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Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından  desteklenmektedir. Ancak burada 
yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.



Giriş  
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E-DigiLit Projesi'nin ilk e-bültenine hoş geldiniz.

E-DigiLit proje ekibi olarak sizlere proje hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Bu projeyi hazırlamanın çıkış noktası, üniversite öğrencilerinin bilgi çağında dijital 
dünyaya uyum sağlamak için sahip olması gereken becerilerin büyük önem kazanmaya 
başlamasıdır. Dijital okuryazarlığın, dijital çağın gereksinimleri açısından en önemli 
anahtar yeterliliklerden biri haline geldiği bir gerçektir. 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 önemlidir. 
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 bu 
dijital çağda sahip olması gereken en önemli temel beceri olarak kabul edilir.



Projenin Amacı
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. 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:

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.  Otuz ay sürecek e-DigiLit projesi, üniversite öğrencilerinin dijital 
okuryazarlık becerilerini planlı ve akademik bir yaklaşımla geliştirecektir. Bu proje, aynı 
zamanda öğrencilerin değişen işgücü piyasalarına uyum sağlamaları ve küresel dünyada 
aktif olmaları konusunda önem taşımaktadır. Diğer yandan, yüz yüze ve çevrimiçi proje 
toplantıları sayesinde üniversitelerin kapasitesi artırılacak ve ortaklar arasındaki işbirliği 
güçlendirilecektir.
Proje kapsamındaproje ortajlarının bulundugu ülkelerde uluslararası toplantılar ve 
konferansların yapılması planlanmaktadr. 
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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 kolaylaştırmak



Proje Yönetimi Faaliyetleri 
Projenin başlangıç toplantısı 16-17 Ocak 2020 tarihlerinde İzmir’de, proje ortak 
kurumlardan temsilcilerin tam katılımı ile Dokuz Eylül Üniversitesi koordinatörlüğünde 
gerçekleştirilmiştir. Başlangıç toplantısında ortaklar kurumlarını ayrıntılı bir şekilde 
sunmuş ve bu da ortaklar arasında iletişimi güçlendirmiştir. Ardından, Dokuz Eylül 
Üniversitesi ve APEC Eğitim Danışmanlığı tarafından proje çıktılarını hazırlamak için görev 
dağılımları sunulmuştur. Ayrıca, iki anketin uygulanmasına ve seçmeli ders müfredatının 
hazırlanmasına karar verilmiştir.

Başlangıç toplantısının ardından proje ortakları şimdiye kadar üç kez çevrimiçi 
toplantılarda bir araya gelmiştir. Bu çevrimiçi toplantılarda ortaklar, seçmeli ders 
müfredatı hazırlama faaliyetlerinin ayrıntıları konusunda çalışmalar yürütmektedir. 
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Neler Yapıldı? 
Projenin ilk dokuz ayında, karar vericiler ve akademik personele yönelik ortak bir anlayış 
için yeni bir anket hazırlanmış ve uygulanmıştır. Anket sonuçları İhtiyaç Analizi Raporunda 
toplanmış ve öğrencilere uygulanacak anketin hazırlanmasına ışık tutmuştur. Bu anket 
her ülkede farklı bölümlerde öğrenim gören toplam 881 öğrenciye uygulanmıştır. Anket 
sonuçlarından ve proje ortaklarından Coventry Üniversitesi tarafından hazırlanan literatür 
taramasından yararlanarak bir taslak seçmeli müfredat oluşturulmuştur.
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E-DigiLit Ortaklar

İletişim

TÜRKİYE
Proje Koordinatörü
Dokuz Eylül Üniversitesi
www.deu.edu.tr

İSPANYA
Ortak
Fundacion Unıversitaria 
San Antonio 
www.ucam.edu

BİRLEŞİK KRALLIK
Ortak
Coventry Üniversitesi
www.coventry.ac.uk

HIRVATİSTAN
Ortak
Zagreb Üniversitesi
www.unizg.hr

TÜRKİYE
Ortak
Advanced Project 
Education Consulting 
apecdanismanlik.com.tr

Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi

@edigilit

edigilit@gmail.com

edigilit.eu

+90 232 301 20 07

@edigilitproject


