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 Mob�l öğrenme (m-öğrenme), öğrenc�ler�n mob�l
teknoloj�ler� ve �nternet� kullanarak her yerde ve her
zaman öğrenme materyaller� elde etmeler�n� sağlayan
b�r öğrenme model�d�r. Karma (H�br�t) Öğrenme, yüz
yüze ve çevr�m �ç� öğrenme ortamlarının ve
yöntemler�n�n b�r arada kullanılmasıdır. 

DİJİTAL YETERLİKLER
ÇERÇEVELERİ

Güncel b�l�ş�m teknoloj�ler�n� güvenl� b�r şek�lde
kullanarak amaçları gerçekleşt�recek becer�
çalışmalardan en çok b�l�nenler�  JISC,
D�gCompEdu ve UNESCO Öğretmen
Yeterl�kler� Çerçeveler�d�r. Bunlar en çok ele
alınan öğretmen teknoloj� yeterl�k çerçeveler�d�r.

Shulman “Pedagoj�k Alan B�lg�s�” model� �le
�çer�k ve pedagoj� arasındak� yapay ayrımın
üstes�nden gelmey� amaçlamış ve öğretmen
eğ�t�m�ne d�kkat çekm�şt�r. Koehler ve M�shra'ya
göre alan, pedagoj� ve teknoloj� "Teknoloj�k
Pedagoj�k Alan B�lg�s� (TPAB)" çerçeves�n�n
özünü oluşturur.
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1) JISC(B�rleş�k B�l�ş�m S�stemler� Kom�tes�) 

B�lg�, ver� ve medya
okuryazarlıkları
D�j�tal üret�m
İlet�ş�m, �ş b�rl�ğ� ve katılım
D�j�tal öğrenme ve gel�ş�m
D�j�tal k�ml�k ve �y� oluş

Sadece öğretmenl�k mesleğ� özel�nde değ�l,
farklı mesleklerde çalışan tüm b�reyler�n sah�p
olması gereken d�j�tal yeterl�kler� açıklamıştır:

2) Teknoloj�k Pedagoj�k Alan B�lg�s� (TPAB)
Çerçeves�

3) Gen�ş Tabanlı Öğretmen D�j�tal Yeterl�k
Çerçeves�

Falloon, bu model�  TPAB �le uyumlu hâle
get�rm�şt�r. Çerçeves�: “öğret�m programı
yeterl�kler�”, “b�reysel-et�k yeterl�kler”, “b�reysel-
meslek� yeterl�kler”, “b�reysel-et�k ve b�reysel-
meslek� yeterl�kler�n bütünleşt�r�lmes�” 

4) :D�gCompEdu - Eğ�t�mc�ler�n D�j�tal Yeterl�kler� İç�n
Avrupa Çerçeves� 
Öğretmenl�k mesleğ�n� yapan b�reyler�n özel�nde
eğ�t�mc�ler�n eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n� gerçekleşt�rmes�
�ç�n sah�p olmaları gereken 6 alanda 22 yeterl�ğ� tanımlar

5)  UNESCO Öğretmen D�j�tal Yeterl�kler� Çerçeves�
Öğretmenler�n sah�p olması gereken d�j�tal
yeterl�kler� ve sev�yeler�n� b�r matr�s �le açıklamıştır.
Matr�ste öğretmen yeterl�kler� 6 alanda ve 3 farklı
sev�yede 18 yeterl�k olarak organ�ze ed�lm�şt�r.

Öğretmenler �ç�n gel�şt�r�len d�j�tal
yeterl�kler çerçeveler�n�n ortak b�leşenler� 
Öğret�m hedefler�, müfredat, öğret�m yöntemler�,
öğrenme ortamları, ölçme ve değerlend�rme, meslek�
gel�ş�m

B�l�ş�m teknoloj�ler�nde �k� anahtar değ�ş�m
Donanım kapas�tes�ndek� artış hızı ve ver�
hacm�ndek� artış hızı.

Gel�şen teknoloj�ler beş n�tel�k �le tanımlanır:
Rad�kal yen�l�k, hızlı büyüme, tutarlılık, bel�rg�n etk�
ve bel�rs�zl�k/muğlaklık


