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Mülteci Eğitiminde
Dijital Teknoloji, Platform ve Araçlar

BÜNYAMİN ATICI

Bu sunum Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Cambridge Education liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir 
şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Mülteciler ya umuda ya da hayal 
kırıklığına yolculuk eder. Hangisine 

ulaşacakları bize de bağlıdır.
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BM Mülteciler YK
Eğitim 2012-2016 

Yenilikçi teknoloji kullanımı  ile eğitim 
olanakları artırılacaktır. 

• Sertifikalı uzaktan eğitim
• İnternet erişimi
• Online öğretmen eğitimi
• E-Kitaplar
• Dil öğrenme

ICT4E can help address limited access and quality, 
but works best with in-person support

WISE 2015 anketine göre…

Teknoloji öğrencilerin 
daha iyi öğrenmesini 
sağlar

88% 

74% 

Dijital eğitim kaliteyi artırır

Teknoloji ile beraber daha az 
nitelikli bir öğretmen mi 
yoksa teknolojisiz nitelikli bir 
öğretmen mi???

71% 

4.Sınıfta olması lazım fakat güvenlik endişeyle annesi 
okula gitmesini istemiyor.

Akıllı cep telefonu kullanımına aşina.

Teknolojiyi sevmiş ama öğretmen de olsa daha iyi olur 
diyor

Photo Credit: Global Giving

Adı Amal

Kampta doğmuş ve Somali’yi hiç görmemiş bir Somali’li. 

Annesi ve üç kardeşiyle birlikte yaşıyor
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Teknoloji öğretmenlerin yerini 
almayacaktır. Ancak teknolojiyi 

kullanmayan öğretmenlerin yerini 
kullanan öğretmenler alacaktır

Open Learning Exchane in Gana

Mülteci Eğitimi

•Sosyal olarak marjinal, dezavantajlı öğrenenler
•Öncelikli hedef kitle
•Demografik değişim
•Araştırma, veri eksikliği, kanıta dayalı yetersizlikler
•Farklılaşan pedagojik anlayışlara uygun öğretmen
•Kültürler arası farklılaşma ve öğrenme
•Örgün eğitime katılımda zorluklar

Mülteci Eğitimi

•Farklı öğrenme ortamları
•Öğrenme olanaklarının bireyselleştirilmesi
•Eşitlik, aktif vatandaşlık ve sosyal dahil olma
•Yeni teknolojilerin mülteci eğitimine  
optimizasyonu
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Politik Kararlar

Ailenin-çocuğun 
öncelikli kararı Mevcut 

müfredatın 
uygunluğu

Talep edilen 
müfredat

Öğretimin 
dili Akreditasyon

Temel ihtiyaçlar

Ö
ğ
r
e
n
m
e
?

Ekonomik

Okula gitme motivasyonu

Kişisel güvenlik (suç,
Erken evlilik vb.)

Öğretim ve 
Öğrenme 

Materyalleri 

Öğretimin 
niteliğiÖğretmen 

eğitimi

Öğrenme-
öğretme 

ortamının 
uzaklığı, 
güvenliği

Öğretmen-
öğrenci 
oranı

Psikolojik travma

PROGRAM

T

l

Politik Kararlar

Ailenin-çocuğun 
öncelikli kararı Çevrimiçi-

Harmanlanmış 
öğrenme

Hızlandırılmış 
öğrenme 

programları

Dil öğrenme 
araçları Akreditasyon

Temel ihtiyaçlar karşılanmış

Ö
ğ
r
e
n
m
e

Esnek eğitim zamanı
Öğrenme düzeyi ve okula devam etme 
motivasyonu

Dijital 
aygıtlar(Bilgisayar, 

tablet, cep telefonu..) Dijital 
Öğretim ve  
Öğrenme 

Materyalleri 

Öğretimin 
niteliğiSanal 

öğretmen 
eğitimi

Her yerde 
öğrenme-
öğretme

Bireysel 
ders 

planları
Psiko-sosyal hizmetler

PROGRAM

Mülteci eğitiminde zorluklar

•Kültürel farklılıklar
•Dil
•Eğitim olanaklarına ilişkin bilgi eksikliği
•Psikolojik zorluklar
•Yaşam şartları
•Eğitim maliyeti
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Mülteci Eğitiminde Dijital Eğitim Olanakları

29 Ocak 2016 itibarıyla kamp içinde ve dışında
Türkiye’de toplam 2 milyon 582 bin Suriye
vatandaşı bulunmaktadır. Bunların 269 bini
AFAD tarafından 10 ilde kurulan 25 barınma
merkezinde, geri kalan 2 milyon 313 bini ise
kamp dışında yaşamaktadır (GİGM, 2016).

Mülteci Eğitiminde Dijital Eğitim Olanakları

Türkiye’deki yaklaşık 25 mülteci kampındaki 
çocuklardan %90’ı düzenli olarak okula gitse de, 
Suriyeli çocukların %87’si kamp dışında yaşıyor. 

Mülteci Eğitiminde Dijital Eğitim Olanakları
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Mülteci Eğitiminde Dijital Eğitim Olanakları

Bayrampaşa’da bulunan 118 GEM’den biri olan 
okula  çocukların yaklaşık yüzde 80’i 

Esenyurt’tan sabah ve akşam bir buçuk saat 
süren yolculuğa katlanma pahasına geliyor.

Mülteci Eğitiminde Dijital Eğitim Olanakları

“Dersleri takip etmeye çalışıyordum. Ama çok zor 
oluyordu. Eve gidiyordum. Her gün açıyordum 

defterimi. Anlamıyordum hiçbir şey.”

“Kardeşimle okula gidiyor, bütün gün sınıfta sadece 
oturuyorduk. Okul bitince de eve gidiyorduk.”

Mülteci Eğitiminde Dijital Eğitim Olanakları

“Suriye okulları eskiden ücretsizdi. Bütün çocuklar 
bu okullara gidebiliyordu. Ancak şimdi çoğu paralı. 

Birçok ailenin de bu paraları ödeyebilecek 
durumları yok.

“7-8 yaşında çocuklar var. Çalışmak zorundalar. 
Çoğu okula gitmek, büyüyünce üniversiteye gitmek 

istiyor aslında. Ama eğitimlerine devam 
edemiyorlar.”
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Mülteci Eğitiminde Dijital Eğitim Olanakları

Türkiye’deki Suriyelilerin yaklaşık yüzde 54’ü 0-18 
yaş aralığındadır. Bunlar arasında okul çağında 
olan çocuk sayısı 746 bindir (UNICEF, 2015). 

2011 yılından bu yana Türkiye’de 200 bini aşkın
Suriyeli bebek doğmuştur.

Mülteci Eğitiminde Dijital Eğitim Olanakları

Suriyeli çocuklara sunulan 
eğitim hizmetleri

Kamp içi Kamp dışı

Geçici eğitim 
merkezleri

Devlet okulları

Suriyelilerin 
açtığı özel okullar

Mülteci Eğitiminde Dijital Eğitim Olanakları

• Eğitime Erişime Yönelik Mevzuat ve 
Uygulamalar ile İlişkili Saptamalar 

• Eğitimin Kalitesi ve Göçmen/Mültecilerin 
İhtiyaçlarına Uygunluğu 

• Eğitimin kapsayıcılığı ve ayrımcılığın önlenmesi
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Mülteci Eğitiminde Dijital Eğitim Olanakları

Suriyeli öğrencilere yönelik sistematik destek 
mekanizmalarının yokluğunda öğretmenlerin 

üzerine düşen yük çok ağırdır.. 

Teknoloji Entegrasyonu Aşamaları
Giriş Yeni teknolojileri temel düzeyde kullanabilme 

(beceri)

Benimseme Sınıf öğretimini desteklemede yeni teknolojileri 
kullanabilme 

Uyumsama Sınıf uygulamalarına teknolojiyi entegre etme 
(uygulama yazılımları)

İçselleştirme İşbirlikli, proje tabanlı ve disiplinlerarası
çalışmaya odaklanma 

Keşfetme Teknolojik araçların yeni kullanımını keşfetme 

http://www.apple.com/education/planning/profdev/index4.html

POP QUIZ

• BBL
• LOL 
• LCV
• BRB
• HG
• HB
• BB
• GG
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POP QUIZ

:D
:E
:F
:S
o_O
:O
:/
(A)

Mülteci Eğitiminde Dijital Eğitim Olanakları

• Öğrenme yaşantılarının bir parçası olarak dijital 
öğrenme araçları

• Kendi hızında öğrenebilme
• Öğrenme desteği
• Anında dönüt
• Öğrenmenin denetimi

Mülteci Eğitimi ve e-Öğrenme

•Nitelik ve nicelik olarak uzaktan eğitim ve e-
Öğrenme olanakları
•Dijital beceri ve yetkinlikler
•Öğrenmeye dahil etme süreçlerinde BİT
•Mültecilerin eğitim sistemine entegrasyonu

•Dil eğitimi
•Okur-yazarlık
•Akademik beceriler
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Mülteci Eğitimi ve e-Öğrenme

•Dijital okur-yazarlık becerilerinin geliştirilmesi
•Online eğitime pozitif yaklaşım
•Dil ve iletişim becerileri
•Online yönlendirme, destek ve rehberlik
•Koridorlar
•Alarm

Mülteci Eğitimi ve e-Öğrenme

•Esneklik – zaman, beceri, dil, ortam
•İlgi ve gereksinimlerine uygun kurslar
•Dijital kütüphane
•e-Ders kitapları
•Önceki öğrenmelerin tanınması
•Veri toplama ve analiz
•Öğrenme olanaklarına eşit erişim

Dijital Platformlar ve Mobil Teknolojiler

•14-18 yaş arası mobil telefon sahibi Suriyeli 
mülteci sayısı?

•İnternet bağlantılı mobil telefon sahibi Suriyeli 
sayısı?
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Dijital Platformlar ve Mobil Teknolojiler

KA lite
Khan Academy’nin çevrimdışı versiyonu

Çevrimiçi öğrenmenin gücünü çevrimdışı ortamlarda 
kullanabilme imkanı

https://learningequality.org/ka-lite/

https://tr.khanacademy.org/

Mülteci eğitiminde ücretsiz dijital öğrenme 
olanakları

•https://kiron.ngo/

•http://www.tangerinecentral.org/contact/

Kiron.ngo: Eğitsel Model

•Yeterliğe dayalı
•Öğrenci ihtiyaçlarına uygun
•Öğrenci katılımı esas
•Bireysel farklılıkları dikkate alan
•İçsel ve dışsal motivasyon
•Önceki öğrenmelerin tanınmasını destekleyen 
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Kiron.ngo: Eğitsel model

•Çevrimiçi-çevrimdışı
•Eşzamanlı-eşzamansız eğitimi destekleyen
•Her türlü ulusal eğitim sistemlerinin müfredatının 
transferini mümkün kılan
•Kişiselleştirme ve yerelleştirme

Mülteci Eğitiminde Dijital Kaynaklar:LASER 
projesi (Dil,Akademik Beceriler ve e-Öğrenme 
Kaynakları) 

•Kısa kitlesel açık çevrimiçi kurslar
•Arapça (Edraak) 
•İngilizce (FutureLearn)
•İngilizce, Fransızca, Almanca olarak AB’nin MOOC 
platformu olan OpenUp Ed

Aliim’s Smartphone Schools Program, Lübnan ve Ürdün

• Hedef: 12-16 yaş mülteci kızlar

• Platform: Mobil  

• İçerik: Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarına uyarlanmış 
formal ve informal müfredat karışımı

• Hedef: öğrencilerin örgün eğitime yeniden 
kazandırılmaları, uyumlarının sağlanması

• Etkisi: Erken aşamada

ICT4E
Spotlight

Photo credit: Aliim
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Teknoloji-tabanlı öğrenme: Temel İlkeler

•Teknoloji bir çözüm olarak değil, sadece araç 
olarak görülmesi
•Geleneksel eğitime farklı yaklaşımlar
•İnternete erişimin artırılması
•Programların izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
koordinasyonunun sağlanması
•Açık kaynaklara öncelik

Teknoloji sadece araçtır: Instant Network Schools

BM Kenya Dadaab kampı mültecileri için ilkokul,
ortaokul için dijital teknolojiler aracılığıyla eğitimin
kalitesini artırmayı hedefleyen bir uygulama

Okula devam oranlarında artış
Sınav başarısı
Öğretmen motivasyonu

Teknoloji bir çözüm değil, sadece araçtır

•Khan Academy

•UNICEF- Pi4L, Intel-Edison
Müfredatı destekleyici dijital materyaller

•Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (MOOCs)
Özellikle mülteciler için eğitimin akreditasyonu
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eduapp4syria

4-10 yaş arası Suriyeli çocuklara okuma-yazmanın 
yanı sıra psiko-sosyal destek sağlayan uygulama

Geleneksel eğitime farklı yaklaşımlar

•Harmanlanmış öğrenme
•Evde ders okulda ödev
•Özellikle kriz durumlarında BİT

Mülteci Eğitimi ve e-Öğrenme

•Takvim, zaman çizelgeleri gibi görsellerin 
kullanılması
•Akademik beklentilerin ifade edilmesinde 
çizim,grafiklerin kullanılması
•Öğrenmenin ilerlemesinde performans grafikleri 
•e-Ders kitapları
•Önceki öğrenmelerin tanınması
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Blog kullanımı

•Öğrencilerin sadece ilk isimlerinin ya da takma 
adlarının kullanılması (online tehlikeler)

•Farklı açılardan öğrencileri tanıma ve değerlendirme

•Sınıfta etkinliklere ve tartışmalara katılma olanağı 
bulamayan  ya da katılmak istemeyen öğrencilere fırsat 
sağlaması

•Ders dışında çocuğu izleme imkanı sağlaması

Blog kullanımı

Öğretmen denetiminde öğrenciler için sınıf blogu
oluşturma aracı - kidblog.org

Online video

• Eğitsel video siteleri:  
– Teacher Tube

www.teachertube.com
– Vitamin Öğretmen

www.vitaminogretmen.com
– EBA

www.eba.gov.tr
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Podcast

•Podcast kaset kaydının modern versiyonudur

•Podcast bilginin kaydedilerek MP3 gibi formatlarda 
dönüştürülüp sunulmasını sağlar

•Ses dosyaları bilgisayar,tablet ya da sınıf blogu/ web 
sayfasından dinlenebilir 

Audacity

http://audacity.sourceforge.net/

•Audacity® sesleri kaydetmek ve düzenlemek için  kullanılan 
ücretsiz ve indirilebilir bir yazılımdır.

•Kullanıcı dostu bir yazılım

•Hem öğrenci hem de öğretmen etkili ses dosyalarını rahatlıkla 
oluşturabilir 

•İşitsel/kinestetik öğrenciler için daha uygun

•Konuşma becerilerini geliştirme

Sosyal medya

•Eğitsel bir sosyal ağ uygulaması: EDMODO

•Tamamen eğitsel amaçlı olarak tasarlanmıştır

•Öğrenciler için geribildirim

•Bireyselleştirilmiş öğretim

•İşbirlikli öğrenme

•Güvenli bir ortam
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EDMODO

Uzaktan sınav ve sınıf yönetimi; Ödev takip ve 
değerlendirme sistemi

Masaüstü, dizüstü, mobil cihazlarda ortak çalışma 
prensibine sahip, öğrenciyi okul içinde ve okul 
dışında yönlendirmeyi, eğitim etkinliklerine aktif 
olarak katmayı, etkileşimli öğrenmeyi sağlamayı 
amaçlayan tümleşik bir sosyal eğitim 
platformudur.

EDMODO

•Herhangi bir öğretmen bu sisteme üye olarak ve 
kendi öğrencilerini üye yaparak kendi sanal 
sınıfını,

•Bir okul ise kurumsal olarak kendi sanal okulunu 
kurabilir.

Sınıf yönetimi

CLASSDOJO: öğretmenlerin sınıflarında öğrenci 
davranışını kolayca ve hızlı bir şekilde geliştirmeye 
yardımcı olan bir sınıf aracıdır. Ayrıca 
öğretmenlerin okul yönetimleriyle ve velilerle 
paylaşabilecekleri davranış verileri oluşturur ve 
kaydeder
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CLASSDOJO

Öğrencilerinizin başarı durumlarını, ödev 
performanslarını, sınıf içindeki etkinlik 
derecelerini, oluşturduğu eğlenceli sanal 
karakterlerle takip etmenizi sağlayan bir 
yazılımdır. 

Davranış yönetimi

CLASSCHARTS:

Öğrencileri uygun öğrenme gruplarına ayırarak 
oturma düzenlerini belirleyen bir davranış 
yönetimi aracıdır.


