
Bu yeterlilik alanları baz alınarak, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölüm (BÖTE) Başkanlığı tarafından, BÖTE 
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Yeterlilikler ve Program Çıktıları– BÖTE 

Yeterlik Alanı                                                      Alt Yeterlilikler     

A. ÖĞRETiM 

SÜRECiNi VE 

ORTAMINI 

TASARLAMA, 

PLANLAMA, 

DÜZENLEME 

A1. Öğretime uygun 

planlama yapabilme 

A2. Öğretim hedeflerine 

uygun teknolojik 

kaynaklan seçerek 

kullanabilme  

A3. Öğrenenlerin farklı 

gereksinimlerini 

karşılayabilecek teknoloji 

destekli öğrenme 

ortamları tasarlayarak 

kullanabilme 

 

    

B. TEKNOLOJiK 

KAVRAMLAR VE 

UYGULAMALAR 

B1. Bilişim 

teknolojileriyle ilgili 

kavramlan doğru ve 

yerinde kullanabilme 

B2. Amaca uygun bir 

bilgisayar sistemi kurma, 

bu sistemle uyumlu 

yazılım ve çevre 

birimlerini tanımlayarak 

kullanabilme 

B3. Yazılım, donanım ve 

ağ  unsurları için temel 

bakım ve onarım 

stratejileri geliştirerek 

uygulayabilme 

B4. Dosyalama ve zaman 

yönetimi ile ilgili 

organizasyonlar 

yapabilme 

B5. Belirli amaçlar 

için hazırlanmış 

uygulama 

yazılımları 

kullanabilme 

B6. Ağ ve internet 

uygulamalarını 

yerinde 

kullanabilme  

  

C. ÖĞRETME - 

ÖĞRENME - 

PRÖĞRAM 

C1. Öğrenenlerin farklı 

gereksinimlerini 

karşılayabilecek teknoloji 

destekli süreçler ve 

uygulamalar 

düzenleyebilme 

C2. Bilişim 

teknolojilerinden 

yararlanarak bilgiye 

ulaşma, veri toplama, 

analiz etme ve 

değerlendirebilme 

C3. Etkili öğretme-

öğrenme materyalleri 

hazırlayabilme 

C4. Özel gereksinimli ve 

özel eğitime gereksinim 

duyan öğrencileri 

dikkate alan uygulamalar 

yapabilme 

    

D. GELİŞİMİ 

İZLEME VE 

DEĞERLENDiRME 

D1. Yapacağı ölçme ve 

değerlendirme 

uygulamalarının 

amaçlarını belirleyebilme 

D2. Bilişim teknolojileri 

öğrenmeleri ölçme ve 

değerlendirebilme 

D3. Bilişim 

teknolojilerinden 

yararlanarak, öğrenmeleri 

ölçme ve 

değerlendirebilme 

 

 

 

    

E. OKUL AiLE 

TOPLUM İLİŞKİLER, 

ETİK VE SOSYAL 

KONULAR 

E1. Bilgisayar ve diğer 

teknolojileri kullanırken 

sağlık ve güvenlik ile ilgili 

gerekli önlemleri alabilme 

E2. Bilişim 

teknolojilerinin 

kullanımında etik 

kurallara uyabilme  

E3. Bilişim 

teknolojilerinin 

kullanımında yasal 

kuralları bilme  

E4. İnternet ve ağ 

uygulamalarını yerinde 

güvenli ve sorumlu 

kullanabilme 

E5. Ulusal 

bayramlarda, anma 

törenlerinde, belirli 

günlerin ve 

haftaların 

işlenmesinde 

teknolojinin etkin 

kullanılmasını 

sağlayabilme 

E6. Öğrencilerin 

ulusal bayram ve 

törenlerin anlam ve 

önemini farkına 

varmalarını ve 

törenlere aktif 

katılmalarını 

sağlayabilme 

E7. Ataturk'ün 

düşünce ve 

görüşlerini 

öğretim 

sürecindeki 

uygulamalarına 

yansıtabilme 

E8. Okulun 

kültür ve 

öğrenme 

merkezi 

haline 

getirilmesinde 

toplumla iş 

birliği 

yapabilme 

F. MESLEKi GELiŞiM 

F1. Bilişim 

teknolojilerinden mesleki 

gelişim için 

yararlanabilme 

F2. Bilişim teknolojilerini 

melektaşlar, uzmanlar, 

aileler ve öğrenenlerle 

iletişim amaçlı 

kullanabilme 

F3. Yeni teknolojilerin 

toplumdaki etkilerini 

bilme ve bu teknolojilere 

uyum sağlayabilme   

 

    

 

 


