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Avrupa’da BİT öğretmenleri 
daha zor işe alınıyor

BİT öğretmenlerinin işe alınması diğer dersler 
için öğretmen alımlarından daha zor olurken 
İngiltere ve Türkiye’de bu oran, yaklaşık yüzde 
47 ile oldukça yüksek. Danimarka, İzlanda ve 
Türkiye’de öğretmenler, merkezi düzeyde teşvik 
edilen çevrimiçi kaynaklara sahip değil.

S on on yılda 
çok hızlı bir 
şekilde gelişen 
bilgi ve iletişim 

teknolojileri (BİT), 
bilindiği gibi eğitimde de yaygın bir 
şekilde kullanılıyor.  Eğitim ve öğretim 
politikaları Avrupa Birliği (AB) içerisinde 
temel olarak ulusal düzeyde belirleniyor. 
AB, ortak hedeflere ulaşabilmesi için üye 
ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek 
ve teşvik etmek amacıyla destekleyici bir 
rol üstleniyor. Söz konusu politika, ilgili 
eylem planları ve programlarla güçlendirilip 
özel ağ yapılanmaları ve görüş alışverişi 
platformlarıyla destekleniyor. AB eğitim 
stratejisi, ülkelerin birlikte çalışması ve 
birbirinden öğrenmesi; her seviyede yüksek 
kaliteli eğitim ve öğrenim ile günümüz 
bilgi toplumunun ve ülke ekonomilerinin 
gelişmesini amaçlıyor. Eğitim ve öğretim 
alanında Avrupa işbirliğinin temellerini atan 
ve ortak hedeflere dayandırılan ilk somut 
çerçeve olan “Eğitim ve Öğretim 2010” 
çalışma programı, AB Konseyi tarafından 
Mart 2002’de Barselona’da Lizbon 
Stratejileri bağlamında ortaya konuldu. 
Öğrencilerin yaratıcı gelişimleri ve dijital 
yeterliklerini teşvik etme, AB’nin Eğitim 
ve Öğretim 2020 Stratejisi’nin en öncelikli 
alanlarından biri. Eğitimde AB’nin uzun vadeli 
stratejik amaçları ise, Hayatboyu öğrenme 
ve hareketliliğin teşvik edilmesi; Eğitim ve 
öğretim sistemlerinin kalite ve etkinliğinin 
arttırılması; Eşitlik, sosyal uyum ve aktif 
vatandaşlığın desteklenmesi ile Eğitimin her 
seviyesinde girişimcilik dahil, yaratıcılık 
ve yenilikçiliğin (inovasyon) güçlendirilmesi 
şeklinde özetleniyor. 

Avrupa’da Okullarda BİT aracılığıyla 
Öğrenme ve Yenilik Üzerine Önemli Veriler 
2011 raporu, eğitimde BİT kullanımının 
gelişimi ve öğretim yöntemleri, içerik ve 
değerlendirme süreçleriyle ilgili ulusal 
politikalar ve uygulamalara ilişkin getirilen 
değişiklikleri analiz ediyor. AB, temel 
yeterliklerin yanı sıra çapraz becerilerin 
teşvik edilmesini ve BİT’in bu süreç 
içerisindeki rolünü inceleyen rapor ayrıca, 
öğretmenleri BİT kullanmaları için eğitmek, 
desteklemek için ülkelerde kullanılan 
stratejilere de ışık tutuyor. 

AB Eğitim, Kültür, Çokdillilik ve Gençlik’ten 
sorumlu Komisyon üyesi Androulla 
Vassiliou’nun önsözü ile yayınlanan rapor, 
öncelikle Eurydice (Avrupa Eğitim Bilgi Ağı) 
tarafından 31 Avrupa ülkesinde toplanan 
ulusal bilgiye dayanıyor. Eurydice, eğitim 
sistemleri ve politikaları üzerine tüm 
Avrupa’yı kapsayan güvenilir ve kolayca 
karşılaştırılabilir bilginin toplanması, 
izlenmesi, işlenmesi ve yayılmasını sağlayan 
kurumsal bir ağ. Çalışma sonuçları İnternet 
üzerinden ve diğer araçlarla yayımlanarak 
geniş bir alana yayılıyor. 2011 yılı itibariyle 
33 ülkede bulunan 37 Ulusal Birimden 
oluşuyor. Eurydice Türkiye Birimi, Aralık 
2011 tarihi itibariyle tamamladı ve 
yayınlanan çalışmalar konuyla ilgili olan 
kurumlar ile araştırmacıların hizmetine 
sunuluyor.

“BİT, son derece hızlı gelişmekte ve 
eğitimde kullanımlarına ilişkin sorunlar 
giderek daha karmaşık hale gelmektedir. 
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Eğer BİT araçlarının eğitimde 
etkin ve entegre araçlar olması 
gerekiyorsa, bu sürecin izlenmesi 
ve değerlendirilmesi kaçınılmazdır” 
denilen raporda , “Üye devletler, 
altyapı ve beceri düzeylerini 
arttırmaktan olduğu kadar 
müfredata BİT’in entegre edilmesini 
teşvik etmek için BİT tedbirlerini 
uygulamaktan da sorumludur” vurgusu 
yapılıyor. 

Avrupa’da Okullarda BIT aracılığıyla 
Öğrenme ve Yenilik Üzerine Önemli 
Veriler 2011 raporun “Öğretmenler” 
başlığı altında yer alan saptamaların 
bazıları şunlar:
İlköğretim düzeyinde BİT, genel 
öğretmenler tarafından öğretiliyor
Okul öğretmenleri, öğrencilerin ileriki 
hayatlarında ihtiyaç duyacakları 
BİT bilgi ve becerileri kazanmaları 
ve geliştirmelerine yardımcı olmada 
önemli bir rol oynuyor. ilköğretim 
düzeyinde, öğretmenler genellikle 
bir sınıfa tüm dersleri öğretirken, 
ortaöğretim öğretmenleri farklı 
sınıflara normalde sadece bir ya da iki 
dersi öğretir.

Avrupa ülkelerinin büyük 
çoğunluğunda, BİT ilköğretim 
düzeyinde genel öğretmenler 
tarafından öğretiliyor. Ancak, 

BİT’in ayrı bir ders 
olarak öğretildiği 
ülkelerin çoğunda, bunu 
uzman BİT öğretmenleri 
gerçekleştiriyor. Örneğin, 
Yunanistan, Letonya ve 
Türkiye’deki durum budur.

Ortaöğretim düzeyinde, 
BİT öğretiminden 
çoğunlukla uzman BİT 
öğretmenleri sorumlu
Ortaöğretim ve lise 
düzeyinde, BİT öğreten 

öğretmenler, ilköğretim düzeyinde BİT 
öğreten öğretmenlerden farklı. Çoğu 
ülkede, bu dersi öğretmek uzman BİT 
öğretmenlerinin sorumluğunda. Dahası, 
ülkelerin yaklaşık yarısında, BİT becerilerini 
öğretebilecek öğretmenler, sadece uzman 
BİT öğretmenleridir. BİT sadece birkaç 
ülkede, uzman BİT öğretmenleri tarafından 
öğretilmiyor.

Okullar BİT öğretmenlerini işe alırken 
sıkıntılarla karşılaşıyor
Nitelikli öğretim elemanlarının elverişliliği, 
öğretmen arz ve talep dinamiklerine bağlı. 
Liselerde BİT kullanımı konusunda yapılan 
bir çalışma (OECD, 2004), tüm ülkelerin 
öğretmen işe alımında zorluklarla karşı 
karşıya geldiğini ve BİT öğretmenlerinin 
işe alınmasının diğer dersler için öğretmen 
alımlarından daha zor olduğunu gösteriyor. 
Araştırmada konuyla ilgili bir soruya yanıt 
veren öğrencilerin ortalama yüzde 29’u, BİT 
öğretmenlerinin yerlerinin doldurulmasının 
zor ya da çok zor olduğunu bildirdi. Bu 
oran, yaklaşık yüzde 47 ile Birleşik Krallık 
(İngiltere) ve Türkiye’de önemli ölçüde 
yüksek.

Öğretmenler, başlangıç eğitimlerinde 
çeşitli BİT becerileri öğrenmeli
Öğrencilerin sınıfta BIT becerilerini 
geliştirmelerine yardımcı olan anahtar kişi, 
sınıf öğretmenidir. 
Öğretmen, öğrencilerin BİT kullanarak 
öğrenme ve iletişim kurmalarına yardımcı 

olan öğrenme fırsatlarını sağlamaktan 
sorumludur. Bu nedenle, tüm öğretmenlerin, 
öğrenciler için bu fırsatları yaratmalarına 
yönelik gereken eğitimi almaları kritik önem 
taşıyor.
İlköğretim düzeyinde, başlangıç öğretmen 
eğitiminde geliştirilmesi gereken belli BIT 
becerilerine yönelik mevcut yönetmelikler, 
yalnızca genel öğretmenleri hedef alıyor. 
Ortaöğretim düzeyinde, pek az ülke, yalnızca 
uzman BİT öğretmenlerini hedef alırken bu 
durumda, düzenlemeler genellikle bilgisayar 
sistemlerinin bakımı ya da 
İnternet siteleri oluşturma 
gibi daha teknik BIT 
becerilerini kapsıyor. 

Öğretmenler, BİT 
becerilerinin gelişimleri için 
CPD programlarına katılıyor
Başlangıç öğretmen eğitiminin 
ardından, öğretmenlerin 
sürekli mesleki gelişimle 
(Continuous Professional 
Development-CPD) kendi 
BİT bilgi ve becerilerini 
geliştirme ve yenilemeye 
devam etmeleri çok önemli. 

Avrupa genelinde, Danimarka 
ve İzlanda dışında, tüm 
ülkeler, öğretmenlerinin BİT 
becerilerinin gelişimlerinin 
şu anda merkezi olarak 
desteklenen CPD 
programlarına dahil olduğunu 
bildirdi. 

Çoğu Avrupa ülkesindeki 
öğretmenlerin yenilikçi 
eğitim ve öğretime ilişkin 
BİT kullanımı hakkında 
fikir ve bilgi paylaşmaları 
için çevrimiçi platformlar 
bulunuyor
Ülkelerin çoğunda, 
öğretmenler arasındaki 
işbirliği, deneyim paylaşımı 

ve materyal alışverişini kolaylaştıran 
çevrimiçi platformlar, forumlar, 
bloglar ya da benzeri sosyal ağ siteleri 
bulunuyor. Sekiz ülkede, yalnızca 
öğretmenlerin bireysel kullanımına 
ilişkin eğitim kaynakları olan İnternet 
siteleri, merkezi olarak teşvik ediliyor. 
Danimarka, İzlanda ve Türkiye, merkezi 
düzeyde teşvik edilen çevrimiçi 
kaynakların herhangi bir türüne sahip 
olmadıklarını bildirdi.
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