



Proje kaynakları 





Yöntem 

• Projenin dört yılı boyunca üst üste örtüşen beş dönem (D1-D5) şeklinde pilot uygulamalar
yapılmıştır.

• Değerlendirme, iTEC sonuçlarının geliştirilmesini desteklemek ve iTEC yaklaşımının
öğrenim ve öğretime etkisini değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.

• Bu nedenle, özetleyici değerlendirme yerine nitel veri toplama destekli biçimlendirici
değerlendirme gerçekleştirilmiştir.



Veri kaynakları

• (Eylül 2011’den Haziran 2014’e kadar toplanan)

• 68 uygulama vaka analizi;

• 1399 öğretmen anketi yanıtları;

• 1488 öğrenci anketi yanıtları;

• 19 öğretmen odak grubu;

• 16 ülke vaka analizi.



Proje Bulguları

3 temel başlık altında

15 temel bulgu içermektedir. 



1 
iTEC yaklaşımı öğrencileri ve 

öğrenmeyi nasıl etkiledi?



Bulgu 1: Öğretmenler, iTEC yaklaşımının öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirdiğini
gözlemlemiştir. Öğrencilerin de benzer görüşlerdedirler.



Bulgu 2: Sınıfta öğrenci rolleri değişmiştir; akran
değerlendirici ve öğretmen olmuşlardır, kendi
öğrenimlerinin eş tasarımcıları ve
tasarımcı/üretici olmuştur.

Bulgu 3: iTEC yaklaşımı hem öğretmenler
(ölçme-değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak)
hem öğrenciler tarafından algılanan şekilde
öğrencilerin başarı düzeylerini yükseltmiştir.



Bulgu 4: iTEC yaklaşımıyla desteklenen sınıf faaliyetlerine katılım öğrencilerin motivasyonunu
olumlu etkilemiştir.



2
iTEC yaklaşımı öğretmenleri ve 

öğretimi nasıl etkiledi?



Bulgu 5: Geleceğin Dersliği senaryo geliştirme süreci politika yapıcılar, öğretmenler ve
paydaşlar tarafından yenilikçi olarak görülmüştür ancak daha fazla çalışma gerekmektedir.

Bulgu 6: Öğretmenler ve koordinatörler, Öğrenme Aktivitesi geliştirme sürecinin derslikte
yenilikçi dijital pedagojileri geliştirme potansiyeli bulunduğu ancak daha fazla çalışma
gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştur.

Bulgu 7: Öğretmenler, iTEC yaklaşımının pedagojilerini ve dijital yetkinliklerini geliştirdiğini
düşünmüştür.



Bulgu 8: Öğretmenler pedagojik uygulamaları konusunda daha istekli hale
gelmiştir.



Bulgu 9: Öğretmenler teknolojiyi daha sık kullandıklarını belirtmiştir; araştırma veya sunumlarla
sınırlanmak yerine tüm öğrenim sürecine sistematik olarak bütünleştirilmiştir.

Bulgu 10: Öğretmenler daha önce kullanmadıkları dijital araçlarla tanışmıştır; bazıları diğerlerine
göre daha olumlu karşılanmıştır.

Bulgu 11: Öğretmenler hem okullarında hem de okulları dışında daha fazla işbirliği yapmıştır ve
çevrimiçi topluluklar bu süreci kolaylaştırmıştır.



3
iTEC yaklaşımının okullarda sistem 

genelinde benimsenme potansiyeli nedir?



Bulgu 12:Eğitim sistemlerinde iTEC yaklaşımına dair farkındalık büyümektedir ve yaygın bir şekilde
kavrandığının işaretleri mevcuttur.

Bulgu 13: Senaryo yönlendirmeli tasarım süreci, süreç düzgün planlandığı sürece yenilikçiliğin
yaygınlaşmasını destekleyebilir.

Bulgu 14: Senaryolar, Öğrenme Öyküleri ve Öğrenme Aktiviteleri kütüphanesi politika yapıcılar ve
öğretmenler tarafından iTEC’in sistem çapında derslik yeniliğini destekleyen önemli bir ürünü olarak
görülmektedir.

Bulgu 15: iTEC’in ülke politikaları ve stratejileriyle yakından uyum sağladığı ülkelerde, iTEC yaklaşımı
benimsenebilir ve gelecekteki uygulamaları etkileyebilir.



Daha fazlası için…

www. itecturkey.org.tr


