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Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 
desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve 

Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Proje Ortakları İletişim

Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi



Projenin Amacı

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler eğitim 
alanını olduğu kadar her alanı da etkilemiş ve 
öğrenme ortamlarını hızla değiştirmiştir. 21. yüzyılın 
en temel değeri bilgi olduğu için bilginin üretimi ve 
paylaşımı zorunlu hale gelmiştir. Bilgi paylaşımı 
sürecinde okuryazarlık kavramı önem taşımaktadır. 
Teknolojinin ve farklı disiplinlerin hızla gelişmesinin 
bir sonucu olan günümüz okuryazarlığı, dijital 
okuryazarlık başlığı altında toplanmaktadır. Dijital 
okuryazarlık becerisine sahip bireyler doğru bilgiye 
erişme, üretme ve teknolojiyi öğrenme-öğretme 
sürecinde kullanma becerilerine sahiptir. Başka bir 
deyişle, dijital okuryazarlık, bireyin dijital çağda 
sahip olması gereken en önemli temel beceri olarak 
kabul edilmektedir.

Bu nedenle Avrupa Komisyonu, bilgi toplumlarının 
sahip olması gereken yetkinliklerden biri olarak 
dijital okuryazarlık becerilerini gündeme getirmiştir. 
Benzer şekilde, Türkiye Yükseköğretim Kurulu, 
yükseköğretimde dijital dönüşüm bağlamında 
dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi 
üzerinde çalışmaya başlamıştır. Dokuz Eylül 
Üniversitesi olarak bu projeyi Avrupa'da aynı ortak 
soruna sahip yükseköğretim kurumlarını bir araya 
getirerek geliştirmek projenin çıkış noktasını 
oluşturmuştur. 

E-DigiLit Projesi, farklı bölümlerden üniversite 
öğrencilerinin ve ana hedef grubu olan öğretim 
elemanlarının kullanımına sunulacak 3 fikri çıktıya 
sahiptir. E-DigiLit Projesinin bu çıktıları:

Proje Hakkında

Bu çıktıları üreterek E-DigiLit aşağıda listelenen 
sonuçlara ulaşacaktır:

Tüm bu çıktılar her bir ortak ülkede hazırlanıp 
uygulandıktan  sonra, her ortak ülkede proje 
süresinin sonuna doğru dört çoğaltıcı etkinlik 
düzenlenecektir:

Bu proje ile öğrencilere eğitim materyalleri (video 
vb.) ile birlikte seçmeli bir dijital okuryazarlık kursu 
verilecektir. Ayrıca, bu yeni seçmeli dersi öğrencilere 
sunacak akademik personel için dijital okuryazarlık 
dersi öğretim programı ve çevrimiçi kılavuz 
geliştirilecektir. 

30 ay sürecek e-Digilit projesi, üniversite 
öğrencilerinin dijital okuryazarlık becerilerini planlı 
ve akademik bir yaklaşımla geliştirecektir. Bu proje 
aynı zamanda öğrencileri değişen işgücü 
piyasalarına ve daha çeşitli, mobil, dijital ve küresel 
dünyada aktif olması konusunda önem 
taşımaktadır . Diğer yandan, yüz yüze ve çevrimiçi 
proje toplantıları sayesinde üniversitelerin kapasitesi 
artırılacak ve ortaklar arasındaki işbirliği 
güçlendirilecektir.

Proje ekibi, E-DigiLit Projesi’ni üniversite 
öğrencilerinin dijital çağda sahip olması gereken 
yeteneklerini geliştirerek ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde geliştirmiştir. Bu bağlamda E-DigiLit projesi 
şunları amaçlamaktadır:

Ç3- Çevrimiçi Kılavuz
Öğretim Sürenine Yönelik

Ç2- Eğitim Materyalleri
Öğrenciler için
Dijital Okuryazarlık Kursu
 

Ç1- Dijital okuryazarlık
Ders Müfredatı:  
1-İhtiyaç analizi raporu (üniversite 
öğrencilerinin dijital okuryazarlık 
gereksinimlerinin karar vericilerin 
gözüyle incelenmesi)
2-İhtiyaç analizi raporu (üniversite 
öğrencilerinin dijital okuryazarlık 
gereksinimlerinin incelenmesi
3-Dijital Okuryazarlık Üzerine Literatür 
Taraması 

Dijital okuryazarlık becerileri  için araçlar
geliştirilmesi

Üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlık 
becerilerinin geliştirilmesi

Üniversitelerin dijital okuryazarlık becerileri 
sağlama kapasitelerinin geliştirilmesi

Ortaklar arasındaki işbirliği güçlendirilmesi

Türkiye’de Konferans

Hırvatistan’da Konferans

Birleşik Krallık’ta Konferans

İspanya’da Konferans

Dijital okuryazarlık becerileri için 
bir öğrenme ortamı geliştirmek

Üniversite öğrencilerinin dijital 
okuryazarlık becerilerini geliştirmek

Dijital okuryazarlık üzerine üniversitelerin
kapasite geliştirilmesine katkıda bulunmak

Dijital okuryazarlık ile ilgili kaynaklara 
erişimi kolaylaştırılmak

Projeye Başlarken


