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1. Giriş

Eğitim sistemlerinin Türkiye'de ve dünyada sorunlu olduğu,ge

nelde paylaşılan bir yargıdır. Bu yargıda farklılaşan noktalar, sorun
ların neredeın kaynaklandııkla,rı ve nasıl çözümlenebilecekleridir.

Sorunların kaynaklart ve çözüm seçenekleri söz konusu olduğun

da, eğitim sistemlerini toplumsalörg'Ütlenmeyi oluşturan diğer sis
temlerden farklı sistemler olarak. algılama eğilimi yaygındır. Oysa
yirminci yüzyılın son çeyreğinde yaygınlaşmaya başlayan gelecek
araştırmaları, toplumsal mekanizmaların birbiriyle karşılıklı, dinamik,
etkileşimli ilişkilerine dikkat çekmektedir.

Eğitim sistemlerinin -qellşmlşllk düzeyi ne olursa olsun- dünya
nınbütün ülkelerinde benzer sorunları yaşıyor olması, sorunların kay
nağının da evrensel bir nitelik taşıdığını düşündürmektedir.

2. Sorunların Kaynağı: Talep Patlaması ve Yükselen Maliyet

Eğitimin insanlara sağladığı gelir ve ,gelir dışı yararları nede
niyle. eğitime yönelik talep, nicel olarak hızla artmıştır. Bunun yanı-
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sıra bireyler eğitim sisteminin ikendi özelliklerini dikkate almasını

da giderek daha yüksek sesle talep etmektedirler. Günümüzde eği

tim slsternloln aracı olan okul, toplumda gereksinme duyulan çoğaI

mrş ve farklılaşmış talebi karşılayacak durumda değildir.

Eğitim sistemine yöneltilen eleştirilerin 'özünde öğrencilerin ger
çek potansiyellerinin değerlendirilememesi yatmaktadır. Okul -yapısı

gereği- öğrencilerin birbirlerinden farklılıklarını bir avantaj olarak
değerlendirememektedir. Aksine. öğrencilerin ilgi, merak, yetenek
gibi faktörler açısından fariklılııkları arttıkça, okulun başarısı düşmek

tedir.

Öte yandan okulda eğitim üretmenin maliyetleri de sürekli ola
rak artmaktadır. Sözkonusu artış görece bir artıştır. Aslında eğitim

dışındaıki hemen 'bütün mal ve hizmetlerin maliyet ve fiyatlarında

önemli düşmeler kaydedilen son elli yıllık dönemde, eğitim maliyet
lerinde hlç bir düşme sağlanamamış, dolayısıyla eğitim maliyetleri
sorun olmaya başlamıştır.

Türkiye'de konsolide devlet bütçesinin 1/4''Ü eğitime ayrılmak

tadır. !Eğitimçağındaki bireylere, örneğin Fransa'daki akranları kadar
kaynak ayrılaibilmesi için ise, sadece eğitime, konsolide bütçenin
7,5-8 katı kadar kayrıak bulunması gerekmektedir. BununIse olanak
SiZ olduğu kolaylıkla söylenebilir. Fransa gibi gelişmiş ülkeler, aşırı

artan eğitim maliyetlerini, diğer alanlardan yaptıkları tasarrufları eği

time ayırarak karşılayaıbilmektedir.Ancak Türkiye'nin böyle bir şansı

da yoktur.

3. Sorunların Ortak Noktası: Teknolojik Geri Kalmışhk

Daha ekonomik, daha çok eğitim üreten yöntemlergeliştirilmesi,

evrensel bir ihtiyaç olarak, her ge'çen gün daha derinden hlssedll
mektedlr. Bu çerçeveden bakıldığında eğitimin teknolojik olarak geri
kalmış olduğu görülmektedir. Teknoloji terimi, sadece karmaşık ve
çalıştırılması zor 'bir dizi araç-gereel değil, araç-gerecin yanısıra,

yapım bilgisi (know-how) ve üretim yöntemini de karşılayacak şekil

de anlaşılmalıdır.

Eğitimin teknolojisinin ~geneleğilimlere aykırı olarak- ne kadar
durağan olduğu, son yirmi yılda televizyon yayıncılığı alanındaki ge·
lişmelere bir ,göz atmakla, kolayljkla farkedlleblllr. Türkiye'de yirmi
yıl önce, qünde yalnızca 3 saat televizyon yayını yapılıyordu. Sıık sıik

teknik arıza nedeniyle memleket manzaraları izlenmesi gerekiyordu.
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Şimdi Ise durum hiç de böyle değiL. Teknık arızalar yok denecek ka
dar azaldı. Çok sayıda kanal var, bireylerin aralarından kendi-özel
liklerine uygun olanı seçeblleceklerl seçenekleri arttı. Naklen yayın

lar başarıyla yapılıyor.

Bütün bu gelişmelere rağmen çoğunlıuğun televizyon yayıncıIı

ğından hoşnut olmamayı sürdürdüğü kolaylıkla söyleneblllr. Gelişme
geçen zamanın doğal bir sonucu olarak algılanmaktadır. Alınan yol
önemsiz görülmekte, dahası Istenmektedir.

Oysa aynı yirmi yılda okullarda paralel bir gelişme olmadı. Hatta
okulların sözkonusu yirmi yılda daha olumsuz koşullara doğrusü

rüklendiği 'bile söylenelbilir. Toplumun daha seçkin Ibireyleri, daha iyi
eğitim görerek öğretmen oluyorlardı. Daha heveslilerdi ve daha Inanç
lılardı. Sınıflar daha tenha, okul binaları daha yeterli ve bakımlrydı.

Öğretmenlerin nitelikleri erozyona uğrarken: sınıflar kalabalrklaştı.

Nitelikleri daha yetersiz olan öğretmenlerin eline dahaçok öğrenci

teslim ediliyor.

Televizyon örneğindeki gibi gelişme ve. tatminsizliğin .berızerl
kolaylıkla blrçok alanda görülebilir ve gözlenebilir. Ancak okuldaki
durağanılığın benzerini bulmak aynı derecede kolay değildir. Buna
dayanarak, okulun diğeralanlardakigelişmelerden almasıgereken

çok ders olduğu sonucuna vanlsblllr. Bu derslerin alınabilmesi için
de, okulun teknolojik yoğunluğunu artırmaya yönelik arayışları ve
araştırmaları teşvik etmek gerekmelktedlr. Buna rağmen eğitim sls
temlerl, sorunlarıını çözebilecek arayışlara kapalı durmak konusunda
direniyor.

Toplumsal değişimin sonucunda bütün sıstemleri etkileyen şey

ler, teknolojik gelişme, yeni yönetim anlayışlarının uygulanması, da
ha ucuza daha kaliteli 'Üretım eğitim sistemlerinde ortaya çıkmıyor.

Örneğin gelişen toplumsal yapılar hızla serbeatleşlycrken eğitim sis
temleri bu gelişmeye ayak uyduramamaktadır. Benzer sekilde 'günlük
yaşamda hızlı bir bireyselleşme dikkati çekmektedir. Diğer toplumsal
ve ekonomlık mekanizmalar bu eğilime ayak uydururken eğitim sıs

temlerinin bu kapsamda'ki taleplere yeterince duyarlı davrandığını

söylemek güçtür. Toplumsal yaşamın diğer alanlarında tüketilen her
türlü mal ve hizmetin kalıtesınde önemligelişmelerin meydana gel
diği son yüz yıllık dönemde, eğitimin kalitesinde önemli bir gelişme

sağlanamamıştır.
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Değişen toplumsal dinamikler daha çok kişinin, daha uzun süreli
eğitim talep etmesineneden olmaktadır.Oysa Türkiye'nin eğitim sis
temine dahaçok kaynakayırması mümkün değildir. Dolayısıyla daha
çok kişi daha az ıkaynağı payleşmak zorunda kalmaktadır. Eğer eğitim

de teknoloji işin içine sokulablllrse, varolan sorunların hafifletilmesi
olanağı da ortaya çıkabilir.

4. Bilgisayar ıDesteıkli Eğitim: TeknolojikiyileştirmeIçin Bir Olanak

'Eğitim sorunları eğitimin teknolojlk olarak geri kalmışlığından

kaynaklanan sorunlar olarak algılandığında, eğitim teknolojisinin ge
liştirilmesinin, sorunların 'çözümü Için yepyeni olanaklar sunacağı da
umulabilir. Bu anlamda televizyonun bir eğitim aracı olarak 'kullanıl

ması konusundakiçabalardan pek çok şey öğrenilmiştir.

Benzer bir deney de ıbilgisayarlarıın bir eğitim aracı olarak kul
lanılması çabalandır. Bilgisayarlar televizyonun eğitim iletişimindeki

bazı olumsuzluklanru gidereibilecek, böylelikle televlzyorıla birltkte
kullanıldığında çok etkili eğitim ortamlannın düzenlenmeslne olanak
sağlayaıbilecek potanslyele sahip görünmeıktedir.

Türkiye'de de Bilgisayar Destekli Eğitim (BD'E) Projesi kapsa
mında, bilgisayarın eğitim aracı olarsk ıkullanılması çalbaları yer al
mıştır. Eğitime teknolojinin girişinin fırsatı olarak kalbul edilebilecek
olan iSDiE Projesi'nin üç temel bileşenden oluştuğu giözlenmektedir:
Donanım edinme, yazılım edinme ve öğretmen yetiştirme. BOE'de
vanlmak istenen hedef okuilara donanım sağlanması, donanım için
uygun yazılımların ıbelirlenmesi, bu donanımda uygun yazılımları kul
lanabilecek öğretmenlerin yetiştirilmesi ve öğretmenleri yetiştirecek

formattör öğretmenlerin yetiştirilmesidir.

BDE elbette varolaneğitim sorunlarının çözümünü lçlnde barın

dıran sihirli reçete değildir. Arıcak eğitimin teknolojik olarak geliş

mesi, 'böylelikle eğ'itim sorun ianrurı, çözümü daha olası ıbir kom
pozisyon oluşturması için uyqun bir süreci de başlatabilir.

Donanım seçimi ve yazılımların yeterli kalitede oluşturulması

çok önernll sorunların çözülrneslnl gerektirmeiktedir. Ancak bu yazı

lımları uygulayacak öğretmenlerin başarısı ve ,geleneksel eğitim an
layışmdan bu sapmaya inanmışlığı, projeyi ya başanlı ya da başarısız

kılacaktır; Mükemmel donanım ve kaliteli yazılım, öğretmenler BOE
Projesi'ne inanmadıkları sürece, istenen hedefe ulaşmakta yeterli
olmayacaktır.
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5. BD,E için Öğretmen Yetiştirm,e

Milli Eğitim ıBakan"'ğındaöğretmenlerinhlzmetlçl eğitimlerinden

Hlzrnetlçl Eğitim Daire Başkanlığı sorumludur. BDE Proje'si 1990 yı

Iındabaşlatıldığı zaman Hizmetiçi IEğitim Daire Başkanlığı tarafından
çeşitli üniversltelerdenöğretmen yetiştirme konusunda hizmet talep
edilmiştir. Ancak ilik yıl üniversitelere uygulama için bir program
sağlanmamıştir. Sonuç olarak BD'E ve Bilgisayar Ope,ratörlüğüKursu

adı altında uygulanan programın içeriğini ve süreslnl, her 'Üniversite
kendine göre belirlemiştir.

Hlzmetlçl Eğitim Daire ıBaşıkanlığl ancak izleyen yıl BDE için öğ

retmen yetiştirme 'konusunda standart bir program içeriği saptanmış

ve 'bu lçerlkle ünlversltelerden destek talep etmiştir.

Bilgisayar Destekli Eğitim 'çalışmalarının ıbaşarısınıın,öğretmen

lerin başarısına Ibağlı olduğu sıkça öne sürülmüştür. Dünyadaki bü
tünBiDIE çalışmalarında, öğretmen yetiştirme konusuna özel bir önem
ve öncelik verildiği g,özl:enmektedir.rürkiye'nin BiDıE Projesi'nde de
öğretmen yetiştirmeetkinlikleri, uygulamanın (başında gıündemege

tlrllmlş ve sürekli olarakgündemde tutulmuştur. Arıesk öğretmen

yetiştirme 'çabalarından ne anlaşıldığı 'konusunda, yeterli bir g'örüş

birliği olduğunu söylemek çok 'güçtür.

Proje başladığından 'bu yana donanım ve yazılım standartları ko
nusundaıki ıniteliğin arttığı gözlenmektedir. Ancak aynı gelişme öğ

retmen yetiştirme konusunda gerçekleşmemiştir. BDlEProj'esinin öğ

retmen eğitimi faaliyetinin başladığı yılolan 1990'dan beri öğretmen

eğitimi programlarındaki karışıklığın sürdüğü öne sürülebilir. Ancak
g'enellikle öğretmenlerin !BIDIE'ye bakış: olumlu yönde ve önemli ölçüde
değişmiş durumdadır. 1990,yılında Anadolu Üniversitesi'nde eğitilen

öğretmenlerinçoğunluğuya üst makamlardançekindilkleri için ya da
bilgisayarla bordro hazırlamayı öğrenmek amacıyla bu kursa katıl

mışlardı. Aralarında birkaç yıl içinde emekli olacak kişiler vardı.

O yıldan Ibu yanaqerçekleşen eını önemllqellşrne öğretmenlerin

bilgisayar desteklı eğitim konusundaki tutumlarında ortaya çıkmış

tır. Her ge'çen yıl eğitimde bilgisayar kullanılması çabalarını lüks
olarak gören öğretmenlerin oranı azalmakta, konuya duyulan inanç
artrnalktadır. Öğretmenler BiDE konusundaki bilgi düzeylerini en 'Üst
düzeye çıkarmak için, kurs süresini olabildiği kadar iyi değerlendir

mek konusunda, her geçen yıl biraz daha kararlı g,örünmektedirler.
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Bunun dışında sınıf ortamında yapıları tamşmalardaeürekll de
ğişen ve yıldan yıla daha çok ötelenen hedefler söz konusu olmaktadır.

Ayrıca okullardaki bilgisayar laboratuvarlannınkapalı durması

karşısında duyulan umursamazlık da ortadan kalkrnektadır. Öğretmen~

ler laboratuvarıarın kapalı kalmasınınkader olmadığına daha çok inan
mış. laboratuvarların işletilmesiniın eğitim sistemleri i'çin önemli bır

kazanç olduğunu 'giÖrmüş du~umdadırlar.Lı:ılbora:tuvarları etkin bır

şekilde kullanmanın yollarını araştırrnskta, bu .'konuda üstlerine dü
şeni yapmaya hazır görünmektedirler.

Kendileri için gerekli olan ibilginiınl.cOBOl ya da benzeri prog
ramlama dilleri olmadığının .artık farkına varmrş jıörünen öğretmen

ler, üst düzey yönetimin 'kararlarını da bu yönde olusturebllrnek lç)n,
bir baskı grubu oluştu'rmaya çalışmaktadırlar. . .'

6. Sonuç

Değişime. karşı en fazla. dirençg6stereoeği düşünülen öğretmen

lerin BıDE Prolesl'ne, pr?jenin stratejfslni belirleyen üst yönetim ka
dar bile direnç gösterrriediği.en azınd'an direnen öğretmenlerin sa
mldığı kadar geniş bir kesim olmadığr söylenebilir.

Öğretmenlerin çoğunluğu başlangıçta; bilgisayarın eğitim alanı

na girmesiyle işsiz kalma kaygısı taşıyordu. Hala bu kaygıda olan
öğretmenler, okullarda bilgisayarların yaygınlaşmasıyla blrljkte rol
lerinin değişmesine uyum sağlamak lstemeyenlerdlr. Bu kaygıyı ta
şımayan öğretmenler ise kendilerine yönelık teknık sorunlah çöz
meye çalışmaktadırlar. Eğitimsisteminin teknolojik olarak yenilen
mesi için önemli bır olanak sayılabileoekolan ıB,oIE Projesı'nde öğ

retmenlerin çoğu kendilerine yöneHk eğıtım ve yaZılım sorunları çö

~üldüğıÜ durumda. eğitim' sistemi lçi1ndeki yeni rollerını oynamaya
hazır görünmektedirl'er.

Bu işe hevesli öğretmenlerin sayıcaç9ğa,lmasl 'Üst yönet,imin;
bu kişileri güdüleme ve yönlendirme sorumluluğunu daha da artır

maktadır.
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