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HABER
•Yayınlanan metin son döneme ait 
güncel bir haber veya etkinlik midir? EPALE 
kullanıcılarına önemli bir bilgi kaynağı 
sağlayabilmek için birçok haber yayınında 
olduğu gibi, son döneme ait olayları baz 
almaktayız.

•İçerik hakkında en fazla 100 sözcükten 
oluşan kısa bir özet yazdınız mı? Özet, 
kullanıcılara metnin tamamını okumadan 
içeriğin kendilerini ilgilendirip ilgilendirmedi-
ği konusunda bilgi sahibi olmalarına yardımcı 
olacaktır. Özet kısa ve öz olup, 
metnin ana fikrini, hangi kitleyi 
ilgilendirdiğini iletir nitelikte olmalıdır.

•   Haber metinin içeriği orijinal mi ya da yazan 
kişi siz misiniz? Yetişkin eğitimcileri için ilgi çekici 

olacağını düşündüğünüz haber metinleriyle 
karşılaşabilirsiniz. Ancak içeriği EPALE için 
yazarken kendi sözcüklerinizle ifade 
etmelisiniz. Size ait olan içerikleri kabul 
etmekteyiz, yayınlanacak içerik size ait 
olmadığı takdirde ise kaldırma hakkını saklı 
tutmaktayız.

•İçeriğin sözcük sayısı 200 ile 300 arası 
mıdır? Bu, tüm haber metinlerimiz için stan-
dart bir prosedürdür. Metinler kısa ve 
ilgi çekici olmalı, konuyu esas almalıdır.

• İçeriğin haber değeri var mı? EPALE haber
 makaleleri önemli bilgileri hedef almaktadır. 
Örn: Büyük kampanyalar, politika değişiklikleri, 
Erasmus+ projeleri gibi güncellenen projeler, 
uluslararası diğer projeler, ülkemizde yetişkin 
öğrencileri gerçekleşen büyük gelişmeler, vb. Bu 
anlamda herhangi bir gazete yazısından farklıdır, 
gazetelerde hayat hikâyeleri, röportajlar veya bazı 
durumlarda geniş kitlelere bazı durumlarda ise 
küçük bir kesime hitap eden içerik türleri yer
 alabilir. EPALE’de kullanıcılarımızın çoğunluğuna hitap 
edecek haber metinlerinin yer almasını istiyoruz. 
Eğer yayınlamak istediğiniz içeriğin haber metni
şartlarımıza uymadığını düşünüyorsanız, bu 
kullanıcılarımız için de ilgi çekici olmayacak
 anlamına gelmemektedir.
içeriğinizi bir blog yazısı olarak paylaşabilirsiniz.

• Yazınızla ilgili bir resim koydunuz mu? Resim şart 
değildir ancak resimle çalışmanıza son bir dokunuş 
yapabilirsiniz.

Daha iyi bir fikir vermek için EPALE’deki mevcut
haber örnekleri;

DigComp 2.0, Career Education and the Future

Erasmus+ project looking for UK artists to create a 
graphic novel about climate change

Family training program for ASELSAN was carried 
out in April
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BLOG
•Blog başlığınız ilgi çekici mi?,
•Başlığınız kaç karakterden oluşuyor? (Google aramalarda 
  65 karakterden az tercih ediyor)
•Blog yazınız en az 300 kelimeden oluşuyor mu?
 •Blog içeriğiniz yetişkin eğitimcilerine katkı sağlar mı? veya
   birlikte çalıştıkları yetişkin öğrencilere doğrudan faydası 
   var mı?
 •Blog yazdığınız ifadelerin tümü size mi ait?
 •Size ait olmayan ifadeler için kullandığınız kaynakların 
    referanslarını verdiniz mi?
•Yetişkin eğitimine yönelik yeni bir yöntem öneriyor ya da 
   bir probleme çözüm önerisi sunuyor musunuz?
•Sadece Türkiye’deki bir konu hakkında mı yoksa Avrupa 
   Birliğinde yaşayanlar için de geçerli bir konu mu?
 •Yazdığınız blog EPALE ayın temasına uygun mu?
 •Blog yazınızı ilgili görsellerle desteklediniz mi?
 •Blog yazınızda yazım hatası var mı?
•Alt başlıklarla daha kolay okunur hale getirdiniz mi?
 •EPALE içindeki diğer Bloglarla ilgili mi? Onlara da referans verebilir misiniz?
 •Blog yazınızı okuduktan sonra okurlarınıza önerebileceğiniz başka kaynaklar var mı? Blogunuzun
 sonuna onları da eklediniz mi?
 •Eğer yazarı siz değil iseniz “Haber olarak paylaşmanız uygun olabilir. Haber kritine bakınız.

Daha iyi bir fikir vermek için EPALE’deki mevcut blog örnekleri;

Outcomes of the EPALE thematic meeting: “Third places for learning”

Meaningful Occupation after Retirement for Active and Healthy Ageing (MORE) Erasmus+ Project

Dijital dünyaya aktif katılım yaş meselesi değildir!

https://epale.ec.europa.eu/en/content/digcomp-20-career-education-and-future
https://epale.ec.europa.eu/en/content/erasmus-project-looking-uk-artists-create-graphic-novel-about-climate-change
https://epale.ec.europa.eu/en/content/erasmus-project-looking-uk-artists-create-graphic-novel-about-climate-change
https://epale.ec.europa.eu/en/content/erasmus-project-looking-uk-artists-create-graphic-novel-about-climate-change
https://epale.ec.europa.eu/en/content/family-training-program-aselsan-was-carried-out-april
https://epale.ec.europa.eu/en/content/family-training-program-aselsan-was-carried-out-april
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/restitutions-de-la-rencontre-thematique-epale-tiers-lieux-apprenants
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/meaningful-occupation-after-retirement-active-and-healthy-ageing-more-erasmus-project
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/meaningful-occupation-after-retirement-active-and-healthy-ageing-more-erasmus-project
https://epale.ec.europa.eu/en/node/165676
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ETKİNLİK TAKVİMİ
•Etkinlik Türkiye’de mi gerçekleşiyor? Etkinliğin gerçekleştiği ülkedeki EPALE kullanıcılarını haberdar 
ettiniz mi? EPALE’de listelenen bütün etkinlikler, yetişkin eğitimiyle olan ilişkisi ve ulaşım kolaylığı 
bakımından ülkemizde gerçekleşmelidir.
•Etkinliğin gerçekleştiği şehir hangisidir?
•Etkinlik yetişkin eğitimcilerini ilgilendiriyor mu? Etkinliklerimiz, yetişkin öğrencileri değil yetişkin 
eğitimi alanında çalışan uzmanları hedeflemektedir. Ancak Etkinlik her iki hedef kitle içinde uygulanması
mümkündür.
•Katılım ücreti var mı? Etkinlik ücretsiz ise ücretsiz olduğunu değilse bilet fiyatları hakkında bilgi veriniz.
• Etkinlikte bulunmak gerekli midir yoksa etkinliğe online olarak mı katılım sağlanmaktadır? EPALE’de
webinar gibi online etkinlikleri paylaşabilirsiniz.
• Etkinliğin tarih ve saatini belirttiniz mi?
• Etkinlik hakkında en fazla 100 kelimeden oluşan bir özet yazdınız mı? Özet kullanıcılara sayfanın 
tamamını okumak zorunda kalmadan etkinliğin onları ilgilendirip ilgilendirmediği hakkında bilgi sahibi olma-
larına yardımcı olacaktır.
• Gündem hakkında bilgi verdiniz mi? EPALE’deki gönderinize gündem veya geçici gündemin yayınlandığı 
etkinlik web sayfası hakkındaki bilgiyi ekleyiniz.
• Resim veya logo koydunuz mu? Resimler dikdörtgen ve tercihen 150×100 piksel boyutunda olmalıdır.
• Etkinliğin imkan verdiği dilleri belirttiniz mi? Etkinlikte kullanılacak dilin Türkçe olması muhtemeldir ancak 
etkinliklerde zaman zaman birden fazla dil de kullanılmaktadır. Webinar gibi bazı etkinlikler birden fazla dilde 
dinleme seçeneği veya çeviri desteği vermektedir.
• Kayıt için son başvuru tarihini belirttiniz mi? Bu gözden kaçması oldukça kolay fakat önemli olan bir 
detaydır. Bu bilgi olmadan kullanıcılar etkinliğe katılma fırsatını kaçırabilirler.
• Linklere etkinliğin web sitesini ve gündemi de eklediniz mi? Bu linkler aynı link de olabilir.
• Etkinliği düzenleyen tarafı ve iletişim bilgilerini belirttiniz mi? Etkinliği düzenleyen taraf bir şirket veya 
kuruluş olabilir. Bu bilgiler kullanıcılara daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyduklarında yardımcı olacaktır.
• Hedef grubun kim olduğunu ve katılacak temsilcilerin sayısını belirttiniz mi? Katılacak temsilci sayısını be-
lirterek etkinliğin büyüklüğü ve etkinlik aracılığıyla kurabilecekları iletişim ağlarına dair daha net bir tablo 
çizilebilir.
•Etkinliğin herhangi bir geçerliliği var mı varsa bunu belirttiniz mi?
•EPALE kullanıcıları etkinliğe katılmanın herhangi bir sertifika veya nitelik kazanma imkanı sağlayıp 
sağlamadığını bilmek isteyeceklerdir.

Daha iyi bir fikir vermek için EPALE’deki mevcut etkinlik örnekleri;

Seminars for introducing “ eTwinning Teacher Training Academy”

Seminars for Internet Week

KAYNAK
• Kaynak, çalışmalarında yetişkin eğitimcilerine katkı 
sağlar mı? veya birlikte çalıştıkları yetişkin öğrencile-
re doğrudan faydası var mı?
•Kaynağın linkini verdiniz mi? Eğer kaynak bilgisaya-
rınızda kayıtlı ise EPALE’ye yüklediniz mi?
• Kaynağın ücretsiz olup olmadığını belirttiniz mi? 
Ücretsiz değilse telif hakkı şartlarından bahsettiniz 
mi?
• Kaynağınıza eşlik edecek 200 kelimeden oluşan bir 
yazı yazdınız mı?
• En fazla 100 kelimeden oluşan bir özet yazdınız mı?
• Kaynağınızın yayın tarihi 5 veya 5 yıldan az mı?
Kaynaklar yetişkin eğitimiyle doğrudan bağlantılı ol-
malıdır. Kaynağınız yetişkin eğitiminin farklı alanları-
na yönelik olabilir ancak yetişkin öğrencilerle çalışan 
yetişkin eğitimcilerini doğrudan hedef almalıdır.

Kaynak içeriğinde herhangi bir kelime sayısı kısıtlaması yoktur ancak kaynağınıza eşlik edecek 200 kelimelik 
bir yazı yazmayı ihmal etmemelisiniz. Bu orjinal yazıda kaynağın ne olduğu, kimi hedeflediği, kaynağı kullana-
rak nasıl faydalar elde edileceği, kaynağı diğerlerinden ayıran önemli bir özelliği olup olmadığı hakkında bilgi 
vermelisiniz. Örn; Kaynağın etki ölçen bir araç olması. Bu şekilde EPALE kullanıcıları kaynağın onları ilgilendi-
rip ilgilendirmediğine karar verebilir.

Lütfen 5 veya 5 yıldan eski olmayan kaynakları yükleyiniz. Eğer kaynak 5 yıldan eski ise sistemde mevcut olup 
kullanıcılara sunulmuş olması muhtemeldir. Biz, kullanıcılarımıza daha önce karşılaştıkları kaynakları değil, 
onlar için yeni olacak kaynaklara en kolay şekilde ulaşma imkanı sağlamak istiyoruz.

Daha iyi bir fikir vermek için EPALE’deki mevcut kaynak örnekleri;

UCAS report: Admissions patterns for mature applicants - 2017 cycle

PROVIDE: Portal for International CPD Courses and job shadowing for Adult Educators

https://epale.ec.europa.eu/en/content/seminars-introducing-etwinning-teacher-training-academy
https://epale.ec.europa.eu/en/content/seminars-internet-week
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/ucas-report-admissions-patterns-mature-applicants-2017-cycle
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/provide-portal-international-cpd-courses-and-job-shadowing-adult-educators
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EPALE TÜRKİYE’Yİ SOSYAL MEDYADA 
TAKİP EDİN

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
AR-GE VE PROJELER DAİRESİ
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Caddesi sokak No:23 Teknikokullar, 06560 
Yenimahalle/Ankara

https://www.youtube.com/channel/UCHsTcD-c6fmnERCW0lF0ggw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCHsTcD-c6fmnERCW0lF0ggw
https://www.facebook.com/pg/EpaleTR/
https://twitter.com/epaletr
http://https://goo.gl/maps/RSPivMa43TMKXsYq9
https://instagram.com/epaleturkiye?igshid=1vanqjnthjkfz

