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1. Bu kitapçığın amacı  
 
TCC-VET projesi, öğretmenlerin ve okulların, öğretme ve öğrenme süreçlerinde dijital 
araçların kullanımını arttırmak için bir eğitim platformu geliştirmiştir. Bu proje 
öğretmenlerin yeni öğretim yöntemlerini kullanma, kurslarda ve derslerde dijital 
etkileşimli araçlar ve öğretim yöntemlerinin nasıl kullanılacağı konusunda farkındalığı 
arttırır. Etkileşim için bir sınıf ortamı oluşturmalarına, öğrencilerin eleştirel 
düşüncelerini, test tutumlarını geliştirmelerine ve katılımı artırmalarına yardımcı olur. 
Çalışmanın önemi, Covid-19 salgını sırasında öğretim yöntemlerinin uyarlanması, 
daha fazla dijital ve çevrimiçi öğrenme ile daha da fazla zemin kazanmıştır. 
 
Ancak TCC-VET, bunun yalnızca bir ilk adım olduğunun ve meslek lisesi 
öğretmenlerinin öğrenme ve öğretmek için dijital etkileşimli araçların potansiyelinin 
gerçek bir şekilde alınmasının, ancak sınıftaki uygulama, öze etkileşimli , görsel ve 
dijital öğretim yöntemleriyle ilgili okul politikası ile uyumlu olması durumunda bir 
gerçeklik olabileceğini de biliyor. 
 
 
Bu nedenle, tüm öğretim ve öğrenim etkinliklerinde ve süreçlerinde dijital araçların 
kullanımının tanıtılması için stratejik bir plana veya yol haritasına sahip olmak 
önemlidir. Bu, yukarıda belirtilen uyumu sağlar ve dijital araçların artan kullanımına 
yönelik tüm adımların ve eylemlerin, dahil olan herkesin desteğiyle tutarlı ve kapsamlı 
bir şekilde yapılmasını sağlar: okul yönetimi, öğretmen kurumu ve eğitim destek 
personeli gibi. 
 

 Stratejik bir yol haritası, strateji ve yürütme arasında bir köprüdür (veya bağlantıdır). 
Kuruluşun stratejik vizyonuna ulaşmak için belirli bir zaman ufkunda teslim edilmesi 
gereken kilit sonuçları görselleştirir. Bir strateji yol haritası ne ve nedenini açıklar. Bir 
yürütme planının “nasıl” olduğunu  açıklar. Kaynak: https://www.jibility.com/what-is-a-
strategy-roadmap/  
 

 
Mevcut kitapçık, okulların farklı aşamalardan geçerek ve kayıt defterinde yer alan 
soruları yanıtlayarak daha fazla dijitalleşmeye yönelik kendi stratejik yol haritalarını 
geliştirmeleri için bir araç olarak tasarlanmıştır; okullar, dijital araçların tanıtılmasına 
yönelik stratejik bir plan için bir temel oluşturacaktır. Okulun gerçekliği ve politikası ile 
tutarlı yaklaşımı uygulamalarına yardımcı olacaktır. 

Meslek okullarında bir gecede mevcut müfredatta devrim yapmak, birkaç pratik ve 
politik nedenlerden dolayı gerçekçi bir hedef veya iyi bir fikir değildir. Öğretmenlerin 
yenilikçi öğretim yöntemlerini kademeli olarak dahil etmesine izin vermek ve temel 
olarak, dijital yöntemlerin ve araçların mevcut müfredata uygulanması için yönetimin 
taahhüdünü elde etmek için fizyolojik terimlerini gerektiren bir süreçtir. Etkili 
olabilmesi için, strateji okul organizasyonunun tüm seviyelerini içermeli, yönetim 
kurulu odasından çalışma katına kadar ortak hedefler etrafında farkındalık yaratmalı 
ve paylaşmalıdır. 
 

https://www.jibility.com/what-is-a-strategy-roadmap/
https://www.jibility.com/what-is-a-strategy-roadmap/
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Dijital araçlar kendi başına bir okulu aniden daha etkili ve ilgi çekici hale getiren sihirli 
değnek değildir, okulların iyi hazırlanmış öğretmenlere, yeni düzenleme yollarına 
(öğretim süreci, sınıflar, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin değerlendirme ve 
değerlendirme süreçlerine ihtiyacı vardır) ve bu tür araçları benimsemek için ilgili 
aktörlerin dahil edildiği  tutarlı bir plan tasarlama sürecine ihtiyacı vardır. Kendi 
okulunuz için bunu yapmak için bu kitapçığı kullanabilirsiniz. 
 
Başlamadan önce, bölüm 2, TCC-VET'DE hatırladığımız bazı örnekleri vurgulamak 
ve size ilham vermeyi amaçlamaktayız. 
 
 

2. Niçin okulunuzda dijital araç-gereçleri kullanmalısınız 
 

2.1. Tanıtım 

Avrupa'da mesleki eğitim, bazı büyük zorluklarla mücadele ediyor  ve bunlardan biri 
de dijital eğitim araçlarının düşük düzeyde kullanımıdır. Bununla birlikte, mesleki 
eğitim sistemine giren, zamanını dijital çağda yaşayan ve geçiren öğrenciler, ne 
okullar ne de öğretmenler aynı hıza ayak uyduramazlar. 
 
Öğrenmeyle ilgili anketler, öğrencilerin okuduklarının %10'unu, duyduklarının           
%20'sini, gördüklerinin %30'unu, gördüklerinin ve duyduklarının %50'sini, 
gördüklerinin, duyduklarının ve söylediklerinin % 90'ını hafızalarında sakladıklarını 
göstermektedir. Bu verilerden hareketle interaktif, katılımcı ve görsel eğitimin önemi 
çok belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. 
 
Dijital araçlar bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır, teknolojinin önemi ve rolünün 
gelecekte artması ve okulları ve öğretimi dönüştürmeye devam etmesi 
beklenmektedir. Ancak, yalnızca bu dijital araçlar akıllıca kullanıldığında ve okulun 
ihtiyaçları, gerçekliği ve ait olduğu eğitim sistemi ile uyumlu, tutarlı ve stratejik bir 
şekilde uygulandığında, okulları daha etkili ve ilgi çekici hale getirmek için istenen 
etkiye sahip olacaktır. 
 
Yolculuğunuza bu şekilde başlamak ve okulunuzun gerçekliğini yansıtan bir yol 
haritası geliştirmek ve en önemlisi bir okul olarak neden dijital araçların kullanımını 
son derece önemli gördüğünüzü açıklamak için, okulunuzun neden özellikle dijital 
araçları benimsemesi gerektiğini net bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olacak bir 
dizi soru geliştirdik. 
 
Belgenin farklı bölümlerine yansıyan soruların cevapları, sadece kendi stratejik yol 
haritanızı bağlamsallaştırmakla kalmaz, aynı zamanda yol haritasının tasarımı ve 
gelecekteki uygulamasında yer alan herkesle olan etkileşimlerinizde güçlü mesajlar 
bulundurur  ve onları ve diğer paydaşları etkileşime sokmasına ve ikna etmenize izin 
verir. 
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2.2. Uygulama: Nedenlerini açıklayın 

 

Okulunuzun öğretimde dijital araçları kullanması gerektiğini düşünmenizin nedenlerini 
açıklayınız; bunları okul, öğretmenler ve öğrenciler için faydalar açısından ifade 
ediniz. 

Sorular Cevap 

Okulunuz neden öğretim sürecinde, 
müfredat hazırlığından, sınıfta 
uygulamaya, öğrencilerin 
değerlendirilmesine kadar dijital araçları 
benimsemelidir? 
 

İpucu: nedenleri aşağıdaki gibi terimlerle 
ifade ediniz: azaltmak, geliştirmek, 
artırmak vb. genel okul seviyesine ve 
politikaya odaklanın 
 

Öğretmenleriniz, müfredat hazırlığından 
sınıfta uygulamaya; sınıfta uygulamadan  
sınıfın değerlendirilmesine  ve 
öğrencilerin değerlendirilmesine kadar 
öğretim süreçlerinde neden dijital 
araçları benimsemeli? 

İpucu: aşağıdaki gibi terimlerle ifade 
ediniz: indirgemek, geliştirmek, artırmak, 
azaltmak vb. Öğretmen becerilerinin 
kapasitelerinin geliştirilmesine 
odaklanın. 
 
 
 
 

Dijital araçları kullanmanın müfredat 
hazırlığından, sınıfta uygulama yoluyla 
geliştirme ve değerlendirmeye, 
öğrencilere ve öğrenme süreçlerine, 
başarılarına ve motivasyonlarına kadar 
kullanmanın faydaları nelerdir? 
 
Farklı eğitim döngüleri veya çalışmaları 
arasında bir ayrım yapılması gerektiğini 
düşünüyorsanız, lütfen 
döngülerin/çalışmaların her biri için bu 
satırı tekrarlayın. 

İpucu: Aşağıdakiler gibi terimleri 
kullanarak nedenleri ifade edin: 
indirgemek, iyileştirmek, artırmak, 
azaltmak vb. Öğrenme sürecinin çeşitli 
yönlerine odaklanın: 
- Motivasyonel yönler 
- Öğrenme süreciyle ilgili 
- Beceri edinme 
- Beceri ve bilginin ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi 
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3. Stratejiyi Tasarlamak  
 

3.1. Giriş 

Tüm inovasyon süreçlerinde olduğu gibi, başarılı olmak için, dijital araçların tanıtımı 
yukarıdan aşağıya bir süreç olmamalı, ancak strateji ve yaklaşım öğretim sürecine 
dahil olan herkes tarafından taşınmalı ve desteklenmelidir, örneğin: Okul yönetimi, 
öğretmen yapısı ve eğitim personeli. Eğitimsel bir yenilik sürecinde bu daha da çok 
önemlidir, eğer uygulama okul genelinde tutarlı bir şekilde ve aynı kalite ve 
motivasyon düzeyinde yapılmazsa, öğrencilerin öğrenme süreçleri üzerinde olumsuz 
bir etkisi olacaktır. 
 
Bu nedenle, yukarıda bahsedilen en az üç grubun temsilcilerini içeren stratejiyi 
ortaklaşa tasarlamak hayati önem taşımaktadır, ancak ilgili olduğunu 
düşünüyorsanız, diğer paydaşları da davet edebilirsiniz, örneğin;  veli veya öğrenci 
derneği temsilcisi, okul müfettişi, eğitim yetkililerinin temsilcisi, vb. Yol haritasını 
ortaklaşa oluşturma süreci, birlikte oluşturma süreci dediğimiz şeydir. 
 

Birlikte oluşturma, uzmanlar ve / veya paydaşlar (müşteriler, tedarikçiler vb.) İle 
birlikte yeni değerlerin (kavramlar, çözümler, ürünler ve hizmetler) beraber 
geliştirilmesidir. Birlikte oluşturma, işbirliğine dayalı bir inovasyon biçimidir : fikirler 
kendine saklanmak yerine birlikte paylaşılır ve geliştirilir.( Kaynak: fronteer.com) 

 
İlgili tüm oyuncuları ve paydaşları yol haritanızı tasarlama sürecine dahil ederken, 
yönetim, öğretmen organı ve eğitim personeli planın yaklaşımı ve farklı yönleri 
üzerinde hemfikir olup, aynı mesajları başkalarına ilettiği için uygulama süreci bu 
konuda  daha pürüzsüz olacaktır. 
 
Pek çok öğretmen, daha çok bireysel ve plansız olarak sınıflarında dijital araçları 
kullanıyor olsa da bu, araçların seçiminin ve uygulamalarının okulla uyumlu olmasını 
sağlamak için mantıksal ve okul çapında bir benimsemeye dönüşmemiştir. Öğretim 
felsefesi, mevcut altyapı ve eğitim politikasının sınırları, okulun dijitalleştirilmesi anlık 
olarak yapılamaz. Stratejik bir yaklaşıma ihtiyacı vardır. Bu seyir defteri, aşağıdaki 
kontrol listesindeki adımları izleyerek kendi stratejik yol haritanızı tasarlamanıza 
yardımcı olur. Bunu birlikte oluşturma yaklaşımı kullanıp planın herkes tarafından 
desteklenmesini sağlayarak yapacaksınız. 
 
Ancak sadece planın kendisinin tasarlanması yeterli değildir, uygulanması gerekir ve 
bu uygulamanın düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Stratejik yol 
haritasının bir parçası olarak, uygulamayı nasıl izleyeceğinizi, nelerin ölçüleceğini ve 
özünde, uygulamanın doğru yönde gidip gitmediğini ve getirmek istediğiniz etki ve 
değişimin elde edilip edilmediğini değerlendirmek için kullanacağınız temel 
performans göstergelerinin neler olduğunu düşünmelisiniz. Bölüm 3.3'teki soruları 
yanıtlayarak ve bunu yapmak için örneklere bakarak, izleme stratejisinin ve ilgili 
KPI'ların (temel performans göstergeleri) ilk taslağına sahip olacaksınız. Bunun bir 
ortak oluşturma sürecinde de yapıldığını söylemeye gerek yok. 
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3.2. Alıştırma. Stratejinizi birlikte oluşturun  

Stratejinizi birlikte oluşturduğunuzdan emin olmak için, yaklaşımı uygulayıp 
uygulamadığınızı görmek için lütfen aşağıdaki kontrol listesini kullanın. Kontrol listesi, 
ilgili katılımcıları içeren, birlikte oluşturma oturumu tabanlı bir yaklaşım içindir. 
Elbette, tüm katılımcıların eşit ağırlıkta olduğu ortak bir gelişim süreci olduğundan 
emin olduğunuz sürece başka yöntemler de kullanabilirsiniz (örneğin odak grubu, 
beyin fırtınası vb.). Aşağıdaki farklı turlar, farklı seanslarda veya tek günlük bir 
seansta gerçekleştirilebilir. 

 (Örneğin, bir Pro Action Cafe yaklaşımını kullanabilirsiniz. Bu, katılan insanlar için 
önemli olan aramalar, sorular ve projeler hakkında konuşmalara ev sahipliği yapmak 
için kolektif, yenilikçi bir metodolojidir. Bu sohbetler, insanlar kafe masaları arasında 
gidip geldikçe, fikirleri çapraz bir araya getirdikçe ve birbirlerine yaşamlarında, 
işlerinde, organizasyonlarında veya topluluklarında en önemli olan sorulara veya 
konulara yeni içgörüler sunarken birbirine bağlanır ve birbirini geliştirir.  
Kaynak: https://amandafenton.com/core-methods/what-is-the-pro-action-cafe/ ) 

Oturumdan önce 
□ Katılacak kişi sayısını tanımlayın, kurumunuzun büyüklüğünü yansıtması 

gerektiğini, baştan sona geçerli olacak kadar büyük ve verimli olacak kadar 
küçük olması gerektiğini unutmayın. İpucu: en az 5, en fazla 15. 
 

□ Yalnızca okul yönetimi, öğretmen teşkilatı ve eğitim destek personeli 
temsilcilerini dahil etmek isteyip istemediğinizi veya başka paydaşları da davet 
etmek isteyip istemediğinizi düşünün. İpucu: Diğer paydaşların katılımcıların 
yalnızca küçük bir bölümünü temsil ettiğinden emin olun, stratejik yol haritasını 
gerçekten uygulayacak olanlar onlar değil. 

 
□ Stratejik yol haritası fikrini potansiyel katılımcılara sunun ve sürece kimin 

motive olduğunu ve katılmaya istekli olduğunu görün. İpucu: açıklama bir 
birlikte oluşturma sürecidir ve herkesin aktif katılımının önemini vurgulayın. 

 
□ En istekli ve motive olmuş temsilcileri ilk oturuma davet edin. İpucu: Yol 

haritasının tasarımının bir süreç olduğunu ve daha fazla oturumun 
düzenlenebileceğini açıklayın. 

 
□ Gündemi tasarlayın ve oturumdan çok önce katılımcılara gönderin 
 
Oturum sırasında 
□ Ortam, kolay iletişimi ve işbirliğini teşvik etmelidir. İpucu: Ortak oturumlar / 

sunumlar için sandalyeli daire önerilir. Takım çalışması oturumları için 
sandalyeli 2-4 masa (3-5 katılımcı için 1 masa). Kağıtlı sunum tahtaları, 
kağıtlar, post-itler, keçeli kalemler ve kalemler. 
 

□ 1. Tur: Neden dijitale geçmeliyiz? Bölüm 2'deki soruları kullanın ve 
yanıtlarınızı bu sorulara başlatıcı olarak sunun. Takımlar olarak bu sorulara 
kendi cevaplarını verecekler. Amaç, herkesin stratejik yol haritasının gerekli 
olduğunu düşünmesinin nedenleri üzerinde bir fikir birliğine varmaktır. 

https://amandafenton.com/core-methods/what-is-the-pro-action-cafe/
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Beklenen süre: 30 ila 45 dakika.) 
 

□ 2. Tur: Dijitale geçme nedenlerine dayanarak, takımlar stratejik yol haritası için 
ana hedeflerini tanımlarlar, yazabilirler, çizebilirler, vb. Fikirler daha sonra 
sunulur veya duvara asılır ve herkes arasında tartışılır. Amaç, stratejik yol 
haritasının genel amacı ve hedefi üzerinde maksimum fikir birliğine ulaşmaktır. 
İpucu: Takımlara sadece kısa vadeli bir perspektife değil, uzun vadeye de 
odaklanmalarını söyleyin ve 5 yıl sonrasını bile düşünün. Beklenen süre: 30 ila 
45 dakika. 

 
□ 3. Tur: Takımlardan genel hedefi bir başlangıç noktası olarak almalarını ve 

(belirli) hedefleri tanımlamalarını isteyin, onlardan bunların SMART olması 
gerektiğini akılda tutmalarını isteyin (aşağıya bakın). Daha sonra hedefler, 
nihai belirli hedefler dizisi üzerinde fikir birliğine varmak amacıyla sunulur ve 
tartışılır. Beklenen süre: 60 dakika. 

 
□ 4. Tur: Bundan sonra nereye gitmeli? Katılımcıların önce önceki turların 

sonuçlarını gözden geçirdiği ortak tartışma grubu. Ve şu soruyu 
yanıtlamalarını isteyin: Stratejik yol haritasını gerçeğe dönüştürmek için 
atabileceğimiz sonraki adımlar nelerdir? Süreci ileriye taşıyan ve sonraki 
bölümlerde belirtilen adımların uygulanmasını sağlayan ana kişiler kimler 
olacak? İpucu: Bunu ayrı bir oturumda yapmak iyi bir fikir olabilir, böylece 
katılımcıların önceki turların sonuçlarını sindirmek ve taze enerjiyle başlamak 
için zamanları olur. 

 
 
 
Stratejiniz için hedeflerin SMART olamsı gerektiğinin farkında olunuz, örneğin şu 
şekilde olmaldır: 
 

-(Specific) Spesifik, yani stratejik yol haritasının genel amacı ile doğrudan ilgili 
ve okul genelinde dijital araçların kullanımıyla doğrudan bir ilişki gösteren, 

- (Measurable), Ölçülebilir(lik), yani hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını veya 
gerçekleştirilmesine yönelik ilerlemenin yapılıp yapılmadığını ölçebilmelisiniz. 
 

- (Achievable), Ulaşılabilir, yani hedefin gerçekçi olduğundan ve stratejik yol 
haritasının belirlenen zaman çerçevesinde ulaşılabilir olduğundan emin olun; 
 

- (Realistic), Gerçekçi, yani gerçekçi olduğundan emin olun, aşırı hırslı 
olmadığınızdan (veya hırslı olmadığınızdan) emin olun; 
 

- (Timebound), Zaman sınırı, yani hedef için bir zaman aralığı ayarlayın, örneğin 
6 ay, 1 yıl vb.içinde ulaşılacak. 
 

Tanımladığınız her hedef için, yukarıdakilerin tüm yönlerinin geçerli olup olmadığını 
gözden geçirin, yoksa geri dönün ve hedefinizi hepsi olana kadar yeniden tanımlayın. 
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 1.Raunt Neden dijitale geçmelisin? 

2.Raunt Nedenlerine karar verdikten sonra ana hedefleri tanımlayın (hem kısa hem de 

uzun vadeli) 

3.Raunt Ana hedeflere dayalı olarak, her biri için SMART hedeflerini tanımlayın 

4.Raunt Stratejik yol haritasını gerçekleştirmek için bir sonraki adım nedir?Tartışınız 

 

 

4. Destek Yapısı 
 

4.1. Giriş 

Bu aşamada, stratejik yol haritasının daha da geliştirilmesi ve uygulanmasını ileriye 
taşıyacak destek yapısını tasarlamalısınız. Tavsiye edilen, bunu yapacak kişilerin, 
birlikte oluşturma oturumlarına katılan ve uygulama sürecinde itici güçler olmaya 
istekli ve motive olmuş kişilerden oluşmasıdır. 
Böyle bir ekip oluşturmak önemlidir, çevik ve etkili olacak kadar küçük ve okul 
yönetiminin, öğretmen ekibinin ve eğitim destek personelinin temsilini sağlayacak 
kadar büyük olmalıdır. Oturumlardan gönüllüler isteyin ve diğerlerini harekete 
geçirecek ve motive edecek olan yol haritasına en istekli olanları seçin. 
Ayrıca bu ekip yol haritasının ilerlemesini izlemekle sorumludur. 
Bu, tüm kararları tek taraflı olarak alacakları anlamına gelmez, her yol haritası için 
ekip tarafından hangi kararların alınabileceğini ve hangilerinde daha geniş okul 
yönetimi, öğretmenler ve eğitim destek personeline danışılması gerektiğini 
düşünmeniz gerekir. Çeviklik ve verimlilik ile herkesi önemli kararlara dahil etmenin 
etkinliği arasındaki dengeyi bulun. 
 
 

4.2. Alıştırma: Destek yapısını tasarlama 

 

Okulda herkesin stratejik yol haritasının uygulanmasından ve izlenmesinden kimin 
sorumlu olduğu konusunda net bir fikre sahip olması önemlidir. Aşağıdaki tablo bir 
ilham örneğidir ve yapıdaki bazı rolleri vurgular, ancak kendi durumunuza en uygun 
yapı ve sorumlulukları bulmak size kalmıştır. Katılanların motive olduklarından ve 
yapının bir parçası olmaya istekli olduklarından emin olun. 
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Sorumluluklar Irtibat kişisinin 
adı ve iletişim 
bilgisi 

Sorumlulukların kısa açıklaması 
(belirtilenler  ilham olarak hizmet 
etmek için örneklerdir)  

Stratejik yol 
haritası komitesine 
başkanlık etmek 

 - Stratejik yol haritası komitesi 
oturumlarına başkanlık etmek 
- Faaliyetlerin uygulanmasını 
koordine etmek 

Stratejik yol 
haritası Komitesi 
Sekreteri 

 - Not almak ve yol haritası 
bölümlerini tanımlamak 
- Listelerin güncel olduğundan ve 
yayınlandığından emin olmak 
- Stratejik yol haritası komitesi 
etkinlikleri için davetiyeler 
göndermek 

Stratejik yol 
haritası Komitesi 
üyesi 

 - Stratejik yol haritasının 
tanımlanmasına ve izlenmesine 
katkıda bulunmak 
- Değerlendirmeyle ilgili geri 
bildirim sağlamak 

Stratejik yol 
haritasının 
uygulanmasının 
denetimi ve 
izlenmesi 

 - Stratejik yol haritasının 
planlandığı gibi ve kararlaştırılan 
zaman çerçevesinde 
uygulandığından emin olmak ve 
izlemek 
- KPI'ları izlemek ve eyleme 
geçmek gerekirse ilgili kişiye bilgi 
vermek 
- Acil durum planlarını uygulamak 
 

Stratejik yol 
haritasının 
uygulanmasının 
değerlendirilmesi 

 - Kurum içi öğretmen 
değerlendirmesi de dahil olmak 
üzere 1 yıl sonra stratejik yol 
haritası sonuçlarının 
değerlendirilmesinden sorumlu 
olmak 

- - Gelecekteki faaliyetler için 
öneriler sağlamak 

 
 
İdeal olarak, listeye okuldaki tüm öğretmenler kolay bir şekilde erişilebilmelidir; 
öğretmen odasındaki duyuru panoları veya okulun çevrimiçi bilgi havuzunda 
saklamak, erişimi sağlamanın iyi yollarıdır. 
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Araçları Seçme 

4.3. Giriş  

Genel hedefi, belirli hedefleri ve stratejik yol haritasının uygulanmasını nasıl 
ölçeceğinizi tasarladıktan sonra, önce hangi araçları uygulayacağınıza karar 
vermenin zamanı geldi. Herkesin kullanmak istediği herhangi bir aracı uygulamak 
tavsiye edilmez, ancak kullanılacaksa da bunu tutarlı bir şekilde yapın, böylece orta 
ve uzun vadede dijital araçların kullanımının aslında okul, öğretmenler ve öğrenciler 
üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmasını sağlayan kaliteli bir süreçtir. Geçici bir 
yaklaşım kısa vadede sonuç verebilir, ancak uzun vadede kaotik ve kontrol edilemez 
bir duruma yol açacaktır. (herkes stratejik yol haritasının amacına ve hedeflerine göre 
uygun gördükleri şeyi yapar.) 
 
Uygulama hayati önem taşır bu nedenle araçların seçimi her okulun ihtiyaçlarına ve 
gerçekliğine uygundur ve teknolojinin belirlediği bir dizi sınırlama veya sınır vardır 
(okulun teknolojik altyapısına ve olanaklarına dayalı olarak); pedagoji (okulun 
pedagojik felsefesine ve politikasına dayalı) ve politika (bölgesel veya ulusal düzeyde 
dijitalleşme için eğitim politikalarına dayalı). 
 
Stratejik yol haritasının parçası olacak araçları seçmeden önce, gerçekliğinizin 
sınırları ve limiti hakkında net bir fikre sahip olmanız gerekir. Aşağıdaki tablo, olası 
sınırlara ve / veya limite örnekler vererek bunu yapmanıza yardımcı olur. Okulunuz 
için geçerli olanları doldurmak için kullanınız. 
 
 
 

4.4. Alıştırma:Sınırları belirleme  

 

Araçları gerçekte seçmeden önce, mevcut teknolojik altyapı, okulun genel pedagojik 
felsefesi, politikası ve eğitim otoritelerinin eğitim politikası tarafından belirlenen 
sınırların tanımlanması gerekir. 
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Soru Cevap 

Okulunuzun / sınıfınızın teknolojik alt 
yapısı nedir? Bu durum kullanılabilecek 
dijital gereçleri nasıl sınırlandırır? 

İpucu: mevcut altyapıyı bilgisayara veya 
dijital cihazlara erişim, öğretmenin 
sınıfta bulunan cihazlar üzerindeki 
kontrol düzeyi, internet bağlantılarının 
kalitesi, işletim sistemleri vb. açısından 
analiz edin. 
Mevcut tüm öğeleri listelediğiniz ve 
yanındaki sütunda belirli araçların 
benimsenmesini sınırlayıp sınırlamadığı 
ve nasıl sınırladığını listelediğiniz bir 
tablo oluşturun. 
 
 

Okulunuzun pedagojik felsefesi ve 
politikası nedir ve bu kullanılabilecek 
araçları sınırlar mı? 
 
 

İpucu: Cevap hayır ise bir sonraki 
soruya geçin, evet ise lütfen yaklaşımın 
dijitalleşme ihtiyacı açısından 
uyarlamaya ihtiyacı olup olmadığını 
dikkatlice analiz edin. 
 
 
 

Eğitim yetkililerinin dijitalleşmeye ilişkin 
belirli bir politikası var mı, yani okulların 
kendi yollarını özgürce takip etmelerine 
izin veriyorlar mı yoksa belirli araçlar 
veya çözümlerde sınırlamalar var mı? 
 
 
 
 

İpucu: Eğitim yetkililerinizle iletişime 
geçin ve kendi stratejinizi tasarlamanıza 
izin verip vermediklerini sorun. Bazı 
yetkililerin bir açık kaynak politikası 
vardır ve / veya okulların özel çözümler 
kullanmasına izin vermezler, diğerlerinin 
araçların kullanımı için teknoloji 
sağlayıcılarıyla anlaşmaları vardır. 
Sözleşme başka bir eğitim seviyesi için 
(örneğin, orta öğretim) olsa bile, aracın 
kullanımına da erişebilirsiniz. 
 

Öğrencilerinizin dijitalleşme düzeyi 
nedir? Bilgileri veya dijital cihazlara 
erişimleri seçilebilen dijital araçları 
etkiliyor mu? 

İpucu: Öğrencilerin bilgisayar veya dijital 
cihazlara erişiminin yanı sıra dijital 
okuryazarlık düzeylerini analiz edin. 
Bu sınırlamalar nedeniyle bir seçenek 
olmayan araçları belirleyin. 
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4.5. Araçları Seçme  

Yukarıdaki soruları yanıtladıktan sonra, araçlar ve nihai olarak uygulanacak araçların 
seçimini belirleyecek kriterlerle ilgili sınırlar hakkında net bir fikre sahip olacaksınız. 
Temelde, potansiyel dijital araçlara yönelik seçim kriterleri için temel bilgilere 
sahipsiniz. Artık uygulanacak araçların tipi ve araçların seçimine geçebilirsiniz. 
 

Soru Cevap 

İlk olarak ne tür araçlar uygulanmalıdır? 
TCCVET araç kutusu listesine göz atın 
ve başlamak için araç türlerini ve 
nedenlerini açıklayın. 

İpucu: Stratejik yol haritası sürecinde 
tüm katılımcılar arasında bir fikir birliğine 
varıldığından emin olun. 
 
 
 
 
 

Başlamak için dijital araçları seçin. 
Sağladığımız eğitim döngüleri veya 
çalışma alanları için en yararlı araçlar 
hangileridir ve neden? 

İpucu: Öğretmenlere, belki başka 
ortamlarda (eski işler, diğer eğitim 
faaliyetleri) bazı araçları kullanıp 
kullanmadıklarını sorun ve mesleki 
Eğitim öğretimlerinde yararlı olduklarını 
hissedip hissetmediklerini sorun veya 
geri bildirimde bulunun. TCCVET araç 
kutusu ve kılavuzu tarafından sağlanan 
liste yararlı bir kılavuz olabilir, ancak 
kendinizi yalnızca bu araçlarla 
sınırlamayın. 
 
 
 
 

 
 
Bu sürecin sonunda, öğretim etkinliklerinizi dijitalleştirmeye başlamak için bir araç 
listesi elde edeceksiniz. Liste, kapalı bir liste olarak değil, dijitalleştirilmiş bir Mesleki 
Eğitim ve Öğretim okulu olma yolculuğunuzda ilerledikçe büyüyen ve genişleyen bir 
"canlı varlık" olarak görülmelidir. 
 
 

4.6. Alıştırma: Uzman Öğretmenleri Tanımlama 

 

Çalışmanın 3. bölümünde, öğretmenlere daha önce bazı araçları kullanıp 
kullanmadıklarını sormak, amaç, kullanılan araçların ve bunları kullanan 
öğretmenlerin bir listesini oluşturmaktır. Bu listedeki öğretmenlerden, aracı hangi 
koşullar altında kullandıklarını, kendilerini dijital aracın yeni başlayan veya ileri düzey 
kullanıcısı olarak görüp görmediklerini belirtmelerini ve ihtiyaç duyulması durumunda  
okulun diğer öğretmenleri tarafından kendileriyle iletişime geçmeleri için izin isteyin. 
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Okulun Adı  Kullanan 
öğretmenin adı 
ve iletişim 
bilgileri 

Dijital aracın 
kullanıldığı 
düzenlemeler 

Düzey (başlangıç 
veya deneyimli) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
İdeal olarak, listenin okuldaki tüm öğretmenler için kolay bir şekilde erişilebilir olması, 
öğretmen odasındaki duyuru panoları veya okulların çevrimiçi havuzunda 
saklanması, ona erişimi sağlamanın iyi yollarıdır. Listenin her zaman 
güncellendiğinden emin olunuz, bu nedenle öğretmenlerinizle yeni araçlar, yeni 
kullanımlar veya düzeylerdeki değişiklikler için düzenli olarak iletişim kurunuz. 
 
Listedeki öğretmenlere, ilgilenen diğer öğretmenlere aracın kullanımı hakkında kısa 
bir tanıtım sunmaya istekli olup olmadıklarını sorunuz. 
 
Ayrıca, mevcut eğitim fırsatlarını, çevrimdışı ve çevrimiçi olarak tarayınız, araçların 
çoğu, takip etmesi kolay, iyi geliştirilmiş eğitimler sunar. Ayrıca birçok eğitim otoritesi, 
dijital araçlar hakkında eğitim kursları sunmaktadır. Eğer ilgiliyse öğretmenlerin 
katılması gerektiğini düşündüğünüz kursları burada listeleyiniz. 
 

Kursun adı Kim sunmaktadır 
/nerede 
erişilebilir 

Niçin okulumun stratejik yol haritası 
için ilişkilidir 
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5. İzleme Stratejinizi Tasarlama 
 

5.1. Giriş 

Stratejinin doğal bir parçası olarak, uygun şekilde izlenmesini ve değerlendirilmesini 
sağlamanız gerekir, stratejik bir yol haritası ve eylem planı, hedeflerine doğru 
ilerlemede olup olmadığını değerlendiremediğiniz sürece işe yaramaz. Stratejiyi 
3.1'de birlikte oluşturduğunuzda, sonraki adımlara geçmeden önce stratejinin 
izlenmesi ve değerlendirilmesi üzerine düşünme zamanı gelmiştir. 
Stratejinin izlenmesi ve değerlendirilmesi hem nicel hem de nitel bir bileşene ihtiyaç 
duyar. 
 
Kantitatif izleme ve değerlendirme, KPI'ların (temel performans göstegeleri) 
kullanımıyla yapılır. Odaklanılacak uygun temel performans göstergelerini (KPI) 
seçmek, ölçülebilir iyileştirme ve dolayısıyla stratejinizin başarısı için ilk adımdır. Ne 
olabilir ve ölçülebilir, geliştirilebilir; doğru KPI'ları seçmek, okulunuzun stratejik yol 
haritası için neyin önemli olduğunun iyi anlaşılmasına bağlıdır. 

KPI  (temel performans göstegeleri), bir tür performans ölçümüdür (bir bireyin, 
grubun, kuruluşun, sistemin veya bileşenin bilgi, beceri ve yeteneklerinin 
uygulanmasıyla bir görevin tamamlanmasıyla ilgili bilgileri toplama, analiz etme ve / 
veya raporlama süreci). Bir kuruluşun veya belirli bir faaliyetin (stratejik yol haritasının 
uygulanması ve ilerlemesi gibi) başarısını değerlendirir. (Kaynak: Wikipedia.) 

 
Stratejik yol haritanızın amaçları ve hedefleriyle doğrudan ilişkili olan KPI'ları 
seçtiğinizden emin olun, açık görünüyor, ancak yine de çoğu zaman insanlar KPI'ları 
tanımlarken ayrıntıda kaybolur ve büyük resmi gözden kaçırır. 
KPI  (temel performans göstegeleri) örnekleri şunlar olabilir :  

- Dijital araçları düzenli kullanan öğretmen sayısı, 
- Düzenli olarak kullanılan dijital araçların sayısı, 
- Belirli türden dijital araçlarla deneyimi olan öğretmen sayısı, 
- Eğitmek ve bilgilerini başkalarıyla paylaşmak isteyen öğretmen sayısı, 
- Öğretmenlerin dijital becerilerindeki iyileşmenin yüzdesi, 
- Öğrenci motivasyonundaki iyileşme yüzdesi 

 

5.2. Alıştırma: KPI’larınızı  (temel performans göstegeleri)   
tanımlama  

 

Birlikte oluşturduğunuz ve 3.2'de tanımladığınız hedefleri alın, bu hedefleri deneyin 
ve ölçün ve her biri için ilgili KPI'leri belirleyin, her hedef için en az 3 KPI alın ve elde 
edin. Daha fazla örneğe ihtiyacınız varsa, çevrimiçi gidin ve eğitim ve öğretim için 
dijitalleşme ile ilgili göstergeleri araştırın ve ihtiyacınız olan ilhamı alın. 
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Hedef Hedefin Ölçülmesi Nasıl 
izlenecek/ölçülecek 

İlişkili KPI’lar 

Örnek:Öğretmenler 
tarafından dijital 
araçların 
kullanımının 
arttırılması  

Öğretmenlerin en 
az% 70'i öğretim 
faaliyetlerinin 
düzenli bir parçası 
olarak dijital 
araçları kullanıyor 

Öğretmenler 
arasında 6 aylık 
dahili anket 

Düzenli olarak 
toplam 
öğretmenlerin     
% 'si olarak ifade 
edilen dijital 
araçları kullanan 
öğretmenlerin 
sayısı 

    

    

 
 
 
 
İzleme ve değerlendirmenin nitel kısmı, yol haritasının uygulanmasında okul 
yönetiminin, öğretmen kuruluşunun ve eğitim destek personelinin algısı ve deneyimi 
hakkında bilgi edinmektir. Tartışma grupları, odak grupları veya röportajlar gibi 
kullanılacak farklı yöntemler vardır. Niteliksel kısım, KPI'ların sayısının arkasında 
neyin olduğuna dair fikir edinmektir. Yol haritasını iyileştirme fikri ile bu alıştırmayı 
yılda bir kez yapmak yeterli olabilir. Birçok okulda bu tür değerlendirme süreçleri 
halihazırda uygulanmaktadır, örneğin öğretmen değerlendirmesi ve yol haritasının 
uygulanmasının değerlendirmesinin bu aktiviteye yerleştirilmesi bu nedenle tavsiye 
edilir. 
 

 

 

5.3. Risk ve acil durum planları  

Hangi risklerin stratejik planınızı etkilediğini, hangilerinin, planın uygulanmasını nasıl 
etkileyeceğini ve stratejik yol haritanızın ilerleyişi üzerindeki etkisini azaltmak için 
öngördüğünüz acil durum planlarının neler olduğunu düşünün. Başlamak için her risk 
için 2 örnek eklenmiştir. 
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Teknolojik risk Stratejik yol 
haritasının başarısı 
üzerindeki etki 
seviyesi (yüksek, 
orta, düşük) 

Acil eylem planı 

Araç durduruldu Yüksek  Alternatif araçları sıralayın 
Bir aktivite türü için 1'den fazla araca sahip 
olun 

Okulda teknoloji 
altyapısı değişiyor, 
araç artık 
kullanılamıyor 

Orta  Uygulamadan önce teknolojik değişiklikleri 
önceden tahmin edin ve yol haritasını 
gözden geçirin 
Alternatif araçları sıralayın 

   

   

Insan kaynakları 
riski 

Stratejik yol 
haritasının başarısı 
üzerindeki etki 
düzeyi 
(yüksek,orta,düşük) 

Acil eylem planı 

Bir aleti bilen 
öğretmen okulu terk 
eder 

Orta  Düzenli eğitim oturumları boyunca sürekli 
akran öğrenimi sağlayın 
Alternatif eğitim kurslarını veya çevrimiçi 
öğrenimi belirleyin 

Okul personelinin 
stratejik yol 
haritasının 
tasarımına ve 
uygulanmasına dahil 
olma 
motivasyonunun 
düşük olması 

Yüksek  Tutarlı dijitalleşme için yol haritasının 
önemi ve faydaları hakkında yoğun 
farkındalık yaratma 
Büyükelçi olarak hareket etmek için kilit 
personel üyeleriyle kişisel diyaloglar 
Eğitim yetkililerinden destek alın 
(çalışmanın liyakat olarak tanınmasını 
sağlayın) 

Diğer riskler  Stratejik yol 
haritasının başarısı 
üzerindeki etki 
seviyesi (yüksek, 
orta, düşük) 

Acil durum planı  

Ücretsiz araç 
(özellikler) aniden 
ücretli özelliklere 
dönüşür 

Düşük   Aracın yatırımla birlikte olup olmadığının 
değerlendirilmesi 
Alternatif ücretsiz seçenekler bulun 
Maliyetleri paylaşmak için diğer okullarla 
irtibat kurmak 

Eğitim yetkilileri 
stratejik yol 
haritasının önemini 
görmüyor 

Orta  Eğitim otoriteleri arasında, araçların 
benimsenmesine stratejik bir yaklaşımın 
önemi konusunda farkındalığın artırılması 
Eğitim yetkililerinin üyelerini stratejik yol 
haritasının tasarımına ve faaliyetlerine 
katılmaya davet edin 
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Ve her şeye yeniden başlayın 
 

Stratejik yol haritası, mevcut belgede tanımlanan süreci takiben en azından yıllık 
bazda revize edilmelidir, ancak halihazırda mevcut olan yol haritası bir başlangıç 
noktası olarak kullanılmalıdır. 
 
Yol haritasının içeriğini alın, tüm içeriğini yansıtın ve yeniden değerlendirin ve 
teknolojik, pedagojik veya politik olmak üzere en son gelişmeler için güncelleyin. 
 
Bu şekilde stratejik yol haritanız her zaman güncel kalır  ve değişen ortama uyarlanır. 
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