
Projenin Amacı

Bu projenin amacı, düşük düzeyde yeterlilik / beceri sa-
hibi yetişkinlerin veya ilgili hallerde, ülkeler tarafından 
tespit edilen öncelikli hedef grupların; 

• okuryazarlık,

• sayısal okuryazarlık,

• dijital okuryazarlık

becerilerinin 
değerlendirilmesine yöne-
lik web tabanlı, adaptif bir 
değerlendirme aracının 
geliştirilmesidir.

• 500 kişilik örneklem üzerinden saha 
araştırması ve analizler.

Temel Aktiviteler

• Proje ekibi ve danışmanlar tarafından düşük 
yeterliliğe/beceriye sahip yetişkinlerin okuryazarlık, 
sayısal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık seviyeler-
ini belirlemeye yönelik sorular oluşturulacaktır.

• Projede seviye belirlemeye yönelik olarak 
oluşturulan soruların çevrimiçi ortama aktarılması 
için gereken tasarımlar hazırlanacaktır.

• Projede hazırlanan tasarımların çevrimiçi ortamda 
sunulacağı adaptif web tabanlı değerlendirme 
yazılımı oluşturulacaktır. 

• Projede oluşturulacak olan yazılım hedef gru-
ba uygulanacaktır. Hedef grup; TTSO’ya kayıtlı 
KOBİ’lerden, Trabzon İŞ-KUR ve Trabzon Halk Eğitim 
Merkezi kayıtlarından seçilecek olan 500 kişiden 
oluşmaktadır. 

• Projede hedef gruba yapılan uygulama 
sonuçlarınınistatistiksel analizleri yapılacaktır.

Aktiviteler

• 40 kişiye ölçme ve değerlendirme 
sisteminin kullanımı üzerine eğitim 
verilmesi

• 1 OECD Çalışma 
Ziyareti• Yerel çalıştay ve toplantılar

• 1 Yazılım Hazırlanması

Proje Bütçesi ve Süresi

Toplam Bütçe: 326.342,86 €

Proje Süresi: 18 Ay



Proje Yürütücüsü

Proje Ortağı

İletişim

Proje Çıktıları

• Proje kapsamında, düşük becerilere/yeterliliklere 
sahip ilköğretim mezunu 18-40 yaş aralığında 
yetişkinlerden oluşan hedef grubun okuryazarlık, 
sayısal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık beceri 
düzeylerini belirlemek amacıyla bir değerlendirme 
aracı geliştirilecektir. 

• Değerlendirme aracı online ortamda bulunacaktır. 
Böylece her yerden rahatlıkla ulaşılabilir olacaktır.

• Değerlendirme materyali adaptif bir yapıya sa-
hip olacağından kişiye özel sonuç raporları 
oluşturulabilecektir.

• Değerlendirme aracının çıktısı olan bu raporlar 
sayesinde, hedef grubun okur-yazarlık, aritmetik 
ve dijital beceri düzeyleri, bu beceriler kapsamında 
sahip oldukları eksikliklerin belirlenmesi ve bu ek-
sikliklerin giderilmesine ilişkin alınması gereken 
eğitimlere yönelik önerilerde bulunulacaktır. 

• Hedef grup, sahip oldukları becerileri ve bu becer-
ilerin düzeylerini kanıtlayabilecekleri bir dokü-
mana sahip olacak ve eksik becerilerine ilişkin ne 
tür eğitimler almaları gerektiğine dair bilgi sahibi 
olacaklardır.

Bu yayın Avrupa Birliği’ nin katkısıyla 
hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden sadece Doğu 

Karadeniz Kalkınma Ajansı 
ve Karadeniz Teknik Üniversitesi  sorumludur ve 

bu içerik hiç bir şekilde Avrupa Birliği’ nin görüş ve 
tutumunu yansıtmamaktadır. 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

www.doka.org.tr     easi@doka.org.tr

Gazipaşa Cad. Nemlioğlu Sok. No:3  TRABZON/ TÜRKEY

Tel:+90  444 82 90   Faks: +90(462) 455 40 08
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Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.


