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Doç. Dr. Güven: Bilişim kültürü 3. ve 4. sınıfta verilmeli

MEB’in başlattığı FATİH Projesi’nin başarılı bir şekilde 
yürüdüğünü düşünmediğini dile getiren ve “yetersiz” 
bulan AÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güven, acilen 
önceliklerin belirlenmesi ve doğru adımların atılmasını 
önerdi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Enformatik Bölümü Başkanı, Uzaktan 
Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda “Çocuk ve 
Bilişim” üzerine televizyon programları yapan Doç. Dr. Yasemin 

Gülbahar Güven, “Dosya” sayfalarımız kapsamında sorularımızı 
yanıtladı. Doç. Dr. Güven, ilköğrenimin ilk 4 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın (MEB) öğretim programında bilişimle ilgili yeterli bir 
çaba olmadığını belirtti. Farklı derslerin içeriğinde bir zenginleştirme 
düşünülebileceğini vurgulayan Güven, “Ama bence ‘bilişim kültürü’ 
oluşturabilecek kapsamlı bir ders, 3. ve 4. sınıflarda mutlaka 
öğrencilere verilmeli” dedi. 
Güven, konulacak bir dersin hayatımızdaki her türlü teknolojinin 
yararları ve zararları konusunda öğrencileri bilgilendirmesi ve kullanım 
konusunda bir kültürlenme süreci oluşturması gerektiğinin üzerinde 
durdu. 
Yalnızca ders koymanın asla yetmeyeceğinin altını çizen Güven, konulan 
dersin diğer derslerle de bütünleşmesi ve teknolojinin tüm derslerde 
etkili biçimde kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. Teknoloji destekli 
öğretimin yanı sıra projeler, farkındalık yaratacak etkinlikler, okul 
dışı kamplar gibi farklı etkinlikler düzenlenmesinin faydalı olacağını 
kaydeden Güven, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Öğretmenlerin mesleki yeterlikleri içerisinde teknolojik yeterlikler 
olmalı; sürekli ve yeterince güncel bilgi donanımına sahip olabilmeleri 
için öğretmen eğitimlerinde gerekli düzenlemeler yapılmalı.
Milli Eğitim Bakanlığı teknoloji konusunda çok önemli bir projeyi, 
(Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi-
FATİH) başlatmış olmasına rağmen, bu projenin başarılı bir şekilde 
yürüdüğünü düşünmüyorum. Acilen öncelikler belirlenerek proje 
başarısızlıkla sonuçlanmadan önce doğru adımların atılması büyük 
önem taşımaktadır.”

-Bilişim ve çocuk konusuna nasıl bakıyorsunuz?
-Bilişim kavramı son yıllara ait bir kavaram. Bilgi ve iletişim teknolojileri anlamına 
geliyor ve aklımıza bu kavramlarla birlikte ilk gelen İnternet ve bilgisayar tabi ki. 
Teknoloji ile birlikte yaşam tarzımız, alışkanlıklarımız, algılarımız ve öğrenme 
süreçlerimiz de farklı biçimde şekilleniyor. 
Teknoloji hayatımıza ilk girdiği zamanlarda işlerimizi kolaylaştıran bir destekti, sonra 
işlerimizi yapmaya başladı ve son yıllarda öyle bir noktaya geldi ki bizim yerimize 
düşünüp bütün bilgileri saklıyor. Bu nedenle cep telefonumuzu kaybettiğimizde 
ya da İnternet erişimimiz kesildiğinde ciddi sorunlar yaşayabiliyoruz. Teknolojinin 
hayatımıza sağladığı farklı boyuttaki bu desteği kullanan bizler, önceleri dijital yerli 
ve dijital göçmen olarak farklılaşmıştık, sonrasında x, y ve z nesli olarak ifade edilen 
bu analojiler kişilerin teknoloji ile hangi yaşta tanıştığına dayalı olarak ortaya atılıyor. 
Bu tanımlamaların ikiden üçe çıkmış olması her yeni neslin öncekilerden ne şekilde 
farklılaştığını ve teknolojinin insanlığı nasıl değiştirdiğini anlatmaya çalışıyor. 
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Bu analojilerde en dikkati çeken nokta teknolojiyi 
kullanma yaşının gittikçe düşüyor olması. Artık 
çocuklar 2-3 yaşlarında farklı teknolojilerle 
tanışıyor ve kısa sürede hiç eğitime ihtiyaç 
duymadan kullanıcı haline gelebiliyorlar. 
Özellikle iletişim teknolojileri ve görsel açıdan 
çekici gelen oyunlar çok küçük yaşlardaki 
çocuklara en cazip gelen konular arasında. 
Teknolojiden kaçış yok, her geçen gün farklı 
olanak ve özellikleri ile karşımıza çıkıyor. Bu 
yüzden yeni nesli teknolojiden koparmadan, 
bilgi güvenliği, gizlilik gibi çok önemli konularda 
bilinçlendirmek, doğru kullanımını öğreterek 
tehlikelerinden korumak gerekiyor. Bu nedenle 
ben bilişimin özellikle çocuklar için çok önemli 
bir konu olduğunu, yararları ve zararları 
konusunda çok iyi bilinçlenmeleri gerektiğine 
inanıyorum.

-Çocuklara yönelik Milli Eğitim Bakanlığı 
Müfredat Programı’nda yer alan bilişim 
dersleri nasıl olmalı? Bu dersleri yeterli 
buluyor musunuz?

-Çocuklar dediğimizde özellikle ilk 4 yılda 
ben Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretim 
programında bu konuda yeterli bir çaba 
göremiyorum.
Farklı derslerin içeriğinde zenginleştirme 
düşünülebilir ama bence “bilişim kültürü” 
oluşturabilecek kapsamlı bir ders 3. ve 4. 
sınıflarda mutlaka öğrencilere verilmeli. Bu 

ders hayatımızdaki her 
türlü teknolojinin yararları 
ve zararları konusunda 
öğrencileri bilgilendirmeli, 
kullanım konusunda 
bir kültürlenme süreci 
oluşturmayı amaçlamalıyız. 
Bunun yanı sıra 5. ve 
6. Sınıflarda “bilişim 
teknolojileri ve yazılım” 
isimli ders var. Haftada 2 
saat ve esnek bir biçimde 
verilmesi olası olan bir 
öğretim programına sahip. 
Böylece okullardaki teknik 
altyapı, öğrenci sayıları ve 
öğrencilerin ilgilerine ve 
düzeylerine göre şekillenen 
bu ders, yine bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin çok farklı 
amaçlar için doğru bir 
biçimde kullanılmasına 
odaklanıyor. 
Ders teknolojik araçlara ait bilgileri yazılımları 
öğretmeye odaklanmadan, daha çok teknolojiyi 
hangi amaçla, ne zaman,  neden kullanmamız 
gerektiğine odaklanıyor. Çünkü bilgisayar 
kullanmak sosyal ağları kullanmak, e-posta 
göndermek, kelime işlemci programında yazı 
yazmak ya da sunum hazırlamaktan ibaret 
değil. Teknolojik araçları kullanma mantığını 
ve amacını öğrettiğimizde öğrenci zaten kendi 

tercih ettiği aracı doğru amaçla kullanabilecektir. 
Ayrıca, Bu dersin içerisinde özellikle düşünme 
becerilerinin de gelişmesini sağlayacak 
‘programlama’ konusuna da yer veriliyor ki bu 
konu 7. ve 8. sınıflarda da rahatlıkla daha ileri 
düzeyde öğretilerek, öğrencilerin düşünme ve 
karar verme becerileri geliştirilebilir.

- Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi 
İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi’ni nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Proje çocukların 
bilişim teknolojilerini öğrenmesinde yeterli 
mi?

-FATİH Projesi, çocuklara bilişim teknolojilerini 
öğretmekten çok, sınıf içi öğretimde teknolojiyi 
kullanmaya teşvik ediyor. Bu nedenle daha çok 
donanıma yatırım yapıldığını gözlemliyoruz. 
Ancak bu donanımın sınıf içinde etkili bir 
biçimde kullanımı için gerekli yazılımlar, 
çoklu ortam ve etkileşimli içerikler ve belki de 
daha önemlisi teknoloji ile zenginleştirilmiş 
bir öğretim programı gerekiyor. Öğretim 
programlarının teknoloji kullanımını destekler 
biçimde güncellenmesi gerekiyor. Ancak ben bu 
konularda atılmış somut adımlar göremiyorum.
Oysa ki öğretim programı, öğretim tasarımı ve 
öğretim içeriği aslında öğrenme süreçlerinin en 
önemli bileşenleri. Teknolojiyi sınıfa getirmiş 
olmak, eğer altını çizdiğim konularda bir gelişme 
yoksa hiçbir anlamı olmayan yatırımlar maalesef. 

Sonuç olarak daha çok donanıma yatırım yapılan 
bu projede, çocukların bilişim teknolojilerini 
öğrenmeleri için olması gereken “uygulama” 
adımları planlanmamış. Dolayısıyla öğretim 
teknolojilerinin öğretimi konusunda FATİH 
Projesi’ni yetersiz görüyorum.

- Çocukların bilişim teknolojilerini daha 
iyi öğrenmelerine yönelik önerileriniz 
nelerdir?

-Aslında biraz bahsettim, 3.-8. sınıfların her 
birinde farklı kazanımları veren dersler olmalı 
bilişim konuları ile ilgili. Yalnızca ders koymak 
asla yetmez, diğer derslerle de bütünleşmeli 
ve teknoloji tüm derslerde etkili biçimde 
kullanılmalı. Teknoloji destekli öğretimin yanı 
sıra projeler, farkındalık yaratacak etkinlikler, 
okul dışı kamplar gibi farklı etkinlikler 
düzenlenebilir. Öğretmenlerin mesleki 
yeterlikleri içerisinde teknolojik yeterlikler 
olmalı; sürekli ve yeterince güncel bilgi 
donanımına sahip olabilmeleri için öğretmen 
eğitimlerinde gerekli düzenlemeler yapılmalı. 
Öğrencilere zengin içerikler sunulmalı ve 
ayrıca diğer paydaşlarla işbirlikleri yapılarak 
ailelerin ve diğer paydaşların da desteği alınmalı. 
Özetlemek gerekirse öğretim programları 
baştan düzenlenmeli, öğretmenlere gerekli 
eğitimler verilmeli, içerik zenginleştirilmeli, 
öğretim programına uygun dersler eklenmelidir. 
Farklı yaklaşımlar da olabilir ancak öncelikli 
atılması gereken adımların bunlar olduğunu 
düşünüyorum.

-Eklemek istedikleriniz?

-Şu anda MEB teknoloji konusunda çok önemli 
bir projeyi (FATİH Projesi) başlatmış olmasına 
rağmen, bu projenin başarılı bir şekilde 
yürüdüğünü düşünmüyorum. Acilen öncelikler 
belirlenerek proje başarısızlıkla sonuçlanmadan 
önce doğru adımların atılması büyük önem 
taşımaktadır. Umarım en kısa zamanda tüm 
paydaşlar eksiklerin ve yanlışların farkına 
vararak düzeltmek için gerekli adımların 
atılmasına katkı sağlarlar. Çağımız teknoloji çağı 
ve biz ülke olarak gelişmekte olan bir ülkeyiz. 
FATİH Projesi çok önemli bir adımdı ve dünya 
çapında pek çok dengeyi değiştirdi. Umarım ülke 
olarak ses getirecek, başarılı bir yönlendirme 
konusunda geç kalınmamıştır.

http://www.bilisimdergisi.org/s164

Dosya Çocuk ve bilişim

http://www.bilisimdergisi.org/s164

