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  E-DigiLit proje ekibinden merhaba,

 

 

Final ulusötesi toplantısı için Ankara, Türkiye'de yüzyüze bir toplantı gerçekleştirdi. 
İki gün süren toplantı programı: 
27.06.2022:
• Projeye Genel Bakış, Fikri Çıktılar (Müfredat, eğitim materyalleri, ders planları ve yerel 
dillerde rehber kitabı),
• Pilot çalışma süreci, uygulama ve anket sonuçlarının sunumu,
• Eğitmen eğitimi süreci ve anket sonuçları,
• Çoğaltıcı Etkinlik Sonuçlarının Sunumu ve Analizi (Konferans planı, uygulama, mater-
yaller, anket sonuçları ve rapor)
• Seçmeli Ders (İçerik, ders programı ve resmi belgeler) ve LMS.
28.06.2022:
• Bütçeye genel bakış,
• Yaygınlaştırma faaliyetleri raporu,
• Taslak nihai raporun tartışılması,
• Projenin sürdürülebilirliği.
Bu konuları tartıştıktan sonra proje ekibi olarak nihai raporu yazmaya başladık.



Çoğaltıcı Etkinlikler

Haber Bülteni V- sayfa 2

Coventry Üniversitesi, proje süresi boyunca geliştirilen Fikri Çıktıları paylaşmak ve yaymak 
amacıyla Mart ve Nisan 2022'de E-DigiLit için üç çoğaltıcı etkinlik düzenledi. 
Yaygınlaştırma potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için, Fikri Çıktılar tamamlandıktan 
sonra etkinlikler düzenlendi (toplam katılımcı sayısı = 51). 
Bu çoğaltıcı etkinlikler, Coventry Üniversitesi’nden proje ekip üyeleri tarafından planlandı, 
organize edildi ve yürütüldü.

UCAM, 25.05.2022 tarihinde Universidad Católica de Murcia'da Çoğaltıcı Etkinlik 
düzenledi. Uluslararası İlişkiler rektör yardımcısı Pablo Salvador Blesa Aledo'nun açılışta 
"Dijital okuryazarlığın kısa bir tarihi" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Dijital 
okuryazarlık, fikri çıktılar, öğrenme yönetim sistemi, oyunlaştırma araçları ve pilot çalışma 
sonuçları Proje Ekibi tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Konferans ayrıca çevrimiçi bir 
platformda canlı olarak yayınlandı.



Çoğaltıcı Etkinlikler
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Nisan 2022'de Zagreb Üniversitesi organizasyon ve bilişim Fakültesi'nde düzenlenen E-DigiLit 
çoğaltıcı etkinliği ise projede geliştirilen Fikri Çıktıların ve gerçekleştirilen faaliyetlerin 
paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçladı. Yaygınlaştırma potansiyelini en üst düzeye 
çıkarmak için etkinlik, Fikri Çıktılar tamamlandığında düzenlendi. Bu çoğaltıcı etkinlik, 
yürütücü Dokuz Eylül Üniversitesi'nin desteği ve katkısıyla UNIZG ekip üyeleri tarafından 
planlandı, organize edildi ve yürütüldü.

E-DigiLit projesinin koordinatörü Dokuz Eylül Üniversitesi, dijital okuryazarlık dersini tanıtmak 
ve ders tasarımını hedef kitle ile paylaşmak amacıyla çoğaltıcı etkinlik kapsamında "E-DigiLit 
Dijital Okuryazarlık Konferansı" düzenledi. Bu konferans 13.05.2022 tarihinde Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi konferans salonunda tek oturum olarak gerçekleştirildi. 
Çoğaltıcı etkinliği Dokuz Eylül Üniversitesi ekip üyeleri planladı ve organize etti. Konferans 
sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Toplam 236 katılımcı etkinliğe katıldı.



Eğitmen Eğitimi Süreci
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E-DigiLit Dijital Okuryazarlık kursu için eğitmen eğitimi, eğitmenleri kursun pilot 
uygulamasına hazırlamak amacıyla Ekim ve Kasım 2021'de Zagreb Üniversitesi 
Organizasyon ve Bilişim Fakültesi'nde iki hafta boyunca gerçekleştirildi. Öğretmen eğitimi 
sırasında ders konularını, uygulama şeklini (öğretme ve değerlendirme yöntemleri), öğretim 
materyalleri üzerinde çalışıldı. 

Coventry University'nin bu eğitimi Kasım 2021'in ilk haftasında gerçekleşti. Eğitimde, 
E-DigiLit içeriğiyle tanışan on eğitimen yer aldı ve OneNote, Moodle ve Aula gibi dijital 
araçları kullanarak içeriklerin nasıl öğretileceğini gösterdi. Eğitim tamamlandıktan sonra,  
katılımcılar iki kişilik ekiplere ayrıldı ve Kasım 2021'in sonundan itibaren bir grup öğrenciye 
uygulanması beklenen E-DigiLit içeriğinin belirli bir alanı ile donatıldı. 

UCAM ise Eğitim Fakültelerinden 10 öğretmen ile çalışmasını gerçekleştirdi. Öğrenme 
ortamı çevrimiçi etkinlikleri içeren kurs sonunda 10 öğretmen gönüllü olarak çevrimiçi 
eğitim değerlendirme formu kullanarak kursu değerlendirdi. Öğretmen görüşleri, planlama 
ve sunum, dijital içeriğin kalitesi ve dijital yetkinlik gelişimi açısından ele alındı.

DEÜ ise bu eğitimi 19.11.2021 ve 26.11.2021 tarihlerinde 13 öğretmen ve akademisyenin 
katılımıyla hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.



Öğrenci Pilot Çalışması
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E-DigiLit Dijital Okuryazarlık kursunun pilot uygulaması, içeriği, yönlerini, konularını, 
uygulama şeklini, öğretimini test etmek amacıyla Kasım ve Aralık 2021'de Zagreb 
Üniversitesi Organizasyon ve Bilişim Fakültesi'nde iki hafta boyunca gerçekleştirildi. Ders 
materyalleri ve kursun daha da geliştirilmesi için katılımcılardan görüş toplanarak 
değerlendirildi.

Coventry University'deki öğrenci pilot çalışması ise Kasım 2021'in başlarında başlayan 10 
çevrimiçi oturumda yürütüldü. Toplamda 69'u kayıtlı, katılımcının 29'u tam katılım 
gösterdi ve 20'si anketi çevrimiçi tamamladı. Kurs, içeriği sunmak için daha önce eğitim 
almış eğitmenler tarafından pilot çalışma yürütülmüştür.

UCAM, 2022 yılının ilk çeyreğinde Sosyal Bilimler ve İletişim Fakültesi'nden (51) ve Eğitim 
Fakültesi'nden(25) toplamda 76 öğrenci ile pilot çalışmasını haranlanmış yöntemle 
düzenledi.  Kurs sonunda 30 öğrenci, çevrimiçi kurs değerlendirme formu sayesinde kursu 
gönüllü olarak değerlendirdi.

DEÜ'de, 2021-2022 güz döneminde  14 haftalık derse 100 öğrenci kaydoldu. Öğrenme 
ortamında harmanlanmış öğrenme tasarımına ait hem çevrimiçi hem de yüz yüze 
etkinlikler yer almıştır. İlk hafta tüm öğrencilerin Moodle'a kayıtları yapıldı ve ders 
materyallerine buradan ulaşabilecekleri açıklandı. Tüm ortak ülkelerde bu çalışmalar 
başarı ile tamamlandı.



Yaygınlaştırma Çalışmaları
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Proje ekibi tarafından düzenlenen çeşitli yaygınlaştırma faaliyetlerinden güncel 
örnekler aşağıdadır:
• “Dijital Öğrenme Materyallerini İçeren Dijital Okuryazarlık Dersinin Yükseköğretim 
Düzeyinde Değerlendirilmesi" 8 Nisan 2022 tarihinde Uluslararası Eğitimde 
Perspektifler Konferansı'nda sunuldu.
• Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 7 Şubat 2022 tarihinde 4. IITEE Sempozyumu'nda 
"Üniversite Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlığını Geliştirmek İçin Öğrenme 
Ortamlarının Geliştirilmesi" ve "E-DigiLit Projesi'nden Dijital Materyal Örnekleri" 
sunuldu.
• 10 Eylül 2021 – E-DigiLit projesinin FOI yardımcıları birliğine sunumu: 
https://projekti.hr/hr/novost/projekt/predstavljanje-erasmus-ka203-projekta-e-digilit
• Prestijli yayınevi GEDISA'da bir kitap bölümünün yayınlanmasıyla uluslararası etki. 
Çalışmanın başlığı: Nuevas tendencias en la comunicación y en la Investigación: Su 
reflejo profesional y académico (İletişim ve araştırma: Profesyonel ve akademik 
yansımaları). Üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlığı: bir Avrupa eğitimi olarak 
e-digilit Proje Yazarları: ; Rodriguez Rosell, Maria M.; Melgarejo-Moreno, Irene.; 
Galián-Sabater, Raquel y Guitiérrez-Rivas, Patricia
• Onda Regional radyo istasyonunda 14 Haziran 2022 saat 22:00'de "Reacción en 
Cadena" bilimsel programında söyleşi.
• Popüler TV kanalı televizyon kanalında UCAM TV programında  sunuöu.
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