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Öz 
Bu ara�tırmanın amacı, Intel Ö�retmen Programı karma hizmet-içi e�itimi alan ö�retmenlerin, program 

hakkındaki görü�lerini incelemektir. Betimsel yöntem kullanılan bu ara�tırmada veriler anket ve görü�me yoluyla 
elde edilmi�tir. Ara�tırmanın çalı�ma grubunu, Mersin ilinde Milli E�itim Bakanlı�ı tarafından düzenlenen Intel 
Ö�retmen Programı Karma hizmet-içi e�itimi alan 387 ö�retmen olu�turmaktır. Ara�tırmanın sonucunda, Intel 
Ö�retmen Programı karma e�itimi alan ö�retmelerin ö�renme süreci içerisinde yaratıcı dü�ünme, problem çözme ve 
ele�tirel dü�ünme becerilerini kullanmayı peki�tirdikleri ve ö�renme ürünlerini olu�turmada teknolojiyi etkin bir 
�ekilde kullanabildikleri görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Uzaktan E�itim, Bilgisayar Destekli E�itim, Intel Ö�retmen Programı, Hizmet-içi 
E�itim. 

 
Abstract 
The purpose of the study is to investigate the views of the teachers who took part in the Intel Teacher 

Program mixed in-service training about the program. In this descriptive study, the teachers who participated in the 
Intel Teacher Program mixed in-service training in Mersin were administered a questionnaire and interview as a data 
collection tool. The study group consists of 387 teachers who participated in the Intel Teacher Program mixed in-
service training organized by Ministry of Education in Mersin. As a result of the study, It is seen that by means of the 
Intel Teacher Program mixed in-service training, the teachers indicated that they learn to use creative thinking, 
problem solving and critical thinking abilities in the learning process and that they use the technology effectively to 
create learning materials.  

Keywords: Distance Education, Project-based Learning Approach, Intel Teaching Program, In-Service 
Training. 

 
 
1. Giri� 
Ça�ımızın en tipik özelli�i toplumların hızla “de�i�mesidir”. Toplumlardaki de�i�meyi hızlandıran 

en belirgin etmenler, bilgi, teknoloji, ileti�im ve ekonomi alanlarında görülmektedir. Bulundu�umuz ça�a, 
bilgi ça�ı adı verilerek bilgi toplumu kavramı ortaya çıkmı�tır. Bilgi toplumu kavramı bu de�i�im sürecinin 
yönünü ve içeri�ini vurgulamaktadır. Bilgi toplumu, bilginin insan örgüt ve toplum ya�amında temel güç 
ve ana sermaye halini aldı�ı, bilgi üretiminde çalı�anların ço�aldı�ı, ya�am boyu ö�renme alı�kanlı�ının 
yerle�ti�i, ö�renen birey, ö�renen örgüt ve ö�renen toplum ba�ının kuruldu�u toplumsal ya�am biçimini 
anlatmaktadır (Baransel, 1996). Ö�renen birey, bilgi insanını, bu bireylerin çalı�tıkları örgütler, ö�renen 
örgütü, ö�renen toplum bilgi toplumunu olu�turmaktadır (Töremen, 2001).Yeni ça�a teknoloji deste�i ile 
ayak uydurmak için gerekli olan uygulamaların yapılabilmesi ve programlı bir sistem içerisinde 
yürütülebilmesi için Bilgisayar destekli e�itim ve Bilgisayar destekli ö�retimin detaylı olarak tanımlanması 
ara�tırmanın içeri�ini destekleyici nitelikte olacaktır. A�a�ıda bu konu hakkında bilgiler yer almaktadır. 

1.1. Bilgisayar Destekli E�itim (BDE) 
Bilgisayar Destekli E�itim “ö�rencinin bir bilgisayar ba�ında, ö�rencilerin gösterebilecekleri türlü 

tepkiler göz önünde bulundurularak hazırlanmı� bir ders yazılımı ile kar�ılıklı etkile�imde bulunarak kendi 
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ö�renme hızına göre kullanabildi�i ö�retim türü, bu soruna ili�kin uygulama ve ara�tırma alanı” olarak 
tanımlanabilir (Köksal 1981,s. 28).  

1.2. Bilgisayar Destekli Ö�retim (BDÖ) 
�ahin ve Yıldırım’a göre (1999), Bilgisayar Destekli Ö�retim, bilgisayarın ö�renmenin meydana 

geldi�i bir ortam olarak kullanıldı�ı, ö�retim sürecini ve ö�renci motivasyonunu güçlendiren, ö�rencinin 
kendi ö�renme hızına göre yararlanabilece�i, kendi kendine ö�renme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile 
birle�mesinden olu�mu� bir ö�retim yöntemi olarak tanımlanmı�tır. Senemo�lu’ ya göre (2001), Bilgisayar 
destekli ö�retim, ö�rencilerin programlı ö�renme materyalleri ile bilgisayar kullanarak etkile�imde 
bulundu�u; di�er bir deyi�le, bilgisayar programları aracılı�ıyla ö�renmeyi gerçekle�tirdi�i, ö�renmelerini 
izleyip kendi kendini de�erlendirebildi�i bir ö�retim biçimi olarak tanımlanmı�tır. Ergin (1995) ‘e göre BDÖ 
belli bir dersin ö�retiminde bazı performansların bilgisayar-ö�renci etkile�imiyle gerçekle�tirildi�i 
programlardır. 

1.3. Bilgisayar ve �nternet Kullanımı 
Bilgisayar ve internet kullanımı e�itimde içerik ve e�itim ö�retim faaliyetleri açısından de�i�ime ve 

geli�ime yol açmaktadır (Altıngöz, 2008). Bilgisayar destekli e�itim, uzaktan e�itim ve sanal ö�renme 
ortamları gibi e�itim-ö�retim faaliyetlerini zenginle�tirici unsurlar, bilgisayar ve internet kullanımının 
sürecin içerisine dahil olması ile mümkün olmaktadır. Bilgisayar, internet ve di�er dijital teknolojilerin 
e�itimde kullanımı, ö�rencilerin kendi kendilerine ö�renmelerini, dolayısıyla kendi hızlarıyla ö�renmelerini 
sa�ladı�ından ö�retmenlerin bu teknolojiyi e�itim ö�retim faaliyetlerinde kullanmaları önemlidir (Öztürk & 
Dilek, 2002).  

Ö�retmenler, bilgi ve  ileti�im teknolojilerini kullanma becerilerini, genellikle hizmet içi e�itim 
programları ile geli�tirmektedirler. Ö�retmenlerin bilgisayar destekli e�itimde kendilerini yenilemekte 
ba�vurdukları kurslardan birisi de,  Intel® Ö�retmen programı hizmet içi e�itimi olmaktadır. 

1.4. Uzaktan E�itim 
Günümüzde ileti�im teknolojilerinin geli�mesi ve e�itim sisteminin yapısıyla beraber e�itim 

ortamlarında uygulanan ö�renme ve ö�retme etkinlikleri de de�i�ime u�ramı�tır. Bu olay e�itimcileri farklı 
e�itim programları ve modelleri geli�tirmeye zorlamaktadır. Bu modellerin ba�ında ise uzaktan e�itim 
gelmektedir. Uzaktan e�itim sayesinde birbirinden yüzlerce kilometre uzaklıktaki ö�retmen ve ö�renciler 
uzaklık tanımaksızın ileti�im kurabilmekte ve ö�renme sürecini devam ettirmektedirler (Yekta, 2004).  

1.4.1. Internete Dayalı Uzaktan E�itim 
Internete Dayalı Uzaktan E�itim, internet altyapısını kullanan tüm e�itim modellerini kapsayan 

genel bir yakla�ım olarak kar�ımıza çıkmaktadır. Internet a�ını kullanan tele–konferans görü�meleri, 
geleneksel postanın yerini alan elektronik postalar, basılı kaynaklara alternatif olu�turan elektronik kitap ve 
süreli yayınlar, Internete Dayalı Uzaktan E�itimin birer parçası olarak kullanılmı� modellerdir. Bu modeller 
içerisinde günümüzde en yaygın olarak kullanılan model ise Web Tabanlı Uzaktan E�itim (WTUE) 
modelidir. 

1.4.2. Web Tabanlı Uzaktan E�itim Modeli 
Web Tabanlı Uzaktan E�itim Modeli’nde, internete Dayalı Uzaktan E�itim adı altında kullanılan 

farklı tekniklerin hemen hemen tamamından yararlanılmaktadır. �çeri�e eri�mek için HTML sayfa yapıları 
düzenlenmekte, ileti�imin sa�lanması ve sa�lıklı olarak yürütülmesi için elektronik posta listelerinden 
faydalanılmakta, etkile�imin artırılabilmesi için tartı�ma listeleri ve sohbet programları kullanılmaktadır. 
Web Tabanlı Uzaktan E�itim’nin en önemli avantajları arasında sanal bir kampüs yaratılabilmesi ve 
e�zamansız (asynchronous) e�itime olanak vermesi yer almaktadır. Ö�renciler sistem dahilindeki içeri�e 
istedikleri zaman ula�abilmekte ve kaynaklardan istedikleri ölçüde faydalanabilmektedirler. Sa�lanan bu 
esneklik, maliyet avantajları ile birle�ti�inde ideal bir model olu�masına olanak tanımaktadır (Carswell ve 
Venkatesh, 2002, s. 477; Maly ve di�erleri, 1998,s. 660). Zırhlıo�lu (2006) ‘a göre, uzaktan e�itim sayesinde 
ki�iler sertifika programlarına devam edebilmekte veya ilkö�retim, ortaö�retim ve yüksekö�retim gibi 
e�itimin her seviyesinde diploma sahibi olabilmektedirler. Bazı e�itim kurumları, e�itimi desteklemek 
amacıyla dersler açmakta ve bazı üniversitelerde tümüyle internet üzerinden programlar açmaktadır. Yüz 
yüze sınıf e�itimi ile birlikte senkron ve a-senkron e�itimden faydalanıldı�ında e�itim kalitesi daha da 
artmaktadır. Uzaktan e�itim alan ki�iler, yer ve zaman kısıtlaması olmadı�ı için hem e�itim hem de çalı�ma 
fırsatı bulabilirler. Böylece ki�iler mesleki olarak e�itimlerini sürdürmenin yanı sıra mevcut i�lerinde de 
ilerleme imkanı bulabilmektedir. 

Sonuç olarak uzaktan e�itim, zaman ve ortamdan ba�ımsız olarak, co�rafi sınırlılıklar tanımadan 
e�itim ve ö�retimin yapılabildi�i ve geli�en teknoloji ile birlikte kendini sürekli yenilemekte olan bir 
sistemdir. Bu sistemi, ö�retmenler, e�itim-ö�retim ortamı içerisinde ki�isel geli�imlerini ve pedagojik 
bilgilerini yenileyici bir destek unsur olarak da kullanılabilmektedir. Yenileyici destek unsurlar, hizmet içi 
e�itimler ile gerçekle�tirilebilmektedir. A�a�ıda hizmet içi e�itim hakkında bilgiler yer almaktadır.  
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1.5. Hizmet içi E�itim 
De�i�en ve geli�en e�itim sisteminde yeni geli�melerin takip edilebilmesi açısından hizmet içi e�itim 

ö�retmenler için önemli bir yer tutmaktadır. Ancak Türkiye de ilkö�retim okullarında görev yapan yönetici 
ve ö�retmenlerin hizmet içi e�itim uygulamalarına ili�kin görü�lerine bakıldı�ında uygulamaları yeterli 
bulmadıkları görülmektedir (Aydo�an, 2002; Kocaba�, 1993). Hizmet içi e�itimlerin gerekli oldu�unu 
dü�ünen ö�retmenler e�itimlerin sayısının artırılmasının daha yararlı olaca�ı görü�ündedir  (Uçar ve �pek, 
2006). Saban (2000) ö�retmenlerin hizmet içi e�itime duydukları gereksinimi profesyonel ö�retmen 
yakla�ımı, de�i�imsel yakla�ım ve geli�imsel yakla�ım olmak üzere üç yakla�ımla açıklamaktadır. 
Profesyonel ö�retmen yakla�ımına göre; ö�retmenler topluma yön verecek bireyler yeti�tirmek gibi son 
derece önemli görevi ancak profesyonel bir ö�retmen kimli�i kazanarak elde edeceklerdir. Bu anlamda 
kendilerini mesleklerinde uzmanla�tırmak için hizmet içi e�itimler ile desteklemelidirler. De�i�imsel 
yakla�ımın bakı� açısı ise e�itim alanında meydana gelen de�i�imler ile ilgili ö�retmenlerin e�itim alması 
üzerinedir. Geli�imsel yakla�ıma göre ise ö�retmenler meslek hayatları boyunca de�i�ik evrelerden geçerler 
ve her evrede yo�unla�tıkları konulara göre hizmet içi e�itime ihtiyaç duymaktadırlar.  

Wu, Chen, Lee, Ho ve Chiou (2004)’ nun Hizmet içi e�itime yönelik yaptıkları çalı�manın amacı,  
Tayvan’da ulusal alanda uygulanmakta olan ö�retmen geli�im programını de�erlendirmektir. Bu program, 
ö�retmenlerin Bilgi ve �leti�im teknolojilerini var olan programa etkili bir �ekilde bütünle�tirecek becerileri 
sa�lamak için tasarlanmı�tır Çalı�mada bu e�itim programının faydalılı�ı ve katılımcı ö�retmenlere ve 
okullarına olan etkileri ara�tırılmı�tır. De�erlendirme çerçevesi (Kirkpatrick'sFourLevels Training Evaluation 
Model) Kirkpatrick’ in 4 seviyeli e�itim de�erlendirme modeli temeline oturtulmu�tur. De�erlendirme 
sonuçları katılımcı ö�retmenlerinin ço�unun e�itim programından memnun kaldı�ını ve Bilgi �leti�im 
Teknolojilerinin ö�retime bütünle�tirilmesine etkili bir �ekilde yardımcı olaca�ını dü�ündüklerini 
göstermi�tir. Aynı zamanda e�itimi tamamladıktan sonra ö�retmenlerin ço�unun ders hazırlı�ında, sınıf içi 
aktivitelerde ve meslekta�ları ile etkile�imde daha fazla Bilgi �leti�im Teknolojileri ile ili�kili aktivitelerde 
bulundu�u görülmü�tür.  

Ülkemizde ise hizmet içi e�itim kursları önceleri sadece Milli E�itim Bakanlı�ının merkezi te�kilatı 
tarafından yürütülürken çok sayıda ö�retmen hizmet içi e�itim kurslarına katılmadan emekli 
olabilmekteydi. MEB’ deki personel artı�ından dolayı bu uygulamaların yeterli olmadı�ı görülmü� ve 1993 
yılından bu yana �l Milli E�itim Müdürlükler hizmet içi e�itim planı olu�turarak uygulamaya ba�lamı�lardır 
(MEB, 2002). 

1.6. Intel Ö�retmen Programı (IOP) 
Ö�retmenlerin bilgi ve ileti�im teknolojilerini kullanma becerilerinin geli�mesinin önemi 

günümüzde giderek artmaktadır. Bu nedenle, ö�retmenlerin bu becerilerini geli�tirici Hizmet içi e�itim 
programları sunulmaktadır. Bu programlardan birisi de,  Intel® Ö�retmen programıdır. 

Türkiye'de 2003 yılında uygulanmaya ba�layan Intel® Ö�retmen programı, ö�retmenlerin ö�renim 
hedeflerini ve ö�retim programı gereklerini sunmak amacıyla bilgi teknolojilerini kullanma konusunda 
yeterlik ve güven kazanmalarında yardımcı olmaktadır (Intel, 2010).  

Hizmet içi e�itim olarak verilen Intel Ö�retmen Programı uygulamaya dayalı, bire bir profesyonel 
geli�imin etkinli�inden faydalanan, kapsamlı ve aynı zamanda esnek bir e�itim kursu sunar. Program, 
e�iticiyi e�it modelini kullanır. Intel, Milli E�itim Bakanlı�ı'nın da katkılarıyla, Türkiye'nin her bölgesinden 
gelen uzman formatör ö�retmenleri e�itir, uzman ö�retmen e�itimi, Intel ve Bakanlık tarafından olu�turulan 
ö�retmen e�itimi laboratuar'larında yürütülür. Kapsamlı e�itimin ardından, uzman formatör ö�retmenler 
kendi bölgelerinde yer alan okullardaki katılımcı ö�retmenleri e�itirler (Intel, 2009). 2003 yılında "Gelecek 
�çin E�itim" adıyla ba�layan bu program 2008 yılında bir de�i�im ile hem adını "Intel Ö�retmen Programı" 
olarak hem de içeri�ini güncelleyerek yoluna devam etmektedir. Milli E�itim Bakanlı�ı ve Intel, e�itimle 
hayalleri gerçekle�tirmek hedefiyle uyguladı�ı 'Intel Ö�retmen Programı'nda yüz yüze ve online e�itimi bir 
arada içeren yeni bir karma e�itim modeline geçilmesini sa�lamı�tır (MEB  Intel Ö�retmen Programı, 2009). 
Günümüzde ö�retmenler Intel Ö�retmen Programını iki türlü almaktadırlar. Birincisi Yüz yüze E�itim, 
ikincisi de Karma E�itimdir. Karma e�itim, uzaktan e�itimi ve yüz yüze e�itimi birlikte içerir.   

Intel Ö�retmen Programı kapsamında yer alan etkinlikler incelenmesi sonucunda ara�tırılacak olan 
Karma e�itimde a�amalı 8 modül  yer almaktadır. Her bir Modül çe�itli etkinlikler içermektedir. Karma 
e�itim modülleri a�a�ıda belirtilmektedir. 

1.6.1. Intel Ö�retmen Programı Karma E�itim Modülleri: 
Intel® Ö�retmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu, ö�rencilerin kalıcı ö�renmesini sa�lamak için 

derslerde teknolojinin etkin kullanımı konusunda ö�retmenlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı 
hedefleyen Intel® Ö�retmen Programı kurslarından biridir (Intel Ö�retmen Programı, 2010).   

Kurs bir temel soruyu cevaplamaya yöneliktir: Teknoloji, ö�renmeyi desteklemek ve 
de�erlendirmek için en etkili nasıl kullanılabilir? Ö�retmenler ö�retim tasarımcısı gibi çalı�arak sekiz 
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modüle ayrılmı� etkinlikler yoluyla bu temel sorunun cevabını aramakta ve teknolojinin yer aldı�ı, ö�renci 
merkezli, kazanımlara dayalı üniteler tasarımlayarak geli�tirmektedirler. Ö�retmenler kurs boyunca 
ara�tırma sonuçlarına dayalı olarak geli�tirilmi�, teknolojinin derslerde etkili kullanımına yönelik bir e�itim 
almaktadırlar. Bu arada kendi derslerine ili�kin bir konuyu (üniteyi) tasarımlamakta ve gerekli malzemeleri 
geli�tirmektedirler. Üniteleri için en uygun araçları seçmeden önce mevcut Web tabanlı teknolojilerin ve 
yazılımların üstünlüklerini, sınırlılıklarını ve kullanım yöntemlerini incelemektedirler. E�itim sonunda 
tamamlanan her ünite, bir ö�renci projesi örne�ini, ö�renci öz-yönelik araçlarını (ö�rencilerin ünitede etkin 
rol almalarını sa�layacak araçları) ve ünite boyunca uygulanacak farklı de�erlendirme araçlarını 
içermektedir. E�itici Formatör Ö�retmen adayları ise ek olarak bu kursu nasıl yürüteceklerine ili�kin 
etkinlikler gerçekle�tirmektedir (Intel Ö�retmen Programı, 2010). 

Uyum Dönemi (Oryantasyon) : Katılımcıların  kursa  adaptasyonunu sa�lamak için  ve  gerekli 
teknolojik altyapıya  eri�meleri için  gerekli e�itim (1 Hafta) 
Modül1:Projelerle  Ö�renme 
Modül2: Ünitemi Planlama 
Modül 3 : Ba�lantılar  Kurma Modül  
Modül 4: Ö�renme  Örnekleri Hazırlama 
Modül 5 : Projeleri De�erlendirme 
Modül 6 : Ö�renci  Ba�arısını Planlama 
Modül 7 : Teknolojiyle Rehberlik 
Modül 8 : Portfolyoların  Gösterimi 

Yukarıda belirtilen 8 modül, bir ö�retim tasarımını mevcut imkanlarıyla ö�retmenlere 
sa�lamaktadır. Modüllerde istedi�i bir üniteyi seçen ö�retmene, yaparak ya�ayarak ö�renme olana�ı Intel 
Ö�retmen Programı hizmet içi e�itim içerisinde sa�lanmaktadır. E�itimlerde görevli olan uzman formatör 
ö�retmenler kolayla�tırıcı (rehber) olup, e�itimi alan ö�retmenlerin modüller üzerinde ilerlemesi için imkan 
sa�lamaktadır. Program sadece e�itimi vermek için de�il aynı zamanda ö�renmeyi ö�renmek kavramını da 
ö�retmenlere kazandırmayı hedeflemektedir. Ö�retmenler e�itim boyunca ba�ta e�itim kuramlar olmak 
üzere ö�rencileri ile ilgili pek çok farklı konuyu tartı�ma ve ö�renme imkanını bulmaktadır. E�itimler 
boyunca aktif olarak kullanılan ve ö�retmenlerin ilerde de kullanımına açık olacak iki web sitesi vardır. 
Etkili Proje Tasarımı ve Proje De�erlendirme siteleri e�itimler esnasında ve e�itimlerden sonra 
ö�retmenlerin kullanıma sunulmu�tur (MEB  Intel Ö�retmen Programı, 2010).  

Intel Ö�retmen Programı için web tabanlı i�birli�i ö�renme kaynakları gereklidir. A�a�ıda bu 
konuda açıklamalar bulunmaktadır. 

1.6.2. Web Tabanlı ��birli�i Ö�renme Kaynakları 
Web 2.0 (Etkile�imli WWW- World Wide Web) dünyanın her yerindeki insanların etkile�im, ileti�im 

ve i�birli�i kurma �ekillerini de�i�tirmektedir. Web 2.0 web siteleri, kullanıcıların sadece bilgi edinmesinden 
daha fazlasını sa�lamaktadır. Kullanıcılar bir Web 2.0 sitesinde veriye eri�ebilir ve aynı zamanda bu veriye 
katkı sa�layabilir Bu tür siteler kullanıcıları bilgi ekleme konusunda yüreklendirirken, yaratıcılı�ı, i�birli�ini 
ve payla�ımı hedeflemektedir. Bu özellik eski web siteleri ile oldukça ters dü�mektedir çünkü bu web 
sitelerinde kullanıcılar bilgiyi sadece incelemekle sınırlıdır ve bilgiler sadece sitenin sahibi tarafından 
de�i�tirilebilir. Web 2.0 siteleri genel olarak zengin ve kullanıcı dostu ara yüzler kullanmaktadır (Wikipedia, 
2006). 

Temel Kurs boyunca bir kaç Web 2.0 i�birli�ine dayalı ö�renme kayna�ı kullanılmaktadır. Bunlar: 
Web Günlükleri, Wikiler, Çevrimiçi ��birli�i Web Siteleri, Etiketleme/Sık Kullanılanlar Siteleridir. 
Tablo 1’ de bu kaynakların bazılarının sınıflarda kullanılması için daha ayrıntılı bilgi verilmektedir. 

Tablo 1: Web 2.0 Araçları Hakkında Genel Bilgiler 

Web Günlükleri 
 
Tanım 

Web günlükleri, bilgilerin ve dü�üncelerin okuyucularla payla�ılması, geribildirim istenmesi ve 
tartı�ılması için kullanılmaktadır. Web günlükleri genellikle geleneksel günlükleri andırır ve 
düzenli olarak güncellenir.  

E�itim Amaçlı 
Kullanımına  
Örnekler  

Ara�tırma kaynaklarının listeleri, ö�renilenlerin payla�ılması, önerilen görü�e ili�kin di�erlerinin 
tepkileri, ders içeri�ine uygun tartı�maların yapılması vb. 

 
 
 
 
Sınırlılıkları 

Etkile�im yazılı cevaplarla sınırlıdır. 
Web günlüklerine yazdıklarınız, özel bir ayar yapmadı�ınız sürece �nternet eri�imi olan 
herhangi biri tarafından görülebilir. 
Biçimlendirme, tasarım seçenekleri ve çoklu ortam genellikle sınırlıdır. 
�çerik çevrimiçi düzenlenmelidir. 
�nsanlar Web günlü�ü yazılarınıza tahrik edici ya da uygun olmayan bir içerikle cevap verebilir. 

Wikiler 
 Wikiler yetkilendirilmi� ya da yetkilendirilmemi� kullanıcıların de�i�iklik yapabilmesine olanak 
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Intel firmasının düzenlemi� oldu�u hizmet içi e�itimler ile ilgili olarak yapılmı� çe�itli ara�tırmalar 

hakkında bilgiler a�a�ıda verilmektedir.  
1.7. �lgili Çalı�malar 
Culp, Light, ve Keisch (2004)  “Gelecek Hizmet Öncesi Programa Yönelik Intel e�itimi: Intel 

Biçimlendirici De�erlendirme bulguları” isimli çalı�malarında, e�itimi Geli�tirme ve Teknoloji Merkezi ile 
Çocuk Merkezi 2003 yılında Gelecek Hizmet Öncesi Programa Yönelik Intel E�itimini içeren bir 
biçimlendirici de�erlendirme çalı�masını yapmı�lardır. Intel Gelecek �çin Ö�retim bir profesyonel geli�im ve 
hizmet öncesi ö�retmenler ile hizmet içindeki ö�retmenlerin sınıflarında teknolojiye entegre olabilmeleri 
amacıyla yürütülen bir çalı�ma olmu�tur. Yapılan de�erlendirme çalı�masında ana sınıfından ortaö�retim 
kurumlarının son sınıfına kadar ö�retmenlerin kar�ıla�tıkları zorluklar, çözüm önerileri ve bulgular yer 
almaktadır. 

Er (2007) tarafından Intel Ö�retmen Programı kapsamında ö�retmenlere verilen e�itimin 
de�erlendirmesini yapmak ve ö�retmenlerin aldıkları e�itimi sınıf içi etkinliklerine ne derece yansıttıklarını 
incelemek amacıyla bir ara�tırma yapılmı�tır. Bu genel amaç do�rultusunda, 2006–2007 ö�retim yılında 
Elazı� ilinde programın uygulandı�ı okullarda bulunan ö�retmenlerin verimliliklerine yönelik bir ara�tırma 
yapılmı�tır. Ara�tırma tarama modeli kullanılarak gerçekle�tirilmi�tir. Ara�tırmanın evreni Elazı� ilinde 
görev yapan ve Intel Gelecek �çin E�itim kursuna katılan 170 ö�retmen olu�turmaktadır. Örneklemi ise 
evrenin tamamını kapsamı�tır. Ara�tırma kapsamında, ilgili literatür taraması ve uzman görü�leriyle elde 
edilen veriler de�erlendirilerek kuramsal boyut olu�turulmu�tur. Kuramsal boyut çerçevesinde anket 
sorularının gerekli de�erlendirmeleri yapılmı� ve uzman görü�lerinden faydalandıktan sonra uygulanmı�tır. 
Ara�tırmanın sonucunda ö�retmenlerin program içeri�inden yeterince faydalanamadı�ı görülmü�tür. 

Uslu &Bümen (2010)’in “E�itimde Bili�im Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Bir Mesleki Geli�im 
Programının Etkileri: Kaygı, Tutum ve Teknolojiyle Bütünle�me” isimli yaptıkları ara�tırmada, ilkö�retim 
ö�retmenlerine uygulanan bir mesleki geli�im programlarının teknoloji ile bütünle�meyi sınırlı ölçüde 
etkiledi�ini belirtmektedir. Ara�tırmanın amacı, ilkö�retim ö�retmenlerine uygulanan bir mesleki geli�im 
programının bilgisayar kaygısına, e�itimde bili�im teknolojilerini kullanmaya yönelik tutuma ve bili�im 
teknolojilerini ö�renme ö�retme süreci ile bütünle�tirmeye etkisini incelemektir. Çalı�manın hem söz 
konusu mesleki geli�im programının etkilili�ini ortaya koymaya, hem teknolojiye yapılan yatırımın i�e 
yararlılı�ını sorgulamaya, hem de teknolojinin ö�renme ö�retme ile bütünle�tirilmesi sürecinin 
anla�ılmasına önemli katkılar getirebilece�i dü�ünülmektedir. Ara�tırma sonucunda, Intel Ö�retmen 
Programı’nın teknoloji ile bütünle�menin ilk a�amalarındaki (ör. direnç gösteren veya sadece ki�isel amaçlı 
teknoloji kullanan) ve yüksek kaygılı ö�retmenler üzerinde olumlu etkiler yarattı�ını göstermektedir.   

2. Yöntem 
2.1. Problem Cümlesi 
Ara�tırmanın problem cümlesi “Mersin �linde alınan Intel Ö�retmen Programı Karma Modeli 

Hizmet-içi E�itimi hakkında ö�retmen görü�leri nelerdir?” dir.  
2.2. Alt Problemler 

1. Intel Ö�retmen Programı Karma Modeli Hizmet-içi E�itimini almı� ö�retmenlerin, programın 
ö�reniminde kullanılan yöntemler hakkındaki görü�leri nelerdir?  

2. Intel Ö�retmen Programı Karma Modeli Hizmet-içi E�itimini almı� ö�retmenlerin olu�turdukları 
ö�renme ürünleri üzerindeki etkileri ile ilgili görü�leri nelerdir? 

Tanım tanıyan Web siteleridir. Wiki’yi olu�turan kullanıcı, yapılan de�i�iklikler için bilgilendirilir ve 
sitenin içeri�i ilgili tüm geli�meleri izleyebilir. 

E�itim Amaçlı 
Kullanımına  
Örnekler  

Grup olarak bir metin üzerinde çalı�mak, i�birli�i içinde Web sitesi geli�tirmek, ara�tırma 
bulgularını payla�mak, proje planlamak, bilgi toplamak vb. 

 
 
Sınırlılıkları 

Di�er kullanıcılar, istenmeyen de�i�iklikler yapabilir. 
�çerik çevrimiçi düzenlenmelidir. 
Kullanıcılar tahrik edici içerikler ekleyebilir. 

Çevrimiçi ��birli�i Web Siteleri 
 
Tanım 

��birli�i Web siteleri, bireylerin belge, i�lem tablosu ya da sunum olu�turarak diledi�i di�er 
kullanıcılarla payla�malarına ve di�er kullanıcıların bunlar üzerinde de�i�iklik ve düzenleme 
yapabilmesine fırsat tanımaktadır. Bu siteler, belge, i�lem tablosu ya da sunumun Web’ de 
hazırlanmasında ya da Web’ e yüklenmesine olanak tanır. 

E�itim Amaçlı 
Kullanımına  
Örnekler  

��birli�ine dayalı yazma, düzeltme, düzenleme, farklı kullanıcılardan geribildirim alma, 
kullanıcıların katkılarını izleme, yapılan de�i�iklikleri kar�ıla�tırma vb. 

 
 
Sınırlılıkları 

Genellikle çevrimiçi hazırlanan dosyaları çevrimdı�ı görebilmek için özel yazılımlar gerekir.  
Önceki sürüme döndü�ünüzde içerik kaybolabilir. 
Di�er kullanıcılar çalı�manızda istenmeyen de�i�iklikler yapabilir. 
Sınırlı sayıda kullanıcının aynı anda kullanımına olanak tanır. 
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 3. Intel Ö�retmen Programı Karma Modeli Hizmet-içi E�itimini almı� olan ö�retmenlerin ö�retim 
süreçlerini desteklemede kullandıkları Web 2.0 araçları hakkındaki görü�leri nelerdir? 

4. Intel Ö�retmen Programı Karma Modeli Hizmet-içi E�itimine ili�kin ö�retmenlerin görü�leri, 
kıdem, cinsiyet ve  bran� de�i�kenlerine göre  farklıla�makta mıdır?  
2.3. Ara�tırmanın Amacı ve Önemi 

Bu ara�tırma, Intel Ö�retmen Programı karma modeli hizmet içi e�itiminin, ö�retmenlerin 
olu�turdukları ö�renme ürünleri ve ö�renme süreçleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 
Ayrıca, hizmet içi e�itim dahilinde kullanılan internet tabanlı ö�renme ortamının etkin bir �ekilde 
kullanılabilirli�i gözlemlenmektir. Bu �ekilde, hem yüz yüze hem de uzaktan e�itim yöntemi ile 
gerçekle�tirilen e�itim süreci içerisinde ö�retmen görü�lerini incelemektir. 

Ara�tırmanın önemi, Intel Ö�retmen Programı hizmet içi e�itimi sonucunda, ö�retmenlerin 
teknolojiyi kullanarak göstermi� oldukları performansları e�itim- ö�retim süresince devamlılı�ını 
sa�layabilmektir. Intel Ö�retmen Programı hizmet içi e�itimi alan ö�retmenlerin yüz yüze ve uzaktan e�itim 
yakla�ımıyla etkili bir ö�renme ortamı içerinde bulunduklarını ortaya çıkarmaktır. Bu ara�tırma, Intel 
Ö�retmen programı hakkında ö�retmen görü�lerini ortaya çıkardı�ı için, programın geli�tirilmesine katkı 
sa�layacaktır. 

Bu çalı�ma; var olan durumu saptamak için tarama (survey) modeli kullanılan betimsel bir 
çalı�madır. Betimsel yöntemde, nitel verilerin analizinde “Nitel �çerik Çözümlemesi” kullanılmı�tır. Veriler 
üç a�amada analiz edilmi�tir. Bu a�amalar; kategorilerin tanımlanması, örneklerin verilmesi ve kodlama 
kurallarının önceden belirlenmesidir (Mayring, 1996; Çev: Gümü�, Durgun, 2000: 104, Akt:Yelken, 2009). Bu 
analiz iki uzman tarafından yapılmı�tır. Uzmanlar yazıya dökülen görü�me sonuçlarını ayrı ayrı 
kodlamı�lardır. Soruların her biri bir tema olarak dü�ünülmü�tür. Bu sorulara göre yapılan kodlamalardan 
alt temalar olu�turulmu�tur (Yelken, 2009). Survey yöntemi içerisinde hem sosyal bilimlerde hem de 
e�itimde en çok yararlanılan metot ya da veri toplama araçları, ki�isel görü�meler, yapılandırılmı� 
gözlemlerdir. Yapılandırılmı� anketler ve gözlemler dı�ındaki veri toplama metotları aynı zamanda nitel 
ara�tırmalarda da kullanılmaktadır (Ekiz, 2003:105). 

2.4. Ara�tırmanın Sınırlılıkları 
Bu ara�tırma, 

Mersin �linde, Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programını alan ö�retmenler ile, 
Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programını alan  ö�retmenlere uygulanan anket formu ve görü�me 
formu ile, 
Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programı, kursun ö�retim programı, ö�retmenlerin olu�turdukları 
ö�renme ürünleri ve web 2.0 araçları ile, 
2009–2010 E�itim- Ö�retim yılı ile, 

sınırlıdır.  
2.5. Çalı�ma Grubu 
2.5.1. Çalı�ma Grubunun Özellikleri 
Ara�tırmanın evrenini, 2009-2010 e�itim- ö�retim yılında Mersin ilinde Milli E�itim Bakanlı�ı 

tarafından düzenlenen Intel Ö�retmen Programı e�itimi Hizmet içi E�itimi alan ö�retmenler 
olu�turmaktadır.  E�itim alan Uzman Formatör ö�retmenlerin hizmet içi e�itim verdikleri ö�retmenlerin 
tamamına ula�ılmı�tır. Çalı�mada Mersin ili Akdeniz, Tarsus, Erdemli ve Gülnar ilçelerinde Intel Ö�retmen 
Karma Modeli Hizmetiçi E�itimini alan 387 ö�retmene ula�ılmı�tır.  

Ara�tırmanın nitel verileri için, örneklem grubu, “Ölçüt Örnekleme Yöntemi” kullanılarak 
olu�turulmu�tur. Ölçüt örnekleme yöntemindeki temel anlayı�, önceden belirlenmi� bir dizi ölçütü 
kar�ılayan bütün durumların çalı�ılmasıdır (Yıldırım & �im�ek, 1999 Akt: Bal, 2009). Bu çalı�ma kapsamında 
da ara�tırmacı tarafından önceden belirlenen ölçütler yer almaktadır. Ö�retmenlerin sahip olması gereken 
ölçütler �u �ekildedir: 

Ö�retmen olmak 
Intel Ö�retmen Programı Karma Modeli Hizmet içi E�itim Kursunu almı� olmak. 
Nitel veriler görü�me yoluyla elde edilmi�tir. Toplam 20 ki�i ile görü�ülmü�tür. Intel Ö�retmen 

Programı Karma modeli hizmet içi e�itim kurslarında 20 ki�i yer almaktadır. Bu nedenle bir grupta yer alan 
20 ki�inin tamamı ile görü�ülmü�tür. Ara�tırmadaki ö�retmenlere ki�isel bilgiler a�a�ıda yer almaktadır. 

Ö�retmenlerin cinsiyetlerine göre da�ılımları Tablo 2’te verilmi�tir. Buna göre ö�retmenlerin % 
43,9’u bayan, % 56,1’i erkektir.  

Tablo 2: Cinsiyetlerin Da�ılımı 
  F % 
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Bayan 170 43,9 
Erkek 217 56,1 

Toplam 387 100,0 

Ö�retmenlerin hizmet yılına göre da�ılımları, % 12,7’si 1–5 yıl, % 22,5’i 6–10 yıl,           % 33,3’ü 11-15 
yıl, % 15 ‘i 16-20 yıl, % 11,4’ü 21-25 yıl ve % 5,2’i 26 yıl ve  üzeri kıdeme sahiptir.  

Ö�retmenlerin bran�larına göre da�ılımları, % 25,4’ü Meslek Dersleri, % 24,2’si Sınıf,     % 11,8’i 
Bili�im Teknolojileri, % 6,2’si Beden E�itimi, % 6,8’i Yabancı Dil, % 6,2’si Fen ve Teknoloji,  % 4,9’u 
Matematik, % 4,9’u Sosyal Bilgiler, % 4,9’u Resim, % 4,3’ü Teknoloji ve Tasarım, % 3,7’si Türkçe, % 3,7’si 
�nkılap Tarihi ve % 4,3’ü Din Kültürü bran�ı �eklindedir.  

Evinde bilgisayarı olan ö�retmenlerin  % 95,3’ü bilgisayar sahibi iken, sadece % 4,7’sinde bilgisayar 
bulunmamaktadır. 

Evinde internet eri�imi olan ö�retmenlerin % 83,7’si evinde internet eri�imi olana�ına sahipken, 
%16,3’ünde internet eri�imi bulunmamaktadır. 

Microsoft Office paket programlarına yönelik bilgi düzeylerine göre ö�retmenlerin, % 41,6’sı iyi 
düzeyde,  % 33,1’ü orta düzeyde, % 18,1’i Microsoft Office Paket Programlarına yönelik bilgi düzeyine çok 
iyi ve zayıf düzeyde sahip oldukları görülmektedir. 

Ö�retmenlerin Grafik Programlarına yönelik bilgi düzeylerine göre % 46,8’i zayıf düzeyde,  % 34,9’u 
orta düzeyde, % 13,4’ü iyi ve % 4,9’ unun zayıf düzeyde Grafik Programlarına yönelik bilgi düzeyine sahip 
oldukları görülmektedir. 

Ö�retmenlerin programlama dillerine yönelik bilgi düzeylerine göre, % 76’sı zayıf düzeyde,  % 15,8 
’i orta düzeyde, % 7,2’si iyi ve % 1’ i zayıf düzeyde programlama dillerine yönelik bilgi düzeyine sahip 
oldukları görülmektedir. 

2.6. Veri Toplama Araçları 
Ara�tırmada 3 farklı yoldan veri toplanmı�tır. Bunlar; 

• Ö�retmenin cinsiyeti, meslekteki kıdemi, bran�ı ve bilgisayar bilgi düzeyini, bilgisayar ve internet 
eri�im bilgilerini içeren Ki�isel Bilgi Formu. 

• Intel Ö�retmen Programı Karma Modeli Hizmet içi E�itimi hakkında nicel verilerin toplanması için 
kullanılan anket. 

• Intel Ö�retmen Programı Karma Modeli Hizmet içi E�itimini alan ö�retmenlerin görü�lerini 
alabilmek için geli�tirilen görü�me formu. 
2.7. Verilerin Analizi 

Ö�retmenlere uygulanan anketin istatistiksel çözümlemeleri için, frekans, yüzde ve ki kare 
uygulaması yapılmı�tır ve SPSS 15 paket programı kullanılmı�tır.  Görü�me formu ile elde edilen nitel 
verilerin analizi için “Betimsel �çerik Analizi” yöntemi kullanılmı�tır. �çerik analizinde veriler betimsel 
analize göre daha derin bir i�leme tabi tutulmakta ve betimsel bir yakla�ımla fark edilemeyebilen kavram ve 
temalar bu analiz sonucunda ke�fedilebilmektedir. Bu amaçla toplanan verilerin önce kavramsalla�tırılması, 
daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde organize edilmesi ve verileri açıklayan 
temaların saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve �im�ek, 2003:162). Bu kapsamda içerik analizi ile 
yorumlanacak ana problem için alan uzmanlarının görü�leri do�rultusunda 5 farklı tema olu�turulmu�tur 
(Kazanımlar, �çerik, Yöntem, �li�kiler, De�erlendirme). Temalara yönelik ifadelerin kullanım sıklı�ı Sıklık 
Listesi (Weber, 1985, Akt. Yıldırım ve �im�ek, 2003:180) ile verilmi�tir. Elde edilen verilerin bazıları var olan 
durumu oldu�u gibi ortaya koymak için üzerinde hiçbir de�i�iklik yapılmadan verilmi�tir. 

Nitel verilerin analizinin güvenirli�i için Miles ve Huberman (1994) tarafından geli�tirilen güvenirlik 
formülü (Güvenirlik: Görü� Birli�i / Görü� Birli�i+Görü� Ayrılı�ı X 100) kullanılmı�tır. Bu formüle göre iki 
farklı alan uzmanı daha önceden belirlenen temalar do�rultusunda verileri kodlayarak analiz etmektedirler. 
Yapılan bu kodlamalar sonucunda alt temalar olu�turulmaktadır. Böylece uzmanlar arasında görü� birli�ine 
varılan ve görü� ayrılı�ına dü�ülen alt temalar tespit edilmekte, güvenirlik formülü ile iki uzmanın görü�leri 
arasındaki uyum oranı belirlenebilmektedir (Yanpar Yelken, 2009:8). Uyum yüzdesinin % 70 veya daha üstü 
olması veri analizinin güvenirli�i için yeterli olmaktadır (Yüksel, 2010:5). 

Veri analizinin güvenirli�i belirlemek için yapılan bu i�lem sonucunda her iki uzmanın Miles 
&Huberman güvenirlik formülü de�erlerinin .70’den yukarı ve birbirine yakın oldu�u tespit edilmi�tir. 
Hesaplama sonucunda ara�tırmanın güvenirli�i birinci soru için % 91, ikinci soru için % 89, üçüncü soru için 
% 93, dördüncü soru için % 70 ve be�inci soru için % 77 olmak üzere ortalama % 85 çıkmı�tır. Burada elde 
edilen sonuç, ara�tırma için güvenilir kabul edilmi�tir. Bu da ara�tırmacıların kodlamalarının güvenilir 
oldu�unu göstermektedir. 

Ö�retmenlerin hizmet yılı, bran� ve cinsiyetleri ile ö�retmen görü�leri arasında anlamlı farklılık olup 
olmadı�ı ile ilgili olarak ki-kare testi analizi yapılmı�tır. 



- 661 - 
 

3. Bulgular 
Birinci alt problemde, Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programını almı� ö�retmenlerin, 

programın ö�reniminde kullanılan yöntemler hakkındaki görü�leri ile ilgili bilgiye ula�ılmaktadır. A�a�ıda 
ö�retmen görü�lerini ortaya çıkaran frekans de�erlerine göreanket maddelerinden açıklamalar 
bulunmaktadır. 

“Intel Ö�retmen Programında proje hazırlama ve de�erlendirmeye yönelik yöntemler izlenir.” 
Maddesine ili�kin yüzdelik da�ılımları % 55,6’sı kesinlikle katılıyorum, % 37,5’i katılıyorum, % 5,4’ü 
kararsızım, % 1,3’ü katılmıyorum ve % 0,3’ ü kesinlikle katılmıyorum �eklindedir. Bu veriler, Intel Ö�retmen 
Programında proje hazırlama ve de�erlendirmeye yönelik yöntemler izlendi�ini belirgin bir �ekilde 
göstermektedir. 

“Intel Ö�retmen Programının uzaktan e�itim yanında yüz yüze e�itimi de içermesi etkile�im 
ortamını artırır.” maddesine ili�kin yüzdelik da�ılımları % 64,1’i kesinlikle katılıyorum, % 30,2’si 
katılıyorum, % 3,4’ü kararsızım, %1’i katılmıyorum ve % 1,3’ü kesinlikle katılmıyorum �eklindedir. Bu 
veriler, Intel Ö�retmen Programının uzaktan e�itim yanında yüz yüze e�itimi de içermesinin etkile�im 
ortamını arttırdı�ını göstermektedir. 

“Intel Ö�retmen Programının tamamen uzaktan e�itim olması daha uygundur.” maddesine ili�kin 
yüzdelik da�ılımları % 13,2’si kesinlikle katılıyorum, % 34,4’ü katılıyorum, % 15,5’i kararsızım, % 26,4 ’ü 
katılmıyorum ve % 10,6’sı kesinlikle katılmıyorum �eklindedir. Bu veriler, Intel Ö�retmen Programının 
tamamen uzaktan e�itim olmasının daha uygun olması konusunda olumsuz bir dü�ünceye sahip 
olundu�unu belirtmektedir. Bu durum, ö�retmenlerin karma e�itimi benimsediklerinin bir göstergesi 
olabilir. 

“Intel Ö�retmen Programı içerisinde kullanılan basamaklı ö�retim yapısı uygun bir ö�renme stili 
de�ildir.” maddesine ili�kin yüzdelik da�ılımları % 10,6’sı kesinlikle katılıyorum, % 31,8’i katılıyorum, % 
26,4’ü kararsızım, % 24,5 ’i katılmıyorum  ve % 6,7’si kesinlikle katılmıyorum �eklindedir. Bu bulgu, Intel 
Ö�retmen Programı içerisinde kullanılan basamaklı ö�retim yapısının uygun bir ö�renme stili olmadı�ı ile 
ilgili olarak net bir fikir ortaya çıkmadı�ını göstermektedir. 

Ara�tırmanın nitel veri toplama aracı olan görü�me formunun birinci alt problemine yönelik 
görü�leri a�a�ıda verilmektedir. 

Ö�retmenlerin “Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programının uygulamalarında kullanılan 
yöntemler (Yüz yüze-uzaktan e�itim, proje tabanlı ö�renme, i�birlikli ö�renme, yaratıcı dü�ünme, problem 
çözme, ele�tirel dü�ünme vb.) hakkında olumlu ve olumsuz dü�ünceleriniz nelerdir? ” sorusuna verdikleri 
yanıtlarına ili�kin bulgular Tablo 3’de verilmi�tir.  

Tablo 3:Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programının uygulamalarında kullanılan yöntemler 
hakkında ö�retmen görü�leri (N:20) 

 
Tema ve Alt Temalar (f) 

Tema: Yöntemin Özellikleri  
A.OLUMLU YÖNLER  
A.1. Teknoloji ve Yeni Yakla�ımlar  
A.1.1. Teknolojiye uyum sa�lama      3 
      A.1.2. Modern ders i�leme 1 
      A.1.3. 21.yy. becerilerine hakim olma 4 
      A.1.4. Yeni Fikirler üretme 6 
A.2. �leti�im  
      A.2.1. Etkili �leti�im kurma 2 
      A.2.2. �leti�im Araçları kullanma 2 
A.3. Yöntem  
      A.3.1. ��birlikli Ö�renme 10 
      A.3.2. Proje Tabanlı Ö�renme 9 
      A.3.3. Ö�renci Merkezli E�itim 2 
      A.3.4. Ele�tirel Dü�ünme 1 
      A.3.5. Kalıcı Ö�renme 3 
      A.3.6. Yöntem 5 
A.4. ��leyi�  
     A.4.2. Yararlı olma 11 
     A.4.3. Geribildirim verme 1 
     A.4.4. �leriye yönelikolma 3 
     A.4.5. Yol Gösterici olma 2 
A.4.6. Etkililik 3 
     A.4.7. Yaratıcı Fikirler üretme 6 
B. OLUMSUZ YÖNLER  
B.1. Dil  
     B.1.1. Yabancı Dil Sorunu 6 
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     B.1.2. Anla�ılma zorlu�u ya�anması 8 
B.2. Teknik Boyut  
     B.2.1. Teknik sorunlar 10 
     B.2.2. Alt Yapı Sorunu(Yazılım) 3 
     B.2.3. Donanım Eksikli�i 1 
     B.2.4. �nternet Sorunu 3 
B.4. ��leyi�  
     B.4.1. Uygulanamaz olması 2 
     B.4.2. Verimsiz olması 3 
     B.4.3. Geli�tirilmeli 1 
     B.4.4. Sıkıcı olması 3 
     B.4.5. Yorucu olması 2 
     B.4.6. Ta�ımalı E�itimin olması 1 
B.5. �leti�im  
     B.5.1. �leti�im Sorunu ya�anması 3 
B.6. Yöntem  
    B.6.1. Uzaktan E�itimin dezavantajlı olması 5 
B.7. Kapsam  
    B.7.1. Kapsam yetersizli�i 1 
    B.7.2. Temel Bilgisayar Bilgi Yetersizli�i 5 
    B.7.3. Kontrolün zor olması 1 
    B.7.4. �lgi eksikli�inin olması 1 
B.8. Zaman  
    B.8.1. Ders saatlerinin uygunsuzlu�u 10 
    B.8.2. Fazla zaman alması  7 
    B.8.3. E�itim tarihlerinin uygunsuzlu�u 1 

  Tablo 3. �ncelendi�inde, Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programının uygulamalarında 
kullanılan yöntemler hakkındaki ö�retmen görü�leri iki alt temada toplanmı�tır. Intel Ö�retmen Programı 
Karma Hizmet içi E�itiminin uygulamalarında kullanılan yöntemler hakkında ö�retmenlerin görü�lerindeki 
olumlu yönler alt temasında, Teknoloji ve Yeni Yakla�ımlar, �leti�im, Yöntem ve ��leyi� olarak 4 alt tema 
ortaya çıkmı�tır. Olumsuz yönler alt teması ise, dil, teknik boyut, i�leyi�, ileti�im, yöntem, kapsam ve zaman 
alt temaları olarak belirlenmi�tir.  

IOP hizmet içi e�itimde uygulanan yöntemler hakkında alınan görü�ler do�rultusunda i�birli�ine 
dayalı olması ve teknik sorunların bulunması ço�unlu�un dü�üncesi olarak ifade edilmi�tir.  

IOP hizmet içi e�itim ile ilgili olarak önerilerde bulunulması yönünde görü�ler de alınmı�tır. 
Ö�retmenlerin “Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programında bulunmayan ve programın daha 
etkili olması için önerileriniz nelerdir?” sorusuna verdikleri yanıtlara ili�kin bulgular Tablo 15’ de yer 
almaktadır. 
Tablo 4:Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programında bulunmayan ve programın daha etkili olması 

için öneriler (N:20) 
Temalar (f) 

A. Zaman Sorunu giderilmeli 12 
B. Örnekler artırılmalı 4 
C. Temel Bilgisayar Bilgisi arttırılmalı 5 
D. Dil sadeli�i olmalı 3 
E. Yaygınla�tırılmalı 3 
F. Yüz yüze e�itim saati uzatılmalı 5 
G. Kurs süresi uzatılmalı 4 
H. Anla�ılır olmalı 2 
�. Türkçe Olmalı 2 
J. Etkile�im arttırılmalı 2 
K. Uygulama zorunlulu�u olmalı 1 
L. Sesli Anlatım yapılmalı 1 
M. Karma�ıklık giderilmeli 1 
N. Somut Örnekler arttırılmalı 1 
O. Alt Yapı güçlendirilmeli 1 
P. Serbestlik arttırılması 1 
Q. Görsellik arttırılmalı 2 

Tablo 4 incelendi�inde, Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programında bulunmayan ve 
programın daha etkili olması için öneriler temasında en çok kurs verilen zamanın düzenlenmesi, temel 
bilgisayar bilgisinin artırılmasına yönelik çalı�maların yapılması, yüz yüze modeli kullanılan e�itim saatinin 
artırılması, e�itim içerisinde örneklerin artırılması ve e�itim ders saatinin uzatılmasına yönelik ifadeler 
bulunmaktadır.  

A�a�ıda Intel Ö�retmen Programı Karma Modeli Hizmet içi E�itim alan dört katılımcının 
görü�lerine yer verilmi�tir: 
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Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programında bulunmayan ve programın daha etkili olması 
için önerilerin ba�ında zaman sorunun çözümlenmesinin geldi�ini belirten katılımcılardan biri “Kurs 
mümkünse e�itim ö�retim süresi dı�ında (�ubat- yaz tatili) veya ö�retmenler görevli izinli sayılarak verilmeli.” 
diyerek görü� belirtmi�tir. Öneriler arasında temel bilgisayar bilgisinin eksikli�ini katılımcılardan biri 
“Ö�renme örneklerinin hazırlanı�ı a�amasında sıkıntıların olmaması için, bu e�itime ba�lamadan mutlaka bir temel 
e�itimin verilmesi gerekmektedir.” sözleri ile ifade etmektedir. E�itim hakkındaki önerilerden biri olarak yüz 
yüze e�itimin saatinin uzatılması oldu�unu katılımcılardan biri “ Yüz yüze e�itimin süresinin daha fazla 
olmasının uygun olaca�ını dü�ünüyorum. �leti�imi daha kolay sa�layaca�ımız için süreci daha iyi takip edebilece�iz.” 
sözleriyle ifade etmi�tir. Öneriler arasında kurs süresinin uzatılması ile ilgili olarak katılımcılardan bir di�eri 
de “Kurs süresinin uzatılması uygun olacaktır. Ö�renme ürünlerini olu�turabilmemiz için daha fazla zamana ihtiyaç 
duymaktayım” diyerek görü� belirtmi�tir. 

�kinci alt problemde, Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programının,  kurs sonunda 
ö�retmenlerin olu�turdukları ö�renme ürünleri üzerindeki etkileri ile ilgili ö�retmen görü�leri ortaya 
çıkarılmaktadır. Ö�retmenlere uygulanan anket maddelerinin frekans de�erlerine göre ö�retmen 
görü�lerinin analizi a�a�ıda verilmi�tir. 

“Intel Ö�retmen Programı ö�renme ürünlerini olu�turmak için daha fazla örnek materyal ile 
desteklenmelidir.” maddesine ili�kin yüzdelik da�ılımları % 62,8’i kesinlikle katılıyorum, % 30’u 
katılıyorum, % 4,1’i kararsızım, % 2,6 ’sıkatılmıyorum  ve % 0,5’i kesinlikle katılmıyorum �eklindedir. Bu 
durum, Intel Ö�retmen Programının ö�renme ürünlerini olu�turmak için daha fazla örnek materyal ile 
desteklenmesi gereklili�ini belirgin bir �ekilde göstermektedir. 

“Intel Ö�retmen Programı içerisinde ö�renme ürünlerini olu�tururken web 2.0 araçlarının 
kullanılması sorun yaratmaktadır.” maddesine ili�kin yüzdelik da�ılımları % 24,3’ü kesinlikle katılıyorum, 
% 35,9’u katılıyorum, % 18,6’sı kararsızım, % 16,3 ’ü katılmıyorum ve % 4,9’u kesinlikle katılmıyorum 
�eklindedir. Bu veriler, Intel Ö�retmen Programı içerisinde ö�renme ürünlerini olu�tururken web 2.0 
araçlarının kullanılmasının sorun yarattı�ını ortaya çıkarmaktadır. 

Genel olarak, olu�turulan ö�renme ürünleri süreç içerisinde IOP çevrimiçi kursunun olumlu yönde 
etkisi oldu�u, web 2.0 araçlarının kullanımında sorunlar ya�andı�ını ortaya koymaktadır. 

Ara�tırmanın nitel veri toplama aracı olan görü�me formunun ikinci alt probleme yönelik görü�leri 
a�a�ıda verilmektedir. 

�kinci Alt probleme yönelik görü�me formunun ikinci sorusuna yönelik verilen cevaplar Tablo 5’ de 
verilmektedir. 

Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programının ö�renme ürünleri olu�turulması üzerindeki 
etkileri nelerdir?” sorusuna verdikleri yanıtları gösterir. 

Tablo 5:Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programının ö�renme ürünleri olu�turulması üzerindeki 
etkileri(N:20) 

Tema: Ö�renme Ürünlerinin Yararları  
Alt Temalar (f) 

A. Olumlu etkisi olması 11 
B. Yaratıcı Dü�ünmeyi sa�laması 7 
C. Etkili olması 6 
D. Bilgilerin Kalıcılı�ının sa�lanması 5 
E. Payla�ımın artması 5 
F. Faydalı olması 4 
G. Yeni Fikirler üretme 3 
H. De�erlendirme Araçları hazırlama 3 
�. Planlı Çalı�ma 2 
J. Yardımcı olma 2 
K. Sanal Ö�renme 1 
L. ��birlikli Ö�renme 1 
M. Etkisiz olması 1 
N. Güncel materyaller 1 
O. Yönlendirici olma 1 
P. Detaylı Dü�ünme sa�lama 1 
Q. Verimli ürünler olu�turma 1 

Tablo 5’ e göre, Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programının ö�renme ürünleri 
olu�turulması üzerindeki etkileri alt temalarında en çok olumlu etkisi olması, yaratıcı dü�ünmeyi sa�laması, 
etkili olması, bilgilerin kalıcılı�ının sa�lanması ve payla�ımın artmasına yönelik ifadeler bulunmaktadır.  

Nitel verilere göre, Intel Ö�retmen Programı hizmet içi e�itiminin, özellikle olu�turulan ö�renme 
ürünleri üzerinde olumlu bir etki yarattı�ı ve yaratıcı dü�ünmeyi sa�ladı�ı görülmektedir. IOP Çevrimiçi 
kursu ö�renme ürünlerini olu�turmada etkin bir yer tutmakta oldu�u söylenebilmektedir.  
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Mersin’de Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programını almı� olan ö�retmenlerin ö�retim 
süreçlerini desteklemede kullandıkları Web 2.0 araçları hakkındaki görü�leri alınmı�tır. 

Üçüncü alt problem, Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programını almı� olan ö�retmenlerin 
ö�retim süreçlerini desteklemede kullandıkları Web 2.0 araçları hakkındaki görü�lerini ortaya 
çıkarmaktadır. Ö�retmenlere uygulanan anket maddelerinin frekans de�erlerine göre ö�retmen görü�lerinin 
analizi a�a�ıda verilmi�tir. 

“Intel Ö�retmen Programında verilen yönergeler ile web 2.0 araçları etkili olarak kullanılır.” 
maddesine ili�kin yüzdelik da�ılımları % 29,7’si kesinlikle katılıyorum, % 47,8’i katılıyorum, % 16,5’i 
kararsızım, % 5,2 ’si katılmıyorum  ve % 0,8’i kesinlikle katılmıyorum �eklindedir. Bu veriler, Intel Ö�retmen 
Programında verilen yönergeler ile web 2.0 araçlarının etkili olarak kullanıldı�ını gösterir. Web 2.0 araçları 
içerisinde özelikle daha güncel olan web blog ve wiki web sitelerinin kullanımına yönelik hazırlanmı� 
kullanım kılavuzlarının olması, web 2.0 araçlarının kullanımında daha etkin olunaca�ını belirtmektedir. 

“Web 2.0 araçlarının yabancı dilde olması araçları etkili olarak kullanmayı engeller.” maddesine 
ili�kin yüzdelik da�ılımları % 37,5’i kesinlikle katılıyorum, % 41,9’u katılıyorum, % 10,3’ü kararsızım, %7,5 ’i 
katılmıyorum ve % 2,8’i kesinlikle katılmıyorum �eklindedir. Bu veriler, web 2.0 araçlarının yabancı dilde 
olmasının araçları etkili olarak kullanılmayı engelledi�ini göstermektedir. Web 2.0 araçları: web blog ve wiki 
payla�ım siteleridir. Bu web sitelerinin a�ırlıklı olarak dillerinin ingilizce olması anla�ılır olmasını 
engellemektedir. Ö�retmenlerin yabancı dil seviyelerinin dü�ük olması bu sonucu ortaya çıkarmaktadır. Bu 
nedenle programın dilinin daha sade bir Türkçe ve anla�ılır olması ihtiyacının ortaya çıktı�ı söylenebilir. 

“Intel Ö�retmen Programında bulunan yönergeler ile web 2.0 araçlarını kullanmayı ö�renirken 
çevreden yardım almaya ihtiyaç duyulur.” maddesine ili�kin yüzdelik da�ılımları % 36,2’si kesinlikle 
katılıyorum, % 45’i katılıyorum, % 10,6’sı kararsızım, % 6,7 ’si katılmıyorum ve % 1,6’sı kesinlikle 
katılmıyorum �eklindedir. Bu bulgu, Intel Ö�retmen Programında bulunan yönergeler ile web 2.0 araçlarını 
kullanmayı ö�renirken çevreden yardım almaya ihtiyaç duyuldu�unu göstermektedir. Ö�retmenler, 
i�birlikli ö�renmenin ö�retmenler arasında e�itim içerisinde etkin kullanıldı�ını ifade etmektedir. IOP 
Çevrimiçi kursu içerisinde grup çalı�ması ön plandadır. Grup çalı�ması uzaktan e�itim yöntemiyle farklı 
ileti�im araçlarının kullanımı ile mümkündür. �leti�im araçlarının verimli kullanılması do�rultusunda grup 
çalı�maları da sa�lıklı devam etmekte ve nitelikli ö�renme ürünleri olu�turulabilmektedir. Web 2.0 araçları 
için olu�turulmu� kullanım kılavuzları ile birlikte katılımcı ö�retmenler arasında birbirlerinden yardım alma 
e�ilimi sıklıkla yapılmaktadır.  

 “Web 2.0 araçları ile etkin ö�renme ürünleri olu�turulur .” maddesine ili�kin yüzdelik da�ılımları % 
35,9’u kesinlikle katılıyorum, % 42,9’u katılıyorum, % 15,2’si kararsızım, % 5,4 ’ü katılmıyorum ve % 0,5’i 
kesinlikle katılmıyorum �eklindedir. Bu veriler, web 2.0 araçları ile etkin ö�renme ürünleri olu�turuldu�unu 
belirtmektedir. Web blog daha çok fikir payla�ımı amacıyla kullanılan bir sitedir. �stenilen ki�iler tarafından 
ki�inin kendi web blogu payla�ıma açılmaktadır.  Aynı uygulamalar wiki sitesi için de geçerli olmakla 
birlikte, wiki sayfalarına her türlü dosya payla�ımı yapılabilmektedir. Bu sebepledir ki, web 2.0 araçları 
etkile�imli ortamlar yaratması sebebiyle daha etkin kullanılabilmektedir. 

“Web 2.0 araçlarından biri olan web blogi�birlikli ö�renmeye daha uygundur.” maddesine ili�kin 
yüzdelik da�ılımları % 32,8’i kesinlikle katılıyorum, % 42,6’sı katılıyorum, % 17,3’ü kararsızım, % 7 ’si 
katılmıyorum ve % 0,3’ü kesinlikle katılmıyorum �eklindedir. Bu veriler, web 2.0 araçlarından biri olan web 
blog’ un i�birlikli ö�renmeye daha uygun oldu�unu göstermektedir. 

 “Web 2.0 araçlarının kullanım kılavuzu olması Intel Ö�retmen Programı ö�renme sürecini 
kolayla�tırır.” maddesine ili�kin yüzdelik da�ılımları % 40,3’ü kesinlikle katılıyorum, % 40,1’i katılıyorum, % 
13,7’si kararsızım, % 4,9 ’u katılmıyorum ve % 1’i kesinlikle katılmıyorum �eklindedir. Bu veriler, web 2.0 
araçlarının kullanım kılavuzu olmasının Intel Ö�retmen Programı ö�renme sürecini kolayla�tırdı�ını ortaya 
çıkarmaktadır. 

Ara�tırmanın nitel veri toplama aracı olan görü�me formunun üçüncü alt problemine yönelik 
görü�leri a�a�ıda verilmektedir. 

Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programı süresince, ö�renme ürünlerini olu�turmada 
kullanılan Web 2.0 araçlarının,  e�itimde teknoloji kullanımını destekleyen özellikleri teması, wiki, web blog, 
sunu ve yayın olmak üzere dört alt temada toplanmaktadır. 
 “Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programı süresince, ö�renme ürünlerini olu�turmada 
kullanılan Web 2.0 araçlarının,  e�itimde teknoloji kullanımını destekleyen özellikleri nelerdir?” sorusuna 
ö�retmenlerin verdikleri yanıtları Tablo 6’da verilmektedir. 

Tablo 6:Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programı süresince, ö�renme ürünlerini olu�turmada 
kullanılan Web 2.0 araçlarının,  e�itimde teknoloji kullanımını destekleyen özellikleri(N:20) 

Tema ve Alt Temalar (f) 
                                                 Tema: Web 2.0 Araçları  
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A.1. Wiki  
A.1.1. Mevcut Durum  

           A.1.1.1. Payla�ım sa�lar 10 
           A.1.1.2. ��birli�ini sa�lar 2 
           A.1.1.3. Kullanımı Kolay 2 
           A.1.1.4. Geni� Kitlelere Ula�ım 2 
      A.1.2. �çerik anlatımı  
           A.1.2.1. Görsel E�itim 12 
           A.1.2.2. Teknolojiyi Kullanma 3 
      A.1.3. Olması Gereken Durum  
           A.1.3.1. Türkçe Olmalı 5 
B.1. Web Blog  
B.1.1. Mevcut Durum  
           B.1.1.1. Payla�ımı Sa�lar 12 
           B.1.1.2. Tartı�ma ortamı sa�lar 8 
           B.1.1.3. Geribildirimlere uygundur 5 
           B.1.1.4. Faydalıdır 4 
           B.1.1.5. Fikir Alı�veri�i sa�lar 3 
           B.1.1.6. Ö�renilenlerin yansıtılmasını sa�lar 2 
           B.1.1.7. ��birlikli Ö�renmeyi sa�lar 2 
           B.1.1.8. Sorunlu bir kullanımı vardır 1 
      B.1.2. Olması Gereken Durum  
           B1.2.1. Türkçe Olmalı 3 
C.1. Sunu  
      C.1.1. Mevcut Durum   
           C.1.1.1. Görseldir 11 
           C.1.1.2. �lgi Çekicidir 5 
           C.1.1.3. Dikkati Çeker 3 
           C.1.1.4. Olumludur 3 
           C.1.1.5. Kolay anla�ılır 2 
           C.1.1.6. Yaygın bir kullanımı vardır 2 
           C.1.1.7. De�erlendirme Sa�lar 2 
           C.1.1.8. Kalıcı bir etkisi vardır 2 
           C.1.1.9. Bilgiyi yansıtır 1 
      C.1.2. Olumsuz Yön  
           C.1.2.1. Ö�renme ürünü olarak amacına ula�amamaktadır 1 
D.1. Yayın  
       D.1.1. Mevcut Durum  
           D.1.1.1. Bilgi vericidir 7 
           D.1.1.2. Yol gösterir 3 
           D.1.1.3. Payla�ım sa�lar 3 
           D.1.1.4. Merak Uyandırır 3 
           D.1.1.5. Ö�renciyi güdüler 2 
           D.1.1.6. �çerik Anlatımı yapılır 2 
           D.1.1.7. �leti�imi sa�lar  2 
           D.1.1.8. Çalı�ma Yayınlanır 2 
           D.1.1.9. Etkile�imsizdir 1 
           D.1.1.10. Olumludur 1 
           D.1.1.11. Yardımcı bir unsurdur 1 

Tablo 6 incelendi�inde Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programı süresince, ö�renme 
ürünlerini olu�turmada kullanılan Web 2.0 araçlarının,  e�itimde teknoloji kullanımını destekleyen 
özellikleri dört alt temada toplanmı�tır. Wiki alt teması da kendi içinde Mevcut durum, içerik altyapısı ve 
olması gereken durum olmak üzere üç alt temadan olu�maktadır. Web blog alt teması, mevcut durum ve 
olması gereken durum olmak üzere iki alt temadan olu�maktadır. Sunu alt teması, mevcut durum ve 
olumsuz yön olmak üzere iki alt temayı içermektedir. Yayın alt teması ise, kendi içerisinde mevcut durum 
alt temasını içermektedir.   

A�a�ıda Intel Ö�retmen Programı Karma Modeli Hizmet içi E�itim alan dört katılımcının 
görü�lerine yer verilmi�tir: 

Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programı süresince, ö�renme ürünlerini olu�turmada 
kullanılan Web 2.0 araçlarının,  e�itimde teknoloji kullanımını destekleyen özelliklerinin ba�ında Wiki 
uygulamasında payla�ım sa�lama oldu�unu belirten katılımcılardan biri “Bir payla�ım sitesi olarak kullanılan 
wiki’ de payla�ım sa�lamı� ve çalı�malar yayınlanmı�tır” sözleri ile ifade etmektedir.Ö�retmenler Web blog  
uygulamasında da Wiki’ de oldu�u gibi payla�ım sa�lama özelli�ini vurgulamı� ve katılımcılardan biri 
“Ö�renme ürünlerinin gerek planlanması a�amasında, gerek uygulama a�amasında gerekse de�erlendirme a�amasında 
payla�ım sa�laması açısından gereklidir.” diyerek görü� belirtmi�tir.Web 2.0 araçlarından biri olan sununun, 
uygulamalarda görselli�in ön planda olmasını sa�layan bir araç oldu�unu vurgulayan katılımcılardan biri 
“E�itimi görsel olarak destekler. Di�er web 2.0 araçlarının yanı sıra resimler ve filmlerle daha görsel çalı�malar yapmak 
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mümkündür.” ifadesi ile desteklemi�tir. Di�er web 2.0 araçlarından biri olan yayının ö�retmenler üzerinde 
bilgi verici nitelikte oldu�unu belirten katılımcılardan biri “Konu hakkında kısa bilgi vermek amacıyla kullanılır. 
Dört ayrı web 2.0 aracının arasında kullanım olarak yayın daha çok kısa bilgilendirmeler için kullanılmaktadır.” 
�eklinde açıklamı�tır. 

Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programı içerisinde, ö�retim süreçlerini desteklemede 
kullanılan Web 2.0 araçlarının kullanım kolaylıkları, olumlu yönler ve olumsuz yönler olmak üzere iki alt 
temada toplanmaktadır. 

“Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programı içerisinde, ö�retim süreçlerini desteklemede 
kullanılan Web 2.0 araçlarının kullanım kolaylı�ı hakkında görü�leriniz nelerdir?” sorusuna ö�retmenlerin 
verdikleri yanıtları Tablo 7’de verilmektedir. 

Tablo 7:Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programı içerisinde, ö�retim süreçlerini desteklemede 
kullanılan Web 2.0 araçlarının kullanım kolaylıkları(N:20) 

Tema ve Alt Temalar (f) 
                                      Temalar: Web 2.0 Araçlarının Kullanımı  
A.1. Olumlu Yönler  
       A.1.1. Kullanımı Kolaydır 10 
       A.1.2. Bilgi Payla�ımı sa�laması 3 
       A.1.3. Bilgiye kolay ula�mayı sa�lar 3 
       A.1.4. Zaman Tasarrufu Sa�lar 2 
       A.1.5. Ö�renci Merkezlidir 1 
       A.1.6. Etkili �leti�imi sa�lar  1 
       A.1.7. Bilgi Kütüphanesi gibidir 1 
       A.1.8. Uygulanabilirdir 1 
       A.1.9. Payla�ım Platformu imkanı sunar 1 
B.1. Olumsuz Yönleri  
       B.1.1. Yabancı Dil Sorunu ya�anır 16 
       B.1.2. Kullanım Zorlu�u ya�anır 9 
       B.1.3. Filtreleme Engeli vardır 4 

Tablo 7 incelendi�inde Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programı içerisinde, ö�retim 
süreçlerini desteklemede kullanılan Web 2.0 araçlarının kullanım kolaylı�ı temasının olumlu yönler alt 
teması içinde en yüksek de�erde olan katılımcı görü�ü kullanım kolaylı�ıdır. Olumsuz yönler di�er alt 
temasında ise, en yüksek de�erde yabancı dil sorunu ya�andı�ına yönelik fikrin belirtildi�i görülmektedir.  

A�a�ıda Intel Ö�retmen Programı Karma Modeli Hizmet içi E�itim alan dört katılımcının 
görü�lerine yer verilmi�tir: 

Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programı içerisinde, ö�retim süreçlerini desteklemede 
kullanılan Web 2.0 araçlarının kullanım kolaylı�ı hakkında yabancı dil sorunu ortaya çıktı�ını 
katılımcılardan biri “Web 2.0 araçlarından web blog ve wiki kullanımında zorluklar ya�ıyorum. Ço�unun dili 
�ngilizce. �ngilizce bilgi seviyem dü�ük oldu�u için siteleri anlamakta güçlük çekiyorum.”  diyerek görü� belirtmi�tir. 
Web 2.0 araçlarının kullanımının zor oldu�unu katılımcılardan biri “Birden fazla araç kullanıldı�ı için kullanımı 
zor ve zaman kısıtlı. Busebepledir ki, daha uzun bir sürede çok daha fazla orijinal ürünler ortaya çıkabilir.” sözleri ile 
ifade etmektedir. Kullanımı kolay bulunan web 2.0 araçları hakkında katılımcılardan biri “�stedikleri bilgiye 
daha çabuk ula�abilme, fikir alı�veri�inde bulunabilme, bilgileri payla�abilme açısından kullanımı kolaydır.” demi�tir. 
Web 2.0 araçlarının kullanılma noktasında ya�anan sorunlardan birisinin de filtreleme engelinin ya�anması 
oldu�unu belirten katılımcılardan biri “Okullarda internete uygulanan Meb filtresi büyük sorun yaratmaktadır. 
Filtre nedeniyle bir çok siteye girilememektedir. �nternet hızı da dü�mektedir. Bu durum, Web 2.0 araçları kullanımında 
büyük bir sorun te�kil etmektedir. ” sözleriyle görü�ünü ifade etmi�tir. 

3.4. Dördüncü Alt Probleme �li�kin Bulgular ve Yorumlar 
               Dördüncü alt problemde, Intel Ö�retmen Karma Hizmet-içi E�itim Programına ili�kin 
ö�retmenlerin görü�lerinin, kıdem, cinsiyet ve bran� de�i�kenlerine göre farklıla�makta olup olmadı�ı 
ortaya çıkmaktadır. De�i�kenlerin anket maddeleri arasında ortaya çıkan farkın anlamlılı�ına kay kare ile 
bakılmı�tır. Uygulanan anketi olu�turan 40 maddeden kıdem de�i�keninde 1, cinsiyet de�i�keninde 2 olmak 
üzere toplam 3’ünde anlamlı bir fark çıkmı�tır. Bu nedenle bulgular, farkın anlamlı çıktı�ı maddelerden 
olu�maktadır. Ki-kare �artlarını yerine getirmeyen ve anlamlı çıkmayan maddeler bulgularda verilmemi�tir. 
 3.4.1. Kıdem De�i�keni �le Kar�ıla�tırılan Maddeler 

Ö�retmenlerin kıdemlerine göre “Intel Ö�retmen Programının tamamen uzaktan e�itim olması daha 
uygundur.” maddesine verdikleri yanıtların çözümlemeleri yer almı�tır. 

Ö�retmenlerin “Intel Ö�retmen Programının tamamen uzaktan e�itim olması daha uygundur.” 
maddesi ile ilgili görü�lerinin, kıdemlerine göre IOP Çevrimiçi kursunun tamamen uzaktan e�itimi olmasına 
ili�kin ba�ımsız olup olmadı�ı kay-kare test sonuçları ile incelenmi� ve inceleme sonucunda görü�lerin 11-15 
yıl hizmet yılı olan ö�retmenlere göre de�i�ti�i saptanmı�tır. Ö�retmenlerin hizmet yılı ile belirtilen bu 
görü� arasında anlamlı bir ili�ki vardır. 5- 11 hizmet yılına sahip ö�retmenlerin “Intel Ö�retmen Programının 
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tamamen uzaktan e�itim olması daha uygundur.”görü�üne dahafazla katıldıkları anla�ılmaktadır. 5- 11 hizmet 
yılına sahip olan ö�retmenlerin kullanılan teknolojiye hakim ve e�itim- ö�retim ortamı içerisinde 
de�i�imlere daha çok açık oldukları söylenebilir.  

Di�er anket maddelerinde ki kare testi sonucunda, kıdeme göre anlamlı bir sonuç elde 
edilememi�tir. 

3.4.2. Cinsiyet De�i�keni �le Kar�ıla�tırılan Maddeler 
Ö�retmenlerin cinsiyetlerine göre “Intel Ö�retmen Programı çok yönlü dü�ünme becerilerini 

geli�tirici bir yöntem içerir.” görü�üne verdikleri yanıtların analizi verilmi�tir. 
Ö�retmenlerin “Intel Ö�retmen Programı çok yönlü dü�ünme becerilerini geli�tirici bir yöntem içerir.” 

maddesi ile ilgili görü�lerinin, cinsiyetlerine göre IOP hizmet içi e�itimin çok yönlü dü�ünme becerilerini 
geli�tirici bir yöntem olmasına ili�kin ba�ımsız olup olmadı�ı kay-kare test sonuçları ile incelenmi� ve 
inceleme sonucunda görü�lerin erkek ö�retmenlere göre de�i�ti�i saptanmı�tır. Ö�retmenlerin cinsiyetleri 
ile belirtilen bu görü� arasında anlamlı bir ili�ki vardır. Erkek ö�retmenlerin “Intel Ö�retmen Programı çok 
yönlü dü�ünme becerilerini geli�tirici bir yöntem içerir.”görü�üne dahafazla katıldıkları anla�ılmaktadır. Erkek 
ö�retmenlerin kullanılan teknolojiye daha hakim ve e�itim- ö�retim ortamı içerisinde de�i�imlerde 
teknolojiyi kullanmaya duyu�sal olarak daha yakın oldukları söylenebilir.  

Ö�rencilerin cinsiyetlerine göre “Intel Ö�retmen Programı içerisinde yöntemler uygulanırken 
�ngilizce terimlerin çok olması sorun yaratmaktadır.” görü�üne verdikleri yanıtların analizi verilmi�tir.  

Ö�retmenlerin “Intel Ö�retmen Programı içerisinde yöntemler uygulanırken �ngilizce terimlerin çok olması 
sorun yaratmaktadır.” maddesi ile ilgili görü�lerinin, cinsiyetlerine göre IOP içerisinde yöntemler 
uygulanırken �ngilizce terimlerin çok olmasının sorun yaratmasına ili�kin ba�ımsız olup olmadı�ı kay-kare 
test sonuçları ile incelenmi� ve inceleme sonucunda görü�lerin erkek ö�retmenlere göre de�i�ti�i 
saptanmı�tır. Ö�retmenlerin cinsiyetleri ile belirtilen bu görü� arasında anlamlı bir ili�ki vardır. Erkek 
ö�retmenlerin “Intel Ö�retmen Programı içerisinde yöntemler uygulanırken �ngilizce terimlerin çok olması sorun 
yaratmaktadır.” görü�üne dahafazla katıldıkları anla�ılmaktadır. Ara�tırma verilerine göre, erkek 
ö�retmenlerin yabancı dil konusunda bayan ö�retmenlere göre seviyelerinin daha dü�ük oldu�u 
söylenebilir. 

4. Sonuç ve Öneriler 
4.1.Sonuç 
Ara�tırma sonucunda, Intel Ö�retmen Programı e�itimi alan ö�retmenlerin,  ö�renme- ö�retme 

süreci, web 2.0 araçları kullanımı, web 2.0 araçları kullanılarak olu�turdukları ö�renme ürünleri ve uzaktan 
e�itim ile ilgili görü�leri ortaya çıkmaktadır.  

Intel Ö�retmen Programı hizmet içi karma e�itimi, ö�retmenlerin ö�renme- ö�retme sürecinde 
teknolojiyi en etkili �ekilde kullanmalarını sa�layan bir ö�renme ortamı yaratmaktadır. Hem yüz yüze hem 
de uzaktan e�itim yakla�ımıyla uygulanan e�itim, ö�retmenler üzerinde bireysel ba�arıları da ortaya 
çıkarmaktadır. Bu ba�arılar e�itimin sonunda olu�turdukları ö�renme ürünleri ile kendini göstermektedir.  

20 günlük e�itimin 13 gününün uzaktan e�itim yöntemi ile uygulanması, geri bildirim verme 
konusunda ve ileti�im araçlarını kullanma konusunda ö�retmenlere farklı bir bakı� açısı kazandırmaktadır. 
E�itim- Ö�retim ortamı içerisinde kullanılan ileti�im araçlarının çe�itlili�inin artması olumlu bir sonuç 
do�urmu�tur.    

E�itimin sonucunda, ö�retmenlerin teknolojiyi kullanarak göstermi� oldukları performansın, e�itim- 
ö�retim süresince olumlu bir katkısı oldu�u görülmektedir. Programın eksik yönleri de ortaya çıkarılarak 
öneriler geli�tirilmi�tir. Okullarda Bili�im Teknolojileri sınıflarında verilen e�itimlerin teknik alt yapısı 
sorunları çözümlendi�i sürece sorunlarda belirgin azalmalar olaca�ı dü�ünülmektedir.  

E�itim süresince yapılan tüm uygulamalar, ö�retmenlerin bilgiye ula�manın farklı yönlerini de 
ke�fetmesini sa�layabilir niteliktedir. Olu�turulan gruplar sonucunda i�birlikli ö�renme ile ortaya çıkarılan 
ö�renme ürünlerinin çok yönlü dü�ünme becerilerini geli�tirebildikleri anket sonuçlarında görülmektedir.  

E�itimin tümdengelim yöntemi ile uygulanıyor olması, ünite planı olu�turulmasından materyal 
hazırlamaya kadar,  21. Yüzyıl becerilerini geli�tirmeyi destekler özellikte oldu�u söylenebilmektedir.  
Ö�retmenlerin olu�turdu�u ö�renme ürünleri, derslerde kullanılmaya yönelik materyallerdir. Ö�retim 
materyallerin olu�umu web 2.0 araçları deste�i ile gerçekle�mektedir. Ö�retmenlerin aldıkları e�itim 
sonucunda, bili�im teknolojileri deste�i ile olu�turdukları ö�renme ürünlerinin ö�renci merkezli bir 
ö�renme ortamının nasıl olu�turaca�ı konusunda bir fikre varılabilir. Ö�retmenlerin rehber rolünün, 
belirleyici bir yol çizebilme özelli�ini ortaya çıkardı�ı sonucuna ula�ılabilir.  

Ö�renme ürünlerinin olu�turulmasında kullanılan web 2.0 araçlarının uygulanmasına yönelik 
olu�turulmu� olan kullanım kılavuzlarının, anket sonuçları do�rultusunda uygulama zorlu�unu azaltır 
nitelikte oldu�u söylenebilmektedir.   
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E�itim içerisinde web 2.0 araçlarının kullanımı esnasında ya�anabilen internet kaynaklı sorunların 
ortak kullanılacak Türkçe içerikli hazır programların olu�turulması ile çözümlenebilece�i ortak bir 
dü�üncedir. Milli E�itim Bakanlı�ı tarafından web 2.0 araçlarını standart hale getirerek dil sorunu 
ya�anmadan kullanılacak ücretsiz yazılımların olu�turması gereklili�i söz konusudur. Intel Ö�retmen 
Programı Karma Hizmetiçi E�itimi, yaratıcı dü�ünme, problem çözme ve ele�tirel dü�ünce becerilerinin 
geli�tirilmesi ile, ö�retmenlerin bilgi toplumuna ayak uyduran ve yön veren nitelikte olmasını 
sa�lamaktadır.  Bu becerilerin e�itim sonucunda geli�tirildi�i, ö�retmenlerin görü�lerinden 
çıkartılabilmektedir.  

Web 2.0 araçlarının,  a�ırlıklı olarak �ngilizce olması sorun yaratabilmektedir. Bu soruna öneri 
olarak, Milli E�itim Bakanlı�ına ba�lı okulların ortak kullanımına sunulacak web günlü�ü ve wiki 
sayfalarının olu�turulması söylenebilmektedir.   

Ö�retmenlerin, e�itim süreci içerisinde belirgin olarak dile getirmi� oldukları serzeni�lerden birisi 
de, içeri�in çok geni� kapsamlı olması ve görselli�in geri planda tutulmasıdır.  

E�itimin internet ortamında verilmesi, portalın görselli�inin ön planda olması ihtiyacını ortaya 
çıkarabilmektedir. Düz metin biçiminde sunulan bilgiler, bir çok bran� ö�retmenin algısının ve e�itime kar�ı 
ilgisinin dü�mesine sebep olabilmektedir. Ayrıca, e�itimin sunuldu�u ortamda farklı sayfalara 
yönlendirmelerin sıkça yapılıyor olması, anlam karma�ası ve bilgilere odaklanamama sorununu 
yaratabilmektedir. Anlam karma�asını çözümlemek için, e�itim portalının algoritmasının, ayrıntılı bir 
�ekilde hazırlanmı� bir görsel materyal ile desteklenmesinin uygun olaca�ı öneri olarak sunulabilir. 
Modüllerin içeri�inin �emalar ile gösteriliyor olmasının dikkati çeken bir unsur olaca�ı dü�ünülmektedir.  

Genel olarak, e�itimin sunuldu�u portalın içerisinde dikkati çeken görsel ö�elerin olması ile, e�itim 
portalında çok daha kaliteli zaman geçirilece�i ifade edilmektedir. Bununla birlikte, görsel ö�eler ile birlikte 
e�itim portalı içerisine daha fazla örnek materyal eklenmesi ihtiyacı belirgin olarak ö�retmenler tarafından 
dile getirilmi�tir. Örnek materyallerin e�itim portalına eklenmesi ile ilgili olarak, dı�arıdan dosya eklenmesi 
(upload edilmesi) biçimiyle gerçekle�tirilebilece�i konusunda fikirler sunulmu�tur. Forum �eklinde örnek 
materyallerin e�itim portalına yüklenerek yönetici (admin) tarafından kontrolünün yapılması sonucu örnek 
sayısının artırılması mümkündür. Bu uygulama, e�itim portalına eklenerek gerçekle�tirilebilir.  

Sonuç olarak, Intel Ö�retmen Programı portalının geli�tirilmeye açık ve uygulanabilirli�inin her 
zaman olabilecek bir alt yapıya sahip bir e�itim oldu�u ö�retmen görü�leri sonucunda söylenebilir. IOP 
Karma modeli ö�retmenler için yararlı bir hizmet içi e�itim oldu�u ancak bu programın geli�tirilmesi 
sonucuna varılabilir. Programın teknik, dil ve içeri�in yo�unlu�u sorunlarını giderebilmesi gerekmektedir. 

4.2. Öneriler 
4.2.1. Intel Ö�retmen Programı Karma Modeli Hizmet içi e�itimi sürece yönelik öneriler  

• Okullarda Bili�im Teknolojileri sınıflarında verilen e�itimlerin teknik alt yapısı sorunlarının 
çözümlenmesi gerekir. 

• Anlam karma�asını çözümlemek için, e�itim portalının algoritmasının, ayrıntılı bir �ekilde 
hazırlanmı� bir görsel materyal ile desteklenmesi gerekir. Bu materyal, bir kavram haritası 
formatında sistem içerisinde bulunabilir. 

• Görsel ö�eler ile birlikte e�itim portalı içerisine daha fazla örnek materyal eklenmelidir. 
• E�itimin sunuldu�u portalın içerisinde dikkati çeken görsel ö�elerin olması sa�lanmalıdır. Bu 

nedenle, ö�retim materyali geli�tirme konusunda uzmanlardan görü� ve destek alınmalıdır. 
• Forum �eklinde örnek materyallerin e�itim portalına yüklenerek yönetici (admin) tarafından 

kontrolünün yapılması sonucu örnek sayısının artırılması sa�lanmalıdır. 
• Intel Ö�retmen Programı Karma modeli hizmet içi e�itimin içeri�i sadele�tirilmelidir. Ayrıntılı 

bilgilerden çok uygulamalar artırılmalıdır. 
• Intel Ö�retmen Programı Karma modeli hizmet içi e�itim zamanı ö�retmenlere göre ayarlanmalıdır; 

mesai saatleri içerisinde e�itimlerin verilmesi sa�lanabilir. 
• Intel Ö�retmen Programı Karma modeli hizmet içi e�itimi artırılabilir. Özellikle yüz yüze e�itim 

saatlerinin de süresi uzatılarak programın etkilili�i artırılabilir. 
• �ngilizce problemine yönelik olarak, Milli E�itim Bakanlı�ına ba�lı okulların ortak kullanımına 

sunulacak web günlü�ü ve wiki sayfalarının olu�turulması gereklidir. 
• E�itim içerisinde web 2.0 araçlarının kullanımı esnasında ya�anabilen internet kaynaklı sorunların 

giderilmesi için ortak kullanılacak Türkçe içerikli hazır programların olu�turulması sa�lanmalıdır. 
 

4.2.2. Ara�tırmaya Yönelik Öneriler 
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• Ara�tırma, sadece Mersin ili içerisinde de�il, ülkemizde e�itimi alan tüm ö�retmenlere uygulanması 
IOP etkilili�i hakkında daha kapsamlı bir fikre sahip olmayı sa�layacaktır. Bu �ekilde, uygulanan 
sistemde olu�an aksaklıkların gözlemlenerek düzeltilmesine yönelik çalı�malar yapılabilir. 

• IOP Hizmet içi e�itim sonrasında, ö�retmen-ö�rencinin ö�renme- ö�retme ortamında programı 
uygulamaları ve etkileri ile ilgili olarak ara�tırma yapılabilir.  

• IOP Karma Modeli Hizmet içi e�itimin etkilili�i çok yönlü ara�tırmaya dayalı de�erlendirilerek daha 
i�levsel olması için program geli�tirme çalı�maları yapılmalıdır. Bu ara�tırmalar, deneysel yöntem 
kullanılarak ya da nitel yöntem yoluyla do�rulanabilir. 
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