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EPALE TÜRKİYE HAZİRAN  e- BÜLTENİ

“21. Yüzyılın cahilleri, okuma-yazma bilmeyenler değil;
okumayanlar, öğrendikleri yanlış bilgileri değiştiremeyenler
ve yeniden öğrenemeyenlerdir.”
                                                                             Alvin Tofler

Yaşam boyu öğrenme, öğrenmenin çocukluk veya sınıfla sınırlı olmadığını, ancak yaşam 
boyunca ve çeşitli durumlarda gerçekleştiğini kabul eder. Sürekli bilimsel ve teknolojik 
yenilik ve değişimlerin, öğrenme ihtiyacına derin etkileri olmaktadır. Öğrenme artık, okulda
elde edilen bilgi ve edinilen bilgiyi işyerinde kullanma ile sınırlı değildir. Bu nedenle yaşam boyu 
öğrenmeye ihtiyaç duyulmaktadır.

EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) yetişkin eğitimi alanında çalışan 
uzmanların yaşam boyu öğrenme faaliyetlerine katkı sağlama amacıyla 38 üye ülkenin katılımıyla 
oluşturulmuş çok dilli online bir platformdur.

EPALE Projesi ile Türkiye’de EPALE platformunu yaygınlaştırmak, platforma yetişkin 
öğrenimi odaklı içerik sağlamada destek olmak, EPALE merkez sayfasının çok dilliliğine katkı 
sağlamak, Merkez Destek Hizmetlerinin (CSS) çalışmalarına katkıda bulunmak ve diğer Ulusal 
Destek Hizmetleriyle (NSS) ilgili bilgi ve iyi örnek paylaşımında bulunmak hedeflenmektedir.

EPALE Platformunda kullanıcılar Haziran ayı boyunca tematik gündem olan
 “Öğrenme fırsatlarına erişmenin bir yolu olarak dijital beceriler” konusunda paylaşım yapmaya 
devam ettiler. Paylaşımları inceleyebilir sizler de katkı sağlayabilirsiniz.

EPALE Topluluğu Hikayeleri çağrısı devam etmektedir. Tüm Avrupa’daki kullanıcılar, pandemi 
dönemindeki tecrübelerini paylaşmaya devam ediyorlar. 

Sizler de tecrübelerinizi EPALE’de  paylaşabilirsiniz.

Temmuz- Ağustos ayı tematik gündemi “Temel Becerilerin Öğrenimi”  olmuştur.
Konuyla ilgili detayları bültenimizde bulabilirsiniz.

EPALE’yi takip etmeye ve paylaşım yapmaya devam ediniz.
Yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

                                                                                                 

BAŞLARKEN

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-focus-digital-skills-way-accessing-learning-opportunities?fbclid=IwAR3Ym-lckC4alPvSts79VhE6Gnp6MXH_BCz1VdSVAnLbg7XZ52jVBycswm8
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EPALE’DEN HABERLER 

Avrupa’nın en büyük Yetişkin Öğrenimi Topluluğu 
EPALE 70.000 üye sayısına ulaştı!

Teşekkür ederiz.

Covid-19 dönemiyle beraber temel 
becerilerin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
Sadece eğitim politikası olarak değil, istihdam, 
sağlık, sosyal ve çevresel politikalar için de önemli bir 
yere sahip olan temel beceriler, Temmuz- Ağustos
aylarında EPALE tematik gündemi  
olmuştur.

“Temel Becerilerin Öğrenimi”
Tematik gündem sayfası için tıklayınız.

Yetişkin eğitimi sektörünü beş-on yıl sonra nerede 
görüyorsunuz?
Sizce bu alanda neler olabilir, neler olmalı?
Yetişkin eğitimi sektörünü gelecekte ne gibi 
zorluklar veya fırsatlar bekliyor?
08 Temmuz 2020’de Gina Ebner ( EAEA Genel 
Sekreteri)’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek 
olan online tartışmaya davetlisiniz.

Buraya tıklayarak  tartışma sayfasına 
ulaşabilirsiniz.

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-focus-basic-skills-learning-provision
https://epale.ec.europa.eu/en/discussions/epale-discussion-future-adult-learning
https://epale.ec.europa.eu/en/discussions/epale-discussion-future-adult-learning
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EPALE TOPLULUĞU HİKAYELERİ
 Bildiğiniz gibi EPALE Platformu, COVID-19 
sürecinde yetişkin eğitimi sektöründeki eğitimci ve 
kurumların bu zor dönemde yanında olmak adına, 
EPALE Topluluğu Hikayeleri  çağrısını  yayınladı.

Tıpkı Alina Puce gibi, sizler de pandemi 
döneminde eğitim sürecinizi nasıl geçirdiğinize 
dair deneyimlerinizi ve görüşlerinizi tüm Avrupa ile 
paylaşabilirsiniz.

 Birçok yetişkin eğitimcisi/eğitmeni ve yetişkin 
öğrenme kuruluşları ortaya çıkan bu yeni 
gerçekliğe başarılı bir şekilde uyum sağlamıştır, 
ancak hala önemli ölçüde zorlukla karşı karşıya olan 
eğitimciler, yetişkin öğrenme topluluğundaki 
eğitimcilerin tecrübelerinden, uzmanlıklarından
faydalanabilirler.

 EPALE’nin bu yeni halde şu an hiç olmadığı 
kadar büyük bir rolü vardır. Bu özel dijital platform 
üzerinden tüm Avrupa yetişkin eğitimi 
topluluğuyla iletişim kurmaya ve onları 
desteklemeye yardımcı olabilir; EPALE topluluğun bu 
krizi atlatabilmek adına birbirine yardımcı olacak her 
türlü fikir, araç, kaynak, eğitim paylaşabilecekleri  bir 
alandır.

 Bu çağrının amacı;
hikayeleri, tecrübeleri, çözümleri bir araya 
getirerek, sosyal medyada ve platformda tüm 
topluluğun bunlardan faydalanabilmesi için görünür 
kılmaktır. 

 Hikayelerin koronavirüs acil durumunda 
geliştirilen tecrübeler hakkında olması zorunlu
değildir, ancak e-öğrenme fırsatları, online öğretim 
ve yetişkin eğitimi hakkında yeniden düşünülmesini 
arttıracak  çözümler ve stratejiler konusunda 
ilham verici nitelikte olmalıdır.

Ülkemizi temsilen sizler de katılmak ister misiniz?

 Platformda yayınlanan formu doldurarak 
deneyimlerinizi paylaşın ve konu olarak
 “TOPLULUK HİKAYELERİ: Adınız Ve Soyadınız” 
şeklinde yazarak helpdesk@epale-support.eu 
adresine gönderiniz. 

Metninizi ingilizce  yazabilirsiniz.

   Zor zamanlar geçirenlere örnek bir yüz göstermek 
istiyoruz bu nedenle, size veya yetişkin öğrenme 
kuruluşunuza ait ya da hikayenizle 
ilişkilendirdiğiniz bir resmi de mesajınıza ekle-
yin. Hikâyenizi platformun belirlenen bölümünde
hikayenizin resmi ile beraber yayınlayacağız. 
Deneyiminizi insanlara duyurmak için tüm 
sosyal medya ve tanıtım kanallarını harekete 
geçireceğimizden emin olabilirsiniz.

Formu doldurarak hikayenizi göndermek için 
buraya tıklayınız.

Yayınlanan tüm hikayeleri okumak için buraya 
tıklayınız.

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/alina-puce-community-story-latvia
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/community-stories-initiative
https://epale.ec.europa.eu/en/themes/community-stories
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EPALE TÜRKİYE HAZİRAN AYI İÇERİKLERİ
EPALE Türkiye kullanıcıları, Haziran ayı boyunca platforma içerik yüklemeye devam ettiler. 

Buna göre bu ay alanlara göre toplam içerik girişi;

HABER
19

BLOG
9

ETKİNLİK
18

KAYNAK
29

TOPLAM: 75

Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. 

HATIRLATMA
Epale Blog Yarışması devam ediyor!

Platformda 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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Epale’ye içerik girerken bazı hususlara dikkat 
edilmesi gerekiyor. Ülkelerin Ulusal Destek
Servislerinin (NSS) kontrolünden geçen yayınlar bu 
kriterlere uyulmadığı takdirde yayına alınmıyor.
Kriter listesine buradan ulaşabilirsiniz.

HAZİRAN AYI DİKKAT ÇEKEN 
KULLANICI İÇERİĞİ

EPALE Türkiye olarak bundan böyle her ay dikkat 
çeken içeriğe sahip bir kullanıcımızın içeriğini 
bültenimizde paylaşacağız.

Sizler de çalışmalarınızın daha geniş kitlelere 
ulaşmasını istiyorsanız, EPALE’ye içerik yüklemeye 
başlayın.

EPALE TR kullanıcı kılavuzuna 
buradan ulaşabilirsiniz.

HAZİRAN AYI İÇERİKLERİ
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LESSONS FROM A DOCUMENTARY: PELIN 
ESMER’S THE PLAY
BÜŞRA BOZDEMİR

Do you think adult education is something just 
about giving seminars to adults at work which they
 mostly attend by force? Because I doubt that. If we are 
looking for an authentic source, we may try 
something artistic called life. Because living has been 
the most practiced one among all of the forms of art. 
It is one of the richest sources for an adult or an adult 
educator  because  it is being full of experiences,
causes,effects, and most importantly the facts. That 
is what Pelin Esmer, a woman director who filmed 
“The Play” did.
Devamı için tıklayınız.

HOW TO IMPROVE YOUR WEBINAR: A 
DEEPER LOOK AT THE TECHNICAL SIDE OF 

PROFESSIONAL WEBINARS
YASİN ÖZARSLAN

During the lockdown caused by COVID-19, many 
of us have been facing many new challenges. One 
of which was related to translating and moving 
our off-line activities to an online environment.

Kaynak için tıklayınız.

Educators from different countries have been 
informed about the education applications in
 Turkey in the aftermath of the Coronavirus 
epidemic. Director General of Teacher Training 
and Development Adnan Boyacı told his European 
counterparts that 107 thousand teachers 
participated in online international certificate 
programmes since the beginning of epide-
mic while Director General of YEĞİTEK Anıl 
Yılmaz noted that 300 thousand users can 
simultaneously connect to the EBA platform.

TURKEY BRIEFS EUROPEANS ON DISTANCE 
EDUCATION

MEHMET AKİF OCAK

Devamı için tıklayınız.

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/epale-tr-content-checklist
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/kullanici_klavuzu_2019.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/kullanici_klavuzu_2019.pdf
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/lessons-documentary-pelin-esmers-play
https://epale.ec.europa.eu/en/content/how-improve-your-webinar-deeper-look-technical-side-professional-webinars
https://epale.ec.europa.eu/en/content/turkey-briefs-europeans-distance-education
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https://www.youtube.com/channel/UCHsTcD-c6fmnERCW0lF0ggw
https://www.facebook.com/pg/EpaleTR/
https://www.linkedin.com/in/epaletr/
https://twitter.com/epaletr

