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“DİJİTAL ÖĞRETMENLER” PROJESİNE
ULUSAL VE ULUSLARARASI 3 ÖDÜL
ING Türkiye, Habitat Derneği, ODTÜ iş birliği ve İLKSAN desteği ile hayata geçirilen “Dijital
Öğretmenler” projesi, ikisi uluslararası olmak üzere, toplam üç ödül kazandı. Proje,
uluslararası Global Business Excellence Awards'ta "Üstün Topluluk Girişimi" ve "Üstün
Eğitim Hizmeti" ödüllerini alırken, Türkiye'de PSM Awards 2020 Sosyal Sorumluluk
kategorisinde Altın Ödül’e layık görüldü. Proje ile ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin
dijitalleşen dünyaya adım atması, yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri
dijital okuryazarlık becerileri edinmeleri ve Türkiye’deki dijital dönüşüm sürecine katkı
sunulması hedefleniyor.
Türkiye’nin en iyi dijital kurumu olma hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye’nin bu anlayışla
Habitat Derneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık
ve Sosyal Yardım Sandığı’nın (İLKSAN) desteğiyle hayata geçirilen Dijital Öğretmenler projesi
kısa sürede ulusal ve uluslararası ödüllerle taçlandırıldı. Proje, uluslararası Global Business
Excellence Awards tarafından verilen "Üstün Topluluk Girişimi" ve "Üstün Eğitim Hizmeti"
ödüllerine layık görüldü. Aynı zamanda Dijital Öğretmenler projesi, PSM dergisinin finans,
teknoloji ve sigorta sektöründeki teknoloji odaklı inovatif projeleri öne çıkararak yaratıcılığı
teşvik etmek amacıyla düzenlediği PSM Awards 2020’de Sosyal Sorumluluk kategorisinde
Altın Ödül'ün sahibi oldu.
Dijital Öğretmenler projesiyle ilgili Global Business Awards Excellence Jüri Başkanı
görüşlerini “Dijital Öğretmenler projesi, öğretmenleri dijital beceriler konusunda eğitmek
amacıyla iyi tasarlanmış bir topluluk girişimi. Bu proje ile ING Türkiye, dijitalleşme alanındaki
bilgisinden toplumun da yararlanmasına olanak sağlıyor. Aynı zamanda ING Türkiye, dijital
okuryazarlığın gençler için önemli bir beceri olmasından yola çıkarak, onların geleceğin dijital
dünyasında etkin bir şekilde rol almalarına destek olacak önemli bir projeye liderlik ediyor"
şeklinde paylaştı.
Dijital Öğretmenler Projesi Hakkında

ING Türkiye, Habitat Derneği, ODTÜ iş birliği ve İLKSAN desteği ile hayata geçirilen “Dijital
Öğretmenler” projesi geçtiğimiz Ekim ayında başladı. Öğretmenlerin dijital okuryazarlık
becerileri edinmeleri ve bu becerileri ilkokul–ortaokul öğrencilerine aktarmaları hedeflenen
projeye, Türkiye’nin yedi bölgesini kapsayacak şekilde 10 ilden bin öğretmen katıldı. Eğitimleri
alan öğretmenlerin yaklaşık 30 bin öğrencinin dijital okuryazarlık becerileri kazanmasına
katkıda bulunması amaçlanıyor. Bulunduğu topluma karşı sorumluluğunu yerine getiren bir
kurum olma gayretiyle başta finansal okuryazarlık, teknoloji, cinsiyet eşitliği, spor&sanat,
eğitim ve sürdürülebilir iş konularında toplumsal yatırımlar gerçekleştiren ING Türkiye, tüm
yatırımlarında olduğu gibi Dijital Öğretmenler projesinin de uzun soluklu olmasını hedefliyor.

ING Türkiye Hakkında:
Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla
gerçekleştiren ING Türkiye, bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. ING Türkiye, “Eski
Köye Yeni Âdet” sloganıyla inovasyona dayalı bankacılığı ön plana çıkarıyor. Lider tasarruf bankası olma hedefini
destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING Türkiye, bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk
programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar da
gerçekleştiren kurum, bu kapsamda öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham
veren kadınları destekliyor. ING Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu,
TÜSİAD STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu
ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının
Güçlenmesi Prensipleri - WEPs imzacısı.
ING Grubu Hakkında:
Güçlü bir Avrupa tabanına sahip dünya çapında bir finansal hizmetler şirketi olan ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini
ING Bank AŞ şirketi üzerinden yürütüyor. İnsanları güçlendirerek özel ve iş hayatlarında bir adım önde kalmalarını
sağlamayı amaçlayan ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 53 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri
sunuyor. ING Grubu hisseleri Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda
(ADRs: ING US, ING.N) işlem görüyor. Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING,
Sustainalytics’in banka endüstrisi sıralamasında “lider” konumunda yer alıyor. Ayrıca ING grup hisseleri STOXX,
Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor.
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