ÖĞRETMENLER İÇİN DİJİTAL YETERLİLİKLER
Proje Süresi:
1 Eylül 2014 - 31 Ağustos 2016

Projenin ilk aşaması (30 Eylül 2015’e kadar) şu konuları
içerir:
5 online e-kurs için içerik geliştirmek,
e-öğrenme için bir portal kurmak,
öz değerlendirme sisteminin kurulması ve edinilen bilginin
geçerliliğinin sağlanması

İkinci Aşama ( 1 Ekim 2015’ten sonra):
pilot uygulamalara geçilmesi ve
öğretmenlerin dijital becerilere ulaşabilmeleri için eğitilmeleri
Profesyonel öğretmen eğitimi 5 online e-kurstan oluşacak.
Öğretmenler bu beş kursun hepsine katılarak ve sertifikalarını alarak
kendi dijital yeterliliklerini geliştirecekler.
Daha fazla bilgiye projenin internet sitesinden ulaşabilirsiniz:

www.digital-competences-for-teachers.eu

Bu proje Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Bu yayım
yalnızca yazarının görüşlerini yansıtır ve Komisyon içerikte yer alan bilgilerin
kullanımından sorumlu tutulamaz.

BİR PROJEDEN DİJİTAL YETERLİLİKLERE
SAHİP ÖĞRETMENLERE

ÖĞRETMENLER İÇİN DİJİTAL YETERLİLİKLER-DIGICOMP
Hızlı değişimlerin olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Öğrenciler bu duruma bilgi ve iletişim
teknolojilerini (BİT) kullanarak karşılık veriyorlar. Hayat boyu öğrenme artık kişisel bir tercihten
ziyade ekonomik ve sosyal değişime yön veren bir hal alıyor. Öğretmenlerin de bu yüzden
bilişim teknolojilerini kullanarak eğitim alanındaki teknolojik yenilikleri ve çağdaş eğilimleri
takip etmeleri gerekiyor çünkü bu değişimler öğrenme, öğretme yöntemlerini ve dijital
yeterliliklerin edinimini etkiliyor.
“Öğretmenler İçin Dijital Yeterlilikler” (DIGICOPM) isimli proje Erasmus+ Programı kapsamında
gerçekleştirilmektedir.

Hedef:
Beş dijital yeterlilik eğitim içeriğinin bulunduğu
e-öğrenme portalı oluşturmak

Amaç:
öğretim faaliyetlerinde eleştirel ve kendilerinden emin bir şekilde bilişim
teknolojilerini kullanmaları için öğretmenleri eğitmek,
bilişim teknolojileri yardımıyla işbirliği yapmak ve iletişim kurmak,
e-içerik oluşturmak için araçlar kullanmak.
Proje bunu nasıl başaracak?
e-kurslarla
ortak değerlendirme çalışmalarını kullanarak
eğitimleri başarılı bir şekilde bitirenlere sertifikalar verilerek
Proje Ortaklığı:
Hırvatistan’dan Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimi Ajansı’nın koordinatörlüğünde
Slovenya, İspanya, Litvanya ve Türkiye’den 5 ortak kurumunun işbirliği ile
kurulmuştur.
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