
T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

AR-GE VE PROJELER DAİRESİ

EKİM e - BÜLTENİ



1
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“Öğrenmek için çok yaşlı olan adam muhtemelen öğrenmek için her zaman çok yaşlıydı.”
      
                                         
                                                                                                                                      Henry S. Haskins 

Covid-19 salgınının hayatımızı her anlamda olumsuz yönde etkilediği bir dönemdeyiz.
Avrupa’da hayat boyu öğrenme alanındaki tüm yetişkin eğitimi uzmanlarının ve kurumlarının 
buluştuğu EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) platformu bu zorlu
süreçte   yetişkin eğitimine katkı sağlayıp alan uzmanlarını buluşturmaya ve işbirliği yapmaya   
devam ediyor.

EPALE Türkiye Ulusal Destek Servisi olarak  kullanıcılarımızın yanında ve destekçisiyiz.
Platformdaki aktivite, içerik ve  gelişmelerden kullanıcılarımızı sosyal medya ve whatsapp 
gruplarımızla bilgilendirmeye devam ediyoruz.

 Whatsapp grubumuza katılmak için bizlere mail atabilirsiniz.

EPALE Platformunu artık Türkçe! Platforma Türkçe dil seçeneği Ekim itibariyle  eklenmiştir.
İçerikler  bundan böyle Türkçe olarak yayınlanabilecektir. Sizler de içeriklerinizi rahatlıkla
paylaşabilir, ülke içerisinde de meslektaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz.

EPALE Ekim-Kasım-Aralık Tematik Gündemi “Yaşlanan Toplum için Sosyal İçerme ve Kuşaklararası 
Öğrenme” olmuştur. Gündemi takip edebilir ve konuyla alakalı paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

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

                                                                                                 

                                                                                                        EPALE TÜRKİYE NSS EKİBİ

BAŞLARKEN
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EPALE’DEN HABERLER 

EPALE TOPLULUK KONFERANSI
EPALE Topluluk Konferansı 6-7-8 Ekim’de başarıyla 
gerçekleştirildi. Katılmadıysanız üzülmeyin, kayıtları 
EPALE üzerinden izleyebilirsiniz.

Konferansı izlemek için tıklayınız.

EPALE artık Türkçe!
Platfromda Türkçe dil seçeneği yayına girdi.
İçeriklerinizi Türkçe yayınlayabilir, ülke içerisinde 
meslektaşlarınızla daha kolay iletişim kurabilirsiniz.
.

EPALE TEMATİK GÜNDEM
EPALE Ekim-Kasım-Aralık Tematik Gündemi
“Yaşlanan Toplum için Sosyal İçerme ve Kuşaklararası 
Öğrenme” olmuştur.

Tematik gündemi takip etmek, deneyimlerinizi 
paylaşmak için tematik gündem sayfamızı takip 
etmeyi unutmayın.

EPALE’de MOOC VE OERS
Covid-19 salgınından sonra online öğrenmenin 
daha fazla önem kazandığı bu günde, platfromda 
“Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler” (MOOC) ve “Açık Eğitim 
Kaynakları” (OER) alanları oluşturuldu.

Platform üzerindeki bu alanlar sayesinde 
kullanıcılar, yetişkin eğitimiyle alakalı online kaynak ve 
ders platformlarına kolaylık ulaşım
sağlayabileceklerdir.

Alanlara buradan ulaşabilirsiniz.

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-community-conference
https://epale.ec.europa.eu/en/newsletters/social-inclusion-ageing-population-and-intergenerational-learning
https://epale.ec.europa.eu/en/newsletters/social-inclusion-ageing-population-and-intergenerational-learning
https://epale.ec.europa.eu/en/newsletters/social-inclusion-ageing-population-and-intergenerational-learning
https://epale.ec.europa.eu/en/content/mooc
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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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Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. 

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

Teşekkür ederiz.

EPALE Türkiye Ekim ayı itibariyle  kayıtlı kullanıcı sayısı: 8207
2020 yılında kayıt olan EPALE Türkiye kullanıcı sayısı:  897

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.

EPALE platformu bültenine ulaşmak için 
tıklayınız.

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/epale-tr-content-checklist
https://epale.ec.europa.eu/en/newsletters/social-inclusion-ageing-population-and-intergenerational-learning
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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

