
Proje hakkında: 
“Her Okulumda eTwinning Projem” 

Amaç: 

- Okullarımızın, özellikle kırsal kesimde bulunan okullarımızın, proje yaparak sorunlara çözüm bulma, 

faaliyetlerinin aktiviteye dönüştürülmesi ve öğretmen ve öğrencilerin projeyle çalışmaya teşvik 

edilmesi, 

-Öğretmen ve öğrencilerimizi projeyle çalışmaları, eTwinning projelerine katılmaya, destek olmaya 

cesaretlendirilmesi, 

- Akıllı sınıfların oluşturulması ve Okullarımızda FATİH Projesi ve EBA platformunun kullanımının 

artırılması, 

- Avrupa Öğretmen Ağına(eTwinning platformu) katılımın sağlanması, eTwinning projesi yapmaya 

teşvik edilmesi, 

- Proje yapma tekniğinin ve çalışma biçiminin öğrenilmesi, 

- Hazırlanan projeler için Ulusal ve Avrupa Kalite Ödülüne müracaatın sağlanması, 

- Okul, öğretmen, öğrenci işbirliğinin ve birlikte çalışmanın artırılması, 

- Her okulun bir proje ile tanıştırılması, 

- Öğretmenlerin teknolojik becerilerinin gelişimine katkı ve akıllı sınıflarla çalışmanın sağlanması, 

- Teknoloji kullanımı ve proje fikirleri üretmenin önünün açılması, 

- Öğretmenlerin fikirlerini ve düşüncelerini projeye çevirmeye katkı sağlanması, 

-Öğretmen motivasyonunun artırılması. 

 

HEDEFLER:  

- Her okulun bir proje sahibi olmasının sağlanması, 

- Proje ve programla çalışma alışkanlığının sağlanması, 

- Daha fazla proje ve farklı proje ile çalışma alışkanlığının önünün açılması, 

- Proje fikrinin hayata geçirilmesine yardımcı olunması, 

- Okul yönetici ve öğretmenlerinin beraber takım halinde çalışmasına yardım etmek, 

- İyi uygulamaların diğer okullarla paylaşımının sağlanması, 



- Okullardaki bazı sorunların proje sayesinde çözülmesi, 

- Dünyanın en büyük okul ve okul ağının üst seviyede kullanımının sağlanması, 

- Başka kültür ve yabancı ortaklarla çalışmanın sağlanması, 

- Yabancı ve farklı ortaklarla proje ortaklığı ile yeni bir proje yapılması. 

-Takım ve ekip çalışma ruhunun projelerle kazandırılması. 

ÇALIŞMA SÜRECI :  

It will take one year, each schools will have own Project. They will share these ideas and working 

documents in the eTwinning platform. Partner country and my region schools will have projects. 01. 

December 2017 project will close in the eTwinning platform. 

After, each project will apply national prize in their country and other prize in the eTwinning platform. 

 

PROJE GELİŞİM TARİHİ PROJENİN İÇERİK AÇIKLMASI AÇIKLAMA 

01 ŞUBAT 2017 
28 ŞUBAT 2017 

Proje katılımcı isimlerinin belirlenip belirtilen linke 
girilmesi, eTwinning platformunda projeye dahil 
olma 

 

1 MART 2017 
31 MART 2017 

Proje konusunun belirlenmesi ve proje 
çalışmalarına başlanması 

 

01 NİSAN 2017 
01 ARALIK 2017 

Proje faaliyetlerinin e-Twinning portalı üzerinde 
uygulanması ve dokümanların girilmesi 

 

01 ARALIK 2017 
30 ARALIK 2017 

Avrupa ve Ulusal Kalite Ödüllerinin başvurusu ve 
proje program sonuçlarının değerlendirilmesi 

 

8 Mart 2018 Başarılı projelerin tanıtımı ve ödül töreni  

10 Nisan 2018  Başarılı projelerin sergisi  

 

 

BEKLENEN SONUÇLAR :  

Her okul bir projeye sahip olacaktır.Biz Konya’da 1300 okuluz. 

Her yabancı ortağımız kendi yerelinde 5 okul bulacak ve 5 tane eTwinning projesi başlatacaktır. 

Her bir ülke kendi okullarıyla çalışacaktır. Seminer, bilgilendrime, çalışma alanlarını kendileri 

belirleyecektir. Her bir ülke kendi çalışma biçimi ve programı kendileri hazırlayacaktır. 

Her bir ülke bir sayfaya sahip olacak ve buraya bütün çalışmalarını gireceklerdir. 

Her bir yabancı ortak, video, resim, poster, gibi dökümanları projenin twinspace platformuna girecektir.  

Projenin sonunda en iyi sayfa ve en iyi proje oylamayla seçilecektir. 

Bu projede 1500 okula ve eTwinning projesine ulaşmak istemekteyiz.  

Her bir proje Ulusal ve Avrupa Kalite ödülüne müracaat edecektir. 

Proje sonunda değerlendirme rapoarları oluşturulacaktır. 

Akıllı sınıflar oluşturulacak ve bunların örnekleri projede çıktısı olarak gösterilecektir. 

Akıllı sınıf eğitimiyle harika bir eğitim Dünyası oluşturulacaktır. Öğrencilerin kullanımına sunulacaktır. 

Proje sonunda Konya’da başarılı projeler ve yabancı ortaların katılımıyla eTwinning projeler sergisi 

açılacaktır. 

Bu sergi için başarılı ve ödül almış projeler davet edilecektir.Yabancı ortaklarımızdan katılmak isteyen 

olursa biz yardımcı olacağız. 



Her bir ortak kendi yerelinde proje çıktılarının sergilendiği bir sergi açacaktır. 

- HER OKUL BİR PROJE KÖŞESİ KURACAK ve PROJENİN BÜTÜN ÇIKTILARI BURADAN PAYLAŞILACAK. E-

TWİNNİNG, ERASMUS PLUS HAKKINDA BİLGİ İÇERİR OLACAKTIR. 

 

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü  23.000 teachers, 460.000 students, 1300 schools. Bu sayıya etki 

edecek bir eTwinning proje faaliyeti olacaktır. Bütün okullar ve öğretmneler eTwinning projesinden 

haberdar olacaktır. 

NOT: 

Please, aile ve öğrencilerden yayınlar için izin almayı unutmayın. 

 

Program: 

Ortakların seçimi 

Program ve proje hakkında bilgilendirme 

Projenin kabulu 

Projenin başlaması 

01. December 2017 project will close in the eTwinning platform. 

After, each project will apply national prize in their country and other prize in the eTwinning platform. 

 

 


