
PROJE ÇALIŞMA PRESİPLERİ 
1. Her okul kendi projesini yapacaktır. Her okul birden fazla eTwinning projesi yapabilecek ve 

eTwinning platformu üzerinde bu projeler görünecektir. Ama bir sayfayı bir okul beraber 

kullanacaktır. 

2. Her okul kendi programını yapacaktır. Programlar bizim projemiz içinde sunduğumuz 

programla uyumlu olacak ve aynı zamanda veya öncesinde bitecektir. Projenin sonuçları, 

raporları, yapılan aktiviteler, resimler, videolar projemizin bitiş tarihinden önce twinspace 

bölümünde her bir okul için ayrılan sayfalara girilecektir. 

3. Her bir okul twinspacede her bir alanda bir sayfa sahibi veya bir klasör sahibi olacaktır. Bütün 

bilgiler buraya kendileri tarafından girilecektir Sayfa ve dosya düzenlemesi proje 

koordinatörünün sorumluluğunda olacaktır. Proje sayfası uzunluğu en fazla 3 sayfa olacaktır. 

Her sayfa proje yapan koordinatörün adı, okulu, şehri ve ülkesi olarak alınacaktır.Örnek; 

Erdem Uluçay/Kuvayi Milliye İ.Ö.O/Konya/Türkiye gibi. 

4. Videolar ve resimler, diğer dosyalar küçük size olacak veya yardımcı web2 tool programları 

kullanılacaktır. 

5. Proje sayfasında yapılan çalışmanın programı, faaliyet raporu, faaliyet sonuçları, resimler, 

videolar, bazı sunumlar yer alacaktır. Seçilen okulun ismi, proje adı, projeyi yapan 

öğretmenlerin adı, e mail adresleri, varsa okul web sayfaları koordinatörün sayfasına 

eklenecektir ve görünecektir. 

6. Koordinatörler; formların ve çeşitli iletişim araçlarının proje içerisinde kullanılmasına ve takip 

edilmesine gayret gösterilecektir. Projenin faaliyet ve bildirileri buradan yapılacaktır. 

Tamamen iletişimde de twinspace kullanılacaktır. 

7. Projenin Nisan 2017 tarihinde bilgilendirme toplantıları başlayacaktır. Bu bilgilendirme ve 

değerlendirme toplantılarının tarihleri koordinatörlere haber verilecektir. Üst üste mazeretsiz 

iki defa katılmayan koordinatör projeden çıkarılacaktır. 

8. Projenin her ay değerlendirme ve sonuçların değerlendirme toplantıları yapılacak ve canlı 

aktivite olarak twinspace üzerinden değerlendirmeler alınacaktır. 

9. Projenin eksik kalan toplantıları Skype üzerinden yapılacaktır. 

10. Proje aşağıda belirtilen takvime uygun olacaktır. 

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  

11. Projenin bitiş tarihi 31 Kasım 2017 olacaktır.  

12. Projede 1500 okul sayısı hedeftir. Bu sayı yakalanacaktır. 

13. Her bir proje koordinatörü bir rapor, bir resim sunusu, bir video sunusu ve projenin etki ve 

sonuçlarını içeren bir rapor hazırlayacaktır. Proje başlamadan önce proje yapacak 



öğretmenlerle kısa bir röportaj ve bitiminde kısa bir duygularını belirten röportaj yapacak ve 

bunu sunusunun içine koyacaktır. 

14. Proje başlamadan önce her bir koordinatör memnuniyet anketi yapacaktır. İçinde şu sorular 

olacaktır;  

Adı ve Soyadı 

Cinsiyeti 

Görevi 

Ülkesi 

Daha önce hiç proje yaptınız mı? 

Daha önce eTwinining projesi yaptınız mı? 

Sizce proje ne demek? 

Sınıfınızda teknoloji kullanıyor musunuz? 

Teknoloji kullanmayı seviyor musunuz? 

Teknolojiyi öğrencilerinizden iyi biliyor musunuz? 

Hiç akıllı sınıf oluşturmayı düşündünüz mü? 

Neden bu projede çalışmak istiyorsunuz? 

Beklentileriniz nelerdir? 

 

Projenin bitiminde şu anket uygulanacaktır; 

Adı ve Soyadı 

Cisnsiyeti 

Görevi 

Ülkesi 

Bu proje sizde ne değiştirdi? 

Ne öğrendiniz? 

Teknoloji kullanmayı sizde artırdı mı? 

Korkularınız var mıydı? 

Hayatınızda ne değişti?  

Bu projede çalışmaktan memnun musunuz? 

Bu projeyi faydalı buldunuz mu? 

15. Yapılan resim sunusu maximum 3 dk olacaktır. Video sunusu Maximum 5 dk olacaktır.  

16. Proje sayfası aşağıda belirtildiği şekilde dizayn edilecektir. Fakat her ülke bu bilgilere sadık 

kalarak farklı stil ve değişiklikler yapabilir.  

Koordinatörün Adı: 
Koordinatörün Ülkesi. 
Koordinatörün Okulunun Adı: 
Web sayfası: 
eTwinning adı: 
eMail adresi: 

Ülkesinin Bayrağı ve 
logoları,(okul, eTwinning,UDS…) 
Ülkesinin ve şehrinin kısa 
tanıtımı linkleri…..  

Projeye katılan okulların; 
Okul Adı: 
Öğretmen ismi: 
Projenin adı: 
Okulun adı: 
eTwinning İsmi: 
email adresi: 
Okulun web sayfası: 

Çalışılan projenin programı Sonuç raporu Anket Değerlendirmesi 

Etki Raporu sonucu Yapılan Faaliyetler Projelerin kısa sunumu 



Öğretmen duyguları (küçük 
notler) 

Öğrenci duyguları(küçük notlar) Okul Yönetimi duyguları (küçük 
notlar) 

Koordinatör değerlendirmesi Kullanılan araç ve materyaller Proje kaç kişiyle yapıldı. Kaç 
kişiye ulaştı. 

 
Faydalı ve projenin sunum linkleri 

 

 

 


