
  

Projenin temel hedefleri yetişkin eğitimi-
nin kalitesini geliştirmek ve yetişkin eğiti-
mi kurumları arasındaki Avrupa işbirliği-
ni artırmaktır. Proje ortakları işbirliği 
içinde eğitimlerde sosyal medyanın 
(Facebook, Twitter, Xing...) ve diğer Web 
2.0 unsurlarının (Youtube, Google 
Maps...) nasıl kullanılabileceği ile ilgili 
yenilikçi bir yaklaşım geliştirecektir. 
Araştırma, analiz ve mevcut temellerin 
değerlendirmesi evrelerinin ardından or-
taklar sosyal medya temelli bir öğretim 
konsepti geliştirip test edecektir. İlerleyen 
dönemlerde yine başka bir fon alarak çok 
taraflı bir öğrenme ortaklığı projesi ile bu 
çalışmalarımızı daha da geliştirip yaygın-
laştırmayı planlıyoruz.  

Hedefimiz Nedir? 
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http://communityactiondacorum.org.uk/ 

http://iberika.de 

http://danmar-computers.com.pl/  

http://www.laurea.fi  

http://www.alsdgc.ro/  

http://znamimoga.org/  

http://projesmat.weebly.com  

PROJE ORTAĞI OLAN ÜLKELER: 

Projemizin Facebook Sayfası: 

https://www.facebook.com/pages/Smat-

Turkey/136970059785574  

İnternet sayfamızda; sosyal medya kul-
lanımına dönük videolar, makaleler vb. 
ulaşabilirsiniz. Ayrıca gerek yetişkinler 
için gerekse gençler için de bilgilendirici 
video ve makaleler mevcuttur. 

http://aulahispanica.com/  

http://communityactiondacorum.org.uk/
http://communityactiondacorum.org.uk/
http://danmar-computers.com.pl/
http://www.laurea.fi/
http://www.alsdgc.ro/
http://znamimoga.org/
http://aulahispanica.com/


PROJEMİZİN ÖZETİ 
 Sosyal Medya ve Yetişkin Eğitimi projesi 
yetişkin eğitim sunucularının sosyal medyanın 
sağladığı eğitim uygulamalarını tartışacakları 
bir forum ve iletişim ortamı oluşturmalarını sağ-
layacaktır. 
 Avrupa eğitim politikaları yeni teknik 
gelişmelere ayak uydurmanın öneminin farkın-
dadır. Bu nedenle yenilikçi gelişmelerden olan 
sosyal medyanın yetişkin eğitiminde kullanılma-
sının teşviki de ele alınması gereken girişimler-
den biri olarak görülmektedir. Fakat sosyal med-
yanın bu anlamdaki mevcut kullanımı istenen 
seviyede değildir. Romanya, Polonya ve Türkiye 
gibi pek çok AB ülkesinde sosyal medya nadiren 
kullanılmakta kullanıldığı durumlarda ise özel 
hayatla ilgili kullanımlar öne çıkmaktadır. Fakat 
Almanya, İspanya ve İngiltere gibi diğer bazı AB 
ülkelerinde ise sosyal medya özel hayatta çok 
kullanılmakla birlikte yetişkin eğitimi alanında 
çok az kullanılmaktadır. Bu nedenle bu yeni 
medyanın yetişkin eğitiminde kullanılmasını 
mümkün kılmak için yapılması gereken pek çok 
şey bulunmaktadır. 
 Bu öğrenme ortaklığında yer alan ortak-
lar sosyal medyanın yetişkin eğitimi kurlarında 
uygulanması ile ilgili olgular/konseptler geliştir-
mek için işbirliği içinde çalışacaktır. Yapılacak 
ihtiyaç analizi ile ortak ülkelerde sosyal medya-
nın mevcut durumda nasıl kullanıldığı ve bu kul-
lanımı etkileyebilecek olan kültürel boyutlar ele 
alınacaktır. Projenin ilerleyen evrelerinde ortak-
lar işbirliği içinde bir kılavuz oluşturarak bunu 
test edecek, sosyal medyanın kullanımı ile ilgili 
kalite kriterleri ve örnek bir öğretim ünitesi ge-
liştireceklerdir. 
 Ortaklar sosyal medya kullanımındaki 
çeşitliği sergileyecek şekilde seçilmiştir. Bu ülkele-
rin bazılarında sosyal medya nadiren kullanılır-
ken diğerlerinde ise oldukça yaygındır. Proje 
konsorsiyumu üyelerinin birbirinden pek çok şey 
öğreneceği şekilde tasarlanmıştır, daha deneyim-
li ortaklar sosyal medya kullanımı ile ilgili bilgi 
ve becerilerini ve bu kullanımın kültürel boyutla-
rını diğerleriyle paylaşacaktır.  

Facebook sayfamızda proje 
için geliştirdiğimiz öğren-
me ünite planına uygun 
olarak eğitimsel konuda 
tartışmalar yapmaktayız. 
Bu konudaki niyetimiz fa-
cebook gibi sosyal medya 
araçlarının sadece kişisel 
amaçlı değil, eğitimsel 
amaçlı da kullanabileceğini 
göstermek ve kullanmaktır. 
Tartışma konuları üyeleri-
miz tarafından teklif edilen 
konulardan seçilmekte ve 
önceden ilan edilen tarihte 
bir moderatör eşliğinde 
yürütülmektedir. 

Sendikamız, projenin bu uygulamaları ile sosyal med-
yanın bilinçli bir şekilde eğitimsel amaçlı kullanımını 
alışkanlık haline getirmeye çalışmaktadır. Sosyal 
medyanın güvenli kullanımına dönük bilgilendirmeler 
yapmakta ve güvenli kullanımı alışkanlık haline getir-
meye çalışmaktadır. 

Üyelerimize “Etkileşimli 
İnternet Sitesi Hazırla-
ma Kursu” düzenledik. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından, okullarımı-
zın Güvenli İnternet 
Kullanımı kapsamında 
olması nedeniyle, okul-
lardaki internet ağları 
üzerinden erişime izin 
verilen blog sitelerin-
den neler yapılabileceği 
ile birlikte, etkileşimli 
internet sitesinin yapı-
mı da uygulamalı ola-
rak anlatıldı. Bu konu-
da yoğun isteklerin ol-
ması nedeniyle kurslar 
önümüzdeki dönemler-
de de açılmaya devam 
edilecek. 

Yaptığımız her sosyal etkinlikte katılımcılara proje-
mizi anlatarak, bilgi verdik   (Mayıs 2013 Anneler 
Günü). 

İzzet Baysal Günlerinde (11-13 Mayıs 2013) projemizi 
standımıza gelen misafirlerimize anlattık... 

"Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve 
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal 
Ajans http://www.ua.gov.tr) Grundtvig Öğrenme Ortak-
lıkları kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan 
hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüş-
lerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu 
tutulamaz."  

Proje Çalışma Ekibimiz düzenli aralıklarla, yapılan 
çalışmaları değerlendirmek üzere bir araya gelir... 

http://www.ua.gov.tr/

