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eTwinning

Avrupa Okulları İçin Ağ

eTwinning faaliyeti, Avrupa ülkelerinde yaşayan öğretmen ve

öğrencilerin, internet aracılığıyla herhangi bir konu üzerinde

ortak projeler geliştirmelerini ve bu projelerle bilgi paylaşımı,

bilişim teknolojilerinin kullanımı ve kültürler arası hoşgörünün

gelişmesini hedefleyen bir uygulamadır.





eTwinning takımları



Takım kurmanın planlanması 

Proje Yöneticisi projede yapılacak 

faaliyetlere göre hangi birimlerden ne 

kadar kaynağa ve ne zaman ihtiyacı 

olacağını belirlemelidir.

eTwinning takımları kurmanın aşamaları



Takımın Organize Edilmesi

Proje takımı üyelerinin projenin zaman 

planına göre programlanmasıdır.



Kick-off Meeting Düzenleyin

Proje takımı üyelerinin birbirlerini daha 

iyi tanışmaları ve ortak hedefleri 

anlayabilmeleri için proje başlangıcında 

toplantı yapılması projenin başarısı için 

hayati önem taşır.



Takım Geliştirme Uygulamaları

İş ortamında, iş dışı eğitimlerle veya sosyal 

faaliyetlerle takımın geliştirilmesi için zaman 

ve kaynak ayrılmalıdır. Takım geliştirme 

çalışmaları proje ekibinin motivasyonunu 

yükseltmeyi, stresin azalmasını, bireyler 

arasındaki iletişimin artmasına yönelik 

olmalıdır.



eTwinning, okul Ekiplerinin oluşturulmasını destekleyen bir araçtır. 

Okul takımı, bir okulda eTwinning 

üzerine çalışan kişilerden oluşur. 

• Ayrı eTwinning projeleri içinde yer 

alan ve aynı okulda birlikte çalışarak 

fikir alışverişinde bulunan 

öğretmenlerden oluşan bir gruptur.



• Aynı okulda görev yapan ve her biri bir ya da daha fazla 

eTwinning faaliyeti (projeler, Öğrenme Etkinlikleri, Gruplar, 

Öğretmenler Odaları v.b.) içinde yer alan ve deneyimlerini 

paylaşan eTwinning’e kayıtlı bir grup öğretmen.



• Derse daha fazla motive olma,

• Başka ülkelerden akranları ile iletişim kurarak farklı kültürleri

tanıma,

• Yabancı dilde iletişim kurabilme,

• Web teknolojilerinin eğitim amacıyla da kullanabileceğini fark

etme,

• Projede yer aldığı için derslere daha etkin katılma.

eTwinning takımlarının öğrencilere sağladığı yararlar



•Avrupa ülkelerinde gerçekleşen

eğitim uygulamaları hakkında fikir

sahibi olma,

•Yabancı dil pratiğini geliştirme,

•Bilişim Teknolojilerini derslerinde

etkin biçimde kullanabilme,

•Öğrencilerin derslere daha fazla

motive olmasını sağlayarak derslerini

daha eğlenceli hâle getirebilme,

•Mesleki açıdan kendini

geliştirebilme.

eTwinning faaliyetinin öğretmenlere sağladığı yararlar



1281 eTwinning kullanıcısının katıldığı

ankette

eTwinning kullanıcısının hâlihazırda bir Okul

takımında çalıştığını belirtmiş olması,

kullanıcıların bir ekip içinde çalışma isteğini

kanıtlamaktadır.

Okul takımları fikrinin yaygınlaştırılması

konusunda büyük bir uzlaşma olduğu

bulunmuştur.



eTwinning faaliyetlerinizde, okulunuzdaki diğer 
meslektaşlarınızla birlikte çalışıyor musunuz?



Okulunuzda bir eTwinning ekibi kurma konusunda zorluklarla 
karşılaşıyor musunuz?



Katılımcıların yarısından fazlası, aynı okulda başka bir ekip

kurmanın zor olduğunu belirtmiştir.



eTwinning Grupları 

eTwinning Grupları, öğretmenlerin 

daha uzun vadede fikir alışverişi 

yapmalarını ve en iyi uygulamaları 

paylaşmalarını sağlamak için bir araç 

sunmak amacıyla 2009 yılında 

başlatıldı. 



eTwinning Grupları 

Gruplar, eTwinning 

kullanıcılarının belirli bir konu 

üzerinde tartışmaları ve birlikte 

çalışmaları için özel bir 

platforma sahip olma ihtiyacına 

cevap vermek için oluşturuldu. 



Konunuzu 
belirleyin

Kişileri davet edin

Reklam yapın

Soruları 
cevaplayın

Sohbet edin

Liderliği paylşaın

Odayı kapatın
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eTwinning Grupları 

eTwinning live’ de grup 

oluşturabilirsiniz. Gruplar 

Brüksel’de CSS tarafından 

onaylanmaktadır. Türkiye’de 

ki öğretmenlerle bir grup 

oluşturacaksanız grubu 

Türkçe olarak grubu 

açabilirsiniz.



Katılın ve 

meslektaşlarınızı 

dâhil edin.

Aktif 

katılım 

Paylaşın

Ufkunuzu 

geliştirin

Stratejiler 

belirleyin

Hep birlikte daha kolay ilerleme kaydedebiliriz!

eTwinning Gruplarına katılacak kişiler için tavsiyeler



Bu araştırmada öğretmenlere

eTwinning’in öğrencilerine olan

etkisi de sorulmuştur.

•Öğrencilerinin derslere daha

aktif katılmasını sağladığını

(%77,2) belirlemişlerdir.



•Katılan öğrenciler arasındaki iş birliğini

artırdığını (%91) tespit etmişlerdir.

•Yabancı dillerini geliştirdiğini (%92,6)

belirlemişlerdir.



•Teknolojiyi kullanma becerilerini artırdığını (%87,4)

belirtmişlerdir.

•Öğrencileri sosyalleştirdiğini (%85,7)

•Eleştirel düşünme becerilerini artırdığını (%77,2)

bulmuşlardır.



eTwinning’in faydaları ile ilgili olarak 2013 yılında

Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından yapılan 770

öğretmenin katıldığı araştırma şu sonuçları ortaya

koymuştur:

• Katılımcı öğretmenlerin %86,3’ü, eTwinning

projelerinin teknolojiyi kullanma becerilerini

artırdığını,

• %89,5’i derslerde farklı öğrenim yöntemleri

kullanmaya teşvik ettiğini belirtmiştir.



İç tüzük
Kulübün

amaçları

Yıllık

çalışma

planı

Kulüp

panosu

Sosyal

kulüpler

yönetmeliği

eTwinning  Kulübü

eTwinning ve Avrupa Birliği Proje Kulübü 



Teknoloji Kullanımı = İlerleme

Teknoloji Bağımlılığı = Gerileme



• Üniversitenin yaptığı bir 
araştırma; 

15 yaşından küçükler günde 1-
5 saat, 

16-19 yaş grubu 1-7 saat 
bilgisayar kullandıklarını 
gösteriyor. 



Öğrenme süreçlerinin

eğlenceli ve keyifli hâle

gelmesine imkân tanıyan

eTwinning projelerinde,

öğrenciler de aktif rol

üstlenmektedir.





Yandaki 9 noktayı 

elinizi hiç 

kaldırmadan 

sadece 4 doğru 

ile birleştirebilir 

misiniz?
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Aşağıdaki anlamsız sözcükten dokuz harfi öyle 
çıkarın ki geriye kalan sözcük anlamlı olsun.

ANDOLKAUZHAMLIRF

ANDOLKAUZHAMLIRF



Okul takımlarında

Fikir sormak
İşbirliği ile

Teşekkür 
etmek

ile

Özür dilemek
çalışmak

Müsaade 
istemek



İletişim

www.etwinning.net

http://etwinning.meb.gov.tr

https://www.facebook.com/groups/tretwinning/

http://twitter.com/tretwinning

tretwinning@gmail.com

tretwinning@meb.gov.tr

Adres: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü eTwinning Projesi  Konya Yolu 

Üzeri Gazi Hastanesi Karşısı 06500 Teknikokullar / ANKARA

Tel: 0312 2969400 / 0312 2969483
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TEŞEKKÜR EDERİM

Dr. Hülya BAL

Ulusal Destek Servisi, NSS

İl eTwinning Koordinatörleri 

Sorumlusu/Ambassador

mail: etwhlybl06@gmail.com

Telefon: 0 541 419 42 19
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