Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 2020
Bilişim Teknolojileri öğretmeni, kamuda veya özel sektörde öğrencilere, teknoloji prensipleri ve temel bilgi teknolojisi
araçlarını nasıl kullanacakları konusunda eğitim verme yanında tanımlanmış bir bilişim teknolojileri donanım veya yazılım
konusunda eğitim verir. Bilişim teknolojileri öğretmeninin temel görevi, öğrencilere bilgi teknolojisi ilkelerini öğretmektir
ancak günümüzde özellikle kamuda farklı görevler de üstlenebilir. Eğitim içeriği hazırlamak ve planlamak, öğrenci ilişkilerini
raporlamak, öğrencilerle Bilişim Teknolojisi
projelerini planlamak, başlatmak ve
yönetmek, bilgisayar eğitiminin ve bilgisayar
destekli eğitimin verimli bir şekilde
yürütülmesini sağlamak, diğer öğretmenlere
bilgisayar destekli eğitim konusunda kısa
süreli kurs veya seminer düzenlemek, BT
sınıflarının kullanılması sırasında ortaya
çıkabilecek sorunları gidermek veya ileri
düzey sorunlarda servis süreçlerini organize
etmek ve Bilişim Teknolojileri dersi zümre
öğretmenleri toplantısına başkanlık yapmak
olarak sıralanabilir.

Beceri ve Sorumlulukları













Müfredat standartlarına göre ders planı hazırlamak
Öğrencilerin derse ilgi duymasını sağlayacak interaktif ders materyalleri geliştirmek
Bireysel ya da grup bazında uygulamalı eğitim gerçekleştirmek
Öğrencilerin çalışmalarını kontrol etmek, değerlendirmek ve geri bildirimde bulunmak
Ödev, sınav ve pratik uygulama sonuçlarına göre öğrenci gelişimini değerlendirmek
Ölçme değerlendirme sonuçlarına göre, hangi kavrama yönelik özel çalışma gerçekleştirilmesi gerektiğini belirlemek
Gerektiği takdirde öğrenci gelişimi ile ilgili ebeveyn veya okul yönetimiyle iletişime geçmek
Sınıf içerisinde kullanılan bilgisayarların, donanım, yazılım, ağ ve işletim sistemlerinde güncellemeler yapmak
Eleştirel düşünmeyi teşvik eden bir sınıf ortamı oluşturmak
Sınıf düzenini sağlamak
Öğrencilerin, sağlık ve güvenlik prosedürlerine uygun bir ortam içerisinde ders görmesini sağlamak
Mesleki gelişimini sürdürmek.

Eğitim Gereklilikleri
Kamuda Bilişim Teknolojileri öğretmeni olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Bir Bilgisayar Teknolojileri
Öğretmeninde lisans programında aranabilecek beceriler arasında, özellikle doğrusal cebir, istatistik, hesap ve ayrık
matematik olmak üzere yazılım geliştirme ve programlama, bilgisayar donanımı mühendisliği, veri analizi, bilgi sistemleri
yönetimi, teknik eğitim, teknik yazı ve ileri matematik yeterlikleri bulunmalıdır.
Bilişim Öğretmenlerinde aranılan özellikler sınıf düzenini sürdürebilmek için sabır ve uyuşmazlık çözüm becerilerini
kullanabilmek, teknik bilgileri öğrencilere net bir şekilde anlatabilecek sözlü iletişim kabiliyetine sahip olmak ve sabırlı ve
öz motivasyonu yüksek olmak olarak özetlenebilir.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ücretler 2020
Bilişim alanında özel sektörde veya kamuda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni kadrosunda çalışabilmek için Lisans veya
Yüksek Lisans mezunu olabilmeniz gerekir. İyi derecede İngilizce becerisi ve tecrübe tercih sebebidir. (Daha büyük grafik
için resim üzerine tıklayınız.!)

