
T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SOSYAL ORTAKLAR VE PROJELER DAİRESİ

MAYIS e - BÜLTENİ



1
EPALE TÜRKİYE MAYIS  e- BÜLTENİ

Toplumda meydana gelen ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler bilgi ve 
becerilerin sürekli yenilenme gereksinimini doğurmaktadır. Bu sebepledir ki “Yetişkin Eğitimi” 
oldukça önemlidir. Örgün eğitimi bitiren veya dışında kalan yetişkinlerin çağa uyum 
sağlayabilmeleri için bilgilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi yetişkin eğitimi ile mümkündür.

Özellikle Covid-19 süreci ile beraber dijital eğitim daha da önem
kazanmıştır.Bu süreçte bireylerin evlerinden istedikleri zaman  teknolojik araçları 
kullanarak araştırmasını yapması, eğitimini gerçekleştirmesi, süreç hakkında bilgi sahibi olması 
oldukça önemlidir. EPALE platformu da bireylerin kendini geliştirmesi ve yeniliklere hazır olması 
açısından önemli bir yere sahiptir.

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 Platformun’ da  Mayıs ayı boyunca kullanıcılar “Öğrenme Fırsatlarına Erişmenin Bir Yolu 
Olarak Dijital Beceriler” konulu tematik gündem ile alakalı paylaşım yapmaya devam ettiler. 
Tematik gündem sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Mayıs ayında ayrıca tematik gündem ile alakalı 27 Mayıs’ta herkesin katılımına açık 
olarak online bir tartışma gerçekleşti. Tartışma yorumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

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

EPALE’yi takip etmeye ve payalaşım yapmaya devam edin.Yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür 
ederiz.

                                                                                                 

                                                                                                        EPALE TÜRKİYE NSS EKİBİ

BAŞLARKEN

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-focus-digital-skills-way-accessing-learning-opportunities
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-focus-digital-skills-way-accessing-learning-opportunities
https://epale.ec.europa.eu/en/discussions/epale-discussion-digital-skills-way-accessing-learning-opportunities
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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 faydalabilmesi 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’DEN HABERLER 

 EPALE Resource Kit  #2 yayınlandı.
Kitte, özellikle yetişkin eğitimcilerin
mesleki gelişimlerine yönelik katkı sağlayacak, yeni 
beceriler elde etmelerini sağlayacak online kurslar, 
dijital platformlar  gibi  kaynaklara yer verilmiştir.

İşte o kaynaklardan bir örnek;

“Covid-19 pandemisinde evde çalışanlara 
yönelik, online kursların ve öğrenme 
kaynaklarının olduğu bir kaynak;

- Evde Yeteneklerini Geliştir-   “

EPALE Resource Kit #2’ye buradan ulaşabilirsiniz.

FREE WEBINARS

Etkili uzaktan öğrenme ve dijital erişilebilirlik 
konularında ücretsiz webinarlara katılmak 
ister misiniz?
Konuyla ilgili blog yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

#EPALE WEBINAR SERIES IN MALTA DURING 
COVID-19

EPALE Malta ekibi tarafından COVID-19 süresince 
yetişkinler için dijital beceriler, zaman yönetimi, 
mesleki gelişim gibi konularda uzmanlarca çeşitli 
gerçekleştirilmiş webinarların kaydedilmiş 
versiyonlarını izlemek için tıklayınız.

EPALE RESOURCE KIT  #2 
SKILLS DEVELOPMENT

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-resource-kit-2-skills-development
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/free-webinars-digital-accessibility-and-inclusion-create-effective-remote-learning
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-webinar-series-malta-during-covid-19-crisis
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EPALE TÜRKİYE MAYIS AYI İÇERİKLERİ
EPALE Türkiye kullanıcıları, Mayıs ayı boyunca platforma içerik yüklemeye devam ettiler. 

Buna göre bu ay alanlara göre toplam içerik girişi;

HABER
14

BLOG
6

ETKİNLİK
10

KAYNAK
11

TOPLAM: 41
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 
etmemiz gerekiyor. Ülkelerin Ulusal Destek
Servislerinin (NSS) kontrolünden geçen yayınlar 
bu kriterlere uyulmadığı takdirde yayına alınmıyor.
Kriter listesine buradan ulaşabilirsiniz.

MAYIS AYI DİKKAT ÇEKEN 
KULLANICI İÇERİĞİ

IMPROVING ADULTS
 INTERNET LITERACY SKILLS VIA CREATIVE

 DRAMA 
PELİN ALTINÖZ

There is an organization in Turkey called the 
Contemporary Drama Association that provides
drama training to people of all ages. 
The Contemporary Drama Association is an
organization that operates to ensure that
creative drama can gain prevalence, a 
teaching method for creative personality 
development in children and young people, as well as a 
discipline in itself, and to ensure that it is widely used 
as an educational method in the theatre, to conduct 
research on these issues or to support research
 essays, and to organize seminars and workshops for
 this. 
Devamı için tıklayınız.

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.

MAYIS AYI İÇERİKLERİ

REMOTE VOCATIONAL EDUCATION
ÜMİT KILIÇ

We are witnessing historical times these days. 
We are going through the days when hygiene and
cleanliness are more valuable than ever, and it 
is more important to stay away from each other
 through social distance. We do not know what will 
come in the coming days, but it is obvious that some 
things will not be the same. When we consider all 
these events, it is foreseen that the educational 
activities will be affected by these changes.

Devamı için tıklayınız.

 FOCUS ON: WHAT HAS THE COVİD-19 CRISIS 
TAUGHT US ABOUT ONLINE TEACHING? 

METİN ÖZKAN

As the coronavirus spreads, higher education 
institutions are facing a major challenge: how can 
they continue to offer instruction if face to face 
classes and lectures are closed? An increasing 
number are moving classes online as a 
short-term solution. Moreover, as  students  want  
to be actively   engaged in their own learning, 

universities are proposing new forms of teac-
hing and learning Distance education and MOOCs 
(Massive Open Online Courses) using pre-recor-
ded material have been a very popular solution to 
this challenge, but there is another specific type of 
 face-to-face and remote students

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/epale-tr-content-checklist
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/improving-adults-internet-literacy-skills-creative-drama-0
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/kullanici_klavuzu_2019.pdf
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/remote-vocational-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/epale_tr

