TeachUP

Öğretmenlerin yeni rollerine yönelik
yeterlikler kazandırma girişimi.

AMAÇLAR
TeachUP (Teacher UPskilling – Öğretmen Becerilerini Geliştirme),
öğretmenlerin mesleki yaşamları boyunca yeni roller ve yeterlikler
kazanmaları için kaliteli öğretmen ihtiyacını hedefleyen
ET2020 çerçevesinde Okullardaki Çalışma Grupları üzerine
geliştirilen bir çalışmadır. Bu amaca yönelik olarak TeachUP’ın
hedefleri:
ff Öğretmenlerin yeni rolleri ile ilgili olarak Aday

Öğretmen Yetiştirme (AÖY) ve Sürekli Mesleki
Gelişim (SMG) için dört yeni çevrimiçi kurs
geliştirmek: Öğretmen işbirliği, Öğrenmeyi kişiselleştirme,
Biçimlendirici akran değerlendirmesi ve Yaratıcılık.
ff Tesadüfi örneklemli bir çalışmada iki farklı öğretim
tasarımını ve bunların veriliş şeklini test etmek ve
karşılaştırmak.
ff Ulusal düzeyde ve Avrupa çapında çok paydaşlı
Paylaşım Toplantıları gerçekleştirmektir.

BU POLİTİKA GİRİŞİMİ
NEDEN ÖNEMLİ?
ff Geniş çaplı AÖY ve (SMG) Programları için öğretmenlerin

değişen rollerine yönelik yeterlik geliştirmeye odaklı
MOOC gibi acil etkili çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.

ff Uzmanların/eğitmenlerin mevcut değerlendirme araçları

geniş çaplı olan MOOC’lar ile uyumlu değildir. Yeni bir
değerlendirme aracı gerekmektedir.

YÖNTEM
TeachUP AŞAĞIDAKILERI GELIŞTIRECEKTIR:
ff AÖY ve SMG’deki eksiklikleri belirlemek için bir anket;
ff dört kısa çevrimiçi kurs içeriği;
ff çevrimiçi kursların saha denemelerini test edecek yeni değerlendirme;
faaliyetlerini de içeren yenilikçi öğretim tasarımı;
ff Ülke Diyalog Laboratuvarlarının kurulması ve yürütülmesi için kılavuzlar.
TeachUP AŞAĞIDAKİ DEĞERLENDİRME SORULARINA YANITLAR
ARAYACAKTIR:
ff Çevrimiçi koçluk/rehberlik, çevrimiçi kursların niteliğini ve MOOC devamlılık
oranlarını nasıl artırabilir?
ff Çevrimiçi koçluk/rehberlik uygun maliyetli mi?
ff Çevrimiçi koçluk/rehberlik öğretmenlerin öğrenme başarısını iyileştiriyor mu?
ff Çevrimiçi koçluk/rehberlik öğretmenlerin öz yönlendirmeli çevrimiçi
öğrenmelerini iyileştiriyor mu?
ff Akran değerlendirme ve uzman değerlendirme araçlarının arasındaki
farklar nelerdir?
ff Akran değerlendirme ve uzman değerlendirme araçları aday öğretmen ve
öğretmenler tarafından nasıl değerlendiriliyor?

VERİLER DÖRT ANA
KAYNAKTAN ELDE EDİLECEKTİR:

1

İlk kurs başlamadan önce bütün
öğretmenlere yaptırılan karşılaştırma
anketi.

2

Platformdaki katılımcıların etkinlikleri hakkında
izleme bilgileri.

3

Öğrenme başarıları: her bir kursu tamamlayan bütün öğretmenlerin
değerlendirilmesi.

4

Son kursun tamamlanmasından sonra bütün öğretmenlere
uygulanan izleme anketi.

BEKLENEN
SONUÇLAR
ff Tatmin edici devamlılık oranları, öğretmenlerin öğrenme başarılarında iyileştirmeler
ve paydaşlar tarafından tekrar edilebilir öz yönlendirmeli çevrimiçi öğrenmeyi
sağlayan yenilikçi, düşük maliyetli AÖY ve SMG çevrimiçi kurslar.
ff Aday öğretmen veya profesyonel öğretmenler tarafından kabul gören
yeni AÖY ve SMG aracı.
ff Öğretmen eğitiminin kalitesini artırmaya ve öğretmenlerin değişen rollerine
uygun yeni yeterlikler edinmesini sağlamaya yönelik gerçekçi tavsiyeler.
ff Bütün ilgili tarafların yeniden kullanabileceği ve uyarlayabileceği
Açık Eğitim Kaynakları (AEK) formatında 10 dilde hazırlanmış yenilikçi
çevrimiçi kurslar ve materyaller.
ff AÖY ve SMG eğitimcileri, politika yapıcılar, öğretmenlerden oluşan ve
Ulusal ve Avrupa Paylaşım Toplantıları sonucunda ortaya çıkmış bir ağ
ve öğretmen eğitiminde iletişim ve işbirliğini desteklemek için kurulmuş çevrimiçi
bir platform.

TeachUP (2017-2020) ÖNEMLİ TARİHLER:

ff Şubat

2018 ila Şubat 2019 tarihleri arasında 4000 öğrenci ve profesyonel öğretmenin katılımıyla
çevrimiçi kursların saha denemeleri.

ff Mart 2019 ila Mayıs 2019 – Mayıs 2019 ila Eylül 2019 tarihleri arasında her katılımcı ülkede 3. Ülke
Paylaşım Toplantıları toplantılarında desteklenen Değerlendirme analizi.
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TeachUP projesi, Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus+ programı aracılığıyla ortak fonlanan bir Avrupa
Politika Denemesi'dir. Bu broşür, yalnızca yazarlarının görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu'nun
görüşünü temsil etmemektedir, Avrupa Komisyonu bu konuda bir sorumluluk taşımamaktadır.
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