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E-DigiLit Projesi'nin ikinci e-bültenine hoş geldiniz. 

COVID-19 pandemi sürecine rağmen projemizin başarılı bir şekilde devam ettiğini 
belirtmekten gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz 14 ay projemizin ilerlemesi açısından verimli bir 
dönem oldu. Ortak anlayış açısından ilk online anketimizi karar mercilerine ve ikinci 
online anketimizi de öğrencilere başarılı bir şekilde uyguladık. Sonuçlar İhtiyaç Analizi 
Raporu’nda değerlendirildikten sonra dijital okuryazarlık yeni seçmeli dersin müfredatını 
geliştirdik. Bu süreç boyunca online düzenlediğimiz toplantılarda projenin aktivitelerini 
tartışıp gerekli kararları verdik. Türkiye, İngiltere, İspanya ve Hırvatistan’dan proje 
ortaklarının tam katılımıyla dört online toplantı düzenlendi. Şu anda Dijital Okuryazarlık 
Dersi’nin dijital eğitim materyallerinin ve akademik personel için çevrimiçi kılavuzun 
geliştirilme süreci devam etmektedir. Dijital eğitim materyallerinin ve çevrimiçi kılavuzun 
tamamlanmasından sonra yeni seçmeli Dijital Okuryazarlık Dersi’nin pilot denemeleri ve 
proje çıktılarını tanıtmak için çoğaltıcı etkinlik aşamalarına geçilecektir. Bu haber 
bülteninin sonraki sayfalarında online toplantılarının ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin 
detaylarının yanısıra yeni seçmeli dersin müfredatının geliştirilmesi sürecine yakından 
göz atma imkanına ulaşacaksınız. Sizlerle üçüncü haber bültenimizde de buluşmak için 
sabırsızlanıyoruz.

EdigiLit Proje Ekibi



e-DigiLit Literatür Taraması 
E-DigiLit projesinin en temel hedeflerinden biri üniversite öğrencilerinin dijital 
okuryazarlık alanında becerilerini geliştirmek için verilecek yeni seçmeli dersin 
müfredatını geliştirmektir. Bu sebeple proje ortaklarından Coventry Üniversitesi 
bölümleri aşağıda sıralanmış olan e-DigiLit Literatür Taraması’nı hazırlamıştır.  

Proje ortaklarının geridönütlerinden sonra e-DigiLit Literatür Taraması, hazırlanan iki 
ihtiyaç analizi ile birlikte müfredatı uluslararası temele oturtmak için aktif bir şekilde 
kullanılmıştır. 
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 1. İhtiyaç Analizi Raporu    
1. İhtiyaç Analizi Raporu: Karar Mercileri Gözünden Üniversite Öğrencilerinin Dijital 
Okuryazarlık İhtiyaçlarının İncelenmesi: 
Müfredatı hazırlamadan önce 1. İhtiyaç Analizi Raporu hazırlandı. Bu yelpazede 
paydaşlarımızın nerede olduklarını anlamak ve yakalamak amacıyla bir anket aracı 
hazırlanmış ve Türkiye, İngiltere, İspanya ve Hırvatistan’da uygulanmıştır. Bu anket modeli 
karar mercilerin öğrencilerin dijital okuryazarlık ihtiyaçlarına yönelik düşüncelerini 
incelemek için kullanılmıştır.  
Anket Coventry Üniversitesi liderliğinde tüm proje ortaklarının katkılarıyla geliştirilmiştir. 
Online anket 5’li likert formunda 15 açık uçlu sorudan oluşmaktadır ve gönüllülük esasına 
uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Anketin veri toplama aracı Avrupa Dijital Yeterlilik 
(DigComp) Çerçevesi’nin beş boyutuna dayanan sorular içermektedir: 

1.İhtiyaç Analiz Raporu, dijital okuryazarlığın aşağıdaki hususlarına dikkat çeker:  
•Günümüz çağında bir gerekliliktir. 
•Eğitim sisteminde gereklidir. 
•Profesyonel ve özel hayatta faydalıdır. 
•Problemleri çözmek, bir konu ve rapora dair araştırma yapmak ve dijital çevrede nasıl 
davranılması gerektiğini öğrenmek için gereklidir.  
•AB pazarında rekabet gücünü ve üretime katkıyı artırmak için gereklidir ve böylece dijital 
üretimi geliştirir.
•Tüm dijital süreçler özellikle de bilgi güvenlik hakkında farkındalığı artırmak 
ve özgün içerik üretmeye fırsat tanımak için gereklidir.
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2. İhtiyaç Analizi Raporu  
2.İhtiyaç Analizi Raporu: Dijital Okuryazarlık Üzerine Üniversite Öğrencilerinin İhtiyaç 
Analizi  

E-DigiLit üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlık becerilerini artırma ihtiyacını 
karşılamak için bir müfredat geliştirmeyi hedefler. Ancak, bu yeni müfredatı 
geliştirmeden önce üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını belirlemek gerekmektedir. Bu 2. 
İhtiyaç Analizi Raporu müfredat hazırlama süreci için güçlü bir temel oluşturur. Bu 
nedenle,  DigComp Çerçevesi’nin beş boyutu hakkında proje ortak ülkelerin (Türkiye, 
İspanya, İngiltere ve Hırvatistan) farklı sınıflar ve farklı bölümlerinde okuyan üniversite 
öğrencilerinin bilgi ve farkındalığını değerlendirmek için bu ihtiyaç analizinin online anket 
aracı geliştirilmiştir. 

COVID-19 pandemisi öğrencilerin yüklerini artırsa bile 4 ortak kuruluştan (Dokuz Eylül 
Üniversitesi (DEU), Coventry Üniversitesi (COVUNI), Zagreb Üniversitesi (FOI) ve San 
Antonio Üniversitesi(UCAM) 881 gönüllü üniversite öğrencisine ulaşılmıştır.
Bu analiz, E-DigiLit projesi kapsamında yeni geliştirilmiş olan seçmeli dersi alacak 
üniversite öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarını öncelendirerek devlet ve özel üniversitelere 
ışık tutacak bir çalışmadır. Bu rapora aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz: 

http://edigilit.eu/en/need-analysis/

2. İhtiyaç Analizi Raporu’nun yardımıyla yeni müfredatın en önemli bölümü olan öğrenme 
çıktılarının taslak hali Dokuz Eylül Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde tüm ortakların 
katkısıyla hazırlanmıştır. Müfredatın diğer bölümleri ortaklar arasında paylaştırılmış ve 
online toplantılardan sonra birkaç kez düzeltilmiştir. Son olarak koordinatör üniversite – 
DEU “Dijital Okuryazarlık Seçmeli Dersi Müfredatı”nın son halini vermiştir.  Bu müfredata 
da aşağıdaki link üzerinde ulaşabilirsiniz: 

http://edigilit.eu/en/draft-curriculum/
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Çevrimiçi Toplantılar
COVID-19 pandemisi nedeniyle beş çevrimiçi toplantı düzenledik. Bu toplantılarda 
çoğunlukla müfredatı, ders planları ve kısmen de akademik personelin çevrimiçi kılavuzu 
konularını tartıştık. Bu toplantılar boyunca ihtiyaç analizini hesaba katarak müfredatı 
tamamlamaya çalıştık ve diğer konularda (ders planları, dijital materyaller ve kılavuz, 
yaygınlaştırma faaliyetleri, finansal mevzular, kalite değerlendirme konuları ve dijital 
eğitim materyallerinin geliştirilmesi için sonraki adımlar) fikirlerimizi paylaştık. Toplantılar 
koordinatör ve ortakların katılımıyla üretken, faydalı ve yapıcı bir atmosferde 
düzenlenmiştir. Toplantı ekran görüntüleri aşağıda verilmiştir. Yüz yüze toplantılar 
gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

2. Sınır ötesi proje toplantısından sonra çevrimiçi toplantılar gerçekleştirilmiş ve dijital 
eğitim materyallerinin geliştirilmesine yönelik alt etkinlikler tartışılmıştır.
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Yaygınlaştırma Faaliyetleri 
UCAM tarafından hazırlanan Yaygınlaştırma Planı kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi ve 
diğer tüm ortaklar çeşitli yerel ve ulusal yaygınlaştırma faaliyetleri düzenlemişlerdir. Bu 
etkinliklerden sizin için seçilmiş olan bazıları aşağıda listelenmiştir: 

•"Enhancing Digital Literacy of University Students (E-DigiLit)" Projesi proje ortaklarının 
katkısıyla Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından “the 3rd IITEE International Instructional 
Technologies in Engineering Education  Symposium”da sunulmuştur. 

•"E-DigiLit Projesi: Paydaşların açısından Üniversite Öğrencilerinin Okuryazarlık 
İhtyaçları’nın Araştırılması” proje ortaklarının katkısıyla Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından 
“the 3rd IITEE International Instructional Technologies in Engineering Education 
Symposium”da sunulmuştur.

•UCAM #ErasmusDays2020 için E-DigiLit projesi hakkında bir video hazırlayıp 
yayınlamıştır. Videonun İngilizce altyazısı yapılmış ve E-DigiLit projesinin sosyal media 
hesaplarında yayınlanmıştır.

•"E-DigiLit Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından online proje hazırlama 
konferanslarından birinde de tanıtılmıştır.

Sonraki Proje Etkinlikleri Nelerdir?

3. Ulusötesi Online Toplantısı  
2. çıktı olan ‘Dijital Eğitim Materyalleri’ni hazırlama 
3. çıktı olan ‘Çevrimiçi Kılavuz’unu hazırlama 
4. Ulusötesi Online Toplantısı
Yeni Dijital Okuryazarlık Seçmeli Dersinin Pilotlama Süreci 
Tüm çıktıların gözden geçirilmesi ve sonlandırılması
Kapanış Toplantısı
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E-DigiLit Ortakları

İletişim 

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

İSPANYA 
Ortak 
Fundacion Unıversitaria 
San Antonio 
www.ucam.edu

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

HIRVATİSTAN
Ortak
University of Zagreb
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


