
 

 

Eğitimde Teknoloji Kullanımı 

Teknoloji kullanımının hayatımızın her alanında yaygınlaşmasıyla beraber, bir çok sektörde 

olduğu gibi eğitim sektöründe de değişimler yaratmış, eğitime yeni bakış açıları 

kazandırmıştır. Eğitimin binlerce yıllık formatı, teknoloji tarafından zorlanmaya başlanmıştır.  

Teknoloji bu çağın çocuklarının eli kolu gibidir. Dolayısıyla da sınıflarda yerini almalıdır. 

Dewey, “Eğer bugün, dün öğrettiğimiz gibi öğretiyorsak, çocuklarımızın geleceğinden  

çalıyoruz”  demekle; bizlere farklı yol, yöntem ve araçlarla öğrenme ve öğretme noktasında 

ışık tutmaktadır.  

 

Özellikle, son on yıldır dünyada bilgisayarların ve teknolojinin eğitime nasıl destek 

sağlayacağı konusu tartışılmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri, 

ilk başlarda öğrencilere hayatlarında kullanacakları teknolojik becerileri kazandırmak olarak a

lgılanmıştır. Ancak, daha sonraları teknolojinin okullarda eğitim ve öğretim amaçlı kullanımı ö

ne çıkmaya başlamıştır. Dijital eğitim, öğrencinin öğrenme hızını, şeklini ve ihtiyaçlarını baz al

arak eğitimin bireyselleşmesi açısından son derece stratejik bir öneme sahip 

olmuştur. Ülkemizde de son birkaç yıldır eğitimde teknoloji kullanımı yaygınlaşmakta, 

eğitimciler kendilerini geliştirmektedirler. 

 

Arel Koleji Teknoloji Misyonu: 

Bilgiye ulaşabilen, farklılık yaratabilen, yaratıcılığını geliştiren, farklı bakış açılarına sahip 

olabilen, teknolojiyi yaşamına entegre ederek en verimli şekilde ondan yararlanabilen ve 

hayat boyu öğrenmeye devam eden “dünya vatandaşları” yetiştirmektir. 

 

AREL Koleji’nde Teknoloji Kullanılmasının Amaçları 

 Öğrencilerin bilgiye istedikleri zaman ve istedikleri yerde ulaşmalarını sağlamak. 

 Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak. 

 Öğrencilerin derslere aktif katılımlarını sağlamak. 

 Öğrencilerin soyut kavramları daha iyi anlamalarını sağlamak. 

 Öğrencileri, kendi öğrenmelerine sahip çıkmaları doğrultusunda yönlendirmek. 

 Teknolojiyi kullanarak öğrencileri geleceğe hazırlamak. 

 

 

 

 



 

 

Arel Koleji teknolojiyi yakından takip ediyor, donanımını sürekli geliştiriyor. 

Arel Eğitim Kurumları’nda çağdaş ve nitelikli eğitimin gerekliliklerinden biri olarak kabul 

edilen “Teknoloji Destekli Eğitim Ve Öğretim” için tüm teknolojik donanım sürekli geliştirilir. 

Okulumuzun tüm birimlerinde iletişim ağlarına hızla erişilebilecek kablolu ve kablosuz ağ 

bağlantıları ile çağdaş bir eğitim ortamı sunulur. Yapılan her türlü öğrenci merkezli etkinlikler 

, led ekranlı dokunmatik akıllı tahta, projeksiyon makinesi, yazıcılar ve tarayıcılar ile 

desteklenir. Öğretmenler dersliklerinde; görsel, işitsel ve dokunsal olanakları olan akıllı tahta 

teknolojisi ile öğrencilerimize etkileşimli ve farklı öğrenme yöntemlerini sunarlar. 3D 

laboratuarımızda tüm derslere yönelik üç boyutlu eğitim materyalleri kullanılır. Nitelikli 

eğitimin gerektirdiği teknolojik donanım sürekli geliştirilir.  

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı itibariyle, Dünya insanı yetiştirme misyonumuz çerçevesinde, 

Arel Koleji’nde tablet bilgisayarlar sınıflarımızda yer almaya başlıyor.  

Geride bıraktığımız 2013-2014 öğretim yılı boyunca, tablet bilgisayar kullanımı noktasında 

fiziksel, teknik ve pedagojik açılardan yoğun bir araştırma süreci geçirdik. Tabletleri sınıflarda 

bulundurmanın değil, derslerde verimli kullanarak eğitim-öğretim aracı haline getirmenin 

önemini bildiğimiz için, projede aşama aşama ilerlemeye karar verdik. İlk adımımız öğretmen 

eğitimleri oldu.  Google özellikleri, Moodle sistemi ve çeşitli web 2.0 araçları üzerinde duran 

öğretmenlerimiz, öğrencilerle derslerde örnek uygulamalar gerçekleştirdi, deneyimlerini tüm 

okulla paylaşarak projeyi geliştirmeye başladılar. 

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında pilot sınıflar olarak seçilen 5. ve 9. sınıflar ile tablet 

bilgisayarlı eğitim yapılmaya başlanacaktır.  

 

AREL Koleji Teknoloji Kullanımı Programı 

Önemli Tarihler 

15 – 19 Eylül 2014 : Öğrencilerin cihazlarını okula getirmeleri ve derslerde kullanılmak üzere 

onaylanması 

22 Eylül – 3 Ekim 2014: Öğrenciler için teknoloji kullanım programı tanıtımının yapılması 

6 Ekim 2014: Öğrenci cihazlarının derslerde kullanılmaya başlanması  

 

 

 

 



 

 

Öğrencilerin eğitim amaçlı kullanacakları cihazlarda bulunması gereken minimum özellikler 

 Windows Pc 
Laptops 

Mac Laptop Android Cihaz iPad2 veya 
üzeri 
 

İşlemci Intel Core 2 Duo 
2.0 Ghz 

- 1.2 Ghz veya 
üzeri 

- 

Hafıza 4 gb ram 4 gb ram 1 gb veya üzeri - 
Depolama 
Ünitesi 

160 GB Hard 
Disk 

128 gb 16 GB veya 
üzeri 

16 GB veya 
üzeri 
 

Artırılabilir 
Hafıza 

Var - Var - 

İşletim Sistemi Windows 7 32 OS 10.7 veya 
daha üstü 

Android 4.2 
Jelly Bean veya 
üzeri 

iOS 6.0 veya 
daha üzeri 

Ekran Boyutu 12”-15” 12”-15” 10.1”” 
minimum 
1280x800 
çözünürlük ve  
üzeri 

- 

Ağırlık Max 4 kg Max 4 kg - - 
Ağ Bağlantısı Wireless 

Adapter  
802.11b/g/n 

Wireless 
Adapter  
802.11b/g/n 

Wireless 
Adapter  
802.11b/g/n 

Wireless 
Adapter  
802.11b/g/n 

Kamera 
Mikrofon 

Entegre Kamera 
ve Mikrofon 

Entegre Kamera 
ve Mikrofon 

Entegre Kamera 
ve Mikrofon 

Entegre Kamera 
ve Mikrofon 

* * Öğrenciler cihazlarıyla beraber kulaklık da taşımaları gerekmektedir. 

 

 

 


