
ÖĞRETMEN DİJİTAL YETERLİKLERİ

OECD’ye göre öğretmen d�j�tal
yeterl�kler�, genell�kle nüfusun d�j�tal
okuryazarlığını veya yeterl�k sev�yes�n�
gel�şt�rmey� amaçlayan ulusal d�j�tal
stratej�ler�n/pol�t�kaların merkez�nde yer
almaktadır. 

2018 – 2019 akadem�k yılını ele alan
Avrupa’dak� Okullarda D�j�tal Eğ�t�m
Raporu’ndak�  d�j�tal eğ�t�m
göstergeler�nde, öğretmenler�n d�j�tal
yeterl�kler�ne ve ülkeler�n bu konuya
yönel�k pol�t�kalarına yer ver�lm�şt�r. 

Aralarında Türk�ye’n�n de bulunduğu 43
eğ�t�m s�stem�n� �çeren rapordak�
ver�lere göre, eğ�t�m s�stemler�n�n
yaklaşık üçte �k�s�nde öğretmen d�j�tal
yeterl�kler�, öğretmen temel yeterl�kler�
arasında yer almaktadır. 
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D�j�tal yeterl�k, tüm
öğretmenler ve d�ğer eğ�t�m

personel� �ç�n temel b�r becer�
olmalı ve aday öğretmen

eğ�t�m� de dah�l olmak üzere
öğretmenler�n meslek�

gel�ş�m�n�n tüm alanlarına
yerleşt�r�lmel�d�r.

D�j�tal Yeterl�k, b�lg� ed�nmek,
�let�ş�m kurmak ve yaşamın tüm

yönler�ne �l�şk�n temel problemler�
çözmek amacıyla d�j�tal

teknoloj�ler� gen�ş b�r kapsamda,
kend�nden em�n ve eleşt�rel b�r
bakış açısı �le kullanma olarak

tanımlanmaktadır.

Değerlend�rme

TEDMEM olarak "Öğretmen D�j�tal Yeterl�kler�"
kavramına mercek tutarak Türk�ye’de öğretmen d�j�tal
yeterl�k çerçeves�n�n oluşturulması sürec�ne yönel�k
öner�ler gel�şt�rmey� planladık. Bu kapsamda öğretmen
d�j�tal yeterl�kler� �le �lg�l� mevcut duruma �l�şk�n
uluslararası kuruluşların eylem planları ve alanyazındak�
kavramsal çalışmalarını �nceled�k ve COVID-19 salgını
sırasında elde ed�len tecrübeler� s�stemat�k b�r b�ç�mde
ver�ye dayalı olarak ortaya koymaya çalıştık. Bu b�lg�
b�r�k�m�nden yola çıkarak Türk�ye’ye �l�şk�n
değerlend�rme ve öner�ler�m�z� sunduk. İy� okumalar
d�ler�z.

Türk�ye �ç�n atılacak adımların başında
dünyadak� eğ�l�mler�n, yapılan
çalışmaların ve salgın süres�nce
yaşanan tecrübeler�n s�stemat�k anal�z�
sonucunda, öğretmen d�j�tal yeterl�kler�
kavramsal çerçeves�n�n oluşturulması
gelmel�d�r.

Avrupa B�rl�ğ� D�j�tal Eylem Planı’nın
Türk�ye koşullarına uyarlanmasına
yönel�k çalışmalar �ved�l�kle
başlatılmalıdır.

Tanımlanan öğretmen d�j�tal yeterl�k
çerçeves� üzer�nden her öğretmen�n
d�j�tal yeterl�kler�ne �l�şk�n kapas�te ve
�ht�yaçları net olarak tanımlanmalıdır.

Öğretmenler�n d�j�tal yeterl�kler�n�
gel�şt�rmeye odaklanılması �ç�n d�j�tal
bağlamda tekn�k altyapı sorunlarının
g�der�lmes� ve öğrenc�ler arası d�j�tal
uçurumun azaltılması �ç�n yapılan
çalışmalar hız kesmeden devam
etmel�d�r.

Değerlend�rme ve Öner�ler

D�j�tal Yeterl�k Ned�r? Ulusal Öğretmen D�j�tal Yeterl�k Çerçeves�ne Neden
İht�yaç Var?

D�j�tal yeterl�k, d�j�tal teknoloj�n�n gel�şmes�
�le toplumun �ht�yaç ve beklent�ler�n�n
değ�şmes�ne bağlı olarak süreç �ç�nde
gel�şen ve çoğunlukla pol�t�ka belgeler�nde
yer ver�len b�r kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Dünyada D�j�tal Yeterl�k �le İlg�l� Uygulama ve Pol�t�kalar

Öğretmenler�n d�j�tal yeterl�kler�ne
da�r en güncel pol�t�ka
belgeler�nden b�r� de Avrupa
B�rl�ğ�’n�n 2021-2027 yıllarını
kapsayan D�j�tal Eğ�t�m Eylem
Planı’dır.  

D�j�tal Eylem Planı �ç�n toplanan
ver�ler ve çeş�tl� paydaşlardan alınan
görüşler doğrultusunda b�rtakım
rehber �lkeler, müdahale alanları ve
eylem öner�ler� bel�rlenm�şt�r. Bu
rehber �lkelerden b�r�s� d�j�tal
yeterl�kle �lg�l�d�r ve şu şek�lde
açıklanmıştır: 

Ulusal b�r çerçeven�n olmayışı,
öğretmenler�n d�j�tal yeterl�kler� �le
�lg�l� mevcut durum ve �ht�yaçların
bel�rlenmes� hususunda engel teşk�l
etmekte; uzaktan eğ�t�m
ortamlarının ver�ml�l�ğ� konusunda
�se soru �şaretler� doğurmaktadır. 

Dolayısıyla, uygulanan uzaktan
eğ�t�m�n n�tel�ğ�n� arttırmak ve
yaşanılan çağın gerekt�rd�ğ�
becer�lere sah�p olan öğretmenler
yet�şt�rmek �ç�n, öncel�kle ulusal b�r
kavramsal çerçeven�n oluşturulması
elzemd�r.

Türk�ye’de merkez�
düzeyde ulusal
�ht�yaçlara göre
bel�rlenm�ş b�r

Öğretmen D�j�tal
Yeterl�k Çerçeves�
mevcut değ�ld�r. 

Kaynak: Euryd�ce

Öğretmenler�n
d�j�tal yeterl�kler� �le
�lg�l� salgın önces�

konuşulan
kavramların ve

b�leşenler�n ötes�ne
geç�lmes�

gerekmekted�r.


