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ÖZET 
Günümüzde teknolojinin getirdiği imkânlar insan yaşamını kolaylaştırmaya, 

bilgi ve insan kaynağının verimli kullanılıp en etkin sonuçların elde edilmesine 

zemin hazırlamaktadır. Teknolojinin bu imkânlarından eğitim kapsamına giren 

süreçler de etkilenmiş ve eğitim teknolojileri kavramı ortaya çıkmıştır. Eğitim 

teknolojilerinin gelişimine yön verilmesinde ve daha da önemlisi etkin bir şekilde 

uygulanmasında bu konuda yeterli öğretmenler büyük önem taşımaktadır. Bu 

çalışmada, biyoloji öğretmenlerinin eğitim teknolojilerinden faydalanıp 

faydalanmaması ile ortaya çıkacak performans farklılıkları araştırılmıştır. 2008-

2009 eğitim-öğretim yılında Konya iline bağlı lise ve dengi okullarda görev yapan 

biyoloji öğretmenlerine, eğitim teknolojilerinden yararlanma çeşitliliği, yeterlilik 

seviyesi ve uygulama sıklığı ile ilgili anket uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen 

bulgulara ve alt gruplama faktörlerine göre eğitim teknolojilerinin uygulanmasına 

engel olan nedenler tespit edilmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerin meslekteki kıdem 

yaşıyla eğitim teknolojilerinin kullanılması arasındaki ilişkinin yönü ve kuvveti 

tespit edilerek öğretmenlerin performanslarına etkisi araştırılmıştır. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Eğitim Teknolojisi, Biyoloji Öğretmenleri, 

Performans Farklılıkları 

ABSTRACT 

The privileges of the technology facilitate the life of the people and this lets them 

get beneficial results after the usage of information and human factor. In this 

respect these privileges of technology highly affect the education, and this process 

revives the education technologies.  The development, guidance and the actively 

application of the education Technologies are shaped by the teachers who are 

experts in their fields.  In this survey, the performance of the biology teachers who 

deal or not deal with the education technologies is scrutinized. These education 

technologies are applied to the high school biology teachers at the centre of 

Konya in the academic years of 2008-2009, and a specific questionnaire is 



prepared in order to evaluate the frequency of application, perfection and varieties 

of education technologies. In this survey the problems of the application of 

education technologies are tried to be solved by pointing out the results of the 

questionnaire and sub-grouping factors. The age factor of the biology teachers and 

their performance of using the education technologies are also pointed out. 

 

GİRİŞ 

 Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi insanların daha çağdaş bir ortamda 

yaşamalarına zemin hazırlamıştır. Toplumsal çağdaşlaşma sürecine ön ayak olan 

teknoloji, aynı zamanda toplumsal yapıyı farklılaştırarak hayatın tüm alanlarında 

vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Teknolojik gelişmelere ve çağdaşlaşmaya 

temel olan eğitim de, kendi doğurduğu teknolojik yeniliklerden payını almaya 

başlamıştır. 

 Yeni teknolojilerin eğitim sürecinde yerini alması veya yansımasında 

eğitim teknolojisi disiplini temel ve önemli bir rol üstlenmiştir. Çünkü eğitim 

sürecinin boyutlarının ve aşamalarının sistematik olarak çerçevesinin çizildiği 

program geliştirme sürecinde eğitimin yürütülmesi basamağını oluşturarak eğitsel 

hedeflerin kazanılmasını sağlamada görev almaktadır. Eğitim teknolojisi: “Temel 

hedefi eğitimi etkili verimli kılma yanında yeni olanaklar ile seçenekler üretmek 

olan eğitim teknolojisi; genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen 

olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme ya da eğitim 

süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılması” şeklinde tanımlanmaktadır  

(Alkan, 1995). 

 Günümüzde eğitim teknolojisi genel kapsamı içinde yer alan temel öğeler 

öğrenci, hedef, insan gücü, öğrenme-öğretme durumları,  kuramsal esaslar, 

yöntem-teknik, ortam ve değerlendirme şeklinde ayrı ayrı incelenmektedir. Eğitim 

teknolojilerinin kapsamındaki öğeler dikkate alındığında etkili öğrenmeyi 

sağlamak, öğretme-öğrenme sürecini tasarlamak, yürütmek ve değerlendirmek 

için temel unsur insan gücüdür. 

 İnsan gücü eğitim öğretim faaliyetlerinde yer alan, öğrencilerin etkili 

öğrenmesine yardımcı olabilecek kişileri ifade etmektedir. Teknolojik 

yeniliklerinin eğitim öğretim süreçlerinin etkin ve verimli uygulanmasında her ne 

kadar diğer insan gücü unsurlarının katkısı olsa da öğretmen başrolü üstlenmiştir. 



Günümüzün çağdaş teknolojilerini oluşturan yeni bilgi teknolojilerinin, her ne 

kadar eğitim sürecindeki önemi ve işlevi büyükse de "Eğitime anlam ve ruh veren, 

onu işlevsel, etkili ve verimli kılan temel unsur öğretmendir" (Alkan, 1995). 

Çünkü yapılan çeşitli değerlendirmeler, teknolojinin sunmuş olduğu olanakların 

eğitim sürecinde etkili ve işlevsel olarak işe koşulmasının yetişmiş insan gücüne 

bağlı olduğu sonucunu ortaya koymaktadır (Hızal, 1993). 

 Eğitim teknolojisi alanındaki yeni teknolojileri geliştirme sürecinde eğitici 

öğretmenlerin katkısı, geliştirilmiş teknolojik uygulamaların okullardaki sınıflarda 

öğrenciye etkin şekilde aktarılması ve teknolojik uygulamaların yaygınlaştırılması 

noktasında öncelikle öğretmenlerin eğitim teknolojisine olan bakış açıları ve 

yatkınlıkları sorgulanmalıdır. 

 Çağımızda yeni beşeri organizasyonların oluşumu, okul çevre ilişkilerinin 

değişmesi, eğitimde yeni teknolojilerden yararlanma ve süreçlerde yeni yöntemsel 

yaklaşımların uygulanması gibi olgular eğitimde geleneksel öğretmenlik kavram 

ve uygulamasını değiştirmiştir (Alkan, 1998.) Bu değişime bağlı olarak 

öğretmenlerin mevcut eğitim teknolojisi uygulamalarını desteklemeleri, bu yönde 

kendilerini geliştirip uygulamaları hayata geçirmeleri kaçınılmaz olmuştur. 

 Kişinin yaşantısıyla ilişkili olan biyoloji derslerinde, öğrencilerin 

bilgilerini anlamlandırmakta ve anlatılanları somutlaştırmakta zorluk çektikleri ve 

bu nedenle öğrencilerin öğrendikleri bilgileri kısa sürede unutmaları ve bu derse 

karşı olumsuz tutumlar oluşturmaları bilinen bir gerçektir. Bu doğrultuda 

öğrencilerin etkili, kalıcı ve zevkli bir şekilde işleyebileceği ders ortamlarının 

hazırlanması öğrencilerin başarılarını olumlu yönde etkileyeceği için 

öğretmenlere büyük roller düşmektedir.  

 Biyoloji öğretmenlerinin eğitim teknolojilerinden yararlanması ve 

uygulaması durumunda öğretmenlerin ders içindeki performanslarına nasıl etki 

ettiği araştırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 



YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, betimsel bir çalışma olup, çalışma görüşme yöntemi ile 

yürütülmüştür. Araştırmada kullanılmak üzere öğretmenlere kişisel bilgileri, ek 

öğrenimleri, aldıkları kurslar, bilgisayar kullanma yeterlilikleri, biyoloji dersinde 

yararlanılan eğitim teknolojileri ürünlerini kullanma sıklıklarını belirtecekleri bir 

görüşme formu geliştirilmiştir. Bu çalışma 2008-2009 eğitim öğretim yılının 

ikinci döneminde devlet ve özel okullarda görev yapan biyoloji öğretmenlerine 

uygulanmıştır. 

Araştırmanın Örneklemi  

 Araştırmanın örneklemini Konya il merkezine bağlı devlet okulunda 

liselerde görev yapmakta olan 17 biyoloji öğretmeni oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

 Bu çalışmanın verilerini kaynak tarama, doküman incelemesi, internet 

araştırmaları ve öğretmenlere uygulanan görüşme formları ile uzman görüşleri 

oluşturmaktadır. 

BULGULAR VE YORUM 

21. yüzyıl bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır. Bu bilgi çağında birikmiş 

bilginin aktarılmasından çok bilgiye ulaşma ve onu kullanma becerileri 

kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu anlayışla bilgi toplumuna ayak uydurabilmek 

ve eğitim alanında teknolojik gelişimleri takip edebilmek için öğretmenlerin ve 

öğrencilerin belli becerilere sahip olması gerekmektedir. 

 Günümüzde bilgiye en kısa yoldan ulaşmak ve bilgiyi en etkili şekilde 

kullanmak için eğitim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Eğitim 

teknolojilerinden faydalanma sürecinde öğretmenlerle öğrenciler arasındaki 

geleneksel rolleri değişmeye başlamıştır. Öğretmen artık öğrencilere bilgiyi 

doğrudan aktaran kişi değil; öğrencileri doğrudan bilgiye yönlendiren, 

öğrencilerin bilgiye en kısa yoldan ekonomik bir şekilde ulaşmasını sağlayan yol 

gösterici kişi haline gelmiştir. 

Bu noktadan yola çıkarak öğretmenin öğrencilerine eğitim teknolojilerini 

kullanması konusunda yardımcı olabilmesi için gerekli donanıma ve beceriye 



sahip olması gerekmektedir.  Genel olarak öğretmenden beklenen davranış 

öğrencilerine bilgi teknolojilerini doğru ve etkin kullanmasını öğretmek olsa da 

öğretmenler arasında ortaya çıkan yaş faktörü ciddi bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Bir başka deyişle artık günümüzde üniversiteden yakın zamanda mezun 

olmuş bir öğretmen ile yıllar öncesinde öğretmenliğe başlamış bir öğretmenin 

verdiği eğitim arasında farklar oluşmaya başlamıştır. Genel olarak bakıldığında 

yakın zamanda mezun olan bir öğretmen gelişen teknolojiye daha çabuk ayak 

uydurarak kendini geliştirip öğrencilerini bu yönde eğittiği için eğitim 

teknolojilerinin sunduğu imkânlardan daha iyi yararlanabilmektedir. Ancak daha 

önceki yıllarda geleneksel eğitim anlayışını benimseyip teknolojiyi çok iyi takip 

edemeyen, etse bile uygulayamayan öğretmenlerin eğitim teknolojilerini iyi 

bilmeyip değerlendiremeyip öğrencilere verimli bir şekilde yansıtamadıkları 

gözlemlenmektedir. 

Araştırmaya katılan devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin 

meslekteki kıdem yaşlarına göre gruplayacak olursak mesleğindeki yılı; 

1-5 arasında olan 2 öğretmen 

6-10 arasına olan 3 öğretmen 

11-15 arasında olan 6 öğretmen 

16-20 arasında olan 2 öğretmen 

20 ve üzerinde olan 4 öğretmen oluşturmaktadır. 

Bu gruplamalar üzerine öğretmenlerin eğitim teknolojileriyle ilişkili olarak 

görmüş oldukları ek öğrenimler, lisans dersleri ve MEB hizmet içi kurs alma 

durumlarına göre sayıları aşağıdaki gibidir: 

Grup Meslekteki 

Yıl 

Öğretmen 
sayısı 

Ek 

öğrenim 

Lisans 

dersi 

MEB 

seminerleri 

1 1-5 yıl 2 2 2 2 

2 6-10 yıl 3 1 3 3 

3 11-15 yıl 4 0 0 3 

4 16-20 yıl 4 0 0 2 

5 21 yıl ve üzeri 4 0 0 1 

TABLO 1: Öğretmenlerin Meslekteki Yıllarına Göre Kurs Alma Durumları 



 Tablodan anlaşılacağı gibi 1. grup yani mesleğinde yeni sayılacak olan 

genç öğretmenlerin eğitim teknolojileriyle ilişkili olarak aldığı ek öğrenim 

yüzdesi %100, 2.grup % 33, 3. , 4. ve 5. gruplarda ise %0 olarak görülmektedir. 

Öğretmen gruplarının eğitim teknolojileriyle ilgili olarak almış oldukları lisans 

derslerinde ise yüzde oranları 1.grupta %100, 2 grupta %100, 3. 4. ve 5.grupta    

% 0 dır. M.E.B hizmet içi seminer alma durumları ise 1. ve 2. grupta %100 iken, 

3.grupta %75, 4.grupta %50 ve 5.grupta %25’tir.  

  Eğitim teknolojileriyle ilişkili olarak öğretmenlerin aldıkları eğitimlere 

göre biyoloji derslerinde bu teknolojilerden yararlanma sıklıkları tek tek ele 

alınarak aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. 

1-Biyoloji öğretmenlerine eğitim teknolojisi kapsamına giren ders CD si ve 

powerpoint sunumu kullanma durumları 

Grup   Hiçbir 
Zaman 

Nadiren Bazen Sık 
sık 

Çok 
sık 

1.öğrt     + 1 
2.öğrt     + 
3.öğrt    +  
4.öğrt     + 

2 

5.öğrt    +  
6.öğrt    +  
7.öğrt   +   
8.öğrt   +   

3 

9.öğrt   +   
10.öğrt    +  
11.öğrt  +    
12.öğrt  +    

4 

13.öğrt +     
14.öğrt  +    
15.öğrt  +    
16.öğrt  +    

5 

17.öğrt 

D
er

s  
C

D
le

ri
 v

e 
 P

ow
er

po
in

t s
un

um
u 

ku
lla

nm
a 

sık
lık

la
rı

 

+     
 
TABLO 2: Biyoloji Öğretmenlerinin Ders CD’si ve Powerpoint Sunumu 

Kullanma Durumları 

Tablo 2’de görüldüğü gibi biyoloji öğretmenin meslekteki kıdem yaşı 

arttıkça biyoloji derslerinde yararlandıkları ders CDleri ya da kendi hazırlamış 

oldukları powerpoint sunumlarını kullanma sıklıkları azalma göstermektedir. 

1.gruptaki öğretmenler derslerinde çok sık kullanırken 5.gruptaki öğretmenler 

nadiren kullanmakta yada hiç kullanmamaktadır. 



 

2- Biyoloji derslerinde öğretmenler tarafından projeksiyon aletinin kullanılma 

sıklığı için aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir 

Grup   Hiçbir 
Zaman 

Nadiren Bazen Sık 
sık 

Çok 
sık 

1.öğrt     + 1 
2.öğrt     + 
3.öğrt    +  
4.öğrt     + 

2 

5.öğrt    +  
6.öğrt  +    
7.öğrt    +  
8.öğrt +     

3 

9.öğrt    +  
10.öğrt  +    
11.öğrt   +   
12.öğrt +     

4 

13.öğrt    +  
14.öğrt +     
15.öğrt  +    
16.öğrt  +    

5 

17.öğrt 

Pr
oj

ek
siy

on
 c

ih
az

ın
ı k

ul
la

nm
a 

sık
lık

la
rı

 

+     
TABLO 3: Biyoloji Öğretmenlerinin Projeksiyon Cihazını Kullanma 

Durumları 

Biyoloji öğretmenlerinin yararlandıkları ders CD leri, Powerpoint 

sunumlarının yanı sıra kullandıkları diğer ders destekleyicilerine bağlı olarak 

sınıfa yansıtarak kullanması gerektiği projeksiyon cihazını kullanma sıklıkları  

öğretmenin meslekteki kıdem yaşına bağlı olarak yine ters bir orantı 

göstermektedir. Öğretmenin meslekteki kıdem yaşı azaldıkça projeksiyon cihazını 

kullanma sıklığı o derecede fazla olurken kıdem yaşı arttıkça kullanma sıklığında 

da azalma görülmektedir.  

3-Biyoloji öğretmenlerinin biyoloji dersleriyle ilgili olarak daha fazla kaynağa 

ulaşmak için gerekli hallerde internet araştırmaları yapmaları önem taşımaktadır. 

Sadece bilgiyi kitaplara yada kendi bilgilerine bağlı olmaksızın son gelişmelerin 

takip edilmesi açısından internetten sık yararlanılması gerekmektedir. Tablo 4 

biyoloji öğretmenlerin internetten yararlanma ve kullanma sıklığını 

göstermektedir. 



Bu tabloya bakıldığında öğretmenlerin genel olarak internetten yararlandıkları 

görülmektedir. Ancak kullanılma sıklık derecesi yine meslekteki kıdem yaşı 

ilerledikçe kullanılma sıklığında azalma olmaktadır. 

Grup   Hiçbir 
Zaman 

Nadiren Bazen Sık 
sık 

Çok 
sık 

1.öğrt     + 1 
2.öğrt     + 
3.öğrt    +  
4.öğrt    +  

2 

5.öğrt   +   
6.öğrt   +   
7.öğrt   +   
8.öğrt    +  

3 

9.öğrt    +  
10.öğrt    +  
11.öğrt    +  
12.öğrt +     

4 

13.öğrt    +  
14.öğrt    +  
15.öğrt   +   
16.öğrt   +   

5 

17.öğrt 

İn
te

rn
et

i k
ul

la
nm

a 
sık

lık
la

rı
 

 +    
TABLO 4: Biyoloji Öğretmenlerinin İnterneti Kullanma Durumları 

4- Biyoloji derslerinde öğretmenler tarafından animasyon programlarının 

kullanılma sıklığı için aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir 

Grup   Hiçbir 
Zaman 

Nadiren Bazen Sık 
sık 

Çok 
sık 

1.öğrt    +  1 
2.öğrt    +  
3.öğrt   +   
4.öğrt    +  

2 

5.öğrt    +  
6.öğrt   +   
7.öğrt   +   
8.öğrt +     

3 

9.öğrt  +    
10.öğrt  +    
11.öğrt +     
12.öğrt +     

4 

13.öğrt  +    
14.öğrt +     
15.öğrt +     
16.öğrt +     

5 

17.öğrt 

A
ni

m
as

yo
n 

ku
lla

nm
a 

sık
lık

la
rı

 

+     
TABLO 5: Biyoloji Öğretmenlerinin Animasyon Kullanma Durumları 



 Biyoloji derslerinin genel içeriğinde konular işlenirken bazı noktalar soyut 

olarak kalmaktadır. Öğrenciler bu soyut kavramları anlamakta oldukça zorluk 

çekmektedirler. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve soyut olan kavramları 

somutlaştırarak anlamlı bir öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamak için 

öğretmenler kendilerinin de kolaylıkla hazırlayabileceği animasyon 

programlarından yararlanılmalıdır.  Hazır olarak ya da kendilerinin hazırlayarak 

yararlandıkları animasyon programlarının derslerde kullanılma durumları tablosu 

incelendiğinde öğretmenlerin çok fazla bu programlardan yararlanmadığı, hatta 

yaş grubu büyük olan öğretmenlerin hiç yararlanmadığı görülmektedir. 

5- Biyoloji derslerinde tepegöz aletinin öğretmenler tarafından kullanılma sıklığı 

için aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

Grup   Hiçbir 
Zaman 

Nadiren Bazen Sık 
sık 

Çok 
sık 

1.öğrt   +   1 
2.öğrt  +    
3.öğrt   +   
4.öğrt +     

2 

5.öğrt  +    
6.öğrt +     
7.öğrt  +    
8.öğrt  +    

3 

9.öğrt +     
10.öğrt  +    
11.öğrt +     
12.öğrt +     

4 

13.öğrt  +    
14.öğrt +     
15.öğrt +     
16.öğrt +     

5 

17.öğrt 

Te
pe

gö
z 

al
et

in
i k

ul
la

nm
a 

sık
lık

la
rı

 

+     
 

TABLO 6: Biyoloji Öğretmenlerinin Tepegöz Aletini Kullanma Durumları 

 Günümüzün getirdiği teknolojik gelişmelere bağlı olarak tepegöz 

aletlerinin biyoloji öğretmenleri tarafından çok fazla tercih edilmediği açıkça 

görülmektedir. Tepegöz aletinin yerine projeksiyon cihazı, sunumlar, ders CDleri 

ya da animasyon programları daha çok tercih edildiği için öğretmenler bazı 

durumlarda tepegözden yararlanmaktadır. 

 



6- Biyoloji derslerinde yararlanılan hazır maketlerin öğretmenler tarafından 

kullanılma sıklığı Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Grup   Hiçbir 
Zaman 

Nadiren Bazen Sık 
sık 

Çok 
sık 

1.öğrt     + 1 
2.öğrt     + 
3.öğrt     + 
4.öğrt    +  

2 

5.öğrt    +  
6.öğrt   +   
7.öğrt    +  
8.öğrt    +  

3 

9.öğrt   +   
10.öğrt   +   
11.öğrt   +   
12.öğrt +     

4 

13.öğrt  +    
14.öğrt   +   
15.öğrt   +   
16.öğrt   +   

5 

17.öğrt 

H
az

ır
 m

ak
et

 k
ul

la
nm

a 
sık

lık
la

rı
 

  +   
 
TABLO 7: Biyoloji Öğretmenlerinin Hazır Maket Kullanma Durumları 

Hazır maketlerin biyoloji dersleri için vazgeçilmez bir yeri vardır. Çünkü 

okul tarafından alınarak her daim hazır olan, elle tutulan ve gözle görülen bu 

maketlere ulaşmak her zaman için öğretmenler tarafından kolay ve zahmetsiz 

olmuştur. Ulaşılması ve kullanılması kolay olan bu hazır maketler bütün yaş grubu 

öğretmenlerinin yararlandığı bir eğitim teknolojisi materyallerindendir. 

7- Son olarak derslerde yararlanılan laboratuar ortamları, laboratuar araç-gereçleri 

kullanılma sıklığı incelendiğinde biyoloji dersleri için teorik dersin yanı sıra 

dersin uygulaması da çok önem taşımaktadır. Bu bakımdan gerek deney 

ortamlarının sağlanması gerekse mikroskobik düzeyde inceleme yapılması için 

laboratuarların kullanılması gerekmektedir. Biyoloji öğretmenlerinin laboratuar 

ortamlarından yararlanma durumları incelendiğinde zaman bütün yaş grubu 

öğretmenlerinin yararlandığı fakat yine öğretmenin yaş grubu aralığındaki artışa 

bağlı olarak bir azalmanın olduğu da açıkça görülmektedir. 

   

 

 



Grup   Hiçbir 
Zaman 

Nadiren Bazen Sık 
sık 

Çok 
sık 

1.öğrt    +  1 
2.öğrt     + 
3.öğrt    +  
4.öğrt    +  

2 

5.öğrt  +    
6.öğrt    +  
7.öğrt    +  
8.öğrt    +  

3 

9.öğrt    +  
10.öğrt    +  
11.öğrt    +  
12.öğrt  +    

4 

13.öğrt    +  
14.öğrt   +   
15.öğrt   +   
16.öğrt  +    

5 

17.öğrt 
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TABLO 8: Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Kullanma Durumları 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi insanların daha çağdaş bir ortamda 

yaşamalarına zemin hazırlamıştır. Bu süreçte teknoloji hayatın tüm alanlarında 

vazgeçilmez bir unsur olmuş ve eğitimi de kapsamı içerisine almıştır. Eğitim 

teknolojisi kapsamı içersine giren ve etkili-kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için 

insan gücü faktörünün en önemli rolünü öğretmenler üstlenmiştir.  
 
 Biyoloji öğretmenlerin eğitim teknolojilerini uygulama yatkınlığı 

konusunda farklı özelliklere sahip oldukları ve meslekteki kıdem yaşı ile 

teknolojik uygulamaya yatkınlığı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu 

görülmüştür. Biyoloji öğretmenlerine uygulanan anketler sonucunda kıdemli 

öğretmenlerin yakın dönemde mezun olan öğretmenlere göre; eğitim teknolojileri 

konusundaki yetersizlikleri, sınıftaki otoritelerini yitirme korkuları, kendilerine ait 

olmayan cihazları bozma riski taşımaları gibi durumlar içerisine girdikleri için 

derse katkısı olan eğitim teknolojilerinden yararlanması konusunda engeller 

oluşturduğu görülmüştür.  

Bu engellerin ortadan kaldırılması için yaş farkı gözetilmeksizin bütün 

öğretmenlere eğitim teknolojisi kapsamında yeterli bilgiler ve donanımlar 

sağlanmalıdır. Özellikle öğretmenlere teknolojik cihazları kullanma becerisini 



kazandırmak amaçlı gerekli kurslar uygulamalı olarak düzenlenmelidir. Ancak bu 

süreç oldukça zaman alacağı için bütün öğretmenler bu konuda öncelikle 

bilinçlendirilmeli ve kendilerini yetiştirmeleri için eğitim teknolojileriyle 

uygulamalı çalışmalar yaptırılmaya özendirilmelidir. 
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