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HAKKIMIZDA

ETZ Eğitim Danışmanlık, 2014 yılında eğitim kurumlarının
teknoloji alanındaki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve
eğitimcilerin teknolojiyi derslerine etkin bir şekilde entegre
etmelerine yönelik eğitimler organize etmek amacıyla
kurulmuştur.
Teknoloji kullanımı ile başladığı danışmanlık hizmetini geliştirerek devam etmekte
olan ETZ Eğitim Danışmanlık Türkiye’de bulunan tüm okullara ve eğitimcilere özel
danışmanlık ve hizmetler sunmaktadır.
ETZ Eğitim Danışmanlık çatısı altında yıl içerisinde alanındaki en önemli etkinlikler
olan Eğitim Teknolojileri Zirvesi ile Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi düzenlenmekte ve
özellikle öğretmenler ve yöneticiler tarafından büyük ilgi gören ETZ Akademi’yi
barındırmaktadır.
ETZ Akademi, bünyesinde 70’e yakın farklı eğitim bulundurmakta olup
kuruluşundan beri 200’ün üzerinde eğitim vermiş, Türkiye’nin dört bir yanından
3000 katılımcıya ulaşmıştır.
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KURUM TANITIMI
Kurumun marka stratejisi kapsamında, hedef odaklı
tanıtımlar yapılarak tanınırlığının artması sağlanacak
ve kurumda yapılan çalışmalar kurum dışı paydaşlara
aktarılacaktır.
AKTİVİTELER
> Marka stratejisinin belirlenmesi
> Sosyal medya danışmanlığı ile kurumun bilinirliğinin arttırılması
> Veli tanıtım günlerinin organize edilmesi
BEKLENEN ÇIKTI
Artan rekabet ortamında kurumların tanıtımlarına yönelik çalışma
yapmalarının önemi giderek artmaktadır. Hedef odaklı yürütülecek olan
sosyal medya yönetiminin içerik ve tasarım olarak doğru planlarak yapılması
kuruma olan ilginin artmasına neden olacaktır.
Bunun dışında okulun tanıtımına yönelik planlanan etkinlik, yarışma ve
organizasyonlar ise kurumun bilinirliğine katkı sağlayacaktır.
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HİZMET İÇİ EĞİTİM
Öğretmenler ve eğitim yöneticileri için hizmet içi eğitimler
planlanarak uygulanmakta ve daha sonrasında da
eğitimlerdeki verimlilik ölçümlenerek kuruma rapor halinde
sunulmaktadır.
AKTİVİTELER > İhtiyaç analizi > Planlama > Uygulama > Raporlama

BEKLENEN ÇIKTI
Eğitim teknolojileri çalışmalarının yürütülmesi sürecinde yatırımın teknolojiden
önce eğitimciye yapılması ve etkili bir eğitim teknolojileri entegrasyonunun
ancak iyi bir eğitici eğitimiyle mümkün olabileceği bilinmektedir.
Öğretmenlerin ve yöneticilerin ihtiyacına yönelik planlanıp uygulanan
eğitimler sayesinde kurumun verimliliği artacaktır.
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TEKNOLOJİK YATIRIM
Kurumun ihtiyacına yönelik yapılacak çalışmalar sonrasında
alınacak cihazlarla ilgili araştırma ve detaylı raporlama
yapılacaktır.
AKTİVİTELER
> Mevcut altyapı analizi
> İhtiyaçların belirlenmesi
> Cihaz alımına yönelik
danışmanlık raporlama
> Yatırım sonrası destek

BEKLENEN ÇIKTI
Doğru planlamayan teknolojik yatırımlar
kuruma sadece maddi olarak zarar vermekle
kalmaz aynı zamanda öğretmenlerin,
yöneticilerin, öğrencilerin ve velilerin teknoloji
kullanımına yönelik olumsuz bir tutum
geliştirmelerine neden olur.

Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek ve titizlikle yürütülecek olan
teknolojik yatırım çalışması sonucunda bütçenin doğru ve etkin kullanımı
planlanacak, yanlış yatırımın önüne geçilecektir.
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KURUM POLİTİKALARININ BELİRLENMESİ
Açık şekilde belirlenmiş hede er ve standartlarla yüksek
kaliteli bir eğitim-öğretim programını garanti altına
alarak global dünyada okulun ve öğrencilerin kendini
değerlendirebilmesine imkan sağlayan politikaların
belirlenmesi ve uygulanması konusunda destek olunacaktır.
AKTİVİTELER
> Yüksek Kalitede Eğitim Politikası
> Dijital Vatandaşlık Politikası
> Çocuk Koruma Politikası

> Küresel Vatandaşlık Politikası
> Ölçme Değerlendirme Politikası

BEKLENEN ÇIKTI
Kurumun dünya standartlarına ulaşması amacıyla çeşitli akreditasyon
belgelerine sahip olması beklenmektedir. Bunun gerçekleşmesi için ise çeşitli
adımların takip edilmesi gerekmektedir. Kurumun bu süreci doğru ve etkili bir
şekilde yönetmesine destek verilip dünyaca tanınan akreditasyon belgelerine
sahip olması için tüm gereklilikler sağlanacaktır.
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YENİ NESİL ÖĞRENME
ORTAMLARININ OLUŞTURULMASI
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda öğrencinin ve
öğretmenin daha aktif çalışmasına imkan sağlayan yeni
öğrenme ortamları tasarlanarak inşa edilecektir.
AKTİVİTELER
> Mevcut öğrenme ortamlarının geliştirilmesi
> Yeni nesil öğrenme ortamlarının tasarlanması
> Yeni nesil öğrenme ortamlarının etkin kullanımı
BEKLENEN ÇIKTI
Dinamik bir süreç olan öğrenme sürecinde yeni nesil öğrenme ortamlarının
oluşturulması büyük önem taşır. Öğrenmenin gerçekleştiği mevcut ortamların
daha etkili kullanılması ve yeni nesil öğrenme alanlarında öğrencilerin
çeşitli projeler geliştirilip üretkenliklerinin ve yaratıcılıklarının artırılması
sağlanacaktır.
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ÖĞRENCİ VE VELİ PROGRAMLARI
Velilere ve öğrencilere yönelik kurumun ihtiyacına yönelik
eğitimler düzenlenecek ve öğrencilere yönelik kulüp
çalışmaları desteklenip yürütülecektir.
AKTİVİTELER
> Veli eğitimleri
> Öğrenci kulüp çalışmaları için destek verilmesi
> Öğrenci kulüp çalışmalarının yürütülmesi
> Yarışmalar ve etkinlikler için destek verilmesi
BEKLENEN ÇIKTI
Eğitimi sistem yaklaşımı altında incelemek gereklidir çünkü eğitimin
kendisi bir sistemdir ve hayatın her alanındaki sistemlere entegre halindedir.
Bu bağlamda multidisipliner bir yaklaşım sistemi etkileyen herkesi sürece
dahil etme konusunda önemlidir. Eğitim sisteminden bahsederken öğrenci
ve veliyi dışarda tutmak imkansızdır. Önemli bir paydaş olan veliye belirli
zamanlarda kurum tarafından verilen seminer ve atölyeler eğitim sürecine
olumlu katkı sağlayacaktır.
Ayrıca kurumun öğrencileri merkeze alan ulusal ve uluslararası yarışmlara
katılması hem kurumun bilinirliği için hem öğrenci gelişimi için önem
taşımaktadır. Bu konularda alınacak destek sonucunda istenen sonuçların
elde edilmesi mümkün kılınacaktır.
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YOL HARİTAMIZ

1

Mevcut
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