
OCAK  

AYI

eTwinning Portalı üzerinden projenin Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ulusal Destek 

Servisine tanıtılıp onay alınması

Projenin çalışma takviminin oluşturulup,  

projedeki etkinliklerin uygulanması için valilik 

onayının alınması 

eTwinning Ortak Bulma Forumları üzerinden 

diğer illerden ortaklar bulunması  

Proje logosunun belirlenmesi 

Facebook grubunun kurulması

Ortaklar arasında görev dağılımının yapılması 

Proje tanıtım broşürünün hazırlanması 

Öğretmen ve öğrencilerin yapacağı 

aktivitelerin belirlenmesi ve öğrencilerin 

twinspace'e eklenmesi

Projeye yıl boyunca dahil edilecek öğrenciler 

için veli izin belgelerinin alınması

Ortakların kendi okullarını tanıtan bir materyal 

hazırlaması***

Okulda proje ile ilgili bir pano oluşturulması

Ocak ayı e-dergisinin yayınlanması***

AYLIK ÇALIŞMA PLANI

"Kırmızı renkle 

vurgulanan 

faaliyetler 

sadece Malatya 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

tarafından 

yapılacaktır."

*** Projeye ortak olan okulların kendi illeri ile özdeşleşen 
herhangi bir yer, ürün veya kişiliği bir materyal ile 
tanıtması gerekir. Bu materyal bir sunum veya video 
olabilir, fakat kesinlikle öğrenciler tarafından 
hazırlanmalıdır 

*** e-dergi her ortak tarafından her ay sanal olarak 
hazırlanıp paylaşılmalıdır. Dergi yayınlandığı ay içerisinde 
o ortağın yapmış olduğu aylık etkinlikleri içeren bir tanıtım 
broşürü niteliğinde olacaktır.  



A Y L I K  Ç A L I ŞMA   P L AN I  

ŞUBAT VE MART
AYI

"Mülteci öğrencilerin topluma dahil 

edilmesi" teması kapsamında öğrenci 

veya öğretmenlerin "Canva"  programını 

kullanarak poster veya afiş hazırlaması

Öğrencilerle oynanacak ilk sanal oyunun 

öğrencilere kavratılması, oyunun mülteci 

öğrencilerle ortak oynanması ***

Öğrencilere ilk Web 2.0 aracının 

kullanılmasının öğretilmesi ve  değerler 

eğitimi kapsamında bu ayın değerinin bu 

araç kullanılarak verilmesi

Okulda proje panosunun güncellenmesi

Şubat/Mart ayı e-dergisinin yayınlanması 

*** Oynatılacak olan sanal oyunlar ve kullanılacak olan 
Web 2.0 araçları proje ortaklarıyla istişare edilerek
daha sonra belirlenecektir.



nisan
ayı

Mülteci öğrenciler ve Türk öğrencilerin katılımıyla çeşitli oyun, 

turnuva aktivitelerinin düzenlenmesi *** 

Mülteci öğrenciler ve Türk öğrencilerin katılımıyla resim yapma 

etkinliğinin düzenlenmesi ve sergi için yapılan eserlerin 

arşivlenmesi

Mülteci öğrencilerle Türk öğrencilerin mektuplaşması

Öğrencilerle oynanacak ikinci sanal oyunun öğrencilere 

kavratılması, oyunun mülteci öğrencilerle ortak oynanması 

Öğrencilere ikinci Web 2.0 aracının kullanılmasının öğretilmesi 

ve  değerler eğitimi kapsamında bu ayın değerinin bu araç 

kullanılarak verilmesi 

Okulda proje panosunun güncellenmesi

Nisan ayı e-dergisinin yayınlanması

AYLIK ÇALIŞMA PLANI

*** Spor aktiviteleri kapsamında futbol, voleybol, tenis ve satranç 
turnuvaları düzenlenecektir. Bunu imkanı olan ortaklar 
düzenleyeceklerdir. 



Resim sergisi düzenlenmesi

Panel düzenlenmesi ***

Geçici Eğitim Merkezindeki okulun bahçesinde 

öğrencilerle beraber yağlı boya kullanarak oyun ve 

aktivite alanlarının oluşturulması

Okulda proje panosunun güncellenmesi

Mayıs / Haziran  ayı e-dergisinin yayınlanması

AYLIK ÇALIŞMA PLANI

Mayıs / Haziran 
Ayı

*** Panel etkinliği; Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından yapılacaktır. Diğer ortaklarda isteğe bağlı 
okullarda veya il düzeyinde yapılabilir.



eylül 
ekim ayı

• Öğrencilerle oynanacak üçüncü sanal oyunun öğrencilere 
kavratılması, oyunun mülteci öğrencilerle ortak oynanması 
• Öğrencilere üçüncü Web 2.0 aracının kullanılmasının 
öğretilmesi ve değerler eğitimi kapsamında bu ayın 
değerinin bu araç kullanılarak verilmesi 
• Öğrencilerle Kahoot uygulaması yapılması 
• Öğrencilerle beraber “Mülteci Öğrencilerin Topluma 
Dâhil Edilmesi” teması altında bir kamu spotu videosu 
hazırlanması 
• Okulda proje panosunun güncellenmesi 
• Eylül / Ekim ayı e-dergisinin yayınlanması 

AYLIK ÇALIŞMA PLANI



Mülteci öğrenciler ve Türk öğrencilerin 

katılımıyla çeşitli oyun, turnuva 

aktivitelerinin düzenlenmesi

Mülteci öğrencilerle "ebru sanatı" 

çalışması yapılması

Okulda proje panosunun güncellenmesi

Kasım ayı e-dergisinin yayınlanması

AYLIK ÇALIŞMA PLANI

Kasım Ayı



ARALIK AYI
AYLIK ÇALIŞMA PLANI

• Mülteci öğrencilerin tiyatro etkinliği*** 

• Mülteci öğrencisi olan okulların rehber 

öğretmenlerine halk eğitim merkezinde il 

geneli bir konferans düzenlenmesi*** 

• 12 ay boyunca yapılan çalışmaları içeren bir 

dergi hazırlanması 

• Projenin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı ve 

öğrenciler üzerinde nasıl bir etki bıraktığını 

öğrenmek için öğrencilere bir anket 

uygulanması 

• Okulda proje panosunun güncellenmesi 

• Aralık ayı e-dergisinin yayınlanması 

*** Tiyatro Etkinliği; Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bunu 
il düzeyinde geniş çaplı katılımla gerçekleştirecektir. Diğer 
ortaklar kendi okullarında küçük çapta da olsa yapmak 
zorundadırlar. 

*** Konferans Etkinliği; Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
bunu il düzeyinde geniş çaplı katılımla gerçekleştirecektir. 
Diğer ortaklar kendi okullarındaki rehber öğretmenlerin 
öncülüğünde, mülteci öğrencilerin velilerine yönelik seminer 
vereceklerdir. 


