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2. Basın Bülteni                                                                             Kasım  2022 

 

Erasmus+ Projesi'nin DigiComplex kısaltması ve Referans Numarası 2021-1-ES01-

KA220-SCH-000027726 olan “Bilimsel eğitiminin hibrit geleceği. Karmaşıklıkla başa 

çıkmak için ihtiyacımız olan dijital beceriler” başlıklı ikinci Basın Bültenine hoş geldiniz. 

Modern dijital teknolojilerin tüm eğitim biçimlerine entegre edilmesinin uluslararası 

eğitim politikasının temel dayanağı ve önceliği olduğuna şüphe yoktur. Sonuç olarak, 

öğretmenlerin, öğrencilerinin dijital becerilerini geliştirmek ve öğrenme sürecini daha 

keyifli ve etkili kılmak için dijital teknolojileri öğretim uygulamalarına etkili bir şekilde 

entegre edecek şekilde eğitilmesi gerekmektedir. DigiComplex, hibrit eğitimin (yerinde 

ve çevrimiçi) bugününe ve geleceğine göre uyarlanmış dijital çözümler ve öğretmen 

eğitimi oluşturarak bu açığı kapatmayı hedefliyor. 

Projenin uygulanması planlandığı gibi ilerliyor ve konsorsiyumun paylaşacağı bazı ilginç 

güncellemeler var. Odak grup araştırması tamamlandı, hedef grupların ihtiyaçları 

belirlendi ve ilgili beş konu ile Müfredat ve Eğitim planına dahil edilecek uygun öğretim 

yöntemleri ve öğrenme yaklaşımları belirlendi. Bu, ortaklar tarafından geliştirilmekte 

olan 1. Proje Sonucudur. 

Projenin ana çıktılarından biri DigiComplex Eğitici Oyun'dur ve konsorsiyum bunun 

çerçevesi ve yapısı üzerinde çalışmaktadır. Bu web uygulaması, e-Öğrenim Platformu 

ve Açık Eğitim Kaynakları ile birlikte, eğitim şemalarının yanı sıra geliştirilen tüm 

AEK'lere (ders kitapları, sunumlar, multimedya, 3B nesneler ve yapılar) ilgilenen 

herhangi bir kişiye erişim sağlayacaktır. 

15 Kasım'da ortakların 2. UÖT'si Portekiz'in Porto kentinde düzenlendi. Görüşmede 

idari görevlerin yanı sıra projenin ilerleyişini ve bugüne kadar yürütülen faaliyetleri 

gözden geçirme fırsatı buldular. Ayrıca, Proje Sonuçlarının geliştirilmesi ve projenin 

başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olan yaklaşan görevler ele alındı. 
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Proje faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, konsorsiyumun en önemli hususlarından biridir. 

Bu amaçla, tüm eylemlerini ve materyallerini tanıtmak için bir web sitesi ve bir 

Facebook sayfası oluşturdular ve çalışmalarının uzun süre görünür ve erişilebilir 

kalmasını sağladılar. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak onları ziyaret edebilir ve proje 

hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: 

Website: https://digicomplexity.eu/  

Facebook: https://www.facebook.com/Digicomplex  

 

1 Ocak 2022'den 1 Ocak 2024'e kadar sürecek olan DigiComplex projesi yedi ortak  

tarafından yürütülüyor: 

 

https://digicomplexity.eu/
https://www.facebook.com/Digicomplex

