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ÖĞRENĠM KAZANIMLARI

Bu dersi bitirdiğinizde;

 Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi 
edinecek, 

 Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, 

 Teknoloji planı hazırlama süreci ve detayları 
hakkında fikir sahibi olacak,

 Teknoloji planı uygulama stratejilerini 
öğreneceksiniz. 
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Giriş

Teknoloji öğrencilerin 

 bilgiye ulaşmasına, 

 iletişim kurmasına, 

 araştırma yapmasına ve 

 birçok etkinliği gerçekleştirmesine yardımcı 
olmaktadır.  

Ayrıca, teknoloji öğretimi 

 bireyselleştirmek ve 

 birçok öğrenme etkinliğini zenginleştirmek için 
kullanılabilir. 
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Giriş 

 Eğitim ortamında etkin ve verimli bir şekilde 
teknoloji kullanımı için bazı düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir. 

 Okullardaki teknolojik anlamda iyileşme 
kendiliğinden olmamakta, planlı yapılmaktadır. 
Bu gelişim planı öğretmenlerin, öğrencilerin, 
velilerin ve toplumdaki diğer bireylerin kısaca 
tüm paydaşların yardımı ile hazırlanabilir. 
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Teknoloji Planlaması Nedir?

 Teknoloji planlaması iki ayrı bakış açısına 
sahiptir. 

 İlk bakış açısı, teknoloji planını bir “isim” olarak 
görerek “doküman” kavramına denk 
gelmektedir. 

 İkinci bakış açısı ise teknoloji planlamasını “fiil” 
olarak görür ki bu süreçteki eylemleri, tutumları 
ve sonuçları ifade etmektedir (Anderson, 1999). 
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Teknoloji Planlaması Nedir?

 Teknoloji planlaması, insanların şu an nerede 
oldukları ve ileride nerede olmak istedikleri 
hakkında kendilerine yön veren ve yardımcı olan 
bir etkinliktir (Guidebook for Developing and 
Effective Instructional Technology Plan, 1996).  

 Buradan hareketle, teknoloji planlaması bir 
kurumun teknolojik açıdan var olan durumunu 
ortaya çıkaran, ileride ulaşılmak istenen 
durumun kararlaştırıldığı ve bu duruma ulaşmak 
için yapılacakların incelendiği etkinlikler 
bütünüdür. 
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Teknoloji Planlamasının Amacı

 Teknoloji planlamasının en temel amacı öğretim 
teknolojilerinin etkili ve verimli olarak 
kullanımına yardımcı olmaktır. 

 Öğrencilerin teknolojiyi kullanırken sahip olması 
gereken becerileri tanımlanır ve bu becerileri 
geliştirmek için gerekli olan stratejiler eğitim 
programı ile bütünleştirilir. 
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Teknoloji Planlamasının Amacı

 Teknoloji, öğrencilere uygulanan eğitim 
programının ve bu programı öğretmede 
kullanılan öğretim yöntemlerinin kalitesini 
arttırmak için kullanılır. 

 Teknoloji, grup çalışmasını desteklemek, 
öğrencilerin sınıf arkadaşları veya başka 
okullardaki öğrenciler ile projelerde bir arada 
olmasını sağlamak için kullanılır.



9

Teknoloji Planlamasının Amacı

 Teknoloji, öğrencilere daha fazla zaman 
içerisinde uygulama imkânı sağlayarak, bu 
süreçte problem çözme becerilerinin farklı 
içeriklerde kullanımını destekleyerek öğrenmeyi 
arttırmada kullanılır.

 Teknoloji, grup çalışmasını desteklemek, 
öğrencilerin sınıf arkadaşları veya başka 
okullardaki öğrenciler ile projelerde bir arada 
olmasını sağlamak için kullanılır.
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Teknoloji Planlama Süreci
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Teknoloji Planı Grubu 

 Teknoloji planı,  genelde bir grup tarafından 
hazırlanır. 

 Bu grup, okul ile ilgili tüm paydaşlardan anahtar 
kişiler seçilerek oluşturulabilir. 

 Bunlar arasında, öğrenciler, veliler, fakülte 
üyeleri, yöneticiler, yönetici yardımcıları, 
kütüphaneciler, teknologlar ve okulda yer alan 
diğer personel yer alabilir. 
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Vizyon ve Misyon

 Vizyon ifadesi, gelecekte olması istenenler 
hakkındaki düşünceleri içermektedir ve genel 
olarak yazılmalıdır.  

 Vizyon ifadesi, teknolojinin öğrenme ve öğretme 
ortamlarında alacağı rolü anlatmaktadır. 
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Vizyon ifadesi yazarken…

 Teknoloji ve eğitimin geleceği konusunda 
kurumda ne gibi görevler olması istenmektedir?

 Gelecekte sınıfların nasıl olması ve nelere sahip 
olması istenmektedir?

 Öğretim, öğrencilere nasıl sunulacaktır?

 Öğrencilerin başarısının hangi seviyede ve nasıl 
olması beklenmektedir?
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Misyon

 Misyon ifadesi, eğitimde teknoloji vizyonunu 
gerçekleştirmek için amaçları ve planları 
anlatmaktadır. Bu bileşen de tüm teknoloji 
planlarında yer almalıdır. 
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Misyon ifadesi yazarken…

 Vizyonun gerçekleşmesi için neler yapılmalıdır?

 Kuruma göre öğrenme nedir? Teknoloji ile 
öğrenmeden farkı nedir?

 Teknoloji kullanarak öğretimin ve öğrenmenin 
kalitesi sürekli olarak nasıl geliştirilir ve 
uygulamak için ne yapmak gerekmektedir?

 İstenen öğrenci kazanımları neler olmalıdır?

 Öğrencilerin ayırt edici özellikleri nelerdir?
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Ġhtiyaç Analizi

 İhtiyaç analizi, mevcut durum ile okulun 
teknoloji vizyonu arasındaki farkı tanımlamak 
amacı ile yapılmaktadır. Bu aradaki farkı 
kapatmak teknoloji planının odak noktasını 
oluşturmaktadır (McNabb ve diğerleri, 1999). 

 İhtiyaç analizi belirleme sürecinde, kurumda 
veya kurum dışında yönetim veya öğretim 
sürecinde yer alan tüm personel katılabilir. 
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Ġhtiyaç analiz basamakları

 Bilgi toplanacak grup belirlendikten sonra, bilgi
toplama sürecine başlamak gerekmektedir. Bu
bilgi toplama süreci için gerekli olan basamaklar

 ihtiyaca dayalı bilgi toplama,

 ihtiyaçları gözden geçirme ve

 sıralama ve

 sonuçları raporlama şeklindedir.
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Ġhtiyaç belirleme

 Kurumda hangi donanımlar ve yazılımlar 
bulunmaktadır? Bunların hangileri 
kullanılmaktadır?

 Kurumda hangi yazılım ve donanımlara ihtiyaç 
duyulmaktadır?

 Yöneticilerin, öğretmen ve öğrencilerin 
teknolojiye yönelik tutumları nasıldır? Bunların 
teknolojik yeterlilikleri hangi düzeydedir?

 Öğrenme ve öğretme sürecinin daha etkili 
olabilmesi için hangi teknolojilere ihtiyaç 
duyulmaktadır?
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Mevcut durum analizi

Demografik Bilgiler

 Okulun hizmete başladığı yıl,

 Okulun yeri ve adresi,

 Okuldaki bina, birim sayısı ve yerleşimleri,

 Okulda bulunan öğrenci sayısı ve diğer bilgileri (örneğin, 
cinsiyeti, yaş vb) 

 Okulun organizasyon şeması,

 İdari personel sayısı ve diğer bilgileri 

 Eğitim kadrosu ve diğer bilgileri (örneğin, branşlara göre 
öğretmen sayısı, eğitim durumları, meslekteki hizmet 
yılları vb) ve

 Okul ile ilgili diğer bilgiler.
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Mevcut durum analizi

Sahip olunan teknolojik kaynaklar 

 İşletim sistemi ve donanıma sahip olan mevcut 
bilgisayarlar,

 Yazıcı ve tarayıcı gibi çevre birimleri,

 Yazılım programları,

 Ağlar ve ağ kapasitesi,

 Teknolojik sorumluluğu olan personel,

 Teknoloji kullanımı konusunda ilgili olan personel,

 Teknolojiye erişim imkanı olan veliler,

 Teknoloji için ayrılmış bütçe ve

 Teknoloji desteği için diğer mevcut kaynaklar
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Mevcut durum analizi-donanım

 Bilgisayar türü (örneğin, masaüstü, diz üstü, sunucu gibi)

 Bilgisayarın üreticisi, modeli ve özellikleri (örneğin, 
işlemci türü, RAM miktarı ve sabit disk kapasitesi gibi)

 Destekledikleri çevre birimleri ve bunların kapasiteleri,

 Kullanım amaçları (örneğin, sınıf öğretimi için, iletişim, 
kayıt işlemleri ve öğrenci takibi için gibi)

 Ağ kapasitesi

 Donanımların bulunduğu binalar ve diğer bilgileri
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Mevcut durum analizi-yazılım

 Yazılım ismi ve üreticisi,

 Sürümü,

 Fonksiyonu,

 Üzerinde çalıştığı işletim sistemleri,

 Yazılımın yeri (örneğin, sunucu veya bilgisayar)

 Çalışması için gerekli donanım özellikleri 
(örneğin, işlemci hızı, gerekli olan RAM miktarı, 
gerekli olan sabit disk kapasitesi, ekran 
özellikleri, ihtiyaç duyduğu diğer donanımlar ve 
özellikleri).
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Mevcut durum analizi-ağ olanakları

 Ağa sahip bina ve oda bilgisi,

 Bağlanılan sunucu ve teknik özellikleri,

 Kullanılan işletim sistemi,

 Kablo türü,

 Diğer donanımlar, 

 Bağlı olan bilgisayar ve yazıcılar



24

Mevcut durum analizi

 İnsan kaynakları 

 Finansal kaynaklar 
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Teknoloji planı uygulama stratejileri

 Hazırlanan teknoloji planının uygulanması için 
hedeflerin belirlenmiş olması gerekmektedir. 

 Bu hedeflere ulaşmak için yapılacak işler 
tanımlanmalı ve öncelik sırasına göre 
sıralanmalıdır. 

 Ayrıca hedeflere ulaşma için bir zaman çizelgesi 
de oluşturulmalıdır. Yapılacak işler için bir iş 
bölümü yapmak ve işlerin uyumlu bir şekilde 
tamamlanması için bir komiteye ihtiyaç 
duyulacaktır. 
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Komite 

 Okul müdürü, 

 Öğretmenler, 

 Öğretim teknoloğu, 

 Teknik personel, 

 Öğrenciler ve 

 Veliler yer alabilir. 
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Teknoloji planı uygulama stratejileri 

 Önerilen donanım, yazılım ve ağ altyapısı 

 Eğitim Programı

 Öğretim ortamları

 Eğitim ve profesyonel gelişim

 Destek servisleri 

 Teşvik sistemleri
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Uygulama

 Görev dağılımı yapıldıktan ihtiyaçların 
karşılanması için teknik şartnamelerin 
hazırlanması, 

 Tekliflerin değerlendirilmesi, 

 Firmalarla görüşülmesi, 
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Uygulama

 Satın alma işlemlerinin yapılacağı firmanın 
seçilmesi, 

 Ürün ve hizmetlerin talep edilmesi, 

 Satın alınan ürünlerin yerleştirilmesi ve

 Kullanıma hazır hale getirilmesi uygulama 
basamağında yapılması gereken önemli 
süreçlerdir. 
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Değerlendirme 

 Bu aşamada, eğitim kurumunun belirlediği tüm 
hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmeli ve 
sorun olup olmadığı incelenmelidir. 

 Bir sonraki aşamanın hatasız ilerlemesine ve 
gerekli değişikliklerin yapılması değerlendirme 
sürecindeki incelemelere bağlıdır. 
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Değerlendirme 

 Teknoloji planında hem süreç hem de son 
değerlendirme yapılmalıdır. 

 Süreç değerlendirme çalışması olarak alınan 
veya yenilenen donanımların işe yararlılığı, 
verilen eğitimin etkililiği, öğrencilerin teknoloji 
destekli derslerdeki başarısı gibi konularda 
eğitim ve idari kadronun yanı sıra öğrenci ve veli 
görüşü alınabilir. 
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Değerlendirme 

 Son değerlendirme çalışması olarak öğrencilerin 
akademik başarıları, öğrencilerin öğretim 
sürecinde motivasyon ve katılımda gözlenen 
değişiklikler, öğretmenlerin ders planlama ve 
değerlendirme yöntemlerindeki değişiklikler gibi 
konularda inceleme yapılabilir. 
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Son olarak 

 Teknoloji planı son ürün olarak görülmemelidir. 
Değişen ve gelişen teknolojik yeniliklere, 
koşullara, isteklere ve finansal kaynaklara göre 
belirli aralıklarda gözden geçirilmeli ve 
yenilenmelidir.  Teknoloji planı çok kısa bir 
dönem için hazırlanmamalı, en az 3-5 yıllık bir 
dönem için hazırlanmalı ve her yıl gözden 
geçirilmelidir. 


