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Eğitim ve öğretim kurumları için dijital dönüşüm planları: 

Eylem 1: Başarılı dijital eğitim için kolaylaştırıcı faktörler hakkında  

                 → Üye Devletlerle Stratejik Diyalog 
Eylem 2: Yüksek kaliteli ve kapsayıcı ilköğretim ve ortaöğretim için  

                 → harmanlanmış öğrenme yaklaşımlarına ilişkin Konsey Tavsiyesi  

Eylem 3: Avrupa Dijital Eğitim İçerik Çerçevesi  
Eylem 4: Eğitim için bağlantı ve dijital ekipman  

Eylem 5: Eğitim ve öğretim kurumları için dijital dönüşüm planları  

Eylem 6: Eğitim ve öğretimde yapay zekâ ve veri kullanımı  
 

2-Dijital dönüşüm için dijital becerilerin ve yeterliklerin geliştirilmesi  
 

2. stratejik öncelik olan bu alanda erken yaşlardan itibaren  

- Temel dijital beceriler ve yeterliklerin 
- Dijital okuryazarlığı teşvik etmenin 

- Yeni teknolojilerin, bilgisayar eğitiminin önemi ve genç kadınların  

   →Dijital yaşamın bir parçası olması gerekliliği vurgulanmıştır.  
 

-Aşağıdaki eylem planlarını içermektedir:  
Eylem 7: Öğretmenler ve eğitimciler için dijital okuryazarlığı teşvik etmek ve 

Eğitim ve öğretim yoluyla dezenformasyonla mücadele etmek için ortak yönergeler  
 

Eylem 8: Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesi’ni  

                Yapay zekâ ve verilerle ilgili becerileri içerecek şekilde güncellemek  

Eylem 9: Avrupa Dijital Beceri Sertifikası  
Eylem 10: Eğitim ve öğretimde dijital becerilerin sağlanmasının  

                 iyileştirilmesine ilişkin Konsey tavsiyesi  

Eylem 11: Öğrencilerin dijital becerilerine ilişkin uluslararası veri toplanması ve  
                 Öğrencilerin dijital yeterliği için bir AB hedefinin tanıtılması  

Eylem 12: Dijital Fırsat Stajları  

Eylem 13: - Kadınların STEM'e katılımı  
 

2021-2027 yılları için öngörülen Dijital Eğitim Eylem Planı 
- Öğretme ve öğrenme için dijital teknolojinin daha iyi kullanılması 

- Dijital yeterlikler ve beceriler geliştirmek 

- Eğitimi iyileştirmek öncelikli alanlarına sahip olan  
   → İlk Dijital Eğitim Eylem Planı (2018- 2020) üzerine kurulmuştur.  
 

STEM: Bilim(Science), teknoloji(Technology), mühendislik(Engineering) ve 

matematik(Mathematics) olmak üzere dört disiplini bütünleştiren bir öğrenme, 

uygulama ve geliştirme yaklaşımıdır. 
 

Bu eylem planlarında dijital yeterlikler ve beceriler üzerinde durulmuştur. 
 → Her eylem planının ana kahramanı → Öğretmenlerdir. 

 → Bu nedenle yeterliklerini sürekli olarak geliştirmeleri gerekir.  
 

Yeterlikler Nereden Gelmektedir?  
 

Gelişmenin ve ilerlemenin nedenleri arasında: 

-Toplumların sahip oldukları ihtiyaçları gidermek için gerçekleştirdikleri 
   - Ekonomik, sosyal ve politik faaliyetler vardır. 
 

Bu ilerlemede teknoloji önemli bir rol oynamaktadır.  
-Bireylerin hayatta kalmaları ve yaşamlarını sürdürmeleri 

  → İhtiyaçlarını karşılama yetenekleri ile ilişkilidir.  

- Bu ihtiyaçların giderilmesi için yöntemler ve araçlar geliştirilmesini gerektirir. 
 

- İnsan ihtiyaçları sınırsızken bu ihtiyaçları giderecek kaynaklar sınırlıdır.    
  → Dolayısıyla insan ihtiyaçlarının verimli şekilde giderilmesi gerekir. 
 

- Toplum ihtiyaçlarının verimli giderilmesi için  

- Kullanılması gereken kaynakların elde edilmesi ve  

- Sürekliliğini sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi 
             →  Teknoloji kullanımı ve geliştirilmesi ile mümkündür.  
 

Etkin teknoloji kullanımı → Yetkin bir toplum ve bireyler ile mümkündür.  
 

Bireylerin yeterliklere sahip olması →Sistemik ve sistematik eğitim-öğretim iledir. 
 

Eğitim seviyesi yüksek bir toplum 

- Hem kaynakları verimli kullanır hem de  
- Refahın getirdiği yaşam standartlarını korumak ve iyileştirmek için  

   → Yeni ihtiyaçlar oluşturur. 
 

- Ortaya çıkan ihtiyaçların da etkili ve verimli olarak çözülmesi  

   → Yine yeni teknolojiler ile mümkündür.  
 

→ Bu durum tüm elemanların birbirini pozitif beslediği bir döngüdür. (Şekil 2) 
 
 

Şekil 2. Teknoloji, toplum ve eğitim sistemleri 

arasındaki ilişki  
 

Makro seviyede bu durum toplumların ekonomi 

anlamında 3 çağa ayrılması ile ifade edilir:  
1)Tarım toplumu 2)Sanayi toplumu 3)Bilgi toplumu 

 
 

 Toplumların bu çağlar arasında gelişmesi: 

- Her çağın ihtiyaçları teknoloji ile çözmesi ile gelişen bilgi birikimi 

- Yeni yeterlikler kazanan toplumların yeni ihtiyaçları  
- Bunları gidermek için yeni teknolojiler üretmesi ile gerçekleşir. (Döngü ….) 
   

→ Benzer ilişki Sanayi Devrimi süreçlerinde de görülmektedir.  

1. Sanayi Devrimi’nde buhar gücü ile üretim teknolojisi ön planda iken  

2. Sanayi Devrimi’nde içten yanmalı motor ve elektrik teknolojileri ile üretim,  
3. Sanayi Devrimi’nde bilişim teknolojileri ile verimli üretim ve son yaşadığımız  

4. San. Dev.’nd e (endüstri 4.0) ise otonom sistemler ile üretim kavramları ön planda. 
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Yeterliklerin Belirlenme Süreci  
 

Bireylerin eğitim yoluyla elde edecekleri yeterliklerin belirlenme süreci 
  → Bilimsel olarak işletilen bir süreçtir.  
 

Bu süreç →Çok basamaklı olarak yürütülür. 

                →“İhtiyaç analizi” olarak da adlandırılır. 

                → Veri toplama ve analizi süreci olarak gerçekleştirilir. 
 

Mesleklerin veya alanların yeterlikleri statik değildir! 
- Teknolojileri kullanacak bireylerden istenen yeterlikler 

  → Dinamik olarak basitten karmaşığa doğru sofistikasyon kazanmaktadır.  
  → Öğretmenlik mesleği de buna dahildir. 
 

 Meslek Yeterliklerinin Belirlenmesinde 4 basamaklı bir süreç izlenir: 
 

1.  Basamak:  
- Yeterlikleri analiz edilecek alan ile ilgili uzmanlardan  ön bilgiler edinmek… 
- Bu bilgiler derlendikten sonra çoğunlukla bir anket hâline getirilir. 
- İşveren veya yöneticilere söz konusu beceriler hakkında fikirler sorulur.  

2.  Basamak: 

- Yöneticiler anketteki yeterlikleri (kendi) önem derecesine göre işaretlerler. 
3. Basamak:  

-Müfredat geliştirenler, oluşan yeterliklerle eğitim programları oluşturur. 

- Ortaya çıkarılan yeterlikler, geliştirilecek olan müfredata yol göstericidir. 
4. Basamak:  

- Eğitim-öğretim faaliyetleri uygulandıktan sonra  

- Yeterlikler değerlendirilir ve iyileştirilme çalışmaları gerçekleştirilir. 
 

→ Bu süreçler döngüsel olarak işleyen süreçlerdir.  
→ Bu süreç birbirini pozitif besleyen bir sistem döngüsüdür.  

 

Yeterlikler İçin Temel Değerler 
 

- Mesleki yeterlikler, her meslek için hatta  

- Aynı mesleğin farklı zamanlarına göre farklılık gösterebilir.  

→ Yeterlikleri çalışabilmek için ortak bir zemin yakalamak ve 
→ Toplumun temel yeterlikleri kazanması için  

    →Hangi değerlerin çalışılması gerektiği önemli bir sorundur.  

 
Teknolojik yeterliklerin çalışılması için temel değerler üç farklı açıdan incelenir: 
 

1. AÇI: FRYER(1997) → “21. Yüzyıl Becerileri Listesi”    

    - İngiltere Çalışma Bakanlığına sunuldu. 
    - Yetkinlikleri çalışmak için temel değerleri gösterir. 
 

  Güncellenerek günümüze kadar gelen bu değerlerden bazıları:  
 

a) Eleştirel düşünme:  

- Doğru bilgiye ulaşmak için kaynakları araştırmak ve 

- Ulaşılan bilginin doğruluğunu bilimsel yöntemler ile doğrulama becerisidir.  
 

b)  Problem çözme:  
- Karşılaşılan iyi yapılandırılmamış problemleri çözebilmek için  

  → Problem çözme sürecini içselleştirerek kullanabilme becerisidir.  
 

c)  Takım çalışması:  

- Farklı yeteneklere, tecrübelere ve görüşlere sahip insanların  
 → Bir amacı gerçekleştirmek için beraber çalışmasıdır.  
 

d)  Teknoloji okuryazarlığı:  

-Toplum hayatının ortaya koyduğu problemlerin çözümleri üzerinde çalışmak,    

→ Güncel teknolojileri, (özellikle bilişim T.) yeterli ustalıkta kullanma gerektirir. 
 

e)  Sürekli öğrenme ve gelişim:  

- Kendi kendine ve sürekli öğrenme ve gelişim; çalışan bireylerin iş hayatında  

 → Değişen şartlarda başarılı olmalarını garanti altına almanın tek yöntemidir.  
 

f)  Yenilikçilik:  

-Toplumun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için ortaya konan yeni ihtiyaçların  

→ Var olan çözümlerden daha verimli olan yeni çözümlerle giderilmesi gerekir. 

 

2. AÇI:  Yeterliklerin çalışılmasında temel alınan bir diğer değerler grubu  

GARDNER (2007)   → “Gelecek İçin 5 Zihin” eseri 
 

- Bireylerin eğitimleri için temel alınan değerler 

       → Hayat boyu öğrenme ve gelişim fırsatı sunar. 
             →Bu da toplum hayatının gelişimine katkı sağlar. 
 

Yeterliklerin çalışılmasında temel değerler olarak: 
 

a)  Alan bilgisinde zihin: 
-. Herhangi bir meslek  sadece ait olduğu alanın bilgisiyle icra edilmez.  

- Meslek yaşamı boyunca düzenli olarak  

- Alan hakkında bilgi birikimini artırmak için  
   → Öğrenme ve gelişim stratejilerinin geliştirilmesi gerekir. 
 

b)   Sentezleyen zihin:  
- Bireyler hem mesleği ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmalı 

- Hem de farklı disiplinlerde de bilgi ve beceri sahibi olması gerekir. 
 

c)   Yaratıcı zihin:  

-Bireylerin meslekleri ile ilgili var olan problemlere çözümler geliştirmesi ve  

→ Bunları diğer meslektaşları tarafından kullanılabilir hâle getirebilmesidir.   → 
 

ç) Saygı duyan zihin:  

- Kendisininkinden farklı kültüre ve anlayışlara saygı duyan zihindir.  
 

d) Etik zihin: Bireylerin bir insan, çalışan ve vatandaş olarak 

→ Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken etik kurallara uymalıdır. 
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Gardner’in ortaya koyduğu bu temel değerler 

- Fryer’in 21. yüzyıl yeterlikleri değerleri ile benzer yanlar göstermektedir.  
 

Yeterlikler oluşturulurken temel alınan bu değerler  

-Bireylerin değişen şartlara göre formal eğitim ortamlarında  
  →Bilgilerini güncellemek yerine  

     →Yaşam boyu öğrenmeyi garanti altına alan yaklaşımları önermektedir.  

 
3. AÇI: Yeterlikler oluşturulurken temel alınan bir diğer değerler grubu  

 → UNESCO tarafından öğretmen yeterliklerini geliştiren değerlerdir. 

  → Bu değerler de FRYER ve GARDNER’in değerler ile paraleldir. 
 

a) Temel mesleki bilgilerde yetkin olma:  
-Öğretmenlik tek bir meslek değil→ İçinde alt disip ve uzmanlık alanlarına ayrılır. 

-Öğretmenler temel meslek alanlarında yetkin bilgilere sahip olmanın yanında 

  → Kendi alanları için yan disiplinlerde de bilgiye sahip olmalıdırlar.  
 

b) Kapsayıcı eğitim kültürünü yaygınlaştırma:  

-Küresel toplum farklı özelliklere sahip bireylerden oluşur. 
-Bu farklılıkları anlamalı, farklılıklara saygı duymalı ve bir arada yaşamalıdır. 
 

c) İnsani becerileri kazandırma:  
-Eğitimde öğrenenlere yalnızca alan bilgisinin kazandırılması yeterli değildir! 

-Yaşanabilir bir toplum için bireylerin duygusal durum farkındalığı, empati  

  kurabilme, … gibi insani değerleri de kazanması gereklidir.  
 

ç) Öğrenme topluluğu ve öğrenen organizasyon olma:  

-Günümüzde yaygın olarak kullanılan yapılandırmacı öğrenme uygulamaları ve  

-Dinamik web teknolojilerinin katkısı ile birlikte  

 →Öğrenme ve yenilikçi fikirler geliştirmek vazgeçilmezlerden olmuştur.  
 

- Meslek ile ilgili sürekli öğrenmeyi mesleğin bir parçası hâline getirmek 

  → Stratejik bir üstünlük olarak görülmektedir.  
 

Her üç değer grubunun  (Yeterliklerin belirlenmesinde ortak değerleri)  
 

1) Problem çözmede uzmanlık bilgisini ve diğer bilgileri sentezleyen  

2) Problem çözmede başkalarının da kullanabileceği yöntemler geliştirebilen  

3) Sürekli öğrenmeyi ve tecrübelerinden ders çıkarmayı sistematik hâle getirebilen 
4) Farklılıklara saygı duyan  

5) Hayatında etik ve insani değerleri ön planda tutan bireylerin yetiştirilmesi  

 
Dijital Yeterlikler Çerçeveleri 

 

Günümüzde bilişim teknolojileri okuryazarlığına  

      →Hangi bilgi ve beceriler dâhil edilmelidir? 
 

- Genellikle güncel bilişim teknolojilerini güvenli bir şekilde kullanarak  

    → Amaçları gerçekleştirecek beceriler bu listeye dâhil edilmektedir.  
 

Bu çalışmalardan en çok bilinenleri : 
 

1) JISC (Birleşik Bilişim Sistemleri Komitesi) 

2) Eğitimcilerin Dijital Yeterlikleri İçin Avrupa Çerçevesi (DigCompEdu) ve  

3) UNESCO → Öğretmen Yeterlikleri Çerçeveleridir.  
 

- Bu çerçeveler  

 →Dijital teknolojiler kullanılarak yapılacak görevleri tarif eder ancak  

  →Hangi teknolojileri kullanarak bu görevlerin gerçekleştirileceği vermez! 
 

Bunun nedenlerinden biri ve en önemlisi: 

Teknoloji sürekli gelişiyor→ Yazılımlar ve alt yapı sürekli değişmek zorundadır. 

(Dijital teknolojiler çabuk eskiyor ve yerini yeni yazılım ve donanımlar alıyor)   
 

JISC (Birleşik Bilişim Sistemleri Komitesi)  
 

JISC tarafından ortaya konulan “Dijital Yeterlikler Çerçevesi” 

-Eğitimcilerin ve öğrencilerin sahip olması gereken dijital yetkinlikleri 

   → 6 alanda ve 15 yetkinlik başlığında açıklamaktadır.  
JISC farklı meslekler içinde bu çalışmayı yapmıştır. 
 

→ Bu alanlar Şekil 3’te gösterilmiş ve devamında açıklanmıştır. 

 
                Şekil 3. JISC (Joint Information Systems Committe) 
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BİT KULLANIM YETERLİKLERİ 

 

1. BİT yetkinliği:  

- BİT cihazlarının ve uygulamalarının kullanımları ve güncelliği koruma 

- BİT ile ilgili sorunlarda BİT çözümlerini tasarlama ve uygulama kapasitesi  
- Bilgi işlem, kodlama ve bilgi işlemedeki temel kavramların anlaşılması  
 

b. BİT verimliliği:  

-BİT araçlarını etkili, verimli ve kaliteden ödün vermeden kullanabilmek.  
 

2. Bilgi, veri ve medya okuryazarlıkları  
 

a. Bilgi okuryazarlığı:  

   - Dijital bilgileri bulma, doğrulama, yönetme, düzenleme ve paylaşabilme.  

b. Veri okuryazarlığı:  

  - Dijital veriyi; veri tabanları, tablolama yazılımları ve diğer formatlarda  

   → Bulma, yönetme, bunlara erişme ve kullanabilmenin yanında  

        → Analiz ve raporlar ile yorumlayabilme.  
 

c. Medya okuryazarlığı:  

   - Metin, grafik, video, animasyon, ses gibi dijital medyadaki mesajları 

     → Eleştirel bir şekilde alma ve yanıtlama.  
 

3. Dijital üretim  
 

a. Dijital yaratıcılık:  

   - Dijital araçları kullanarak dijital materyaller geliştirme.  

b. Dijital araştırma ve problem çözme:  

   -Dijital kanıtları kullanarak problemleri çözme veya soruları cevaplama 
 

c. Dijital yenilikler:  

  - Dijital teknolojileri kullanarak yeni uygulamalar geliştirme veya  
 - Mevcut uygulamaları teknolojiye adapte etme 
 

4. İletişim, iş birliği ve katılım  
 

a. Dijital iletişim:   

  - Dijital ortamları ve araçları kullanarak etkili iletişim kurabilme.  
 

b. Dijital iş birliği:  

 - Dijital araçları ve platformları kullanarak iş birliğine dayalı takım çalışmaları… 

c. Dijital katılım:  

 - Dijital sosyal ağ platformları ve araçları kullanarak  
   Sosyal ve kültürel hayata katılım, etkinlikler oluşturma ve dijital sosyal ağlar…  
 

5. Dijital öğrenme ve gelişim  
 

a. Dijital öğrenme:  

  - Dijital araçları ve platformları kullanarak öğrenme fırsatlarını arama  

 - İhtiyaçları için en uygun olanı seçebilme … 
 

b. Dijital öğretme:  

 - Öğretim ile ilgili görevleri yaparken öğretim materyali geliştirme 
 -  Öğretim etkinliklerini uygulama, öğrenmeyi destekleme … 
 

6. Dijital kimlik ve iyi oluş  
 

 

a. Dijital kimlik yönetimi:  

   - Kurumsal veya bireysel kimlik ve profilleri  

     → Dijital platformlarda geliştirme ve koruyabilme. 
 

b. Dijital iyi oluş:  

  - Dijital platform ve araçları kullanarak  

    → Kendi sağlığı ve spor ile ilgili durumları takip etme 
     → Sosyal etkinliklere katılma … 

 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Çerçevesi 
 

Şekil 4. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) çerçevesi ve bileşenleri 

 


