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	 Sevgili	EPALE	Türkiye	Kullanıcıları,
   Bildiğiniz üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 pandemi olarak ilan edildi ve zorlu bir 
sürece girdik.

   Günümüz teknolojisi toplumları dijitalleştiriyor. Dijitalleşen dünyada yetişkinler iş gücü piyasasında 
başarılı olmak için, sağlam dijital becerilere, işe özgü yeteneklere ve değişimle başa çıkma ve sürekli 
öğrenmeye  katılma  motivasyonuna  ihtiyaç  vardır.  Yetişkinler  içinn hayat boyu öğrenme  faaliyetleri 
birçok online platformda yer alsa bile dijital becerilere sahip olmayan yetişkin eğitimciler ve öğrenciler 
için  bu fırsatlardan yararlanmak imkansız oluyor.

  Ayrıca, Covid-19 salgını ile karşı karşıya olduğumuz gibi, acil durumlarda temel hizmetlere erişim için 
dijital beceriler oldukça önemlidir. 
  Peki, önümüzdeki dönemlerde hangi dijital beceriler gerekli olacak? Eğitimciler, dijitalleşen dünyada 
öğrencilerin bilgi ve becerilerine hangi methodlarla katkı sağlayabilecek?İşte tüm bu soruların
 cevabına tematik gündem kapsamında EPALE platformundan ulaşabilirsiniz.



3MART e-BULTENİ

  EPALE Nisan- Haziran tematik gündemi “Öğrenme Fırsatlarına Erişmenin Bir Yolu Olarak Dijital 
Beceriler” konusudur. Online eğitim süreçleri, dijital beceriler ve COVID-19’ a dair gündemi
kaçırmamak için EPALE’yi takip etmeye devam edin. 

  21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşecek olan “Öğrenme Fırsatlarına Erişmenin Bir Yolu Olarak 
Dijital Beceriler” online tartışmasına katılın. 

Kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.

Mart ayında gerçekleştirilmesi 

planlanan EPALE Türkiye Ege Bölge 

Çalıştayı COVID- 19 önlemleri kapsamında

 iptal edilmiştir. 

En kısa sürede sağlıklı günlerde

 görüşme dileklerimizle

EPALE TÜRKİYE BLOG YARIŞMASI 
BAŞLADI! 

EPALE platformunda 05 Mart- 01 Ekim 2020 
blog yazısı en fazla beğeni  alan bir kullanıcımızı 
uluslararası konferansımıza davet ediyoruz!
Detaylı bilgi için;
epale_tr @meb.gov.tr adresine mail atabilirsiniz.
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Platformda yer alan, dikkatinizi çekebilecek COVIC-19 paylaşımlarından bazıları:

• Nature and Environmental Awareness After Corona Virus
• Teaching and learning remotely during a global pandemic
• Education in the Time of …COVID-19

2020 yılı Mart ayı itibariyle EPALE Türkiye kullanıcıları;

 adet paylaşım yaptılar. Paylaşımlarınızın devamını bekliyor, teşekkür ediyoruz.

18 Mart’ta EPALE tematik koordinatörlerinin moderatörlüğünde gerçekleşen 
“Yetişkin eğitimi çevre bilincine nasıl katkı sağlar?” konulu online tartışma 

başarıyla tamamlandı. Tartışmaya buradan ulaşabilirsiniz.

HABER ETKİNLİK BLOG KAYNAK

52 26 31 22
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