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21. yy Öğrenci Çıktıları ve Destek Sistemi

Yaşam ve Kariyer Becerileri

*Esneklik ve Adapte Olabilme

*İnisiyatif Alma ve Kendi Kendini 

Yönlendirme

*Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler

*Verimlilik ve Hesap Verme Sorumluluğu

*Liderlik ve Sorumluluk

Öğrenme ve Yenilik Konularındaki Beceriler

*Yaratıcılık ve Yenilik

*Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

*İletişim ve İşbirliği

Temel Ders Alanları ve 21. Yüzyılın Temaları

*Küresel Farkındalık

*Finans, Ekonomi, İşletme ve Girişim 

Konularında Okur-Yazarlık

*Yurttaşlık Konusunda Okur-Yazarlık

*Sağlık Konusunda Okur-Yazarlık

*Çevre Konusunda Okur-Yazarlık
(Fadel, 2008)



Okuryazarlık

Okumak + Yazmak =? Okuryazarlık 



Okuryazarlık Türleri 

■ Ağ okuryazarlığı, 

■ Ahlak okuryazarlığı, 

■ Amerikan okuryazarlığı, 

■ Anayasa okuryazarlığı, 

■ Bilgi okuryazarlığı,

■ Bilgisayar okuryazarlığı, 

■ Bilimsel okuryazarlık, 

■ Coğrafya okuryazarlığı, 

■ Çevre okuryazarlığı, 

■ Çoklu kültür okuryazarlığı, 

■ Dans okuryazarlığı, 

■ Dijital/sayısal okuryazarlık, 

■ Dünya okuryazarlığı, 

■ e-okuryazarlığı, 

■ Ekonomi okuryazarlığı, 

■ Eleştirel okuryazarlık, 

■ Enformasyon teknolojisi 
okuryazarlığı, 

■ Eskiçağ okuryazarlığı, 

■ Gazete okuryazarlığı, 

■ Görsel okuryazarlık, 

■ Grafik okuryazarlığı, 

■ İnternet okuryazarlığı, 

■ Kültür okuryazarlığı, 

(Aytaş ve Kaplan, 

2017)

(Güneş,1997)

■ Kütüphane okuryazarlığı, 

■ Matematik okuryazarlığı, 

■ Medya okuryazarlığı, 

■ Meslek okuryazarlığı, 

■ Politika okuryazarlığı, 

■ Sinema okuryazarlığı, 

■ Tarım okuryazarlığı, 

■ Tarih okuryazarlığı, 

■ Teknoloji okuryazarlığı, 

■ Televizyon okuryazarlığı, 

■ .

■ .



Yeni Okuryazarlıklar / e-
okuryazarlıklar■ Yeni okuryazarlıklar; hem interneti hem de sürekli gelişen 

teknolojik araçları ve dijital olarak biçimlendirilmiş metinleri 
kullanmak için gerekli olan okuryazarlık bilgisini, becerilerini ve 
stratejilerini kapsamaktadır. 

■ Yeni okuryazarlıklar; sadece okuma, yazma ve düşünme 
eylemlerini değil; iletişim kurma, bilgiyi inşa etme ve bilgiyi 
paylaşma gibi sosyal yönü olan eylemleri de içermektedir. 

(Altun, 2003)

e- yazar

(Önal, 2010)

e-okur

e-metin

(içerik)

Dijital Fotoğraf Makinası

Tarayıcı

Ses / Görüntü İşleme 

Yazılımları

Okur

Metin 

Yazar



Teknoloji ve Yaşam

(Canbaz, 2010)

(ITEA, 2007)

■ İnsanoğlunun ateşten yaralanmaya ya 
da toprağı işlemeye başladığı ilk 
günden itibaren inanılmaz bir şekilde 
gelişerek günümüzde iletişim alanında 
telefon, televizyon, radyo ve internet, 
ulaşım alanında uçak, tren ve 
otomobil gibi ürünleri ile insanların 
günlük yaşamlarının vazgeçilmez birer 
parçası haline gelmiştir. 

■ Ev yaşantısı, iş yaşantısı, eğitim, 
beslenme, iletişim, ulaşım, sağlık, 
eğlence ve daha birçok alanda makine 
ve sistemlere bağımlı hale getirmiştir.



Teknoloji Okuryazarlığı

Teknolojinin; 

■ ne olduğunu, 

■ nasıl ortaya çıkarıldığını, 

■ toplumu nasıl şekillendirdiğini ve 

■ toplum tarafından nasıl şekillendirildiğini bilen insandır. 

(ITEA, 2007)



Teknoloji Okuryazarlığı – Dijital 
Bölünme

■ Teknoloji okuryazarlığında amaç, bireye teknolojinin daha geniş
toplumsal sistemle olan ilişkisini göstermek ve teknolojik 
sistemlerin kendilerini şekillendiren politik, kültürel ve 
ekonomik sistemlerden ayrı düşünülemeyeceği bilincini 
vermektir.

■ Teknoloji okuryazarlığı dijital bölünmeyi / uçurumu (digital
divide) azaltır.

– Toplumda dezavantajlı grupların teknolojiye erişimindeki sayısal 
farkın azaltılması ve teknoloji yoksulluğunun önlenmesi 
teknoloji okuryazarlığı ile mümkündür. 

– Dijital bölünme sosyal anlamda birçok olumsuz sonucu da 
beraberinde getirdiği için bu eşitsizliğin üzerinde önemle 
durulması gerekmektedir.

(Odabaşı, 2000, s.2).



Teknoloji Okuryazarlığı-Farklı 
Açılardan Getirileri

■ Kimler?

(ITEA, 2007)

Teknoloji 
Okuryazarlığı

Öğrenci

Öğretmen

ÇalışanEv Kadını

İdareci



Teknoloji Okuryazarlığı-Farklı 
Açılardan Getirileri

■ Bireysel Düzeyde Etkisi?

(ITEA, 2007)



Teknoloji Okuryazarlığı-Farklı 
Açılardan Getirileri

■ Toplumsal Düzeyde Etkisi:

– vatandaşlara daha iyi kararlar vermede yardımcı olacaktır,

– teknolojik açıdan okuryazar olan bir vatandaşa sahip olmak 
toplumsal gelişim için de önemlidir.

(ITEA, 2007)



Bilgisayar Okuryazarlığı



İnternet Okuryazarlığı

■ İnternet nedir? 

■ Ne için kullanılır? 

■ Neler yapılır?

■ İnterneti ve internet teknolojilerini etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmek 
internet okuryazarlığını gerekli kılmaktadır. 



Dijital Okuryazarlık

■ Dijital Yeterlilikler:

– “Bilgi Toplumu Teknolojilerinin (IST) iş, boş zaman etkinliği ve iletişim için 
eleştirel ve bilinçli kullanımını kapsayıcı anahtar becerilerdir. Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri (ICT) alanındaki temel becerilerle desteklenir: bilgi bulmak, 
bilgiyi anlamak, değerlendirmek, depolamak, üretmek, sunmak ve bunları 
değiştirmek için bilgisayar kullanımı ve internet üzerinden iletişim araçlarını 
ve ağları kullanma becerisi” 

■ Dijital Teknolojileri kullanma becerisi.

– Web sitelerine erişim-bilgi elde etme

– Sosyal medya- iletişim, bilginin paylaşımı

– Cep telefonları-alarmlar, toplantıları kaydetme, takvim uygulamalar, not 
alma

– Bulut teknolojisi - bilginin saklanması (google drive, onedrive)

– e-devlet uygulamaları

– MHRS - Hastaneler için hekimlerden randevu alma…..vd..

(Yurdaşev, 2013)

(EPALE, 2017)

(Canbaz, 2010)

(Damodaran, 2010 akt: Damodaran ve Burrows, 2017) 



Dijital Okuryazarlık ve Önemi
■ Başlangıçta, 20. yüzyılın ikinci yarısında, dijital becerilerin odak noktası 

bilgisayar okur yazarlığıydı (Masaüstü ve dizüstü bilgisayarları kullanmak için 
gereken bilgi ve beceriler) ve ağa bağlı bilgisayarlar yoktu.

■ Şimdi 21. yüzyılda işler hızla ilerledi. Dijital beceriler yeniden tanımlandı;

– Dijital teknolojiyi kullanarak bilgileri bulma, organize etme, anlama, 
değerlendirme ve analiz etme becerisi.

– Mevcut teknoloji (masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, akıllı 
telefonlar, tabletler) hakkında bilgi sahibi olma ve nasıl kullanılacağına dair 
bir anlayışı içermektedir.

■ Bilgisayar okuryazarlığından farklıdır çünkü bilgisayarların nasıl kullanıldığına 
odaklanmaktan ziyade, dijital teknolojilerin sosyolojik, siyasi, kültürel, 
ekonomik ve davranışsal yönlerine odaklanmaktadır.

(Neville, 2006)



Dijital Okuryazarlık ve Önemi

Dijital 
Okuryazarlık

İşlevsel 
Beceriler

Yaratıcılık

Eleştirel 
Düşünme ve 

Değerlendirme

Kültürel ve 
Toplumsal 

Anlayış

İşbirliği

Bilgiyi 
Bulabilme ve 
Seçebilme

Etkili İletişim

e-güvenlik

(Neville, 2006)

Dijital çağda bireye ait 

olması beklenen beceri ve 

yetenekleri gösterir.



Genç ve Yetişkinlerin Hayatında 
Dijital Okuryazarlığın Rolü

■ Dijital okuryazarlığa ait türler;

– Digital Native (Dijital Yerli): 
teknolojinin içinde büyüyen kesim, 
Günümüz öğrencileri, anadil + 
teknoloji dili; varsayılan olarak 
dijital okuryazarlar.

– Digital Immigrant (Dijital Göçmen): 
Teknolojiyi daha sonradan 
öğrendiler, öğretmenler, teknoloji 
dili onlar için öğrenilmesi gereken 
yabancı bir dil. 

(Prensky, 2001) 



Yetişkinler ve Dijital Okuryazarlık

■ Yetişkinler için cep telefonu, internet kullanım zorunluluğu bir sorun haline gelebilir,

■ Uyum çocuk ve gençler açısından avantajken yetişkinler bu hıza ayak uydurma da sorun 
yaşayabilir,

■ Yetişkinler bu durumla tek başına mücadele edemeyebilir; “teknoloji fobisi” geliştirebilirler 
ve bu durumda desteklenmeleri gerekebilir,

■ Yetişkinler için sonradan dijital becerileri öğrenmek zor, emek ve sabır isteyen bir süreç 
olabilir

■ -

■ Eğitim programları yetişkinlerin özelliklerine ve hazırbulunuşluk düzeylerine göre 
düzenlenmeli ve kaygısız bir ortamda gerçekleştirilmelidir. 

(Canbaz, 2010)

(Yurdaşev, 2013)



Dijital Okuryazarlık=Bilişsel Beceriler (Öğretmek) + Teknolojik 
beceriler (Yetiştirmek)

Öğretmek

■ Teknoloji hakkında bilgi verin.

■ Bilginin bağlamını açıklayın.

■ İhtiyaç duydukları bilgiye sahip 
olan kaynağı öğretin.

■ Dijital okuryazarlığın evrensel  
kavramlarını öğretin.

Yetiştirmek

■ Teknoloji kullanımını öğretin.

■ Bilgiye erişimdeki süreci anlatın.

■ Bilgiye erişimi adımlarını 
uygulayarak gösterin.

■ “Burayı tıkla, şurayı tıkla ve 
şimdi burayı”

(Hot Topic Digital Literacy Basics 

Webinar Session 1, 2017)Digi4Adults

A Digital Competence Course for Adults

digi4adults_newsletter_2.pdf
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/digital-competence-course-adults


Dijital Becerilerin Sınıflandırılması

1. Temel Dijital Okuryazarlık Becerisi (Bireyleri güçlendirir),

– Her vatandaşın 'dijital okuryazar' olması için ihtiyaç duyduğu temel beceriler. Temel 
bilgisayar ve internet kullanımı gibi.

2. Genel İşgücünün Genel Dijital Becerileri (Dijital ekonomi için iyileştirme),

– 1. ile birlikte bir işyeri ortamında gerekli becerileri ve genellikle BİT uzmanları 
tarafından geliştirilen uygulamaların kullanımıyla bağlantılı olan becerileri kapsar.

3. BİT Profesyonel Meslekler için Dijital Beceriler (Dijital olarak yenilikçi ve yaratıcı 
bireyler, kuruluşlar ve işletmeler),

– 1. ile 2. deki becerilerin yanı sıra çeşitli BT sektöründe çalışmak için gereken 
becerileri içerir. Yeni dijital teknolojilerin geliştirilmesine bağlı yeni ürün ve hizmet 
oluşturma becerilerini kapsar. 

(Bacon ve McKinnon, 2016)



Dijital Yeterlilikleri Kazanmada 
Karşılaşılan Engeller:
■ Kişisel ve sosyal engeller;

– Dijital teknoloji korkusu (hata yapma, dolandırıcılık, gayrı meşru web siteleri, ani açılan pop-
uplar gibi)

– BİT kullanımına yönelik olumsuz algılar ve tutumlar (gençlere yönelik olduğu, ilgisizlik gibi)

– Yaşanılan sosyal çevredeki dijital becerilere erişim oranı (Aile, arkadaş ve çevre etkisi)

■ Erişim engelleri – ekonomik engeller 

– Dijital teknolojilere ve internete düşük erişim

– BİT desteği için kamu binalarına yetersiz erişim

– Kablosuz, teknolojik cihazlara ve eğitime erişim maliyeti

– Dijital okuryazarlığı destekleyici kurslara katılamama

■ BİT öğrenme engelleri

– Çevrimiçi yardım /otomatik menülerin kullanım zorluğu

– Güncellenmemiş yardım dokümanları, anlaşılır dilin olmaması

– BİT öğrenme desteği
(Damodaran ve Burrows, 2017) 



(Damodaran ve Burrows, 2017) 

Bazı konularda 
karşılaşılan ufak 

problemler bilgisayar ve 
iletişim teknolojileri ile 
olan bağı koparabilir, 

sonlandırabilir!

«SORUN GİDERME TOPLULUKLARI»



Dezavantajlı Gruplar

■ Düşük gelirli veya işsiz olanlar,

■ Engelli bireyler,

■ Kırsal nüfusta olanlar,

■ Evsiz insanlar, 

■ kamu fonlarına başvurma imkânı bulunmayan kişiler, 

■ İstihdam edilmeyen, eğitim veya öğretim görmeyen gençler,

■ Daha yaşlı insanlar.

Damodaran ve Burrows (2017) 

Toplumun bir çok kesiminde teknolojik cihazlara erişim büyük oranda artarken 

önemli bir oran Bilgi ve İletişim Teknolojilerine konusundaki yeni gelişme ve yeni 

değişimlerin getirdiği değişim hızına ayak uydurmak için mücadele etmektedir.



Dijital Ergonomi

■ Görme Kaybı

– Büyük simgeler, yazı boyutlarının ayarlanması, parlaklık ve 
netlik ayarlamalarının yapılması gerekir.

■ Kas Hareketleri

– Mouse kullanımı (sürükle bırak), dokunmatik monitör kullanım 
zorluğu, işlem görev süre kısıtının kaldırılması, klavye kullanım 
zorluğunda konuşmayı metne çeviren yazılımlar.

■ İşitme Kaybı

– Seslerin algılanamaması nedeniyle ses ve video kullanımının 
azaltılması.

Damodaran ve Burrows (2017) 



Dijital Beceri Kazandırmaya Yönelik 
Motive Edici Unsurlar

■ İçsel Motivasyon: İç arzu ve ödülleri içerir. ‘Öğrenmek için Öğrenme’  olarak 
tanımlanabilir. 

– Sosyal Medyada arkadaşlara erişim,

– Yurtdışındaki akrabalarla iletişim,

– Kültürel etkinliklere katılım,

– Birer veli olarak çocuklarına ödev araştırma gibi konularda destek olma…vb..

■ Dışsal Motivasyon: Dışsal ödüllere odaklanır.

– İş bulmak, terfi etmek, yeni beceriler kazanarak işini sürdürmek,

– Maddi kazanç sağlamak.

(Neville, 2006)



Türkiye’de Bilgisayar ve İnternet 
Kullanım Oranları (16-74 yaş 
gurubu)

(TUİK, 2017)

2016 2017

Bilgisayar Kullanımı 54,9 56,6

İnternet Kullanımı 61,2 66,8

2017 Kadın Erkek

Bilgisayar Kullanımı 47,7 65,7

İnternet Kullanımı 58,7 75,1



Türkiye’de Hanelerdeki İnternet 
Erişimi

■ Her 10 hanenin 8’i İnternet erişim imkânına sahip

– Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına 
göre 2017 yılı Nisan ayında hanelerin %80,7’si evden İnternete 
erişim imkânına sahip oldu. Bu oran 2016 yılının aynı ayında 
%76,3 idi.

(TUİK, 2017)



İnternet Kişisel Kullanım Amacı
(TUİK, 2017)

AMAÇLAR TOPLAM ERKEK KADIN

E-Posta gönderme / alma 46,8 53,1 38,8

İnternet üzerinden telefonla görüşme/ video görüşmesi (webcam ile) 61,5 60,0 63,2

Sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik paylaşma 83,7 86,9 79,5

Kendi oluşturduğunuz metin, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb. içerikleri herhangi bir web sitesine 
paylaşmak üzere yükleme

61,0 63,8 57,3

Online haber, gazete ya da dergi okuma 68,2 73,5 61,4

Sağlıkla ilgili bilgi arama (yaralanma, hastalık, beslenme, vb.) 69,6 65,2 75,1

Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama 65,9 69,4 61,5

Web siteleri aracılığıyla (Blog, facebook, twitter vb.) toplumsal veya siyasal konular ile ilgili görüşleri 
paylaşma

17,5 20,0 14,4

Toplumsal veya siyasal bir konuda online bir oylamaya katılma 7,3 8,6 5,7

İş arama ya da iş başvurusu yapma 9,6 9,9 9,1

Profesyonel bir gruba katılma (Linkedln, Xing vb. siteler)  3,3 3,9 2,6

Seyahat veya seyahat ile ilgili konaklama için online hizmetleri kullanma 14,8 17,5 11,3

Mal veya hizmet satışı 17,8 21,0 13,6

İnternet bankacılığı 35,4 45,0 23,3



Eğitim Durumuna Göre Bilgiye 
Erişim Kaynakları (18 ve üstü için)

(TUİK, 2017)

Eğitim Durumu Internet

Aile üyesi, 

komşu,

okul/iş arkadaşı

İşveren
Kariyer 

rehberliği

sağlayıcısı

Bir eğitim veya

öğretim 

kurumu

Kitle iletişim

araçları (TV,

radyo, gazete,

dergi, afiş)

Kitaplar Diğer

Bir okul bitirmedi 13,3 35,6 1,3 - 37,4 - - 3,8

İlkokul 20,2 38,5 3,6 4,9 28,5 3,5 0,9 4,4

İlköğretim ve ortaokul 41,2 30,3 5,0 2,3 28,4 3,3 3,4 2,1

Genel lise 56,4 27,2 4,4 4,5 27,6 5,1 6,7 1,4

Mesleki veya teknik lise 56,8 27,4 2,9 4,7 26,3 7,3 4,9 2,3

Yükseköğretim 71,0 20,9 4,4 2,7 22,1 7,7 8,0 2,4



Dünya Üzerinde İnternet

http://www.internetlivestats.com

http://www.internetlivestats.com/


İnternetin Kullanım Alanları

■ Bilgi Alışverişi ve Bilgiye Erişim 

– Bilimsel Bilgi (Tez, Makale, Rapor, e-kitap vb.)

– Bilimsel Olmayan Bilgi (Forumlar, Gazeteler, Sözlükler vb.)

■ Haberleşme (Görüşme, Toplantı)

■ Alışveriş 

■ Eğlence 

– Sosyal Medya, Oyunlar, Video Kanalları

■ Sağlık 

■ Kamu Sektörü  

…ve Eğitim

(Şahan, 2007)



Eğitimde İnternet Uygulamaları

■ Teknolojinin kaçınılmaz bir değişim yarattığı kurumlardan birisi 
EĞİTİM’ dir. 

■ Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile artık öğrenme olgusu okul 
duvarlarının dışına çıkmış ve bilgiye her yerden ulaşmak mümkün 
hale gelmiştir. 

■ Bilgiye erişim herkes için mümkün iken bu noktada kimsenin bu 
durumdan uzak kalması beklenemez.



Okulların Teknolojik Yeterlilik Boyutu

■ Donanım

■ Yeterlilik

■ İçerik

(Aytaç, 2006:8) 

Okullar bilgisayar ve interneti öğretimin bir parçası olarak 

kullanmaktadırlar. Bu anlamda modern okulların oluşturulması için;



Değişen Öğrenme Ortamları (e-
öğrenme)

■ Web Teknolojileri

– Web 2.0 

– Web 3.0

■ Uzaktan Eğitim

■ Mobil Öğrenme

■ MOOCs

■ Açık Eğitsel Kaynaklar

■ Podcast

■ Wikiler

■ Bloglar

■ Webquest

■ Sosyal Ağlar 



Web 1.0 – Web 2.0 – Web 3.0



Uzaktan Eğitim

■ Dünyada ilk açık ve uzaktan öğrenme uygulamaları 19. yüzyılda
posta hizmetlerinin gelişmesiyle birlikte mektupla eğitim olarak 
başlamış, 1990’lı yıllarda internet teknolojisinin gelişmesi ile 
çevrimic ̧i ortamlara taşınmıştır. 

■ Uzaktan Eğitim; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir 
şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme 
zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri 
vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak 
derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar 
izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim 
ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, 
yenilikçi bir eğitim sistemidir. (CBU, 2017)

(Moore ve Kearsley, 2012)



Uzaktan Eğitimin Avantajları 
Nelerdir?■ Öğrenci merkezlidir.

■ Fırsat eşitliği sunar.

■ Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.

■ Geniş öğrenci kitlesine eğitim hizmeti sunabilen bir eğitim 
sistemidir.

■ Zaman ve mekandan bağımsızdır. Coğrafi ve bölgesel engelleri 
ortadan kaldırır.

■ Gelişmiş araçlarla ders işleme imkanı sağlar.

■ Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için vazgeçilmezdir.

■ Eğitim ve Öğretim ortamına 7/24 erişim olanağı sağlar.

(CBU, 2017)



Uzaktan Eğitimin Avantajları 
Nelerdir?■ İşte çalışmak zorunda olan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini 

sağlar.

■ Evlilik, askerlik, çocuk sahibi olma gibi nedenler sebebi ile eğitimine 
ara veren kişilere kaldığı yerden devam etme şansı verir.

■ Her bir öğrencinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan 
sağlar.

■ Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.

■ Yüz yüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi 
ek harcamaları ortadan kaldırır.

■ Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci 
yaşatır.

■ Mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin internet erişimi olan 
her hangi bir yerden istedikleri kalitede eğitim almalarına olanak 
sağlar.

(CBU, 2017)
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Mobile Öğrenme

■ Hareket halindeyken öğrenme

■ İletişim, İşbirliği

■ Dijital içerik 

■ Öğrencilere ulaşmanın kolay yolu

(Naismith, Sharples, Vavoula ve Lonsdale, 2004)

(West, 2013)

(Giles, 2017)



Öneriler
■ Hizmetiçi Eğitim Daireleri aracılığı ile bilgisayar okuryazarlığı, İnternet kullanımı ve 

güncel eğitim araçlarından yararlanma konularında eğitimler verilmesi;

■ Personelin okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesi;

■ Bilgisayar okuryazarlığının toplumun her kesimine kazandırılması;

■ Bilgi teknolojilerine dayalı eğitim sistemlerinin yenilenmesi ve yaygınlaştırılması;

■ Okullarda öğretmenler ve öğrencilerin İnternet yardımıyla çoklu ortam kaynaklarına 
uygun düzeyde erişimi;

■ Öğretmenlerin yeni teknolojileri kullanma becerilerini artırmaları;

■ Bilgi teknolojisi sınıflarının yaygınlaştırılması;

■ Web üzerinden alınan bilgiyi kullanırken, nelere dikkat edilmesi gerektiği 
açıklanmalıdır;

■ Bilgi kaynaklarına erişim yolları tanımlanmalıdır.
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Dinlediğiniz için teşekkür ederim…


