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TeachUP literatür özeti internette
mevcut, temel TeachUP konuları
hakkında araştırmalardan neler
öğrenebilirim?
Araştırmalar öğretmen iş birliği, kişiselleştirilmiş
öğrenme, biçimlendirici değerlendirme ve yaratıcılık
konusunda ne söylüyor? TeachUP literatür özetinde
bu uygulamaların tanımı verilmekte, ardından eğitim
ve öğretim üzerindeki etkisi hakkında kanıtlar,
her bir konunun sınıfta uygulamayla nasıl etkili
bir şekilde bütünleştirilebileceği ve öğretmenlerin
öğretimde bu yöntemleri kullanırken kendi
becerilerini nasıl geliştirebileceği açıklanmaktadır.
Literatür özetinde öğretmenlerin her bir uygulamayı
başarıyla sınıfta gerçekleştirmesine yardımcı olmak
için aşağıdaki temel unsurlar belirlenmiştir:
Biçimlendirici değerlendirme
1. Açık öğrenme hedefleri ve kriterlerinin
belirlenmesi ve öğrencinin ilerlemesinin takip
edilmesi.

2. Geri bildirim sağlanması: zamanında,
beklentiler konusundaki kriterlere bağlı ve
gelecek performansı iyileştirmeye ve öğrenme
hedeflerini yakalamaya yönelik somut öneriler
içeren.
3. Sınıfta iletişim ve sorgulama, aktivitelere
katılım: öğrencilerin neyi bildiğine ve neleri
yapabildiğine ilişkin bilgi edinmek için.
4. Pozitif sınıf kültürlerini desteklemenin önemi:
pozitif ilişkiler, öğrencinin öz yeterliği.
5. Öğrencinin akran değerlendirmesinin ve öz
değerlendirmesinin dahil edilmesi.
6. Öğretme yöntemlerini adapte etme: ihtiyaca
uygun şekilde öğretme yöntemlerini adapte
etmek için öğrencinin öğrenme kanıtlarının

kullanılması.
7. Biçimlendirici değerlendirmeyi desteklemek
için dijital ve analog araçların kullanılması.
Kişiselleştirilmiş öğrenme
1. Öğrencinin
öğrenmede
bağımsızlığını
arttırmak için öğrencinin inisiyatif almasının
desteklenmesi.
2. Etkili öğretim stratejileri: kişiselleştirilmiş
öğrenmeyi desteklemek için çeşitli öğretim
yöntemlerinin kullanılması.
3. Öğrencileri etiketlemek yerine öğrenci
ihtiyaçlarının
belirlenmesi:
bütün
öğrencilerin tam akademik potansiyellerini
gerçekleştirmeleri için, öğrenciler arasında
farklar yaratmadan ve bunu meşrulaştırmadan
öğrenci ihtiyaçlarının belirlenmesi.
4. Kişiselleştirilmiş öğrenmeyi desteklemek için
teknolojinin rolü (örn. Harmanlanmış Öğrenme,
Büyük Veri).
5. Kişiselleştirilmiş öğrenmeye bütün okul
yaklaşımı: daha esnek müfredatlarının ve
sınıf uygulamalarının adapte edilmesi, okul
organizasyonu,
öğrenme
mekanlarının
organizasyonu.

2. Pozitif karşılıklı bağımlılık: öğrenci grubu
hedefleri, görevleri, kaynakları, rolleri, dışsal
ödülleri paylaşır.
3. Öğrenciler ve öğretmenler için değişen roller:
öğrenmelerinin sorumluluğunun bir kısmını
öğretmenden öğrencilere kaydırır.
4. Değerlendirme, özellikle grup çalışmasına her
bireyin katkısının nasıl değerlendirileceği.
5. İş birlikçi öğrenmeyi desteklemek için
teknolojinin
rolü:
Öğrencilerin
grup
aktivitelerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan
iş birlikçi öğrenme ortamlarının (topluluklarının)
oluşturulması.
Yaratıcılık
1. Öğrencilerde yaratıcı eğilimlerin desteklenmesi:
yaratıcı bireyler sorgulayıcı, ısrarlı, hayal gücü
gelişmiş, iş birlikçi ve disiplinlidir.
2. Yaratıcı çalışmaları destekleyen süreçlerin
kullanılması: örn. üstbilişsel düşünme; problem
çözmek için kuluçka dönemi; görev yapıları; ev
ve sınıf ortamları.
3. Yaratıcı
bilgi
ve
yeterliklerin
nasıl
yapılandırılacağı ve farklı dersler arasında
aktarımı (örn. müzikten matematiğe).

Öğretmen iş birliği

4. Yaratıcılığı desteklemek için dijital araçlar.

1. Öğrenmenin birlikte gerçekleştirilmesinin
sağlanması: öğrenciler zorlu görevleri birlikte
planlar ve yerine getirir; kendi öğrenmelerinin
yanı sıra birbirlerinin öğrenmesinden de
potansiyel olarak sorumlu olurlar (akranlarına
öğretme, soruları ve açıklamaları yönetme).

5. Yaratıcılığın değerlendirilmesi.

Ulusal Paylaşım
Toplantılarının ilk turu:
eğitimde değişimi
destekleyen diyalog!
TeachUP
(Teacher
UpSkilling)
Projesi’nin
özelliklerinden biri, ülke düzeyinde yapılan ve
Aday Öğretmen Yetiştirme (AÖY) ve Sürekli
Mesleki Gelişim (SMG) organizasyonları ve diğer
ilgili paydaşlar arasında iş birliği, bilgi paylaşımı ve
ortak çalışma fırsatları sağlayan bir günlük atölye
çalışmaları olan Paylaşım Toplantılarıdır.
TeachUP Ulusal Paylaşım Toplantıları’nın ilk turu

Öğretmen iş birliği, kişiselleştirilmiş öğrenme,
biçimlendirici değerlendirme ve yaratıcılığı sınıfınıza
nasıl uygulayabileceğinizi anlamak ve öğrenmek
için literatür özetini buradan okuyabilirsiniz.
Kasım 2017 boyunca yapıldı ve Ocak 2018’e
kadar devam etti. Politika yapıcılar, okul müdürleri,
öğretmenler ve aday öğretmenler gibi katılımcılar
bir araya gelerek, projenin başarısına katkıda
bulunacak aktif bir diyalog gerçekleştirdi.
Ulusal Paylaşım Toplantıları’nın çıkarımları ve
sonuçları nelerdir?
Tartışmalardan çıkan genel resimde, henüz yeni
öğrenciye uyumlu hale getirilmemiş geleneksel
yöntemler vardı, katılımcılar şu açıkları tespit etti:
1. İş birliği kültürünün olmaması - hem kurumlar
içinde hem de öğretmen eğitmenleri ve
aday öğretmenler arasında. Aday öğretmen
yetiştirme, şu anda daha ‘yatay’ bir sınıf

gerçekliğine kıyasla aşırı ‘dikey’ olarak
tanımlanmaktadır.
Katılımcılar,
AÖY’de
öğretilen dersler arasında daha fazla köprü
kurulmasını ve iş birlikçi yöntemlerin daha sık
kullanılmasını tavsiye etmektedir.
2. AÖY ve SMG içeriğinin sınıf gerçekliklerine
uygun olmaması - Aday öğretmen yetiştirme
daha fazla uygulamaya dayanmalı ve
öğrenmeye daha pratik bir yaklaşım
benimseyerek (aktif öğrenme, deneyimle
öğrenme, probleme dayalı projeler vs) ve
AÖY sırasında uygulama yapan öğretmenlerle
etkileşimi arttırarak teoriyle uygulama arasında
köprü kurulmalıdır.
3. Dijital yeterliklerin olmaması - Hem öğretmen
eğitmenleri hem de aday öğretmenler, AÖY
ve SMG’de ICT eğitiminin kendisinin çok fazla
geleneksel bir odak olarak düşünüldüğünü ve
teknik yönlerinden çok pedagojiyi merkeze
koyması gerektiğini belirtti. Aday öğretmenlerin
ve uygulayıcı öğretmenlerin güncel içeriği ve
araçları kullanmasını sağlamak için ICT ile eş
zamanlı olarak dil becerileri de geliştirilmelidir

4. Ulusal Paylaşım Toplantısı’ndaki katılımcılar,
Biçimlendirici değerlendirme, Kişiselleştirilmiş
öğrenme ve öğretme, İş birliği ve Yaratıcılık
başlıklarına bakarak şunlara vurgu yaptı:
• Ortak çalışma ve iş birliği gibi terimlerin ve
birbirlerinden farkının açıklanması.
• Bu uygulamaları sınıfta gerçekleştirmeye,
örneğin
biçimlendirici
değerlendirmeyi
uygulamada teknolojinin nasıl kullanılacağına
ilişkin somut, pratik örneklerin verilmesi.
• Bu uygulamaların değerlendirilmesi, örneğin
yaratıcılığın nasıl değerlendirileceği.
Uluslararası Paylaşım Toplantısı, farklı ülkelerde
elde edilen önemli bulguları birleştirerek
karşılaştırmalı bir analiz yapılmasına olanak tanıdı
ve bu tartışmalarda ortaya çıkan çeşitli zorlukları ve
açıkları giderecek çevrimiçi kursları geliştirmemize
yardımcı olmak için bir odak sağladı.

TeachUP anket
sonuçları açıklandı,
öğretmen eğitmenleri
organizasyonlarındaki
çevrimiçi eğitimlerle ilgili
neler söylüyor?
TeachUP projesinin ilk dört ayında 10 ülkeden
425 öğretmenin ve öğretmen eğitmenlerinin
görüşlerini aldık. Özellikle bu iş için hazırlanmış
bir ankette öğretmenler, organizasyonlarında
çevrimiçi eğitimlerin kapsamını değerlendirdi. Bu
anketin amacı, AÖY ve SMG bağlamında dört
yeterlikteki eksiklikleri tespit etmektir: öğretmen
iş birliği, kişiselleştirilmiş öğrenme, biçimlendirici
değerlendirme ve yaratıcılık.
Genel olarak anketten şu sonuçlar çıkmıştır:
•Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 60 ila
64’ü, kurumlarının bu dört konuya yeterli
önemi verdiğini düşünmektedir. Ancak önemli
sayıda öğretmen, yüzde 20 ila 24, böyle
düşünmemektedir.
•Öğretmenler, bu dört alanda özellikle aşağıdaki
eksiklikleri belirtmiştir:
o Biçimlendirici
değerlendirme:
etkileşimi
ve değerlendirmeyi destekleyen teknoloji
platformlarının kullanılması.
o Kişiselleştirilmiş

öğrenme:

öğrenme için öğrenme ortamlarının yönetilmesi.
o Öğretmen iş birliği: iş birlikçi süreçlerin izlenmesi
ve geri bildirim verilmesi.
o Yaratıcılık: dışarıdan profesyonellerle iş birliği
yapılması.
Ülkeler arasında ve aday öğretmen yetiştirme
kurumları ve mesleki gelişim örgütleri arasında
farklılık olduğu belirtilmelidir.
Literatür özetindeki bulgular, anket sonuçları ve
Ulusal Paylaşım Toplantıları’nda ortaya koyulan
içgörüler ve konular birlikte öğretmenlerin
yukarıdaki dört alanda yaşadığı eksiklikler
hakkında net bir resim ve kapsamlı bir bilgi
ortaya koymaktadır. Bütün bunlar, 2018 sonbahar
döneminde başlayacak dört TeachUP kursunun
odağını belirlemeye yardımcı olacaktır.
Tam anket sonuçlarını, Ulusal Değerlendirme
Toplantılarının sonuçları ve Literatür Özeti ile
birlikte buradan okuyabilirsiniz.

farklılaştırılmış

TeachUP hakkında:
TeachUP (Teacher UPskilling Politika girişimi), Avrupa Birliği’nin Erasmus+ Programı tarafından kısmen
finanse edilen bir politika girişimidir. 10 ülkeden 17 ortağı (eğitim bakanlıkları, öğretmen yetiştirme ve
araştırma kurumları) bulunmaktadır ve European Schoolnet tarafından koordine edilmektedir.
TeachUP, öğretmenlerin yeni roller ve yeterliklere sahip olmasının, Avrupa’nın gelecekteki eğitim sistemini
inşa etmede başlıca öncelikler arasında olduğu gerçeğinden yola çıkmaktadır.

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.

