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1. Amaç  

1.1. Hedef  

Bu el kitabı ile hedeflenen şey, beceri veya yetkinlikleri düşük olan işsiz bireyleri (45 yaş üstü) 

çalıştıran profesyonellere, iş/kariyer danışmanlıklarına, iş bulma kurumlarına, bu bireylere yönelik eğitim 

veren ve işe yerleştirme yapan kurumlara, bu bireylerin dijital ve sosyal yetkinliklerini artırmaya yönelik olarak 

destek olmaktır.  

Bu el kitabı inovatif bir yaklaşımla LINK UPS işbirliği ile yürütülen proje boyunca yürütülen ve 

sonrasında hazırlanan interaktif mobil ve online platformu ve metodolojik olarak genel çerçevenin nasıl 

olmasını gerektiğine yönelik sınırları belirlemektedir. Dolayısıyla bu el kitabı profesyonellerin verdikleri 

hizmetin kalitesini artırmak ve hedef kitlelerini etkilemesi için kullanılabilir durumdadır  

 

1.2. Bu kitap ne kazandırır? 

Bu kitap aşağıdakiler hakkında bilgiler sunmaktadır: 

• Araştırma çalışması boyunca partnerlerin yürüttüğü metodolojik çerçeve ve her bir yeterlilik 

alanına yönelik olarak tüm partner ülkelerin belirlediği partnerlik düzeyindeki ilk beş 

yeterliliklerin ne olduğu (Bunlar; Portekiz, İspanya, İtalya, Bulgaristan ve Türkiye’nin de 

aralarında bulunduğu partner ülkelerin topladığı sonuçlardan elde edilmiştir). 

• Dijital yeterlilikler üzerine geliştirilen 5 eğitim modülünün açıklaması 

• E-Öğrenim Platformunun nasıl kullanılacağı (Platforma masaüstü/dizüstü bilgisayar ve/veya 

diğer uyumlu mobil cihazlarla erişmek için teknik gereksinimler nedir, nasıl giriş yapılır, 

kullanılabilir diller, entelektüel çıktılar, dersler, platformun özelleştirilmesi) 

• Ön değerlendirme ve son değerlendirme. 

• Sertifika. 

1.3. Nasıl kullanılabilir? 

Bu el kitabı, proje fikrinin geliştirildiği günden beri, bu kılavuzu yazmadan önce ortaklar tarafından 

yürütülen faaliyetlerden ve LINK UPS projesinin açıklayıcı öğelerini ve dijital beceri eğitim modülleri içeren 

platforma erişen hedef gruplarınızı desteklerken başvurabileceğiniz pratik talimatları önermektedir.  

Bu nedenle, bu el kitabının ilk bölümünde (bölüm 1 ve 2), dijital yeterlilikler hakkındaki 5 eğitim 

modülünde terimler ve kavramlar sözlüğüne yer verilmiştir. Eş-finansmanlı olarak yürütülen Link Ups’ın 
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düzenlediği Erasmus + Programı ile ilgili temel bilgiler, projenin çıkış sebebi, amaçları, hedef kitleleri, 

öngörülebilir olarak sunduğu ürünler (entelektüel çıktılar) da yer almaktadır.  

Bölüm 3'te, projenin partner ülkelerindeki; Portekiz, İspanya, Bulgaristan, İtalya ve Türkiye’deki dijital 

beceriler konusunda düşük vasıflı yetişkinlere yönelik sunulan eğitim önerileri hakkında bazı bilgiler 

sunulmaktadır. 

Bölüm 4'te, proje tarafından belirlenen entelektüel çıktıların daha spesifik bir tanımı ve partnerler 

tarafından literatür taraması  ve saha çalışması yürütmek için kullanılan yöntemi bulabilirsiniz. Partnerler 

düzeyinde belirlenmiş olan  5 genel yetkinlik ve 45 yaş üstü düşük vasıflı bireyler ile birlikte profesyoneller 

için hazırlanmış olan 5 eğitim modülünün içeriği: 1 - Bilgi işleme; 2 - İletişim: 3 - İçerik Oluşturma; 4 - Problem 

Çözme; 5 - Güvenlik. 

Bölüm 4'ün ikinci kısmında, 5 eğitim modülünü yükleyen e-öğrenme platformunun (tüm partner 

ülkelerin dilleri mevcuttur) kullanımına ayrılmış bölüm bulunmaktadır. Bu bölüm aşağıdakilerle ilgili gerekli 

tüm bilgileri sağlar: Platforma masaüstü/dizüstü bilgisayar ve/veya diğer uyumlu mobil cihazlarla erişmek için 

teknik gereksinimler nedir, nasıl giriş yapılır, kullanılabilir diller, entelektüel çıktılar, dersler, platformun 

özelleştirilmesi. 

Son olarak, Bölüm 5'te, aşağıdakilerle ilgili bazı unsurlar sunulmaktadır: Eğitim Sürecinin 

Kolaylaştırılması; kontrol panelinin kullanıcı sınıfları oluşturmak ve modüllerde sunulan içeriklerle ilgili görüş, 

açıklama ve desteği paylaşmak için profesyonellere sunduğu özellikler; öğrenmenin değerlendirme öncesi ve 

sonrası aşamaları ve kullanıcılar tarafından yürütülen eğitim kursu için sertifikaların verilmesinin yolları. 

1.4. Sözlük 

• İnternete Erişim - İnternette mevcut olan bilgileri arama, elde etme veya işleme imkanı. 

• Android - Google tarafından geliştirilen bir mobil işletim sistemidir. Kullanıcılar uygulamalara 

ve programlara Google Play üzerinden erişebilir. 

• Blog - Blog, bir web sitesinde yer alan çevrimiçi bir günlük veya dergidir. Bir bloğun içeriği 

genellikle metin, resimler, videolar, animasyonlu GIF'ler ve hatta eski fiziksel çevrimdışı 

günlüklerden veya dergilerden ve diğer basılı belgelerden yapılan taramaları içerir. 

• Yer imleri - İnternet kullanıcısı tarafından düzenlenen web sayfalarını, elektronik belgeleri 

veya bunların bir kısmını kısayollar oluşturarak adres çubuğunun altında bulundurma imkanı. 

Bu kısayollar belirli klasörler altında da gruplanabilmektedir.  

• Tarama - Bir web tarayıcısı üzerinden bilgi aramak için İnterneti kullanma eylemi. Kullanıcı, 

köprüler kullanarak aynı veya farklı web sitelerindeki sayfalar arasında geçiş yapar. 

• Klip - Bir film veya televizyon programının kısa bir kısmı. 
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• Crawler - (bkz. Örümcek). 

• Veri - Bilginin iletişim, yorumlama veya işleme uygun bir geleneksel biçimde gösterimi. Veriler 

insan veya otomatik araçlarla işlenebilir. 

• Veri tarama/kimlik avı-oltalama (Phishing) - İnternette faaliyet gösteren gerçek bir şirketten 

geldiği iddiasıyla e-posta göndererek kişisel bilgilere erişme girişimi, ancak aslında 

dolandırıcıların işlettiği sahte bir web sitesidir. 

• Veri tabanı - Bu verilerin özelliklerini tanımlayan kavramsal çerçeveye göre düzenlenmiş 

verilerin toplanması. 

• Masaüstü - Grafik arayüzlü bir bilgisayar bağlandığında görünen ekran içeriği (pencereler ve 

simgeler). 

• Dijital İçerik - Dijital biçimde dahil edilebilecek, saklanabilecek, manipüle edilebilecek ve 

kullanıma sunulabilecek içerik. 

• Dijital medya - Dijital içeriğin oluşturulması ve sunulması için uygun teknolojileri kullanan 

medya. Örnekler: dijital ses, dijital video, World Wide Web. 

• Etki Alanı - Bir ağ üzerinde, özellikle de Internet'te, ortak kural ve yordamlara sahip bir birim 

olarak yönetilen ve ortak bir ad (etki alanı adı) paylaşan bir grup bilgisayar ve aygıt. 

• İndirme - Başka bir bilgisayardan (genellikle bir sunucudan) kendi bilgisayarınızda (örneğin bir 

metin dosyası veya program) veri alın. 

• E-Posta - Elektronik posta dijital bir mesajdır. E-posta, ağ üzerinden belirli bir kişiye veya bir 

grup kişiye gönderilen metin, dosya, resim içerebilen bir mesajdır. E-posta almak için bir e-

posta adresi gerekir ve bu adres kullanıcıya özgüdür. 

• Dosya - Birim olarak kabul edilen tanımlanmış kayıtlar kümesi. Bilgisayar dosyası, bilgisayarın 

kalıcı belleğinde saklanabilen ve bilgisayar programları tarafından kullanılabilen bir dosyadır. 

• Güvenlik duvarı - Gelen ve giden ağ trafiğini önceden belirlenmiş güvenlik kurallarına göre 

izleyen ve kontrol eden bir ağ güvenlik sistemi 

• Donanım - Aletler, makineler ve diğer dayanıklı ekipmanlar 

• Köprü - Köprü metindeki bir noktadan aynı veya başka bir belgedeki bir noktaya referans; 

böyle bir referans genellikle köprü metni metninin geri kalanından farklı olarak belirtilir 

(örneğin altı çizili kelimeler kullanarak). 

• Köprü Metni - Aktardığı bilgilerin yanı sıra, aynı veya diğer metinlere köprü içeren ve doğrusal 

olmayan bir okumaya izin veren belge. Köprü Metni, World Wide Web'in (WWW) temel 

ilkesidir. 
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• İnternet - TCP/IP protokolüne dayalı olarak üniversitelerden ve hükümetten, askeri ve ticari 

araştırma merkezlerinden bilgisayar ağları konfederasyonu olan geniş ağ. Web sitelerine, e-

postalara, e-bülten sistemlerine, veri tabanlarına, haber gruplarına vb. Erişim sağlar. 

• İnternet Servis Sağlayıcısı veya İnternet Servis Sağlayıcısı - İnternete kalıcı olarak bağlı olan ve 

bireyler veya şirketler tarafından sunulan ve sunduğu çeşitli hizmetlere erişmelerini sağlayan 

bir şirket. 

• IOS - Apple’ın iPhone, iPad, Macbook çalıştıran işletim sistemidir. Kullanıcılar Apple Store 

aracılığıyla uygulamalara ve programlara erişebilir. 

• Dizüstü - küçük, taşınabilir kişisel bilgisayar 

• Kötü Amaçlı Yazılım - Bir bilgisayar sistemine zarar vermek, zarar vermek veya yetkisiz erişim 

elde etmek için özel olarak tasarlanmış yazılım 

• Zihin haritası - Bilgileri görsel olarak düzenlemek için kullanılan diyagram. 

• Modem - Temel işlevi, yerel bir ağı internete bağlamak olan ekipmandır. 

• Netiquette - İnternette iletişim kurallarını doğru veya kabul edilebilir bir şekilde kullanma 

adabı. 

• Çevrimdışı - Bir ağa bağlı değildir ve bu nedenle diğer bilgisayarlara bağlanamaz. 

• Router - Bkz. Modem/Yönlendirici. 

• Yönlendirici - Bir bilgisayar ağına kurulmuş, hangi aktarım yolunu seçeceğini belirleyerek veri 

aktarımını optimize etmek için tasarlanan ara bağlantı donanımı. 

• SmartArt - Sıradan metni daha görsel olarak çekici bir şeye dönüştürmenin bir yolu. 

• Yazılım - Bir bilgi işlem sistemine ait programların, prosedürlerin, kuralların ve ilgili belgelerin 

tümü veya bir kısmı. 

• Spam - İnternet üzerinden gönderilen, genellikle ticari nitelikteki alakasız veya istenmeyen 

mesajlar 

• Örümcek - Bir tarama motoru için indeks girişleri oluşturmak amacıyla İnterneti 

tarayan/tarayan, metodik ve özerk bir şekilde, web sitelerini ziyaret eden ve sayfalarını 

okuyan bir program. 

• URL Adresi veya Web Adresi - Bir tarayıcı yardımıyla Internet'te belgelerin ve diğer 

kaynakların bilinip erişildiği adres. Kaynağa ulaşmak için protokol, etki alanı ve yol tanımlayıcı 

karakterlerini bütünleştirir. 

• USB flaş sürücü - Flash sürücü, flaş bellek ve tümleşik Evrensel Seri Veri Yolu (USB) arabirimi 

içeren veri depolama için kullanılan bir aygıttır. 
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• Sesli/görüntülü aramalar - Sesli/görüntülü arama, İnternet bağlantısı kullanan bir telefon 

görüşmesidir. “Görüntülü arama”, “görüntülü sohbet” ve “görüntülü konuşma” genellikle iki 

kişinin görsel olarak iletişim kurduğu anlamına gelir. 

• Sesli/görüntülü konferans - Video konferans, aynı anda iletişim kuran ikiden fazla taraf için 

destek anlamına gelir. 

• Web Sayfası - Genellikle HTML dilinde yazılmış, bir tarayıcı kullanarak URL adresiyle 

görüntülenebilen, Dünya Çapında Web köprü metni belgesi. 

• Web sitesi - Belirli bir kişi veya kuruluş tarafından düzenlenen, World Wide Web'de 

depolanan ve kullanıma sunulan, farklı türden bilgiler içeren metinler (metin, fotoğraflar, 

grafik animasyonlar, sesler ve videolar). 

• World Wide Web - İnternette bilgi arama, ona erişim ve görselleştirme olanağı sağlayan 

köprü metni kullanımına dayalı sistem. Metin, grafik, ses ve videoyu görüntülemek ve iletmek 

için HTML dilini ve HTTP protokolünü kullanır ve ayrıca Gopher, FTP, WAIS ve Telnet gibi diğer 

geleneksel İnternet protokollerini de içerir. 

 

2. LINK-Ups Projesi  

2.1. Programın Çerçevesi 

LINK-UPS. Social Media for Upskilling Unemployed and Low Skilled Adult Workers for Digital Society 

(Dijital Bir Toplum İçin İşsiz ve Düşük Vasıflı Yetişkin Çalışanların Yetkinliklerini Artırmak İçin Sosyal Medya) 

ERASMUS + Programı tarafından eş-finansmanlı olarak yürütülmektedir. Bu bir Avrupa’daki eğitim, beceri 

kazandırma, gençlik ve spor alanlarını desteklemeye yönelik olarak hazırlanmış AB programıdır.  

Erasmus + 'nın amacı, Avrupa 2020'nin büyüme, istihdam, sosyal eşitlik ve katılım stratejisine ve 

AB'nin eğitim ve öğretim için stratejik çerçevesi olan ET2020'nin amaçlarına katkıda bulunmaktır. 

Erasmus + aynı zamanda yükseköğretim alanındaki ortaklarının sürdürülebilir kalkınmasını teşvik 

etmeyi ve AB Gençlik Stratejisi'nin hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Program tarafından ele alınan belirli konular şunlardır: 

• Özellikle gençler arasında işsizliğin azaltılması 

• Özellikle işgücü piyasasının gerektirdiği yeni beceriler ve beceriler için yetişkin öğreniminin 

desteklenmesi. 

• Gençleri Avrupa demokrasisine katılmaya teşvik etmek 

• İnovasyon, işbirliği ve reformu desteklemek 
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• Okuldan erken ayrılmayı azaltmak 

• AB'nin ortak ülkeleriyle işbirliğini ve hareketliliği teşvik etmek 

LINK UPS projesi, 2018'de Consultis - Consultoria Empresarial, Unipessoal Lda. tarafından 

sunulmuştur. (Portekiz) yetişkin eğitimi için stratejik ortaklıklar alanında “İnovasyon için işbirliği ve iyi 

uygulamaların değişimi” anahtar eylemi altında, özellikle işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu beceriler için 

yetişkin öğreniminin desteklenmesine katkıda bulunmaktadır. 

2.2. Genel Tanımlama 

Son yıllarda, dijital yeterlilik terimi bilgi toplumu içinde giderek daha önemli hale geldi: İnternet ve 

Sosyal Medya'nın günlük ve çalışma hayatındaki büyük varlığı nedeniyle vatandaşlar için giderek daha fazla 

dijital yeterlilik gerekmektedir. 

Bu çerçevede, Sosyal Ağlar artık sadece arkadaşlarınızla ve ailenizle iletişim kurmak için bir araç 

olmakla kalmamakta, aynı zamanda iş sektörü ve işyerleri için de uygun bir iletişim kanalı olarak 

görülmektedir. Örneğin; günümüzde işe alımcılar; işe alım, seçim sürecinde sosyal medya ve ağları aradıkları 

uygun yetenekleri bulmak için etkili bir araç olarak görmektedirler. Bu, sosyal ağların çalışanların seçilmesinde 

bir araç olarak kullanılmasının yarattığı bir takım avantajları, işe alım süreçlerini hızlandırması, maliyetlerin 

düşürülmesine olanak tanımaktadır.  

Böylece işçilerin; daha iyi iş fırsatları bulmak adına çaba göstermeleri ve iş arama sürecinden 

başlayarak dijital bilgi gerektiren küresel bir pazarda işlerini daha rekabetçi bir şekilde gerçekleştirmeleri için 

dijital beceriler edinmeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Dijital beceriler açısından değerlendirildiğinde dijital bir toplumda etkili bir şekilde varlık 

gösterebilmek, özellikle düşük seviyeli becerilerden daha fazlasına ihtiyaç duyulduğu düşünüldüğünde, 

önemli hale gelmektedir. AB nüfusunun yaklaşık %50'si dijital yetkinlik seviyesi bakımından (düşük veya temel 

dijital becerilere sahip olmak kastedilmektedir) yeterli görülmektedir. Türkiye'de nüfusun %45'i yeterli dijital 

yetkinliğe sahip değil iken , bu pay Portekiz'de% 43, İtalya'da% 47 ve Bulgaristan ve İspanya'da %50'nin 

üzerindedir (Eurostat 2017). 

Bu nedenle, düşük vasıflı/düşük becerileri olan yetişkinlerin (özellikle 45 yaşın üzerindekilerin) sosyal 

medyayı, sosyal ve profesyonel alanda onlar için var olan fırsatları yakalayabilecekleri şekilde etkin olarak  

kullanabilmeleri, medya ve dijital becerilerini geliştirmelerine bağlı olarak görünmektedir.  

LINK-UPS projesi, bu düşük vasıflı/düşük nitelikli yetişkin hedef kitle için dijital ve sosyal becerilerin 

arttırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda onlara eğitim modülleri ve ön-son 
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değerlendirme testleri ile mobil ve çevrimiçi etkileşimli bir platform üzerinden yeteneklerini geliştirme fırsatı 

vermektedir. 

Proje ayrıca istihdam/kariyer danışmanlarını ve/veya diğer vasıflı uzmanları, yetkilileri, kuruluşları ve 

düşük vasıflı/düşük nitelikli işsizlerle çalışan şirketleri desteklemeyi amaçlamaktadır. 

2.3. Hedef 

LINK-UPS proje hedef grupları: 

• Bulgaristan, İtalya, Portekiz, İspanya ve Türkiye'de özellikle 45 yaş üstü düşük vasıflı/düşük 

nitelikli işsiz yetişkinler. 

• İstihdam/kariyer danışmanları ve/veya ilgili makamlar, kuruluşlar ve düşük vasıflı/düşük 

nitelikli işsizlerle çalışan şirketler (örneğin kamu istihdam hizmetleri, işe alımcılar). 

2.4. Amaç 

LINK UPS projesi şunları amaçlamaktadır: 

• Özellikle 45 yaş üstü yetişkinler olmak üzere düşük vasıflı/düşük nitelikli işsizlerin 

dijital/medya yetkinliklerini artırmak, sosyo-ekonomik katılımlarını sağlamak, internet 

üzerinden iş bulmalarını destekleyecek güçlü bir çevrimiçi profil oluşturmalarına katkıda 

bulunmak ve bunun için motive etmek. Tüm bunları yenilikçi araçla yapabilmelerini sağlamak.  

• İstihdam/kariyer danışmanlarını ve/veya ilgili makamları, düşük vasıflı/düşük nitelikli 

işsizlerle çalışan kuruluşları/şirketleri bilgilerini arttırmak ve onlara orta yaşlı işsizleri sosyal 

medya aracılığıyla desteklemek ve etkileşimde bulunmak için yeni yaklaşımlar/olanaklar 

sağlamak. 

2.5. Entelektüel Çıktılar 

LINK-UPS projesi 3 entelektüel çıktı hazırlamıştır: 

ÇIKTI1 - Düşük vasıflı/düşük nitelikli işsizler için sosyal medyada dijital becerilerin geliştirilmesi için 

metodolojik çerçeve. 

ÇIKTI1'in amacı, istihdam olanaklarına erişimini arttırmak için düşük vasıflı/düşük nitelikli işsizlerin 

(özellikle 45 yaş üstü için) sosyal medya aracılığıyla dijital becerilerin oluşturulması için metodolojik bir 

çerçeve geliştirmektir. 

ÇIKTI1 için planlanan görevler şunları içerir: 
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Görev 1.1. Çevrimiçi işe alım, tarama ve seçim yöntemleri, uygulamaları ve araçlarının 

değerlendirilmesi. 

Görev 1.2. Beceri artırma çerçevesinin geliştirilmesi: Mevcut modellerin literatür taraması 

ÇIKTI2 - Düşük vasıflı/düşük nitelikli işsizlerin dijital yetkinliklerini geliştirmek için mobil ve çevrimiçi 

interaktif platformun oluşturulması 

ÇIKTI2'nin amacı, ÇIKTI1’deki metodolojik çerçeveye dayanan düşük vasıflı/düşük nitelikli işsizlerin 

(özellikle 45 yaş üstü için) sosyal medya yetkinliklerini ve dijital becerilerini geliştirmek için mobil ve çevrimiçi 

etkileşimli bir e-öğrenme platformunun geliştirilmesi ve pilot uygulamasının yapılması. 

ÇIKTI2 için planlanan görevler şunları içerir: 

Görev 2.1. Etkileşimli platformun geliştirilmesi 

Görev 2.2. Dijital beceri geliştirme pilot uygulaması 

ÇIKTI3 - Düşük vasıflı/düşük nitelikli işsizleri destekleyen profesyoneller için çevrimiçi öz 

değerlendirme aracı ve kullanılabilirlik kılavuzunun hazırlanması. 

ÇIKTI3'ün amacı, yeni bir yaklaşımla ve metodolojik çerçeveyle etkileşimli mobil ve çevrimiçi 

platformun işsiz yetişkinleri destekleyen profesyoneller tarafından nasıl kullanılabileceğini aktaran 

kılavuzların oluşturulması ve çevrimiçi bir öz değerlendirme aracı ve el kitabının geliştirilmesidir. 

ÇIKTI3 için planlanan görevler şunları içerir: 

Görev 3.1. Çevrimiçi öz değerlendirme aracı ve profesyoneller için el kitabı geliştirilmesi. 

Görev 3.2. Çevrimiçi öz-değerlendirme aracının yaygınlaştırılması ve profesyoneller için el kitabı 

3. Partner Ülkelerdeki  Dijital Beceri Ediniminin  İçeriği 

3.1 Portekiz 

Portekiz'de, yeni teknolojileri kullanmakta güçlük çeken düşük nitelikli ve yaşlı vatandaşlarla dijital 

uçurumu kapatmayı amaçlayan bir dizi girişim, yanıt ve yönlendirme bulunmaktadır. Bu girişimler temel 

olarak yetişkin nüfusun özel ihtiyaçlarına uyarlanmış dijital okuryazarlık programlarını temsil etmektedir. 

En yaygın olanı, işsiz yetişkinlerin iş arama ve daha sonra sosyal ve profesyonel entegrasyon için 

ihtiyaç duydukları araç ve dijital becerilerin kazanılmasını amaçlayan Mesleki Eğitim'dir. 

İşsiz yetişkinin İstihdam ve Mesleki Eğitim Enstitüsü'nden (IEFP) bir kamu istihdam merkezinde kayıtlı 

olduğu var sayılacak olursa, kariyer danışmanı yetişkinlerle birlikte belirli iş web siteleri aracılığıyla aktif iş 
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aramasını teşvik etmektedir. Yine de işsiz olan yetişkin bireyler Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) gibi dijital 

okuryazarlık eğitimine yönlendirilmektedirler. Bu eğitim, kısa süreli eğitim birimlerinde (25 veya 50 saat) 

düzenlenen Yetişkin Eğitimi Kursları (EFA Kursları) olarak gerçekleştirilmektedir. Yetişkinler, eğitim kursuyla 

ilişkili becerileri edinmenin yanı sıra, bir eğitim hibesini de alabilmektedirler: Yiyecek Ödeneği ve Ulaşım 

Ödeneği. 

IEFP, geçen Ekim 2019'dan bu yana, dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik entegre bir kamu 

politikası girişimi olan “INCoDe.2030 Programme, Axis 1 - Inclusion -INCoDe.2030 Programı, Eksen 1 – İçerme” 

kapsamında Temel Yeterlilikler Programı bulunmaktadır. 

Öte yandan, işsiz yetişkin bireyler Qualifica Merkezlerine de gönderilebilmekte veya kayıt 

olabilmektedir. Burada Yeterliliklerin Tanınması, Doğrulanması ve Belgelendirilmesi sürecini (RVCC) 

tamamlamakta ve ayrıca iş arama kapsamında dijital becerileri üzerinde çalışabilmektedirler. Burada da BİT 

adı verilen önemli bir yetkinlik alanı öğretilmektedir. 

Portekiz Hükümeti ayrıca yetişkinlere yönelik olarak sonrasında temel düzeydeki Yetişkin Eğitimi 

Kurslarına gönderimi veya Temel Becerilerin Tanınması, Onaylaması ve Sertifikasyonun yapılmasını 

amaçlayan bilgi ve iletişim teknolojilerinin okunması, yazılması, hesaplanması ve kullanılması ile ilgili temel 

becerilerin kazanılmasını  içeren süreci yürütmektedir. 

Topluluk düzeyinde, işsiz yetişkinler için dijital beceriler üzerinde çalışan bazı projeler de 

bulunmaktadır: Yerel Sosyal Kalkınma Anlaşmaları (CLDS) ve “Escolhas” Projesi. Ayrıca topluluk düzeyinde, 

esasen aktif iş arama ve dijital araçların kullanımını güçlendirmek için çalışan İşsizlik Profesyonelleri Ofisleri 

(GIP) adı verilen işsiz yetişkinler için destek yapıları bulunmaktadır. 

Uzunca bir süre işsiz kalan yetişkin bireylere yönelik olarak yetişkinlerin işgücü piyasasına katılımını 

sağlayacak ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitim kurslarında dijital beceriler üzerinde çalışan DGERT 

(eğitim kurumlarını düzenleyen kamu kurumu) tarafından akredite edilmiş RUMO gibi kurumlar da 

bulunmaktadır. 

Son olarak, 24 Nisan tarihli 140/2001 no’lu yasaya istinaden, herhangi bir vatandaş Temel BT 

Becerileri Diploması alarak bu becerilerinin tanınması için başvurabilmektedir. Bu diploma, bilgi toplumu 

yapısında bireylerin bilgisi/bilgisizliği yüzünden dışlanmasının önüne geçmek, vatandaşlığı güçlendirmek ve 

sosyal uyumu teşvik etmek için bir araçtır. 

Tüm bu gelişmelere ve programlara rağmen INCoDe.2030 Programından şu paragrafı aktarmak 

gerekli görülmüştür: "Elektronik cihazlarla giderek daha çok şekillendirilen ve internet ortamında daha çok 

etkileşimin olduğu giderek daha çok anti-materyalist olan bir toplumda dijital erişimi, kullanımı ve 
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vatandaşlığın tam olarak deneyimlenmesi için bilgisel üretimin artırılmasının yaygınlaştırılması ve tanıtılması” 

Aslında, tüm çabalara rağmen kabul edilebilir miktarda dijital yetkinliğe sahip olmayan çok fazla yetişkin 

bulunmaktadır. Öte yandan resmi eğitime mevcut çözümlerin konulmamış olması ki bu işsiz ve düşük vasıflı 

45 yaş üstü yetişkinlerin katılımının önünde bir engel olabilmektedir, bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Açıklanan genel tabloya uygun olarak, Konsey'e Avrupa Komisyonu, Portekiz'in 2019 ve 2020'de 

nüfusun beceri düzeyini, özellikle dijital okuryazarlığını, yine özellikle yetişkin öğrenimini işgücü piyasası 

ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirerek geliştirmek için harekete geçmesini önermektedir. Komisyon şunları 

ifade etmektedir: “İşçilerin niteliklerinin düşük olması yatırım ve verimlilik artışının önünde bir engeldir. 25-

64 yaş arası nüfusun yaklaşık% 50'si düşük eğitim kazanım düzeyine sahiptir ve 2018'de Birlik ortalamasının% 

22'sinin çok üzerindedir. Nitelikli personelin düşük katılım düzeyinde olması şirketlerin rapor ettiği yatırımlar 

için önemli bir engeldir. Yetişkin öğrenimi için, yalnızca bu yaş grubu oluşturulmuş olan, düşük vasıflı 

bireylerin (Birlik ortalamasının da altında katılım gösterenler için) dahli için ve KOBİ’lerin çalışanlarını eğitimini 

için teşviklerinin çoğaltılması için bir alan vardır. Dijital beceriler özellikle zor bir iştir, Portekiz nüfusunun% 

50'si Birlik ortalaması olan% 43'e kıyasla temel dijital becerilerden yoksundur. Altyapı da dahil olmak üzere 

eğitim ve öğretime yatırım, istihdam edilebilirliği ve sosyal hareketliliği artırmanın anahtarıdır. Bu nedenle 

ülkenin aşağıdakileri yapması gerekmektedir: “İşgücü piyasası segmentasyonuna yönelik tedbirlerin alınması. 

Popülasyonun beceri seviyesinin, özellikle dijital okuryazarlık seviyelerinin, yetişkin öğrenimini de dahil eden 

bir yaklaşımla işgücü pazarının da ihtiyaçlarını gözeterek artırılması gerekmektedir.  

Bu bağlamda, LINK-UPS projesi, yetişkin insanlarla birlikte çalışan profesyonellerin yanı sıra 

yetişkinlerin kendilerini de, mevcut diğer durumları tamamlayıcı olan ve işsiz yetişkinleri motive edecek kadar 

esnek ve yenilikçi olan dijital bir boşluğun tamamlanması ve sosyal katılım ve dijital becerilerini geliştirme için 

katkıda bulunmaktadır. 

3.2.  Bulgaristan 

MÖE veya yetişkin eğitim merkezi tarafından sunulan, Bulgaristan'daki dijital yeterlilik eğitimlerinin 

açıklaması şu şekildedir: 

• Bilgisayar eğitimi 45 akademik saat süren 4 - Dijital Yeterlilik için temel bir yeterlilik eğitimidir. 

• Eğitim bilgisayar okuryazarlığı ve bilgi teknolojisi becerilerini içerir. 

 

Eğitim Detayları 

• Neden bir Bilgisayar Eğitimi kursu seçilmelidir: 
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• Kurs, çeşitli uygulamalar arası veri aktarımı, çeşitli kitlelere bilgisayar üzerinden sunum 

yapılarak bilginin aktarılması, veri tabanları kullanımı, tabloların oluşturulması, iş için 

kullanılan bilgisayar kelime-işlem uygulamalarının kullanımı  ve pratik uygulamaların 

kullanımına yönelik becerilerin ve bilgilerin sağlanmasını gerçekleştirmektedir.  

• MS Office ile çalışma. İnternet tabanlı teknolojilerin kullanımı. 

• Hangi bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanacaksınız: 

• Eğitimden sonra hemen yüksek verimlilikle uygulayabileceğiniz dijital yeterlilikler 

kazanacaksınız. 

• Kurs kimin için: 

Eğitim, bilgisayar okuryazarlığı, temel MS Office becerileri ve Internet tabanlı teknolojiler hakkında 

bilgi isteyen herkese yöneliktir. 

• Başlıklar: 

Bilgisayar nasıl kullanılır? 

İnternet nedir ve nasıl kullanılır? 

Microsoft Office ve Microsoft Excel. 

Sunumlar ve sosyal medya 

• Öğretmenler: 

Öğretmenler bilgisayar teknolojisi alanında uygulayıcılardır. 

• Süre: 

45 okul saati. Kurs tamamen pratik olarak% 100'dür. 

• Eğitim şekli: 

Katılım veya mesafe formu. 

• Belge: 

Bulgaristan ve Avrupa Birliği'nde tanınan mesleki eğitim sertifikası. 

• Fiyat: 

250 BGN veya "Çalışan kuponları" programı kapsamında bir kuponla. 
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3.3.  İspanya 

İspanya'da dijital yeterlilikler konusunda eğitim veren ve düşük nitelikli ve işsiz yetişkinlere erişimine 

öncelik veren birçok ulusal, bölgesel ve yerel girişim vardır. Bu eylemler, İspanya'nın uzun vadeli işsizliği 

önlemek ve azaltmak için ulusal stratejisi olan Plan Reincorpora-t 2019-20211 ile uyumludur. Bu planda 45 

yaşın üzerindeki işsizler, özel dikkat gösterilmesi gereken nüfusun savunmasız bir kesimi olarak kabul 

edilmektedir. Bu planın özel amaçlarından biri, dijital yeterlilikler konusunda eğitim vererek bu grubun 

istihdam edilebilirliğini arttırmaktır. Bu hedefi takiben, plan İspanyol Kamu İstihdam Hizmetlerini (SEPE) 

nüfusun bu kesimine dijital eğitimi teşvik etmeye yönelik eylemlerini ve çalışma akışlarını odaklamaya devam 

etmeye teşvik etmektedir. Örneğin, FEMXA gibi kuruluşlar, SEPE tarafından tamamen kurulan ve 45 yaşın 

üzerindeki kişilerin önceliklendirildiği dijital kurslar sunmaktadır2. Bununla ilgili olarak, 2018 yılında Hükümet, 

düşük vasıflı işçilere ve dahası, ekonomiyi dijital hale getirme konusundaki geniş misyonu içinde, Ekonomik 

İşler ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı'na ait Red.es3, dijital yeterlilikler hakkında hayat boyu öğrenme kursları 

sunmakta ve aynı zamanda daha önce bahsedilen gruplara erişime öncelik vermektedir. 

Ayrıca, özerk toplulukların ve belirli belediyelerin istihdam hizmetleri de aynı amaçla çalıştaylar ve 

eğitim faaliyetleri sunmaktadır. Örneğin, Madrid’in Belediye Meclisi bilgisayar bilgisi düşük veya hiç olmayan 

işsizleri bilgisayar, internet erişimi ve e-posta kullanımına yönlendirmek için dijital yeterlilik seminerleri 

vermektedir4. Ayrıca, Castilla La Mancha 55 yaş üstü kişiler için CapaciTIC +555 adlı bir dijital eğitim programı 

geliştirmiştir. Daha yakın zamanda ve daha geniş bir kapsamla, Extremadura'nın özerk topluluğu, eğitim 

sistemindeki BİT'leri özümsemeyi ve yenilikçi programlar geliştirmeyi amaçlayan Dijital Eğitim Planı 

INNOVATED'yi6 başlatmıştır. Ayrıca, temel dijital yeterlilikler hakkında ücretsiz kurslar sunan FOREM7 gibi kar 

amacı gütmeyen kuruluşlar, dernekler ve vakıflar da bulunmaktadır. Tüm bu kurslar 45 yaşın üzerindeki işsiz 

veya kalifiye olmayan kişilerin dijital bilgilerini ve böylece istihdam edilebilirliklerini geliştirmelerine yardımcı 

olmaktadır. Programların çoğu, belirli düzeyde dijital becerileri resmi olarak onaylayan ve iş piyasasında bir 

varlık olarak kabul edilebilecek diploma tamamlama diplomaları sunmaktadır. 

 
1 https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-reincorpora-T.html 
2 https://www.cursosfemxa.es/cursos-gratuitos-trabajadores-desempleados/mayores-de-45-anos 
3 https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/profesionales-digitales 
4 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-

Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410Vgn
VCM1000000b205a0aRCRD&rm=%2Cc65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD%2C223e894aa8563510VgnVCM1000001d
4a900aRCRD&idCapitulo=10652388   

5 https://www.capacitatic55.com/   
6 https://www.educarex.es/edutecnologias/innovated.html 
7 Available at: https://www.forem.es/curso/competencias-digitales-basicas?mod=P   

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-reincorpora-T.html
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3.4.  Türkiye 

Türkiye İş Kurumu, düşük nitelikli vatandaşlarla dijital uçurumu kapatmayı amaçlayan birçok program 

sunmaktadır. Bu programların çoğu yeni dijitalleşme koşullarına uyum sağlamak için özel becerilere ihtiyaç 

duyan kişilere sunulmaktadır. Türkiye İş Kurumu, istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki 

niteliklerinin artırılmasına, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına 

kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla; mesleki eğitim kursları, iş eğitim programları, toplumun yararına 

ve diğer dersler, programlar, projeler ve özel uygulamalar yürütmektedir. Ayrıca, 35 yaş üstü bireylerin dijital 

yeterlilikleri için Toplumun Yararına Programları (TYP) aracılığıyla eğitim programları düzenlenmektedir. 

Çalışma ve İstihdam Bürosu İl Müdürlüklerinde/Hizmet Merkezlerindeki meslek danışmanı tarafından 

kurum tarafından sunulan aktif işgücü hizmetlerinden yararlanmak isteyen kayıtlı işsizlere danışmanlık 

hizmeti verilmektedir. İşsizler bu meslek danışmanları ile en uygun kursa / programa katılma olanağına 

sahiptir. Bu programlara katılanların masrafları İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, eğitimin sonunda 

uluslararası geçerliliğe sahip bir mesleki yeterlilik belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı veya Üniversite tarafından 

onaylanmış bir kurs tamamlama sertifikası verilmektedir. 

Öte yandan, 2006 yılında Avrupa Birliği tarafından belirlenen temel yeterlilikler (anadilde iletişim, 

yabancı dilde iletişim, matematik, fen ve teknoloji temel yeterlilikleri, dijital yeterlilik, öğrenmeyi öğrenme, 

sosyal ve beşeri nitelikler, girişimcilik ve kültürel farkındalık ve ifade) yaşam boyu öğrenme sistemi 

kurulmuştur. Türkiye de bu bağlamda yaşam boyu bir öğrenme stratejisi hazırlamış ve eğitimden yaşlılara 

önceden eğitime kadar eğitim ile ilgili tüm konuları kapsayan okul belirlenmiştir. Bu faaliyetler uygulanmakta 

ve bunu LLL (Life-Long Learning/Hayat Boyu Öğrenme-HBÖ) sistemi takip etmektedir. Etkinliğini ve 

verimliliğini artırmak amacıyla 2014-2018 Dönemi Ulusal HBÖ Strateji Belgesi hazırlanmıştır. 

Mesleki eğitim kursları, mesleklere ilgi alanlarına, ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre bilgi ve beceri 

kazandırmak için işe alınmalarına veya bağımsız çalışmalarına yardımcı olmak için düzenlenmektedir. Mesleki 

eğitim kursları ücretsizdir ve kursiyerlerin ödeme yapmaları gerekmez. Katılım zorunludur. Kabul edilebilir 

mazeretleri olanlar, eğitmen/öğretmenden izin almak için yazılı izin alabilirler. Bununla birlikte, bir stajyerin 

bu izin süresinin, sağlıkla ilgili endişeler için maksimum 5 günlük izin dışında herhangi bir nedenle toplam ders 

süresinin 1/10'unu aşması durumunda diskalifiye edilir. 

İş ve meslek danışmanlığı, meslek ve meslek seçimi aşamasında olan ve meslek danışmanlığı 

kapsamında mesleki eğitime başlayacak ve uzun süre işsiz kalan gençlere; işsizlik sigortası ödeneği alan 

işsizlere, bireysel ve grupla psikolojik danışma yoluyla iş danışmanlığı kapsamında bir meslek edinmek, 

değiştirmek ve ilerlemek isteyen yetişkinlere; iş ve meslek seçimlerinin önemi hakkında bilgi sahibi olmak, 
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işyerleri hakkında bilgi edinmek, meslekler ve eğitim fırsatları ile kendilerini tanımak isteyenlere yardımcı 

olmaktadır.  

Ayrıca iş danışmanlığı ve iş arama kapsamında İŞKUR’a başvuran; iş bulma sürecinde danışmanlık ve 

işe yerleşme, işverenle mülakat ve CV hazırlama gibi iş arama becerilerinin geliştirilmesi için gerekli eğitimler; 

bir önceki yılın mesleki eğitim merkezi, meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve üniversite öğrencileri ile 

askeri hizmetlerini tamamlamış olmak üzere özel ve görevlendirilmemiş memurlara yönelik olarak da 

verilmektedir. İŞKUR'un tüm il müdürlüklerinde ve hizmet noktalarında iş ve meslek danışmanlığı hizmeti 

verilmektedir. 

Mesleki Veri Merkezi, meslekler ve eğitim yerleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu ve bir meslek ve eğitim 

yeri seçme aşamasında olanlara bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olacak veriler toplanan bir yerdir. 

Aşağıda belirtilen kişiler mesleki veri merkezlerinden yararlanabilir: 

• Meslek seçimi aşamasında olanlar, 

• Mesleki eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim kurslarında eğitimleri verilen meslekler 

hakkında bilgi almak isteyenler, 

• Zaten mesleği olan ve bu meslekte ilerlemek veya mesleğini değiştirmek isteyen yetişkinler, 

• Danışmanlar, okul yöneticileri, veliler ve mesleki eğitim tesisleri hakkında bilgi edinmek 

isteyen herkes. 

Mesleki Veri Merkezlerine bireysel veya grup halinde başvuru yapılabilir. Grup görüşmeleri merkezde 

danışmanların talebi üzerine yapılır ve kursiyerlere meslek seçiminin önemi ve hangi kaynaklardan mesleki 

verilerin elde edilebileceği hakkında ayrıntılı bilgi verilir. 

Girişimcilik programları “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı” (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE) İşbirliği 

Protokolü”nde belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. 

Eğitim programının sonunda katılımcılara Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Katılım Sertifikası verilir. Bu 

sertifika, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği'ne başvurmak için kullanılacak bir belgedir. 

İŞKUR'un programlarının yanı sıra, yetişkinler Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından 

verilen eğitimlere, özel eğitim merkezlerine, çevrimiçi programlara, STK'lar tarafından verilen eğitimlere ve 

projelere de katılabilirler. 
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LINK UPS Projesi Web Sitesi ve E-portal (www. Linkups.eu), dijital beceri eğitimi için de iyi bir 

alternatiftir8. 

 

3.5. İtalya 

The Italian Digital Agenda, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın kararnamesi ile Kamu İdaresi ve 

Sadeleştirme Bakanlığı, Bölgesel Uyum Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Üniversite ve Araştırma Bakanlığı ve 

Ekonomi ve Finans Bakanlığı ile istişare edilerek Mart 2012'de kurulmuştur. 

The Italian Digital Agenda’nın Kontrol Odası altı stratejik eksen belirlemiştir: Bunlardan birine 

"Bilgisayar okuryazarlığı-dijital beceriler" denmektedir. Bulut ve geniş bant gibi araçlarla dijital bölünmenin 

(cinsiyet farklılıkları, bölgesel farklılıklar, sosyo-ekonomik farklılıklar, "Dezavantajlı kategorilere" yönelik 

sosyal dahil olma) üstesinden gelmek için kendi aksiyon kararları arasında yer almaktadır. 

Stratejik eksenin hedefleri şu şekilde tanımlanmıştır: 

Dijital becerilerin, ülkenin sosyal dahil olma, okuryazarlık, yenilikçilik, aktif vatandaşlık ve rekabet 

edebilirlik açısından stratejik bir faktörünü temsil ettiği göz önüne alındığında, aşağıdaki hedeflerin 

gerçekleştirilmesine öncelik verildiğine inanılmaktadır: 

• Ulusal Dijital Okul Planının genişletilmesi (okullarda öğretim için geniş bant kullanımı; öğretim 

için bulut kullanımı; dijital içerik ve ders kitaplarının edinilmesi; karma e-öğrenme ortamında 

öğretmenlerin eğitimi; öğrenme ortamlarını dönüştürme kapsamında LIM e-kitap)9 

• Sosyal dahil olma sorununu (engelli, yabancılar, kısıtlı çocuklar, hastaneye kaldırılan, yaşlılar) 

tele-çalışma çözümleri ile de ele almak 

• Kadınları BİT teknolojilerini kullanmaya teşvik etmek 

• Ağın içeriğinin ve altyapısının bilinçli kullanımı konusunda farkındalığı artırmak 

• Mesleki ve özel çalışma dünyasının çeşitli profesyonel sektörlerinde BİT teknolojilerinin 

kullanımını teşvik etmek, mesleki eğitmeni yeniden eğitmek ve bunu sürekli devam ettirmek 

• Teknolojilerin kullanımını ve kurumsal iletişim kampanyaları yoluyla bilginin tanıtımını 

desteklemek 

134/2012 sayılı yasa ile dönüştürülen 83/2012 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İtalya İş Bulma 

Kurumu’nu kurulmuştur. Kontrol Odası tarafından tanımlanan The Italian Digital Agenda’nın amaçlarını 

 
8 Tüm veriler www.iskur.gov.tr’den alınmıştır.  
9 Dijital Okul Planı sadece öğrencileri (yaklaşık 9 milyon) değil, aileleri yansıtan okul personelini de (1 milyon) 

içermektedir. Değişen bir orana kadar, 30 milyonluk potansiyel katılım, tahmini sayılardır. 
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yerine getirme, BİT planlarının uygulanmasını izleme görevinin icra edilmesi ve PA ve Avrupa Dijital Gündemi 

doğrultusunda her yıl yenilerini tanıtmak. 

20. Maddenin 3. Bendi, ülkede dijital teknolojilerin yayılmasını teşvik etmek ve kamu harcamalarını 

rasyonelleştirmek için kurumun kamu idareleri karşısındaki işlevlerini tanımlamıştır. Kanuna göre, yeni ve 

daha büyük kamu bütçesi olmadan mevcut finansal kotların gerektirdiği üzere, kamu iççilerine önemseyen 

profesyonel eğitim ve öğretimle birlikte, ayrıca kamu yönetimi ve Formez Yüksek Okulunun anlaşmaları 

yoluyla ve yenilikçi eğitim teknolojilerinin kullanımı ile vatandaş odaklı bilgi teknolojileri okuryazarlığının 

tanıtımını ve yayılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

179/2012 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, "Ülkenin büyümesi için daha acil tedbirler" içeren 

221/2012 sayılı Kanun ile gündeme getirilmiştir. 

“Kurum aynı zamanda, The Italian Digital Agenda’nın gerçekleştirilmesine ve Avrupa Ufuk 2020 

programına uygun olarak, akıllı toplulukların gelişimini, üretimini teşvik etmek amacıyla; ilgili kamu malları, 

sabit ve mobil ultra geniş bant ağı (bireysel bölgesel özellikler ve düşük nüfus yoğunluğu alanlarının kapsamı 

dikkate alınarak) ve ilgili hizmetler, kültürel miras ve peyzajın dijital olarak geliştirilmesi, çevresel 

sürdürülebilirlik, ulaşım ve lojistik , savunma ve güvenlik, ayrıca önemli endüstriyel araştırma ve yenilik 

becerilerinin ulusal topraklarında varlığını korumak ve artırmak için büyük stratejik araştırma ve yenilik 

projelerinin tanımlanmasını ve geliştirilmesini teşvik etmektedir." 

The Italian Digital Agenda bu nedenle dijital hedefleri gerçekleştirme görevini ve dijitalleşme ile ilgili 

olarak, dijital beceri geliştirme konusunu ele alarak sürdürmektedir. 

4. LINK-UPS Yaklaşımı  

4.1. Sosyal medya aracılığı ile dijital yetkinliğin oluşturulmasına yönelik metodolojik 

çerçeve  

“WeAreSocial, Hootsuite” in son Küresel Dijital Raporu şu verileri ortaya koymaktadır: 

- 2019 yılında 3,48 milyar olan Sosyal medya kullanıcısı, geçen yıla göre dünya genelinde 288 

milyon artarak (% 9) büyüme kaydetti. 

- Ocak 2019'da 3,26 milyar kişi mobil cihazlar üzerinde sosyal medya kullanıyor ve bu sayı 297 

milyon yeni kullanıcı ile yıllık %10'un üzerinde bir artışa denk geliyor. 

Sosyal Ağların politika mesajlarından mutfak çözümlerine kadar yaşamın tüm yönleri için ilgili bir 

iletişim kanalı haline geldiğini görmek mümkündür. 
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İş ve meslek edinme sektörleri de benzer şekilde, bu duruma bir örnek olarak, çalışanları işe alma, 

seçme ve yerleştirme şeklindeki önemli değişiklikler söz konusudur. 

“Sosyal İşe Alım” gittikçe yaygınlaşan bir kavram haline gelmektedir. “Sosyal işe alım” teriminin 

tanımını yapabilmek adına şunu söyleyebiliriz: Modern şirketlerin giderek daha çok, klasik özgeçmişlerin ilk 

değerlendirmesi veya adayın özelliklerini analiz etmek üzere sosyal ağların kullanıldığı yöntemdir. 

Sosyal ağlar artık sadece firmalar tarafından aday olarak görünmemize değil, bireyler olarak da 

niteliklerimizi ve özelliklerimizi göstermemize izin verdiği için mükemmel bir işe alım kanalı haline 

gelmektedir. 

Facebook, Instagram, Twitter ve özellikle LinkedIn profilleri gittikçe daha fazla kurumsal işe alım 

uzmanının gözü önündedir. Ancak sadece bununla da kalmayıp bu platformlar, şirketler tarafından etkili bir 

şekilde iş ilanlarını yayınlamak için de kullanılmaktadır. 

Son yıllarda dijital yeterlilik terimi, vatandaşların bilgi toplumu çerçevesinde ne tür beceri ve 

yeteneklere sahip olması gerektiği konusundaki tartışmada anahtar bir kavram haline gelmiştir. Avrupa Birliği, 

bilgi toplumu içinde vatandaşlık için temel olarak tanımlanan 8 temel yetkinlik dahilinde dijital yetkinlikleri, 

Avrupa politikaları ve girişimleri üzerine yeni metodolojik çerçevelerin oluşturulmasına izin verdi. 

Bu bağlamda, işçilerin daha iyi işgücü fırsatları için çaba göstermeleri ve iş aramadan başlayarak dijital 

bilgi gerektiren küresel bir pazarda işlerini daha rekabetçi bir şekilde gerçekleştirmeleri için dijital beceriler 

edinmeleri gerektiği açıktır. 

İstatistiksel verilerin analizi, dijital beceri ve bilgi ile ilgili bazı anahtar faktörleri tanımlamak 

mümkündür. 

Yaş, elbette önemli bir faktördür. Daha açıkça söylemek gerekirse, e-beceri seviyesi genellikle yaşla 

ters orantılıdır: Yaş arttıkça e-beceri azalır. Bu özellikle 55 yaş üstü insanlar arasında fark edilebilir ve dijital 

boşluğu daha da yükseltir. 

Eğitim seviyesi de dijital becerilerin kazanılması için kilit bir faktördür: E-becerilerin seviyesi genellikle 

yüksek olunca, bireyler arasındaki örgün eğitim seviyesi de artar. 

Az da olsa cinsiyet de fark yaratan bir faktördür: Kadınlar yaştan veya eğitim düzeyinden bağımsız 

olarak erkeklerden daha az dijital bilgiye sahip görünmektedir. Analiz edilen ülkeler arasında farklılıklar vardır, 

çünkü Bulgaristan, e-becerilere ilişkin cinsiyet farkının azaldığı tek ortak ülke olduğundan, cinsiyetler 

arasındaki farklılıkların daha yüksek olduğu Türkiye'den farklı bir konumdadır. İtalya, İspanya ve Portekiz, 

analiz edilen değişkenlere göre daha yüksek veya daha düşük olabilen benzer farklılıklar göstermektedir. 
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Farklı partner ülkeleri analiz ederek, e-beceri düzeyi ile iş bulma yöntemi arasında yakın bir bağlantı 

bulmaktayız. 

Aslında, en düşük e-beceri ortalaması olan Türkiye ve Bulgaristan'da (öte yandan bu ülkeler, dijital 

yetkinliği az olan daha az insanı bulunan ülkelerdir), iş aramanın en yaygın yolu işverenlerle doğrudan 

temastır. 

AB ortalamasına yakın bir dijitalleşme seviyesi bulduğumuz İtalya, Portekiz ve İspanya'da, iş arayanlar 

çoğunlukla çevrimiçi platformu kullanmaktadır. 

İş pozisyonlarına genel bir bakış iki zıt geri bildirim sağlar: 45 yaşın üzerindeki işsizler için çok yüksek 

vasıflı iş fırsatlarında (mesleki deneyimin önemli bir faktör olduğu yerlerde) ve çok düşük vasıflı işlerde 

fırsatlar vardır. 

En azından temel düzeyde dijital yeterlilikler işverenler tarafından istenmektedir, bu yüzden 

vazgeçilmezdir. Dijital yeterliliklerin eksikliği, sosyal ve işgücü dışlanmasından kaçınmak için 45 yaşın 

üzerindeki insanların işe alınmasına bir engel olarak düşünülebilir. 

Dijital okuryazarlık gittikçe daha belirgin hale gelen bir sosyal ve emek gereksinimidir. Sonuç olarak, 

bu alandaki sosyal ve kurumsal çabalar her zamankinden daha gerekli ve acildir. Amaç, 45 yaşın üzerindeki 

insanlar olarak en dışlanmış grupların, yani yeni dijital göçmenlerimizin, dijital becerilerini elde edebilmesidir. 

LINK-UPS metodolojik çerçevesi, her bir proje ortağı ülkesinde hedef grupların dijital becerilerinin ve 

istihdam göstergelerinin bir analizini sunarak, yukarıda belirtilen yönlerden başlayarak dijital okuryazarlık 

artırımına destek vermektedir. Bu nedenle, ortak platformda en çok ihtiyaç duyulan dijital yeterlilikleri 

gösterdiğinden çevrimiçi platformun hazırlanması buna temel olarak düşünülebilir, aynı zamanda dijital 

yeterliliklerin oluşturulması için kullanıcı dostu bir platformunun geliştirilmesine destek sağlamaktadır. Ayrıca 

düşük vasıflı/düşük nitelikli işsizlere yönelik tamamlayıcı eğitim kurslarının ve araçlarının geliştirilmesi de 

diğer sunulan olanaklar arasında sıralanmaktadır. 

Metodolojik çerçeve, uygulama kılavuzları ile birlikte, belirli ülke bağlamları için uyum 

gereksinimlerinin nasıl daha iyi tanımlanacağı konusunda açık rehberlik sağlayan bir dizi talimatla 

tamamlanmaktadır. 

Projenin web sitesi ve partnerlerin ağları, kontak bilgileri ve web siteleri gibi alanlarda hem İngilizce 

hem de partner ülke dillerinde hazırlanmıştır. 
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4.2. Uygulanan Metodoloji 

LINK UPS projesinin metodolojik çerçevesini oturmak üzere iki yönlü bir yöntemle veriler (dijital 

yeterlilikler hakkında bilgi; iş olanaklarının proje hedef gruplarına yönelik ana özelliklerinin belirlenmesi; iş 

aramak için sosyal medya kullanımlarını bilmek; iş bulmak ve aramak için ana yöntemler ve araçların ne 

olduğu) tüm partnerler düzeyinde toplanmıştır. 

Literatür taraması, her bir ortak ülkedeki dijital yeterlilikler hakkında nicel ve nitel bilginin aranması; 

esas olarak 45 yaş üstü düşük vasıflı/düşük nitelikli, işsiz insanların hedef gruplarına yönelik bilgilerin 

toplanması sağlanmıştır. Özellikle, her bir partner, dijital yeterlilikler ve yetişkinlerin 45 yaş üstü işgücü 

durumu, dijital yeterlilikleri geliştirmeyi amaçlayan Kamu ve Özel girişimleri, Ulusal programlar ve en azından 

en yaygın iş ve işçi arama yöntemleri hakkında bilgileri analiz etmiştir. 

Saha çalışması, her bir ortak ülkede İnsan Kaynakları (departman veya ayrı bir birim olarak) 

sektöründen 15 kişiyle görüşme yapılarak, görüşmede yeni adayın seçiminde ve yerleştirilmesindeki metot 

ve yöntemler sorulmuştur. 

Mülakatlar, hem işe alım süreçlerinde adayları değerlendirmesi ve İK yöneticileri tarafından 45 yaş 

üstü bireylerden ne derecede dijital becerilerin beklendiğini belirlemek hem de  işe alım yapanların ve İK 

yöneticilerinin sosyal medyayı nasıl kullandıklarını anlamak üzere yüz yüze ve beraberinde telefonla veya 

diğer yollarla gerçekleştirilmiştir. 

Bu faaliyetlerin sonucunda Ortak Nihai Raporda ve tüm partnerlerin dillerinde olacak şekilde bir rapor 

hazırlanmıştır. 

4.3. İçeriklerin Seçimi (Mevcut Kurslar) 

Her bir partner ülkede işe alımcıların işe alım için göz önünde bulundurduğu en önemli 5 yetkinlik 

alanı yapılan saha çalışmasında aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

• 1 - Bilgi işleme 

• 2 - İletişim 

• 3 - İçerik Oluşturma 

• 4 - Problem Çözme 

• 5 - Güvenlik 

Her bir yetkinlik alanı başına, her bir partner ülkede elde edilen değerlerden çıkarılan ortalamaya 

göre, 1'in 5'e şeklinde; 5'in çok önemli olduğu, 1’in az önemli olduğu 1 ile 5 arasında bir değerlendirmenin 

yapıldığı bir yöntemle veriler sunulmaktadır. Ayrıca, her bir partner ülke bazında en iyi değerlendirilen 5 

yetkinlik seçimi, ek olarak sunulmaktadır. 
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Bilgi İşleme alanı ile ilgili olarak, işe alımcılar tarafından seçilen yeterlilikler: 

• Bilgileri daha kolay bulmak için dosya ve klasörleri kullanarak bilgileri metodolojik olarak 

sınıflandırabilme 

• Dosyaları veya içeriği (ör. Metin, resimler, müzik, videolar, web sayfaları) kaydedip 

saklayabilmek ve kaydedildikten sonra geri almak  

• Tüm bilgilerin güvenilir olmadığını bilme 

• İnternette bulunan bilgileri farklı formatlarda kaydedebilme 

• Bir arama motorunu kullanarak çevrimiçi bilgi arayabilme 

İletişim alanlarında işe alımcılar tarafından en önemli olarak değerlendirilen yeterlilikler: 

• Cep telefonu, IP üzerinden Ses (örneğin, Skype) e-posta veya sohbet kullanarak başkalarıyla 

iletişim kurabilmek için temel özellikleri (sesli mesajlaşma, SMS, e-posta gönderme ve alma, 

metin alışverişi) kullanma 

• Basit araçları kullanarak dosya ve içerik paylaşabilme 

• Dijital araçları kullanırken belirli iletişim kurallarının geçerli olduğunu bilmek için (örneğin, 

yorum yaparken, kişisel bilgileri paylaşırken) 

• Diğer dosyaları kullanabilmek. Örneğin, başka birinin oluşturduğu ve paylaşılan 

belgeler/dosyalar 

• Çevrimiçi iletişim için çok çeşitli iletişim araçlarını (e-posta, sohbet, SMS, anlık mesajlaşma, 

bloglar, mikro bloglar, sosyal ağlar) aktif olarak kullanabilmek 

İçerik Oluşturma alanlarında daha fazla oy alan yetkinlikler: 

• Dijital araçları kullanarak en az bir formatta basit dijital içerik (örneğin metin, tablolar, 

görüntüler, ses dosyaları) üretebilme 

• Başkaları tarafından üretilen içeriklerde temel düzenleme yapabilme 

• Üretilen içeriğe temel biçimlendirme (Örneğin; dipnot, grafik, tablo ekleme) uygulayabilme 

• İçeriğin telif hakkı ile korunabileceğini bilmek 

• Farklı formatlarda (örneğin; metin, tablolar, görüntüler, ses dosyaları) karmaşık dijital içerik 

üretebilmek 

Sorun Çözme alanı için, işverenler aşağıdaki yeterlilikleri seçmişlerdir: 

• Bazı rutin sorunların nasıl çözüleceğinin farkında olmak (Örneğin; programı kapatın, 

bilgisayarı yeniden başlatın, programı yeniden yükleyin/güncelleyin, internet bağlantısını 

kontrol edin) 
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• Dijital becerilerin düzenli olarak güncellenmesi gerektiğini bilmek 

• Kendi dijital becerilerini düzenli olarak güncelleyebilme 

• Kendi sınırlarının farkında olmak ve boşlukları doldurmaya çalışmak 

• Dijital araçların sorunların çözümünde yardımcı olabileceğinin farkında olmak. Ayrıca, dijital 

araçların sınırları olduğunu bilmek. Teknolojik veya teknolojik olmayan bir problemle karşı 

karşıya kaldığında, sorun çözdüğü bilinen dijital araçları kullanabilmek. 

Ve nihayet Güvenlik için aşağıdaki yeterlilikler: 

• Kendi kimlik bilgilerinin (kullanıcı adı ve şifre) çalınabileceğini bilmek 

• Özel bilgileri çevrimiçi olarak ifşa etmemenin farkında olmak 

• Tüm çevrimiçi bilgilerin güvenilir olmadığının farkında olmak 

• Cihazları korumak için temel adımları atabilme (ör. Virüsten koruma ve parola kullanma) 

• Bilgisayara virüs bulaşmışsa nasıl tepki verileceğini bilmek 

Tüm bu alanlar ve yeterlilikler için özel kurslar geliştirildi. Bunlar, çevrimiçi ve mobil platforma 

yüklendi. Tüm bunlar İngilizce ve tüm diğer partner dillerine çevrildi. 

4.4. E-Öğrenme Platformu  

Metodolojik çerçevede geliştirilen ve toplanan içerikler, araçlar, kılavuzlar, kursların tümü, özellikle 

projenin amaçları doğrultusunda mobil ve çevrimiçi platform üzerine yüklenmiştir. 

Bu etkileşimli çok dilli platform (eğitim, öğrenim, test için belirli özelliklere sahip özel bir ortam) düşük 

vasıflı/düşük nitelikli işsiz kişileri (eğitim, kaynaklar ve araçlar aracılığıyla) sosyal medyayı, sosyal ve mesleki 

alandaki fırsatlarını geliştirecek ve artıracak ve böylece istihdama erişimlerini teşvik edecek ve kolaylaştıracak 

şekilde kullanmalarını kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Platform, metodolojik çerçevede özetlenen tüm bilgi ve ürünleri barındırmaktadır. 

Platforma ücretsiz erişim, her ortak ülkedeki ek düşük vasıflı/düşük nitelikli işsiz bireylerin 

becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktadır. 

Ayrıca, kaynak aracının İngilizce olması (Bulgarca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Türkçe olması 

gibi) bu aracın (düşük vasıflı/düşük nitelikli) işsiz kişilerin bulunduğu diğer hem partner ülke hem de çevre 

bölgeler için kullanımına olanak tanıyacaktır.  

Platform, yalnızca proje süresi boyunca değil, sonrasında da erişilebilir olacağından hedef grup ve 

paydaşlar tarafından uzun vadeli olarak kullanılmasını mümkün olacaktır. 
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Platforma masaüstü ve dizüstü bilgisayarın yanı sıra tablet ve akıllı telefon kullanarak onlar için 

hazırlanmış olan tasarımda erişmek mümkündür. Platform, uygulama geliştiricilerine ihtiyaç duymadan mobil 

uygulama içeriğinin LMS aracılığıyla kolayca güncellenebilmesini sağlamak için güvenli bir GDPR uyumlu 

Moodle (LMS)/Mobil uygulama senkronize çözümü kullanılarak geliştirilmiştir. 

Platforma doğrudan “E-ÖĞRENME” bağlantısını tıklayarak Proje web sitesinin Ana Sayfasından 

erişilebilmektedir. 

 

Platformun Ana Sayfasında ana içerikler ve işlevler hakkında ilk genel bilgi bulmak mümkündür. 

Her şeyden önce, dili değiştirmek de mümkündür. İngilizcenin yanı sıra, platform Bulgarca, İtalyanca, 

Portekizce, İspanyolca ve Türkçe olarak da mevcuttur. 

Sitede, ön-son değerlendirme testlerine götüren bağlantılar bulunmaktadır ve üst menünün sağ 

tarafında oturum açma ve hesap oluşturma sekmeleri bulunmaktadır. 
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 Ana sayfanın orta 

kısmında Proje, Kullanıcıların 

gizlilik önerileri ve İngilizce 

kurslarına ve tüm ortaklık 

dillerine doğrudan bir bağlantı 

bulunmaktadır. 

 

 

 

  

Kayıt olma prosedürleri standarttır.                          

Kayıt formu iki bölüme ayrılmıştır. 

Birincisi, bir sonraki oturum açma 

işlemlerinde kullanılacak Kullanıcı Adı ve Parolaya karar verilen kısma aittir. 

Ana sayfanın altında arama 

çubuğu, Erasmus + Programının 

referansları, Proje Web Sitesi ve 

Projenin Facebook sayfası için 

bağlantılar bulunur. 



 

26 

LINK-UPS: Social Media for Upskilling Unemployed and Low Skilled Adult Workers for Digital Society 
Project Nº: 2018-1-PT01-KA204-047429 

  

Oturum açma kimlik bilgilerini belirlendikten sonra, kayıt modülü birkaç bilgi daha isteyecektir. 

Tüm verileri doldurarak yeni bir hesap oluşturmak mümkündür. 

Platformda onay mesajı görüntülenir ve kullanıcı kaydı onaylamak için bir bağlantı içeren bir e-posta 

alınır. Bu noktada kullanıcı platforma kaydedilmiş olur. 



 

27 

LINK-UPS: Social Media for Upskilling Unemployed and Low Skilled Adult Workers for Digital Society 
Project Nº: 2018-1-PT01-KA204-047429 

  

Platformu kayıt olmadan da "misafir" olarak kullanma olasılığı vardır. Bu seçenek kayıtlı kullanıcılar 

için öngörülen tüm seçenekleri ve işlevleri sunmamaktadır. 
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Kayıtlı kullanıcı olarak, tüm bilgileri kolayca bulabileceğiniz bir pano olarak organize edilen özel alana 

erişmek mümkündür. 

Kayıtlı kullanıcı olarak, 

faaliyetlerinizin tüm bilgilerini ve ana 

bölümlerini platformda kolayca 

bulabileceğiniz bir pano olarak 

düzenlenen özel alana erişmek de 

mümkündür. 
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Özelleştirme seçenekleriyle, gösterge tablosunu sanal sınıf not defteri olarak organize etmek ve 

kullanmak da mümkündür. 

Farklı bölümler, ismin yanında bulunan buton sayesinde kolayca özelleştirilebilir. 

 

 

 

Özel alanda kullanıcılar resim yükleyebilir. Ses dosyası ve video kaydedebilir ve yükleyebilir. Kurs 

katılımcılarına özel mesajlar veya grup mesajları gönderebilir. Kurs katılımcıları hakkında kişisel notlar alabilir, 

kurs katılımcılarının telefona iletişim bilgilerini ekleyebilir. Telefon numarasını ve daha çok takvim 

entegrasyonunu kullanımı ve yerel bildirimlerle (ayrıca mobil bildirimleri) kullanımı yapılabilmektedir. 

Kursları inceleme, notlar, indirme imkanı vb. ile mevcut olan tüm kurs aktiviteleri de bulunmaktadır. 

Mesajlaşma sistemi, özel veya grup tartışması yapılabilecek teorik bir sanal sınıf gibi kullanılabilir. 

Konuşma alanına erişim üst menünün sağ tarafındadır.  

Resmi tıklattığınızda sohbet menüsü açılır. Gösterilen simgeye tıklayarak özelleştirilebilir bir 

menüdür. 

  

Kullanıcı, farklı alanları tıklayıp 

hareket ettirerek, kontrol panelini 

tercih ettiği şekilde yeniden 

düzenleyebilir. 
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.   

Mevcut özelleştirme seçenekleri ile mesajı kimin okuyabileceğine ve sanal tartışmaya 

katılabileceğine, tavsiyelerin ve diğer seçeneklerin nasıl alınacağına karar vermek mümkündür. 

 

Platform çekirdeği mevcut kurslardır. 

Kurslara erişim bağlantısı, platformun ana sayfasının ortasındadır. İlk kursa kayıt yapılana kadar özel 

alanda  yer almamaktadırlar. 

 

Kurs dillerini seçtiğinizde, mevcut tüm kursları içeren bir ekran görünür ve kurs linkine tıklanarak 

seçilen kurs alanına girmek mümkündür. 
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Sanal sınıf oluşturmak isteyen işe alımcılar için bazı ilginç seçenekler de geliştirilmiştir. 

Belirli bir modül setinin (örneğin, İngilizce modüller) yöneticisi olarak, işveren eğiticileri, bir eğiticiyle 

ilgili grupları tanımlayabilir/yönetebilir, ihtiyaç varsa kullanıcıları kaydedebilir (kendilerini kaydedebilirler). 



 

32 

LINK-UPS: Social Media for Upskilling Unemployed and Low Skilled Adult Workers for Digital Society 
Project Nº: 2018-1-PT01-KA204-047429 

 

Bu adımdan sonra işveren, katılımcı listesinde onları arayan bir modüle kaydolmak için katılımcıyı 

seçebilir ve kurstaki rolünü atayabilir. 
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Kurs Yöneticisi olarak işe alım yapanların Grup Yönetimi için daha fazla seçeneği vardır. “Gruplar” 

seçeneğiyle işe alımcılar katılımcıları takip ederek kolayca bir grup oluşturabilir: 
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5. Eğitim Sürecinin Kolaylaştırılması 

5.1. İndüksiyon eğitimi 

Ön eğitim aşamasında, öğrencilere e-öğrenme platformuna aşina olmalarına yardımcı olmak için bir 

tümevarım eğitimi verilmelidir. Bu nedenle, katılımcı, portalde gezinme, kayıt ve giriş aşamalarını çalıştırma, 

çeşitli bölümleri, gerçek eğitim aşamasını başlatmak için doğru adım sırasını göstermede katılımcıya eşlik 

edecektir. 

Ön Değerlendirme belki de en önemli olaydır, çünkü buradan başlayarak doldurulacak eğitim 

boşluklarını ve bunun için hangi eğitim modüllerinin en uygun olduğunu anlamak mümkündür. 

5.2. Ön Değerlendirme 

Aslında, öğrenciler tarafından neyin daha fazla ihtiyaç olduğu ve neleri bildiklerini öğrenmek için ön 

değerlendirme yapılmalıdır. 

Üst menüde ön değerlendirme bağlantısı bulunmaktadır. 

Ön değerlendirme aşaması, portalde bulunan farklı eğitim modüllerine ilişkin 25 sorudan oluşan bir 

anket ile düzenlenmiştir. 

 

 

Tüm soruları cevapladıktan sonra, anketi göndermek mümkündür ve sistem elde edilen sonuçlar ve 

geri bildirimi almanın yolu hakkında bazı geri bildirimler verir: e-posta ve/veya indirme ve format (.doc veya 

.pdf) 
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Değerlendirme başına elde edilen sonuçlar, çalışılacak modülleri seçmek için eğitmen (veya adayın 

kendisi için) için bir rehberdir. 

5.3. Harmanlanmış Öğrenme  

Yukarıdaki bölümlerde gördüğümüz gibi, portal eğitmenlerin eğitim bölümünü karma öğrenme 

yaklaşımı ile yönetmelerine olanak tanıyacak şekilde düzenlenmiştir. 

Kontrol panelinde öğrenciler ilerlemelerini takip edebilirler. İlerlemeyi ve diğer ayrıntıları gösteren, 

tartışma gruplarını veya tek bir konuşmayı organize eden, öğrenme örüntülerinin gelişimi gibi çeşitli işlevlere 

sahip özel bir alan bulunmaktadır. 

Platformdaki her modül kursu eğitim hedeflerini takip eder:  

Modül n. 1 - Bilgi İşleme 

- Bilgi ihtiyaçlarını ifade etmek, bilgi, veri ve dijital içerik aramak. 

- Kaynağın ve içeriğinin uygunluğunu değerlendirmek. 

- Dijital veri, bilgi ve içeriği depolamak, yönetmek ve düzenlemek. 

Modül n. 2 - Problem Çözme 

- bazı rutin sorunları çözmek için (örneğin; programı kapatın, bilgisayarı yeniden başlatın, programı 

yeniden yükleyin/güncelleyin, internet bağlantısını kontrol edin). 

- Dijital sorunların çözümü için yararlı bilgiler nasıl bulunur? 

Modül n. 3 - İletişim 

- Cep telefonu, IP üzerinden ses, e-posta veya sohbet kullanarak başkalarıyla iletişim kurmak için. 

- Çok çeşitli iletişim araçlarını kullanmak. 

- Çevrimiçi ortamda başkalarına bilgi aktarmak veya bilgi paylaşmak. 
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- İşbirliği araçlarıyla içerik oluşturmak ve yönetmek. 

- Dijital araçları kullanırken, belirli iletişim kurallarının geçerli olduğunu bilmek 

- Kamu ve özel dijital hizmetler ve katılımcı vatandaşlık yoluyla topluma katılmak. 

- Kişinin dijital kimliğini ve itibarını yönetmek. 

Modül n. 4 - İçerik Oluşturma 

- Bir veya farklı formatta (örneğin, Metin, tablolar, görüntüler, ses dosyaları, klipler, vb.) basit dijital 

içerik üretmek. 

- Başkaları tarafından üretilen içeriklerde temel düzenleme yapmak. 

- Üretilen içeriğe temel biçimlendirme uygulamak (yani dipnot, grafik, tablo, resim vb. eklemek). 

- Telif hakkının dijital içeriği kapsaması, lisans ve telif hakkı uygulamasının farklı yolu 

- Yazılım ve uygulamaların basit işlevlerini ve ayarlarını uygulamak ve değiştirmek. 

Modül n. 5 - Güvenlik 

- Dijital ortamların risklerini ve tehditlerini eşit derecede anlaması gereken cihazların, kişisel verilerin 

ve gizliliğin korunması. 

- Yetişkinlere güvenlik ve güvenlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları ve güvenilirlik 

ile gizliliği göz önünde bulundurmaları için eğitim vermek 

- Yetişkinlerin, kendilerini ve başkalarını zararlardan korurken kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri nasıl 

kullanacaklarını ve paylaşacaklarını anlamalarını sağlamak. 

- Yetişkinlerin dijital hizmetlerin bir “Gizlilik politikası” kullandıklarını anlamalarını ve kişisel verilerin 

nasıl kullanıldığının farkında olmalarını sağlamak. 

5.4. Ek Destek  

Gösterge tablosuna ve sınıf gruplarına dosya, ses, video, metin yükleme imkanı, eğiticiye ek öğrenme 

materyalleri ile araçları ve dersleri tamamlama fırsatı verir. 

Ek öğrenme materyalleri gruplar ve öğrenciler ve diğer kişilerle paylaşılabilir. 

Tüm bu tesisler, eğiticilerin her öğrenci için bireysel bir yaklaşımı veya bir grup veya hepsi için bir 

yaklaşımı izlemesine izin verir. Öğrenme uygun ekipmana sahipse evde veya açık erişimli bir bilgisayar 

paketinde yapılabilir. 
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5.5. Geribildirim Toplama  

Yukarıda okuduğumuz gibi, ön değerlendirme katılımcıların dijital yeterlilik düzeyleri hakkında anında bir geri 

bildirim vermektedir. 

Değerlendirme ölçeği aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Toplam soru sayısı: 25 

• 22-25 öğrencinin iyi düzeyde dijital yeterlilikleri vardır, ancak daha fazla genişletme için proje 

ders materyalini ziyaret edebilir 

• 1-22 öğrenci dijital yeterliliklerini geliştirebilir; bu nedenle kursumuza katılmanızı ve bilgi, beceri 

ve yetkinliklerini daha da genişletecek 5 tasarlanmış modülü ziyaret etmenizi öneririz. 

Ön değerlendirme soruları mevcut modül dersleriyle bağlantılıdır: 

Modül 1 için - Bilgi İşleme 

 

Modül 2 için – Sorun Çözme 
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Modül 3 için – İletişim 

 

Modül 4 için – İçerik Oluşturma 
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Modül 5 için – Güvenlik 
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5.6.Son-Değerlendirme 

Kursu/modüllerini takip ettikten ve içeriğini kendisi ve/veya eğiticinin desteği ile inceledikten sonra, 

öğrenci bilgi, beceri ve yeterliliklerde elde edilen gelişmeyi gösterecek olan son değerlendirme sürecine 

devam edilmelidir. Ön değerlendirme de olduğu üzere, sonradan değerlendirme için de sonuç hemen alınır. 

Nihai rapor ayrıca, yanlış cevaplar ve araştırılacak modül dersleri arasında anında bir yazışma sağlar. 

Son değerlendirmenin modülleri inceledikten sonraki son test olduğu düşünüldüğünde, bu nedenle 

elde edilen geri bildirim de modül dersi ile yazışmaları sağlar. 
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5.7. Sertifikalandırma 

Eğitim kursunun sonunda, proje ortakları, toplam kurs miktarı ve modüler yapısını belirten yetişkin 

dijital beceri geliştirme sürecinin pilot uygulamasına katılım sertifikası vermektedir. 

 


