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Geleceğimizin
teminatı
eğitimdir.

Bu sene 12.yılını dolduran eTwinning Faaliyetinin, eğitimde di-
jital dönüşüm ve yeniliğe büyük ölçüde bir coşku getirdiğine 
özellikle içinde bulunduğumuz COVID-19 salgını döneminde 
şahit olmaktayız. Bu dönemde, zamandan ve mekândan ba-
ğımsız olarak işleyen dijital teknolojilerin eğitim ve iletişim için 
önemi bir kez daha anlaşılmıştır. 

Bu minvalde, eTwinning Faaliyetinin; müfredatlar arası eğitim 
becerilerini geliştirmesi, proje tabanlı eğitimi desteklemesi, 

çevrim içi ve yüz yüze eğitim fırsatlarını içermesi, öğretmenlerin farklı branşlardaki meslek-
taşlarıyla iş birliği içinde çalışmasına olanak sağlaması, yeni araçları ve kaynakları kullanarak 
öğrenmeyi öğrenme üzerine odaklanması, öğretmenlerin yapılan çalışmaları derslerine entegre 
etmesi ve bilhassa yabancı dil eğitimi 
becerileri üzerinde olumlu bir etkisinin 
olması, çok kültürlü veya çok dilli olan 
bu platformu özel kılan nitelikler ara-
sındadır.

Geleceğimizin teminatı eğitimdir. Ço-
cuklarımızın ve gençlerimizin nitelikli 
eğitime erişimini sağlamak, onların 
hem kendi potansiyellerini gerçekleş-
tirmeleri için hem de ülkemizin refah 
hedeflerine ulaşabilmesi için elzemdir. 
“İleriyi görmek, güçlü olmaktır.” Yaratıcı 
ve yenilikçi vizyona sahip ülkeler, diji-
tal teknolojiler sayesinde yarına “daha 
hazır” olacaklar. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı; ülkemizin sadece gelişmeleri takip eden 
değil, bundan da öte, gelişmelere yön veren ülkeler arasında olması amacıyla çeşitli çalışmalar 
yürütmektedir. Her öğrencimizin iyi bir eğitime kavuşması, en kaliteli eğitim içeriklerine ulaşma-
sı ve eğitimde fırsat adaletinin sağlanması için büyük bir gayret içerisindeyiz.

Bizler sorgulayan,  araştıran,  üreten ve hayal edip yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilme-
si için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Projelerimizin ve proje paydaşlarımızın hem nitelik 
hem de nicelik bakımından hızla artmakta olduğunu, bu artışın özverili bir mahiyette hayat bul-
duğunu sevinerek gözlemliyoruz.

Bakanlığımızın geleceğe dair hedeflerini ve vizyonunu hayata hep birlikte geçireceğimizden hiç-
bir kuşkumuz yoktur. Böylelikle dünyayı sarsıcı bir şekilde etkileyen dijital dönüşüme uyum sağ-
layacak, hızla gelişen teknolojileri ve günceli yakalayarak ona yön vereceğiz. Eğitim ailemizin 
hayallerine büyük önem veren Bakanlığımız; evlatlarımızın müreffeh yarınlarını, sunduğu yenilik 
ve teknoloji ile sizlerle birlikte inşa etmek istiyor.

eTwinning Faaliyetine katkı sağlayan tüm idarecilerimize, müdürlerimize, il temsilcilerimize ve 
öğretmenlerimize özverili çalışmalarından ve başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Prof.	Dr.	Kemal	Varın	NUMANOĞLU
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü

GENEL MÜDÜRÜMÜZDEN





eTwinning TÜRKİYE KOORDİNATÖRÜNDEN
eTwinning Faaliyeti 2021 yılı itibariyle 900 binden fazla öğretmenin ve 
200 binden fazla okulun yer aldığı bir sanal okul platformudur. Bu yıl 16. 
yılını kutlayan bu faaliyet, Avrupa okulları için oluşturulan bir topluluktur. 
Tamamen gönüllülük esasına göre çalışan öğretmenlerin yer aldığı bu 
platformda, öğretmenler birbiriyle proje yapmanın dışında, çevrimiçi ve 
yüz yüze Mesleki Gelişim Atölyelerine katılarak ve gruplar oluşturarak 
gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırma çabasına girmişlerdir. 43 
ülkede benzer kaygıları ve amaçları taşıyan öğretmenler bu öğretmen 
topluluğunun bir parçası olarak hem birbirlerinden hem de alanında ye-
tişmiş uzmanların eşliğinde kendilerini geliştirmeye çalışmaktadır.

Teknoloji sayesinde zamandan ve mekândan bağımsız olarak yaşantılarını yürütmeye çalışan birey-
ler ve gruplar, özellikle COVİD-19 Pandemi döneminde, dijital teknolojilerin hem eğitimdeki hem de 
ilişkilerdeki önemini bir kez daha anlamaya başladılar. 2020 yılında başlayan pandemi sürecinde artık 
eğitim sistemlerinde değişimler yaşanmakta. Pek çok gelişmiş ülke uzaktan eğitim sürecine uyum 
sağlayamamışken, Türkiye olarak bir atılım yapmamızın tam zamanı! Her krizin aynı zamanda bir 
fırsat olduğu düşünüldüğünde, şanslar ve imkânlar eşitken bu durumu bir avantaja çevirip ülkelerin 
eğitim sistemlerine örnek ülke konumuna gelebiliriz. Doğu ve batının eşitlendiği, duvarların önemini 
yitirdiği, eleştirel düşünmenin müfredatları şekillendirdiği, teori ve pratiğin eğitim sisteminde birlikte 
ele alındığı, mutluluğun ve memnuniyetin öğrenmeyi hızlandırdığı, yabancı dilin giderek önem kazan-
dığı, öğrenmenin sınıf ortamının dışına çıktığı, motivasyonun, yazılımın, girişimin ve üretimin kazandı-
ğı bu dönemde, hepimize oldukça fazla ödev düşüyor.

eTwinning Faaliyetinde hem nicel hem nitel istatistiklerde 43 ülke arasında Türkiye’nin birinci sırada 
olması, ülke olarak bizi gururlandırsa da asıl amacımızın ülkemize ve eğitimin nihai hedefi olan öğ-
rencilerimize olan etkisini ve faydasını artırmak olduğunun bilincindeyiz. Hal böyleyken, uluslararası 
alanda eTwinning Türkiye faaliyeti başarılarıyla da kendinden söz ettirmektedir. 2021 yılında Türkiye, 
eTwinning portalındaki en fazla okul, öğretmen ve projeye ve Avrupa’daki okullar arasında en fazla 
eTwinning Okulu’na sahip ülkedir. 43 ülke arasında Avrupa’da 2020 yılında en fazla çevrim içi eğitim 
düzenleyen, en fazla kalite etiketine sahip ülke olmanın dışında Avrupa Komisyonu tarafından değer-
lendirilen raporlama puanında da yine en yüksek puanı alan ülkedir. 12 yıldır eTwinning Faaliyetinde 
yer alan Türkiye, bugüne kadar aynı yıl içinde en fazla 3 kategoride en iyi proje ödülünü alırken, 2021 
yılında ilk defa, belirlenen 13 kategorinin 9’unda yer alarak bir ilke imza atmıştır. 

12 yıldır ne aradığını bilen, aktif katılımla bilgi üreten, teknoloji okur-
yazarı olan, dijital ortamlarda müzakere ve tartışma yaparak barışçıl 
bir söylem üretebilen ve bunları gündelik yaşam ve eğitim pratikleri-
ne yansıtabilen bir öğretmen topluluğu oluşturma gayreti içerisinde 
olduk. Kazandırmak istedikleri değerlerin sadece anlatıcısı olmayan, 
aynı zamanda davranışları, yaşam biçimleri ile birer rol model olan 
ülkemizdeki 300.000 öğretmenle çalışmanın bizim için çok büyük 
bir lüks olduğunun da farkındayız. Bu düzlemde eğitim uygulamaları 
üzerinde düşünmeye teşvik eden ve akran öğrenmesini esas alan 
eTwinning Faaliyetinde, öğrencilerin hayatlarına dokunan projelerin 
yapıldığını görmek bizi ziyadesiyle memnun ediyor.

Her türlü kültürün, inancın, iklimin, duygunun yeşerdiği bu ülkede, muasır medeniyetler yolunda hem 
kendi millî değerlerini hem de evrensel değerleri benimsemiş nesiller yetiştirmek çabalayan öğret-
menler gurur kaynağımız olmaya devam etmektedir. Okulların, öğrencilerin kaçtıkları değil, sevdikleri 
yerler haline gelmesi için kıvılcım yakan ve ülke olarak büyük resimde yer almamıza katkı sağlayan 
bütün eTwinner öğretmenlere, öğretmenlerimizi destekleyen tüm idarecilerimize, müdürlerimize ve il 
koordinatörlerimize özverili çalışmalarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.
Mehmet	Fatih	Döğer

eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Koordinatörü

Bilgi
paylaşarak

çoğalır.
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eTwinning NEDİR?

eTwinning, MEB Yenilik ve Eği-
tim Teknolojileri Genel Müdürlü-
ğü bünyesinde 2009 yılından bu 
yana yürütülen ve öğretmenlerin 
öğrencileriyle beraber yurt içi ve 
yurt dışındaki ortaklarıyla birlikte 
proje yaptıkları, kişisel ve mesle-
ki gelişimlerini artırdıkları bir faa-

liyettir. eTwinning Faaliyeti, öğretmen ve öğrencilerin bilişim teknolojileri kullanımını geliştirerek 
onların yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmalarını amaçlamaktadır.

Avrupa’nın en büyük okul ağıdır. 

eTwinning Platformu İle İlgili Önemli İnternet Adresleri:

• www.etwinning.net: 43 farklı ülkeden binlerce öğretmenin kayıtlı olduğu web sayfasıdır. Bu 
portal öğretmenlerin ulusal ve uluslararası projeler tasarlayıp hayata geçirme fırsatı bul-
dukları bir alandır.

• etwinning.net adresinden Portal, eTwinning Live, TwinSpacelerim, Gruplarım, Learning Lab, 
Self Teaching Materials sayfalarına erişilebilir.

• http://etwinning.meb.gov.tr: eTwinning ile ilgili ulusal düzeyde yapılan çalışmaların takip 
edildiği internet adresidir.

• http://etwinningonline.eba.gov.tr: eTwinning ile ilgili her türlü bilgi ve mesleki gelişim 
amaçlı farklı ve güncel pek çok eğitime ulaşma imkânı sunan internet adresidir. 

eTwinning güvenli,
ücretsiz ve iş birlikçi
bir çevrim içi platformdur.
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eTwinning, School Education Gateway ve Teacher Academy’nin 2022 yılında tek bir çatı altında 
toplanması planlanmaktadır. Avrupa Komisyonu ve Merkezi Destek Servisi tarafından halen 
sürdürülen çalışmalar neticelendiğinde öğretmenler bir yandan projelerini yürütürken, diğer 
yandan da mesleki gelişimlerini aynı platform içinde sürdürmeye devam edebilecekler. 

SİSTEMLERİN BİRLEŞME SÜRECİ

2020 UZAKTAN EĞİTİM 
İSTATİSTİKLERİ

2020 yılında Ulusal Destek Servisi tarafından, 1.000 kişilik toplantı sistemi üzerinden 201 onli-
ne eğitim (webinar) düzenlenmiş ve bu eğitimlere 100.572 öğretmen ve idareci katılmıştır. 81 
ilde yürütülen eTwinning Faaliyetinin öğretmen eğitimlerinden sorumlu olan il koordinatörleri 
yerel ve bölgesel düzeyde 1.513 etkinlik düzenlemişlerdir. 

Bu etkinlikler ile 34.397 öğrenciye, 471.749 öğretmene, 34.973 okul yöneticisine ve İl Millî Eği-
tim Müdürlüklerinde görev yapmakta olan 238  yöneticiye eğitim imkânı sunulmuştur. İl koor-
dinatörleri 227 okula ziyaretler gerçekleştirmiş ve 3.936 öğretmen, 410 okul yöneticisi ve 36 
İl MEM’de görevli yöneticilere ulaşılmıştır. Ayrıca 274 bilgilendirme toplantısı gerçekleştirerek 
13.604 öğretmene, 1.350 okul yöneticisine ve il millî eğitim müdürlüklerinde görev yapmakta 
olan 145 yöneticiye ulaşılmıştır.

Bu eğitimlere eTwinning Türkiye Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.
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eTwinning TÜRKİYE SOSYAL MEDYA 
İSTATİSTİKLERİ

Ağustos 2021
itibarıyla; 

eTwinning Türkiye Facebook grubunda 

96 bin üye

/groups/tretwinning

eTwinning Türkiye Facebook sayfasında 

10,105 bin üye

/eTwinningUDS

eTwinning Türkiye Youtube kanalında 

eTwinningTürkiye1

15,7 bin üye
eTwinning Türkiye Instagram hesabında

/turkiyetwinning

41,1 bin üye eTwinning Türkiye Twitter hesabında

/tretwinning

23,7 bin üye
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Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve eTwinning projelerinde gerekli olacak 
her türlü bilgiyi sunmak amacıyla http://etwinningonline.eba.gov.tr/ adresinde 64 adet Türkçe, 
33 adet İngilizce olmak üzere toplam 97 adet kurs bulunmaktadır. Ücretsiz olarak kaydolabile-
ceğiniz bu site eTwinning’e başlangıçtan kodlamaya, teknoloji kullanımından pedagojik araçla-
ra kadar geniş bir yelpazede kurs imkânı sunmakta, kursların gerekliliklerini yerine getirdiğiniz 
takdirde de isminize özel sertifika vermektedir.

Ayrıca önceki yıllarda yapılan webinarlar ve çalıştayların içerik ve kayıtlarına da yine aynı site 
üzerinden ulaşabilirsiniz.

eTwinning ONLINE
KURSLAR (MOOC)



Tokat Zile Fen Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapmak-
tayım. 2009 yılından bu yana aktif olarak eTwinning alanında çalış-
malar yürütmekteyim. Aynı zamanda 2015 yılından bugüne kadar 
Türkiye Ulusal Destek Servisi bünyesinde hizmet veren eTwinning 
İçerik Geliştirme Ekibinde eğitmen olarak görev almaktayım. Bugü-
ne kadar pek çok eTwinning projesi yürüterek farklı alanlarda ödül-
leri ülkemize kazandırdım. eTwinning Avrupa Ödülleri yarışmasında 

“Big Steps Towards Peace and Tolerance” isimli eTwinning projesiyle 2015 yılında; ”LSVC Learning by 
Sharing in Virtual Cafes” projesiyle ise 2017 yılında Mevlana Ödülü aldım. 2019 yılı eTwinning Avrupa 
Ödülleri 16-19 yaş kategorisinde ise “In Sight In Mind” isimli eTwinning projem birincilik ödülü alma 
başarısı gösterdi. eTwinning’in ruhuna uygun çalışmalar yürütmeye devam etmekteyim. Bu alanda 
çalışan tüm meslektaşlarıma çalışmalarında başarılar dilerim.

100 SORUDA eTwinning

Ünsal Saper
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1. eTwinning Nedir?

eTwinning, 2005 yılında Avrupa Komisyonu 
tarafından başlatılan Avrupa’daki ve komşu 
ülkelerdeki okullar için oluşturulmuş bir eği-
tim topluluğu ve öğretmen ile öğrencilere su-
nulmuş bir Avrupa deneyimidir.

2. Neden eTwinning?

eTwinning öğretmenlere meslektaşlarıyla iş 
birliği yapma, mesleki gelişim fırsatlarından 
faydalanma ve projeler kapsamında yapılan 
çalışmalarla ulusal veya uluslararası düzeyde 
tanınma fırsatı sağlar. eTwinning, öğretmen-
lerin mesleki gelişimi için çeşitli ücretsiz yüz 
yüze ve çevrim içi eğitim imkânları sunar. Öğ-
retmenlere ulusal düzeyde farklı okullardan 
veya uluslararası düzeyde farklı ülkelerden 
meslektaşlarıyla hem eTwinning Live aracı-
lığıyla iletişim halinde kalmaları ve iş birliği 
yapmaları için hem de çevrim içi güvenli bir 
sınıf olan TwinSpace aracılığıyla birlikte çalış-
maları için fırsatlar sunar.

Öğretmenler eTwinning aracılığıyla proje ta-
banlı ve web temelli bir pedagoji çerçevesin-
de öğrencilerini güncel bilgi ve becerilerle do-
natarak onları hayata hazırlarlar. eTwinning 
projeleriyle ortaya koydukları ilham verici iş 
birlikçi çalışmaları ulusal ve Avrupa düzeyin-
de alacakları kalite etiketleri, ulusal veya Av-
rupa ödülleriyle tanıtma imkânı elde ederler.

3. Öğretmenler neden eTwinning projeleri 
yaparlar?

Öğretmenler, Avrupa’nın en büyük eğitim top-
luluğu olan eTwinning platformu üzerinden 
projeler yaparak öğrencilerini güncel bilgi ve 
becerilerle donatıp öğrencilerin ufuklarını ge-
nişletmek için projeler yaparlar. Bu projeler 
öğrencilerin diğer ülkeleri, farklı kültürleri keş-
fetmeleri için onlara imkânlar sunar. Girişimci 
ve yenilikçi öğretmenler, mesleki gelişimlerini 
daha ileri bir seviyeye taşımak ve aynı zaman-
da yürüttükleri projelerde kullandıkları yenilik-
çi uygulamalarla okul eğitimine katkı vermek 
amacıyla projelerde yer alırlar.
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4. eTwinning öğretmenlere hangi fırsatla-
rı sunar?

eTwinning ruhunu yansıtan önemli husus-
lardan birisi iş birliğidir. eTwinning üye ülke-
lerdeki öğretmenlere ve öğrencilere ulusal 
veya uluslararası düzeyde iş birliği yapma 
imkânı sağlar. Öğretmenler ayrıca çevrim içi 
seminerlere ve öğrenme etkinliklerine katıla-
rak mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilir, 
profesyonel ağlarını genişletebilir ve ayrıca 
yürüttükleri başarılı proje çalışmalarını kalite 
etiketleri veya ödüller aracılığıyla diğer eTwin-
ner’larla paylaşabilir ve tanınma elde edebilir-
ler.

5. eTwinning öğretmenlere hangi mesleki 
gelişim imkânları sunar?

eTwinning, proje yönetimi, ekip çalışması, 
okul eğitiminde multidisipliner bir anlayışın 
hakim olması, BT ve yabancı dil becerilerinin 
geliştirilmesi ve kültürlerarası deneyim kaza-
nılması adına öğretmenlere fırsatlar sunar. 
Bu kapsamda çevrim içi seminerler, çevrim 
içi kurslar, mesleki gelişim çalıştayları, irtibat 
seminerleri, tematik konferanslar ve eTwin-
ning yıllık konferansı aracılığıyla öğretmenle-
rin mesleki gelişimine katkı sunar.

6. eTwinning ana portalda neler bulabili-
rim?

Portal, eTwinning Faaliyeti ile ilgili kapsamlı 
bilgilerle birlikte, eTwinning’e üye ülkelerden 
haberlerin, mesleki gelişim fırsatları ile ilgili 

duyuruların ve başarılı projelerden örneklerin 
bulunduğu eTwinning’e giriş noktasıdır.

7. eTwinning Portföyü Nedir?

eTwinning portföyü öğretmenlerin eTwinning 
CV’sidir. Öğretmenlerin eTwinning yaşantıları 
boyunca gerçekleştirdikleri projeleri, aldıkları 
Ulusal veya Avrupa Kalite Etiketlerini veya 
eTwinning ödüllerini, katıldıkları çevrim içi ve-
ya yerinde etkinlikleri bir arada toplayan başa-
rı koleksiyonudur.

8. eTwinning Haber Bülteninden nasıl 
faydalanabilirim?

Haber Bülteni eTwinning’e üye okullar hakkın-
da bilgileri bulabileceğiniz, okulların portala 
katılımını teşvik eden bir bültendir. Üyelere 
ayda bir kez gönderilir. 34 dilde kullanıcılara 
sunulan bültenin tarafınıza gönderilmesini 
istiyorsanız eTwinning Live sekmesinden ki-
şisel bilgilerinizi düzenlediğiniz alana girerek, 
en alt kısımdaki seçeneği “evet” olarak değiş-
tirmeniz yeterli olacaktır. Bültenin tarafınıza 
hangi dilde gönderilmesini istiyorsanız dil se-
çeneğini ayrıca belirtmeniz gerekir.

9. eTwinning Haber Odasında neleri bula-
bilirim?

Haber odası eTwinning Portalından ulaşabi-
leceğiniz; çalıştaylar, mesleki gelişim fırsat-
ları, ödüller vb. gibi eTwinning dünyasında 
yaşanan gelişmeleri takip edebileceğiniz bir 
alandır. eTwinning haber odasını takip ederek 
eTwinning’de güncel kalabilirsiniz.
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10. eTwinning Proje Kitlerinin amacı nedir?

Proje kitleri, eTwinning projeleri için ilham almak isteyen, projelerine yeni bakış açısı katarak 
projelerini geliştirmek isteyen öğretmenlerin faydalanabileceği bir proje kılavuzudur. Öğretmen-
ler proje kitlerini inceleyerek kendi projeleri için ilham alabilir ve birbirinden yeni fikirlerle proje-
lerini zenginleştirebilirler. Kitler, eTwinning Portal’da yer almaktadır.

11. eTwinning Proje Galerisinden nasıl faydalanabilirim?

Daha önceki yıllarda farklı kategorilerde eTwinning Avrupa Ödülü almış proje örneklerinin sergi-
lendiği proje galerisinde ödüllü projeleri inceleyerek eTwinning projeleriniz için ilham alabilirsi-
niz. Proje galerisine eTwinning Portaldan ulaşabilirsiniz.

12. eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi bünyesinde hangi sosyal medya platform-
ları mevcuttur?

eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram ve Telegram 
gibi sosyal medya platformlarını kullanmaktadır. 

13. eTwinning arkadaşları kimlerdir?

eTwinning arkadaşları eTwinning ile ortak hedefler ve ortak değerler çerçevesinde buluşan ve 
çeşitli alanlarda hizmet veren girişimler, organizasyonlar veya kurumlardır. eTwinning ve arka-
daşları çeşitli seminerler, çalıştaylar veya tematik eğitimler çerçevesinde eTwinning’le iş birliği 
yaparak kendi uzmanlıklarını eTwinner öğretmenlerle paylaşırlar.

Avrupa Tarihi Evi Anne Frank Müzesi

EUROCLIO (Avrupa Tarih Eğitimcileri Derneği) Stories that Move

Europa Nostra Terre des Hommes

COFACE Families Europe Eko-Okullar

Çocuklar İçin Daha İyi Bir İnternet Cittaslow

Scientix Lie Detectors

Salto Youth Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü

Europeana Peace jam

14. School Education Gateway nedir?

Öğretmenler, eğitimciler, karar vericiler, erken çocukluk eğitimi alanında görev yapan profes-
yoneller ile birlikte okul eğitimi, mesleki eğitim ve öğretim alanında çalışan okul liderleri için 
oluşturulmuş bir platformdur. Platform, Erasmus+ programı tarafından finanse edilir ve eğitim 
alanında yenilikçi eğitim uygulamalarını teşvik eder. Platform 29 dilde hizmet vermektedir.

15. eTwinning Platformuna hangi ülkeler kayıtlıdır?

Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Danimarka, Ermenistan, 
Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Hırvatistan, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İz-
landa, Kuzey Makedonya, GKRY, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Maca-
ristan, Malta, Moldova Cumhuriyeti, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, 
Sırbistan, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Ürdün.
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16. eTwinning logosunu kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

eTwinning markasının bütünlüğünü korumak için eTwinning için tasarlanmış olan eTwinning 
logoların kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir:

3 Logoyu belirgin bir şekilde öne çıkaracak arka plan rengi kullanılmalıdır. 

3 Logoda bulunan renklerden biri arka plan rengi olarak kullanılmamalıdır.

3 eTwinning logosu başka bir logoya entegre edilerek kullanılmamalıdır.

3 Logo etrafına dekoratif çerçeve kullanılmamalıdır.

3 Logoya grafik eklenmemelidir.

3 Logo, sadece eTwinning yazısı olacak şekilde kullanılmamalıdır.

3 Logo üzerinde efekt kullanılmamalıdır.

3 https://www.etwinning.net/tr/pub/press.htm linkinden tüm logoların yüksek çözünürlüklü 
halini indirebilirsiniz.

eTwinning’in Alternatif Logosu/Yatay

eTwinning Ana Logosu
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17. eTwinning’in temel davranış ilkeleri 
nelerdir?

eTwinning portalında kullanıcılar tarafından 
paylaşılan her türlü içerik Avrupa Birliği’nin 
Temel Değerleri ve Genel İlkeleriyle uyumlu 
olmalıdır. Portaldan faydalanan bütün kulla-
nıcıların davranış kuralları çerçevesinde farklı 
düşüncelere karşı anlayışlı ve hoşgörülü ol-
maları ve birbirlerine karşı daima saygılı dav-
ranmaları beklenmektedir.

18. eTwinning’e üye öğretmenlerin uyma-
sı gereken temel davranış kuralları neler-
dir?

eTwinning kullanıcılarının portalı kullanırken 
uyması gereken kurallar vardır. Kullanıcılar, 
eTwinning’i ticari amaçları için kullanamaz. 
Bu kurala uymayan kişilerin portala erişimi 
engellenir. Kullanıcılar, eTwinning alanlarının 
herhangi birinde kimseyi taciz edemez; siber 
zorbalık uygulayamazlar. Bu kurala uymayan 
kişiler eTwinning’den süresiz olarak men edi-
lir. Kullanıcıların telif hakkı konusunda dikkatli 
davranmaları ve telif hakkını ihmal edecek 
durumlardan kesinlikle uzak durmaları ge-
rekmektedir. Aynı zamanda kullanıcılar kimlik 
hırsızlığı yapamazlar. Kullanıcıların başkaları-
na ait bilgileri paylaşırken dikkatli davranma-
ları gerekmektedir. TwinSpace’de öğrencilere 
ait paylaşımlarda öncelikle velilerden izin ala-
rak ve öğrencilerin e-güvenliğine dikkat ede-
rek paylaşımda bulunmalıdırlar.

19. eTwinning’e üye öğretmenlerin “İnter-
net Etiği” ile ilgili uyması gereken temel 
kurallar nelerdir?

eTwinning’in herhangi bir alanında öğret-
menlerin birbirleriyle iletişimlerini karşılıklı 
saygı çerçevesinde yürütmeleri gereklidir. 
Öğretmenlerin dahili mesajlaşma kapsa-
mında dikkatli ve özenli davranmaları gerek-

mektedir. Öğretmenlerin diğer öğretmenlere 
gönderdikleri etkinlik veya proje davetlerinde, 
karşılıklı veya forumlardaki mesajlarda inter-
net etiğini dikkate alarak iletişim kurmaları 
gerekmektedir.

20. Davranış kurallarına uymayan üyeler-
le ilgili ne yapılabilir?

eTwinning davranış kurallarına aykırı hareket 
eden kişilere yönelik olarak; bu duruma ma-
ruz kalan kullanıcılar, istenmeyen durumları 
dahili mesajlaşma alanında, ortak arama fo-
rumlarında veya eTwinning Live ana sayfada 
kişilerden gelen gönderi metni alanında mev-
cut olan “Raporla” butonuna tıklayıp gerekli 
açıklamayı yaparak şikayetlerini Ulusal Des-
tek Servisine iletebilirler. Davranış kurallarına 
uymayan kişiler eTwinning’den geçici veya 
kalıcı olarak men edilebilir.

21. eTwinning platformunda çevrim içi 
çalışırken e-güvenlikle ilgili hangi husus-
lara dikkat etmek gerekir?

eTwinning kullanıcılar için güvenli bir plat-
form sunmaktadır. Kullanıcılar eTwinning 
platformunun farklı alanlarını kullanırken 
dijital dünyanın bir vatandaşı olarak hakla-
rını ve sorumluluklarını bilerek ve çevrim içi 
kaynakların kullanımı konusunda telif hakkı 
kurallarını dikkate alarak içerikleri kullanma-
lıdırlar.

22. eTwinning projeleri için hangi kay-
naktan telifsiz müzik bulabilirim?

İsveçli besteci Karl Malbert ve arkadaşları 
tarafından telifsiz olarak bestelenen yak-
laşık 400 şarkılık farklı ruh hallerine hitap 
eden eTwinning için geliştirilmiş olan müzik 
arşivinden eTwinning projeniz için uygun 
şarkıları seçerek projenizde kullanabilirsiniz.  
https://www.malbertsmelodier.se/en

eTwinning 
Davranış Kuralları ve e-Güvenlik
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23. eTwinning Live nedir, ne amaçla kul-
lanabilirim?

eTwinning Live, kayıtlı öğretmenlerin eTwin-
ning’i daha yoğun bir şekilde deneyimleye-
bilecekleri özel bir alandır. Öğretmenler Live 
alanını kullanarak diğer kayıtlı öğretmenlerle 
iletişim kurabilir, proje başlatabilir, etkinlik 
oluşturabilir, projeleri için ortak arayabilir, 
eTwinning gruplarına katılabilir veya eTwin-
ning mesleki gelişim fırsatlarını takip ederek 
eğitimlere katılabilirler.

24. eTwinning Live’da hangi araçlar mev-
cuttur?

Kayıtlı öğretmenler eTwinning Live’da önce-
likli olarak Kişiler, Etkinlikler, Projeler, Gruplar, 
Ortak Bulma Forumları ve Mesleki Gelişim 
gibi araçları kullanarak eTwin-
ning’i daha yoğun bir şekilde 
deneyimleyebilirler.

25. eTwinning Live ana say-
fada neler bulabilirim?

eTwinning Live ana sayfa, 
eTwinning’de neler olduğuyla 
ilgili hareketlilikleri takip edebi-
leceğiniz karşılama sayfasıdır. 
Burada Merkezi Destek Servisi 
ve Ulusal Destek Servisinden 
haberleri ve irtibat kişilerinizin 
eTwinning aktiviteleri, bildirim-
leri ve canlı etkinliklerini takip 
edebilirsiniz.

26. eTwinning Live’da yer 
alan “Kişiler” aracını ne 
amaçla kullanabilirim?
eTwinning’e kayıtlı okulları, 
eTwinning Okullarını ve kayıtlı 
öğretmenleri irtibat kurmak ve 
birlikte çalışmaya başlamak 
için bulabileceğiniz bir araçtır.

27. eTwinning Live’da yer alan “Etkinlik-
ler” aracını ne amaçla kullanabilirim?

Çevrim içi veya yerinde etkinlik organize et-
menize olanak sağlayan bir araçtır. Seçtiği-
niz bir yerde yüz yüze veya çevrim içi olarak 
herhangi bir konuda bir etkinlik oluşturabilir; 
diğer eTwinner öğretmenleri davet edebilir ve 
onlarla çeşitli konular çerçevesinde iş birliği 
yapabilirsiniz.

28. eTwinning Live’da sanal veya yerinde 
bir etkinlik düzenlerken nelere dikkat et-
meliyim?

eTwinning Live’da bir etkinlik oluştururken 
mutlaka eTwinning Davranış Kurallarına 
uyarak etkinliğinizi oluşturunuz. Etkinliğe 
ilgili kişileri davet ediniz ve eTwinning dav-

eTwinning Live
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ranış kurallarına uygun olarak etkinliğinizi 
gerçekleştiriniz. Oluşturacağınız etkinlik için 
dikkat çekici bir başlık belirlemeyi unutma-
yınız!

29. eTwinning Live’da yer alan “Projeler” 
aracını ne amaçla kullanabilirim?

“Projeler” aracını kullanarak yeni bir proje baş-
latabilir ve devam eden projelerinizi yönetebi-
lirsiniz. Ayrıca projeleriniz için ilham almak 
isterseniz daha önce yapılmış eTwinning 
projelerini arayabilir, bu projelere göz atabi-
lirsiniz.

30. Her eğitim öğretim yılı başında 
eTwinning projelerim neden kapatılır? Bu 
durumda ne yapmalıyım?

Projeler her eğitim öğretim yılı başında hangi 
eTwinning projelerinin devam ettiğini veya bir 
önceki yılda hangi projelerin tamamlandığını 
tespit etmek için otomatik olarak kapatılır. Bu 

durumda, projeye halen devam ediyorsanız, 
eTwinning Live’da bulunan “Projeler” sekme-
si üzerinden projenize erişebilir ve kapatılmış 
projeler içinden projenizi bularak tekrar aça-
bilirsiniz.

31. Proje kartı nedir ve nasıl kullanılır?

Proje Kartı, öğretmenlerin kendi Ulusal Des-
tek Servisleriyle doğrudan iletişim kurmala-
rına olanak sağlayan bir araçtır. Öğretmenler 
ihtiyaç duyduklarında projeleri için Ulusal 
Destek Servisinden destek ve tavsiye alabi-
lirler. Öğretmenler, “Proje Kartı”na eTwinning 
Live’da bulunan “Projeler” sekmesine tıklaya-
rak, daha sonra listelenen projeler içinden ilgi-
li projenin alt köşesinde bulunan “Proje Kartı” 
sekmesine tıklayarak Ulusal Destek Servisiyle 
iletişim kurabilirler.

32. eTwinning Live’da yer alan “Gruplar” 
aracını ne amaçla kullanabilirim?

Gruplar, öğretmenlerin belirli 
konular kapsamında iletişim 
halinde kaldıkları ve iş birliği 
yaptıkları sanal alanlardır. Ak-
tif olarak devam eden gruplar 
için zaman kısıtlaması yoktur. 
Her eTwinner’a açık olan ve 
sadece yöneticiler tarafından 
davet edilen eTwinnerlara 
açık olan gruplar olmak üzere 
iki farklı grup türü bulunmak-
tadır. 

33. Özel Gruplar nedir?

eTwinning moderatörleri tara-
fından yürütülen özel eTwin-
ning gruplarıdır. Bu gruplar, 
Merkezi Destek Servisi tara-
fından desteklenmektedir. 
eTwinning Live gruplar üze-
rinden bu gruplara göz atarak 
ilginizi çeken bir gruba katıla-
bilirsiniz. (Örneğin; eTwinning 
at home and… back to school, 
Media Literacy and Disinfor-
mation)
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34. Bir eTwinning Grubuna nasıl 
katılabilirim?

Herkese açık gruplarda, gruba ka-
tılmak için eTwinning Live’da yer 
alan “Gruplar” sekmesi üzerinden 
ilgili grubu bularak “Gruba Katıl” 
butonuna tıklayıp gruba katılabi-
lirsiniz. 

35. Kendim bir eTwinning grubu 
oluşturabilir miyim?

eTwinning Davranış Kurallarına 
uygun olacak şekilde istediğiniz 
bir konuda kendi grubunuzu oluş-
turabilir, meslektaşlarınızla iletişim 
halinde kalabilir, iş birliği yapabilir-
siniz. Grup oluşturma başvurunuz 
Merkezi Destek Servisi tarafından 
incelenecek ve başvurunun uygun 
olması halinde grubunuza erişim 
imkânı elde edebileceksiniz. 

36. eTwinning Grupları kullanır-
ken nelere dikkat edilmelidir?

eTwinning Grupları, eTwinner’lar 
tarafından başlatmayı düşündük-
leri eTwinning projeleri için ortak 
arama alanı olarak kullanılamaz. 
Devam eden projeler kapsamında 
proje ortaklarıyla iletişim kurmak 
için de kullanılamaz.

37. eTwinning Live’da yer alan 
“Ortak Bulma Forumları” aracını 
ne amaçla kullanabilirim?

Ortak Bulma forumlarını eTwin-
ning veya Erasmus+ projeleriniz 
için ortak aramak amacıyla kulla-
nabilirsiniz. eTwinning Live üze-
rinden ulaşabileceğiniz bu forum-
larda öğrencileriniz için uygun yaş 
grubunu seçerek proje ortağı ara-
yabilirsiniz. Mesajlarınızda eTwin-
ning etiğine uygun hareket etmeyi 
unutmayınız.
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38. Öğrenme Etkinliği nedir? Nasıl katı-
labilirim?

Öğrenme etkinlikleri, konuları genellikle pe-
dagojik alanlarla ilgili olan, senkron veya 
asenkron olarak gerçekleştirilen, çevrim içi et-
kinliklerdir. Merkezi Destek Servisi tarafından 
organize edilen bu kurslar genellikle 2 hafta 
sürer. eTwinning Öğrenme Laboratuvarında 
çevrim içi olarak gerçekleştirilen bu etkinlikle-
re katılım sonunda sertifika verilir. eTwinning 
Live’da yer alan Mesleki Gelişim sekmesine 
tıklayarak etkinlik takvimine erişebilirsiniz.

39. eTwinning Çevrim İçi Seminer nedir? 
Nasıl katılabilirim?

eTwinning çevrim içi seminer, öğretmenlerin 
farklı konular çerçevesinde bilgi edinmelerine, 
iyi uygulamaları paylaşmalarına olanak sağ-
layan ve belli konular çerçevesinde tartışma 
imkânı elde ettikleri canlı oturumdur. Çevrim 
içi seminer, Merkezi Destek Servisi tarafından 
düzenlenir ve en fazla 2 saat sürer. eTwinning 
Live’da yer alan Mesleki Gelişim sekmesine 
tıklayarak etkinlikleri takip edebilirsiniz.

40. eTwinning Çevrim İçi Kurs nedir? Na-
sıl katılabilirim?

eTwinning topluluğunun ihtiyaçlarına yönelik 
yılda bir kez gerçekleştirilen uzun soluklu eği-
timlerdir. Merkezi Destek Servisi tarafından 
organize edilen ve bir grup uzman tarafından 
yürütülen bu kurs senkron ve asenkron etkin-
likler çerçevesinde öğretmenlerin aktif çalış-
maları ve fikirsel tartışmalarına olanak sağlar. 
Bu kurslar, 2 ila 4 aylık bir zaman diliminde 
gerçekleştirilir. En fazla 250 katılımcının katı-
labildiği kursa https://moodle.etwinning.net 
bölümünden erişebilirsiniz. Kurs sonunda 
sertifika alabilirsiniz.

41. eTwinning Mesleki Gelişim Çalıştayı 
nedir? Nasıl katılabilirim?

Yüz yüze gerçekleştirilen ve 3 gün süren ça-
lıştaydır. Çalıştaya katılım sonucunda katılım-
cılar sertifika alabilirler. Çalıştay, Merkezi Des-
tek Servisiyle koordineli bir şekilde ev sahibi 
ülke Ulusal Destek Servisi tarafından organi-

ze edilir. Yılda 4-5 kez düzenlenen çalıştaya 
eTwinner’lar Ulusal Destek Servisinden davet 
aldıklarında katılım imkânı elde ederler.

42. eTwinning Tematik Konferans nedir? 
Nasıl katılabilirim?

Yüz yüze gerçekleştirilen etkinliktir. Konuları 
pedagoji ile ilgili olan bu etkinlik 3 gün sürer. 
Etkinliğin ana amacı, yerel otoriteler nezdinde 
eTwinning Faaliyeti ile ilgili farkındalık oluştur-
maktır. Etkinlik, Merkezi Destek Servisiyle ko-
ordineli bir şekilde ev sahibi ülke Ulusal Destek 
Servisi tarafından organize edilir. Hedef kitle 
eTwinning’e kayıtlı olmayan yerel otoritelerdir. 
Katılım davetiye ile mümkün olabilmektedir. 
Yaklaşık 200 kişinin katılabildiği etkinlik sonu-
cunda katılımcılar sertifika alabilirler.

43. eTwinning Yıllık Konferans nedir? Na-
sıl katılabilirim?

3 gün süren eTwinning’e üye ülke öğretmen 
ve UDS temsilcilerinin davet edildiği kutla-
ma etkinliğidir. Her sene öne çıkan bir tema 
üzerine odaklanan etkinlikler çerçevesinde yıl 
içindeki eTwinning başarıları kutlanır. Merkezi 
Destek Servisi tarafından organize edilen bu 
etkinliğe her yıl eTwinning’e üye ülkelerden 
yaklaşık 600 kişinin katılımı sağlanmaktadır. 
Etkinliğe katılım davetiye ile mümkün olabil-
mektedir.

44. Öğretmen Eğitimi Akademisi nedir?

eTwinning’in başlangıç seviyesindeki öğret-
menlik eğitimi sürecine dâhil edilerek, eTwin-
ning’in sunduğu çeşitli imkânlarla öğretmen 
adaylarının mesleki gelişimini stajyerlik dö-
neminde destekleyen bir eğitimdir. Bu Avru-
pa girişimi, Öğretmenlik Eğitimi Enstitülerini 
(Eğitim Fakültelerini) kapsamaktadır.

45. eTwinning İlerleme Yüzdesi ne anla-
ma gelir?

İlerleme yüzdesi, öğretmenlerin eTwin-
ning’deki bireysel hareketliliğini gösterir ve 
öğretmenlerin eTwinning’de göstermiş oldu-
ğu ilerleme ile ilgilidir. Ancak ilerleme yüzdesi 
bir öğretmenin farklı eTwinning alanlarında 
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ne kadar başarılı olduğuyla ilgili değerlendir-
me yapma fırsatı vermez. İlerleme yüzdesi, 
bir öğretmenin eTwinning’deki aktif katılımı 
ve eTwinning Kendi Kendine Eğitim Materyal-
leri kullanımı tarafından belirlenmektedir.

46. Bir öğretmenin eTwinning’e aktif ka-
tılımı veya ilerlemesini gösteren alanlar 
nelerdir?
1.	Temel	Unsurlar: Profilin aktif olması, Live’a 
erişim, proje oluşturma

2.	İletişim:	Kişilerle irtibat kurulması, kişilerin 
takip edilmesi, dâhili mesajlaşmanın kullanıl-
ması

3.	 İş	 Birliği: Bir projeye üye olunması ve 
TwinSpace kullanılması

4.	Ağ	Kurma	ve	Mesleki	Gelişim: eTwinning 
gruplarına üyelik, mesleki gelişim ve diğer et-
kinliklere katılım

5.	 Kalite: eTwinning grubu yönetimi, Kalite 
Etiketi, mesleki gelişim etkinliklerine konuş-
macı olarak katılım

47. Kendi Kendine Eğitim Materyalleri ne-
dir?

eTwinning’e kayıtlı öğretmenlerin eTwinning 
gelişimini desteklemek ve eTwinning’i da-
ha derinden deneyimleyebilmeleri amacıyla 
sunulan bir hizmettir. Modüller şeklinde ha-
zırlanan içerikler “Temel Unsurlar, İletişim, 
Iş birliği, Ağ Kurma ve Kalite” alanlarından 

oluşmaktadır. Her bir modülde yer alan içerik-
ler üzerinde çalışma yaptıktan sonra modül 
sonunda yer alan quizlerin tamamlanması 
gerekmektedir. Kendi Kendine Öğretim Ma-
teryalleri eTwinning Gelişim çubuğuyla doğ-
rudan bağlantılıdır.

48. eTwinning’de bir rozete nasıl sahip 
olabilirim?

Bir öğretmen eTwinning’deki rolüne bağlı ola-
rak bir rozete sahip olabilir.

“eTwinning	 Koordinatörü”:	 eTwinning Koor-
dinatörleri için

“Ödüllü	eTwinner”: Kalite Etiketi veya Avrupa 
Ödülü almış öğretmenler için

“eTwinning	 Canlı	 Animatör”: Çevrim İçi Se-
miner, Öğrenme Etkinliği Uzmanlığı ve Özel 
eTwinning Gruplarında Moderatörlük yapmış 
veya çevrim içi etkinlik yürütmüş öğretmenler 
için

“Destek”:	Avrupa Komisyonu, Merkezi Destek 
Servisi ve Ulusal Destek Servisi kapsamında 
görev alan kullanıcılar için

“eTwinning	Okul	 Etiketi”: Bir okulun, eTwin-
ning’e bir bütün olarak katılımını ve katkısını 
esas alan, eTwinning’de kurumsal düzeyde 
başarılı okullar için 

Bireysel rozetler, eTwinning Live’da profil say-
fası üzerinde; eTwinning okul rozeti ise okul 
profilinde gözükmektedir.
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49. TwinSpace nedir? TwinSpace’te hangi 
araçlar vardır?
eTwinning projeleri için oluşturulmuş inte-
raktif çevrim içi bir sınıftır. Ulusal veya ulus-
lararası eTwinning projesi yürüten proje 
sahiplerinin erişim hakkı elde ettiği bir sanal 
Avrupa sınıfıdır. Ortak okullar için sunulmuş 
proje kapsamında iletişim ve iş birliği amacıy-
la kullanılabilecek Sayfalar, Forum, Ana Say-
fa, Materyaller, Çevrim İçi Toplantılar, Üyeler, 
TwinMail, Öğretmen Bülteni gibi çeşitli araç-
lar mevcuttur.

50. TwinSpace Sayfaları kullanırken nele-
re dikkat etmeliyim?
Ana faaliyet merkezi olan TwinSpace “Sayfa-
lar”ın etkili bir şekilde yönetilmesi, çalışmala-
rın anlaşılır ve etkinliklerin takibini kolaylaştı-
racak bir düzen içinde sunulmasını gerektirir. 
Özellikle ana faaliyetlerde faaliyet adı altında 
çalışmaların paylaşılmasına dikkat edilmelidir.

51. TwinSpace Sayfalarda etkinlikleri 
hangi sırayla paylaşmalıyım?
TwinSpace Sayfalar alanında proje çalışma-
ları genel olarak 3 ana bölüm şeklinde pay-

laşılabilir. Öncelikle genel proje bilgileri, okul 
ve öğrenci tanıtımları vb. olarak gruplandırıla-
bilecek başlangıç faaliyetleri, daha sonra ise 
projenin taşıyıcı gücü konumundaki ana faali-
yetler ve son olarak da projenin yaygınlaştırıl-
ması ve değerlendirmesi gibi özetlenebilecek 
final faaliyetler sırasını takip ederek çalış-
malar sayfalarda paylaşılabilir. Çalışmaların 
paylaşılması ile ilgili dikkate alınması gereken 
önemli bir diğer husus ise ortak çalışmaların 
mutlaka faaliyet ismine göre sayfalarda pay-
laşılması gerektiğidir.

52. TwinSpace Ana Sayfa’da ne şekilde 
paylaşım yapabilirim?
TwinSpace Ana Sayfa, TwinSpace karşılama 
sayfasıdır. Bu alandaki paylaşımlarla tüm 
TwinSpace üyelerinin ilgisini çekebilecek, 
motivasyon arttırıcı, üyelere projenin ritmini 
hissettirebilecek paylaşımlara yer verilmeli-
dir. Öğrenciler konusunda e-güvenliğe dikkat 
ederek genel anlamda proje ile ilgili duyurları, 
devam eden veya yeni başlayacağınız faali-
yetlerle ilgili duyuruları, haberleri ve ilgili mo-
tivasyon artırıcı paylaşımları görsellerle des-
tekleyerek bu alandan paylaşabilirsiniz.

TwinSpace ve Kriterler
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53. Proje Günlüğü’ndeki paylaşımlarımda 
nelere dikkat etmeliyim?

Ana Sayfa’da etkinliklerle ilgili duyuru, haber-
ler ve motivasyon arttırıcı paylaşımlara yer 
verilmelidir. Sayfalar alanında paylaşılması 
gereken çalışmaların tekrar bu alanda payla-
şılması doğru değildir. Aynı zamanda Sayfalar 
alanında paylaşılan öğrenci merkezli çalışma-
ların burada paylaşımı öğrencilerin e-güvenliği 
bakımından da uygun olmayacaktır.

54. Yönetici öğrenciler projede hangi gö-
revleri alabilir?
eTwinning projesinde tecrübeli öğrencilerin 
yönetici görevini üstlenmeleri bu öğrencilerin 
projeye karşı bağlılıklarını ve motivasyonlarını 
daha da artıracaktır. Yönetici öğrenciler, faali-
yet planlama, değerlendirme süreçleriyle ilgili 
daha fazla sorumluluk alabilir, Forum ve Ana 
Sayfa alanlarını daha aktif kullanabilirler. Yö-
netici öğrenciler tarafından açılan alt Forum 
sayfaları ve Ana Sayfa’daki ilgili gönderiler 
projenin öğrenci merkezli yönünü öne çıka-
rabilir.

55. Forum alanını nasıl kullanmalıyım?
TwinSpace Forum alanı üye öğretmen ve 
öğrenciler için sunulan fikir paylaşımı ve tar-
tışma alanıdır. Özellikle öğrencilerin bireysel 
okul takımları veya karma takımlar eşliğinde 
diğer öğrencilerle iletişim kurması, üzerinde 
çalışılan faaliyetler kapsamında etkileşim 
içinde olması, iletişim kurması, fikir paylaşımı 
ve etkinlik kapsamında tartışma gibi süreç-
lere aktif olarak dâhil olmaları bakımından 
etkili olarak kullanılması gereken alanlardan 
birisidir.

56. Projemde çevrim içi toplantıları nasıl 
ve hangi amaçla organize etmeliyim?

Projenin süresi ve kapsamı dikkate alınarak 
öğretmen ve öğrenciler için mutlaka çevrim 
içi toplantılar organize edilmelidir. Çevrim içi 
toplantılar ortak okullar arasındaki iletişim ve 
iş birliğinin yoğunluğunu artırması ve proje 
üyeleri nezdinde proje motivasyonunu ar-
tırması bakımından eTwinning projelerinde 
önemli bir yer tutar.



ADIM ADIM eTwinning

24

57. TwinSpace’te ortak okullar arasında 
nasıl eş zamanlı çalışma yapabilirim?
eTwinning projelerinin iş birlikçi yönünü öne 
çıkaran ve ortak okulların aynı anda çalış-
masına olanak sağlayan senkron çalışma 
oturumlarının düzenlenmesi proje başarısı 
açısından önem arz eder. Proje ortağı okullar 
kendi okul takvimleri için uygun bir gün ve sa-
atte çevrim içi olarak bir araya gelip TwinSpa-
ce veya ilgili web aracı üzerinden eşzamanlı 
çalışma yapabilirler.

58. Proje ürünü nedir?
eTwinning projesinde, proje ürünü proje orta-
ğı her okulun bireysel olarak ürettiği ürünler 
veya ilgili çalışmalardır. Okul tanıtımı, öğrenci 
tanıtımları, logo, yaygınlaştırma vb. çalışma-
lar proje ürününe örnek olarak verilebilir. 

59. Ortak ürün nedir?
Proje ortağı okulların beraber çalışarak oluş-
turdukları iş birlikçi ürünlerdir. Ortak ürün or-
taya koymak için proje ortakları karışık ulusal 
veya uluslararası takımlar oluşturarak veya 
sıralı bir şekilde bütünün parçası olarak hare-
ket ederek ortak ürünleri oluşturabilirler. Ortak 
ürün oluşturmak için proje ortakları birbirine 
bağlı çalışırlar. Ortak bir ürünün tamamlana-
bilmesi için diğer proje ortağı okul veya okul-
ların katkısına ihtiyaç duyulmaktadır.

60. Ortak ürün örnekleri nelerdir?
Öykü, çizgi film, zihin haritası, kısa film, e-ki-
tap, dergi, gazete, bülten, iş birlikçi videolar, 
sunumlar, bir ürün tasarımı, sanatsal bir ürün 
vb. proje çıktıları ortak ürüne örnek olarak ve-
rilebilir.
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61. Proje ürünü ve ortak ürün 
arasındaki fark nedir?
Proje ürünü bireysel okul bazında 
oluşturulan üründür. Ortak ürün 
ise diğer ortak okullarla birlikte 
oluşturulan iş birlikçi üründür.

62. Karma Takım nedir? Kar-
ma takımları nasıl oluşturabi-
lirim?

Karma takımlar eTwinning proje-
lerinde projenin iletişim ve iş bir-
liği yönünü üst seviyeye taşıması 
bakımından projelerde önemli yer 
tutar. Projede yer alan ortak okul 
ve öğrenci sayıları dikkate alına-
rak uygun görülen sayıda ulusal 
projelerde ulusal karma takımlar; 
uluslararası projelerde ise ulusla-
rarası karma takımlar oluşturula-
bilir. Her bir karma takımda her 
okuldan öğrenci sayısına göre 
2-3 öğrenci belirlenerek bir takım 
oluşturulabilir. Karma takımlarda 
yer alan öğrencilerin ana faaliyet-
ler kapsamında iş birliği yapma-
ları ve özgün ürünler oluşturma-
ları beklenir. 

63. Karma takımlarda öğret-
menin rolü ne olmalıdır?
Karma takımlar oluşturulurken her bir takım 
için bir mentör öğretmen belirlenmesi gerek-
mektedir. Karma takımlarla yapılan proje etkin-
liklerinde öğretmenlerin mentör rolünde kendi 
takımına rehberlik etmesi beklenmektedir.

64. eTwinning projelerinde “Eğitimsel Ye-
nilikçilik” ne anlama gelir?
eTwinning projesi pedagojik açıdan yenilikçi 
olmalıdır. Pedagojik açıdan yenilikçi bir eTwin-
ning projesinde ortak okullar özgün bir proje 
teması üzerinde veya bilinen bir temayı özgün 
bir şekilde işleyerek çalışırlar. Proje pedagoji-
sinin belirgin olduğu ve karma takımlar oluş-
turarak yapılan öğrenci merkezli çalışmalarda, 
öğrencilere etkinliklerle ilgili yönlendirici soru-
lar sorulur ve faaliyetler çeşitlilik arz eder.

65. Proje faaliyetlerinde “Çeşitlik” kavra-
mı ne anlama gelir?

Üzerinde çalışılan ana proje faaliyetleri sonu-
cunda oluşturulan somut ortak ürün ile ilgili 
zenginliği ifade eder. Her ana faaliyet son-
rasında bir e-kitap, video, zihin haritası-çizgi 
film vb. farklı türde ürünlerin oluşturulması 
projenin ürün çeşitliliği ile ilgilidir.

66. eTwinning projelerinde “Öğretim 
Programına Uyum” dan ne anlamalıyım?

eTwinning projelerinde müfredat entegrasyo-
nunu bir bütün olarak anlamak gerekir. Pro-
jenin, okul yaşantısının bir parçası yapılması, 
öğretim programlarına entegre edilmesi, di-
siplinler arası çerçevenin belirgin olması ve 
öğrencilerin farklı okul derslerindeki temel 
beceri ve yeterliliklerini geliştirme çabası 
içinde olması, proje dışındaki öğretmen ve 
okul yöneticilerinin proje çalışmalarına dahil 
edilmesi ve projenin okulda görünür kılınması 
gerekmektedir.

67. TwinSpace üzerinden, projemi müfre-
datla nasıl ilişkilendirebilirim?

TwinSpace Sayfalar alanında projenin kaza-
nımları ve ilgili öğretim programları arasında-
ki ilişkiye yönelik açıklama yapılmalıdır. Ben-
zer şekilde ana faaliyetlerden önce, beklenen 
öğrenci kazanımları açıklanarak etkinlik ve 
müfredat bağlantısı vurgulanmalıdır. Ardın-
dan gerçekleştirilecek faaliyetler çerçevesin-
de kazanımlar pratiğe dökülmelidir. 

68. Proje müfredat entegrasyonu anla-
mında dikkate alınması gereken hususlar 
nelerdir?

Faaliyetlerin pedagojik çerçevesi belirgin ol-
malı ve faaliyetlerin pedagojik çerçevesiyle 
ilgili TwinSpace sayfalarda gerekli açıklama 
yapılmalıdır. Faaliyetler öğrenci merkezli şe-
kilde zamanda ve mekânda okul odaklı olarak 
ve multidisipliner bir anlayışla öğrencilerin 
becerilerini geliştirmeye yönelik olarak ger-
çekleştirilmelidir.
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69. Ortak okullar arasında iş birli-
ğini nasıl etkili kullanabilirim?

Ortak okullar arasındaki iş birliği, öğ-
retmen ve öğrenciler arasındaki iş 
birliği stratejileri ve iş birlikçi ortak 
ürünler hazırlama bağlamında ele 
alınmalıdır. Nitelikli bir eTwinning pro-
jesinde proje ortakları aynı yönergeye 
bağlı çalışarak ortak ürünler oluştu-
rurlar. Projenin iş birlikçi pedagojisini 
öne çıkaran husus, proje ortağı okul-
ların aynı amaç ve aynı faaliyet yöner-
gesi doğrultusunda birbirlerine bağlı 
ve sonuç odaklı çalışmalarında yatar.

70. Proje ortağı okullar arasında iş 
birliğinin kalitesini arttıran husus-
lar nelerdir?

Ortak okullar arasında iş birliğini daha 
yoğun bir seviyeye taşımak için; proje 
kapsamında öğretmen ve öğrencilerin katılı-
mıyla video konferansların veya eş zamanlı 
çevrim içi proje etkinliklerinin düzenlenmesi, 
karışık ulusal veya uluslararası takım çalış-
maları organize edilerek ve yine bu karma 
takımlarca özgün somut ürünlerin oluşturul-
ması gerekmektedir.

71. eTwinning projelerinde “Teknoloji 
Kullanımı” nasıl olmalıdır?

eTwinning projelerinde öğretmen ve öğ-
rencilerin teknolojik araçları yaratıcı bir 
şekilde kullanmaları, başta TwinSpace ve 
eğer varsa web sitesi veya blog gibi harici 
dijital ortamları etkili bir şekilde yönetmeleri 
ve e-güvenlik ve telif hakları çerçevesinde 
gerekli çabayı ve hassasiyeti göstermeleri 
beklenmektedir.

72. eTwinning projesinde teknolojik araç-
larının kullanımı ne şekilde olmalıdır?

Teknolojik araçlar etkinliklerin yapısına ve öğ-
rencilerin yaş grubuna uygun olarak seçilmeli 
ve bu araçlar öğretmen ve öğrenciler tarafın-
dan özgün bir tarzda kullanılmalıdır. Projede 
öğrenciler araç önerisinde bulunabilmelidirler 

ve mümkün olduğunca farklı web araçlarının 
kullanımı esas olmalıdır. Öğrenciler gerekti-
ğinde bu araçların seçimi ve kullanımı konu-
sunda bağımsız hareket edebilmelidir.

73. BT araçları kullanımında dikkat edil-
mesi gereken hususlar nelerdir?

Öğretmenlerin ve öğrencilerin çeşitli tekno-
lojik araçları faaliyetlerin pedagojisine uygun 
olarak yaratıcı bir şekilde kullanmaları gerek-
mektedir. BT araçları kullanılarak iş birlikçi bir 
şekilde somut ürünler üretilmeli ve bu araç-
ların seçimi, kullanımı konusunda öğrenci-
ler bağımsız hareket edebilmelidir. Bununla 
birlikte öğretmenler gerektiğinde öğrencilere 
rehberlik edebilmelidir.

74. TwinSpace ve harici dijital ortamla-
rın kullanımı konusunda hangi hususlara 
dikkat edilmelidir?

TwinSpace ve harici dijital ortamlarda karma-
şıklıktan uzak bir yaklaşımla çalışma alanla-
rı etkili bir şekilde kullanılmalı; bu alanlarda 
yayımlanan çalışmalar, açık, net anlaşılır bir 
sayfa düzeni içinde sunulmalı ve çalışmaların 
sunum şekli faaliyetlerin takibini zorlaştırma-
malıdır.
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75. Websitesi veya blog gibi TwinSpace 
harici dijital ortamları kullanmalı mıyım?

eTwinning projesinde, TwinSpace harici web 
sitesi veya blog gibi benzer dijital alanların 
kullanımı; öğretmen ve öğrencilerin bu alanla-
rı aktif olarak kullanmaları ve bu alanların etkili 
bir şekilde yönetimi, projenin teknoloji kullanı-
mı yönünü güçlendiren önemli bir husustur.

76. eTwinning projesinde AB Genel Ve-
ri Koruma Regülasyonu (GDPR) ve Telif 
Hakkı sorunları kapsamında hangi hu-
suslara dikkat edilmelidir?

TwinSpace üyelerine yönelik davranış kural-
ları oluşturularak uygunsuz davranışlara izin 
verilmemeli; öğrencilere ait kişisel veriler her-
kese açık olan (Ör.: Proje Ana Sayfa) alanlarda 
paylaşılmamalı ve proje çalışmalarında lisans 
gereklilikleri konusunda gerekli hassasiyet 
gösterilmelidir.

77. eTwinning projelerinde “Sonuç, Etki 
ve Belgeleme” kriteri hangi noktalar üze-
rine odaklanmaktadır?

Projenin belirlenen hedeflerine ulaşma, proje 
etkinliklerinin değerlendirilmesi, sonuçların 

yaygınlaştırılması ve projenin öğ-
retmen, öğrenci ve diğer topluluklar 
üzerindeki etkisini değerlendirmeye 
odaklanmaktadır.

78. eTwinning projesinde yaygın-
laştırma süreci nasıl olmalıdır?

eTwinning proje başarısını gösteren 
önemli hususlardan birisi de proje fa-
aliyetlerinin yaygınlaştırılmasıdır. Yay-
gınlaştırma faaliyetleri çeşitli kanal-
larla veya araçlarla okul geneli veya 
yine çeşitli platformlar üzerinden da-
ha geniş topluluklara yönelik yapılabi-
lir. Başarılı bir projede, yaygınlaştırma 
proje süresince ve proje sonrasında 
da devam etmelidir. Yapılan her türlü 
yaygınlaştırma çalışmasının mutlaka 
belgelendirilmesi ve TwinSpace‘de 
paylaşılması gerekmektedir.

79. Projemi hangi kanallarla yaygınlaştı-
rabilirim?

Okul web sitesi, proje web sitesi, Eba plat-
formu, basın, sosyal medya ortamları, proje 
sergisi, proje panosu, afiş, poster, broşür, lo-
go vb. kanallar veya araçlar kullanılarak proje 
tüm okula ve diğer topluluklara yaygınlaştırı-
labilir.

80. Projede değerlendirme süreci nasıl 
olmalıdır?

eTwinning projesinde değerlendirme süreci, 
katılımcıların görüşünü almanın ötesine ge-
çerek, mutlaka öğretmenlerin, öğrencilerin 
ve hatta velilerin projeyi kapsamlı bir şekil-
de değerlendirmeleri sağlanmalı ve yapılan 
değerlendirmeler analiz edilerek sonuçlar 
TwinSpace’de paylaşılmalıdır. Projenin kişiler 
üzerindeki etkisi açık bir şekilde ortaya konul-
malıdır. Öncelikle öğrencilerden başlayarak, 
projenin öğretmenler ve diğer ilgili kişiler ile 
topluluklar üzerindeki olumlu etkisi projenin 
başarısı için önemli bir kanıt teşkil etmekte-
dir.
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81.eTwinning Kalite Etiketi nedir?
Kaliteli eTwinning projesi yürüten öğretmen-
lere verilen ve projenin belirli proje standart-
larına ulaştığını belgeleyen etikettir. Ulusal ve 
Avrupa Kalite Etiketi olmak üzere iki çeşit eti-
ket mevcuttur. Kalite Etiketi okulun uluslara-
rası düzeyde iş birlikçi ve yenilikçi çalışmalara 
olan bağlılığını ifade eden, öğretmene ve oku-
la ulusal veya uluslararası düzeyde tanınma 
imkânı sağlayan bir belgedir.

82. eTwinning projeleri için ödüllendirme 
sürecinde öğretmenlere hangi etiketler 
veya ödüller verilmektedir?
eTwinning projesi yürüten bir öğretmen önce-
likle kendi ülkesindeki Ulusal Destek Servisi-
ne başvuru yaparak hem Ulusal Kalite Etiketi 
için hem de ulusal düzeyde yaş kategorileri 
ve özel kategorilerde düzenlenen eTwinning 
Türkiye Özel Ödülleri için başvuru yapabilir. 
Projedeki iki Ulusal Destek Servisi’nin önerisi 
ile Avrupa düzeyinde bir başarı işareti sayılan 
Avrupa Kalite Etiketi alabilir. Avrupa Kalite 
Etiketi alan öğretmen, yaş kategorisi ve özel 

kategorilerde üst düzey eTwinning projele-
rinin yarıştığı eTwinning Avrupa ödülleri için 
başvuruda bulunabilir.

83. eTwinning Kalite Etiketine neden baş-
vurmalıyım?

Kalite Etiketi, eTwinning projesi aracılığıyla 
okulda yapılan yenilikçi uygulamaların diğer 
topluluklarla paylaşılmasına olanak sağla-
yan önemli bir başarı işaretidir. eTwinning 
kalite etiketleri, öğretmen ve öğrencilerin 
çalışmalarının ulusal veya uluslararası dü-
zeyde tanınmasına olanak sağlayan ve aynı 
zamanda okulun Avrupa eğitim ortaklıkları-
na olan bağlılığını teyit eden öğretmen ve öğ-
renciler için motivasyon kaynağı niteliğinde 
belgelerdir.

84. Ulusal Kalite Etiketi kriterleri neler-
dir?
“Pedagojik Yenilik, Öğretim Programına 
Uyum, Ortak Okullar Arasında Iş Birliği, Tek-
noloji Kullanımı, Sonuç Etki ve Belgeleme” ol-
mak üzere 5 kriter bulunmaktadır.

eTwinning Kalite Etiketleri ve Ödüller
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85. Ulusal Kalite Etiketine ne zaman baş-
vurulur ve sonuçlar ne zaman açıklanır?

Ulusal Kalite Etiketine yılda bir kez başvuru 
yapılır. Ulusal Kalite Etiketi için son başvuru 
tarihi genellikle haziran ayında bir tarihe denk 
gelmektedir. Projesini tamamlayan öğretmen-
ler son tarihten önce uygun bir zamanda proje 
başvurularını eTwinning Live üzerinden, Proje-
ler sekmesinde, ilgili projenin altına bulunan 
eylemler listesindeki “Kalite etiketine başvur” 
yazısına tıklayarak yapabilirler. Ülkemizde Ulu-
sal Kalite Etiketi sonuçları eylül ayı başından 
itibaren açıklanmaya başlanmaktadır.

86. Ulusal Kalite Etiketi Başvurusu hangi 
şartlarda reddedilir?

Türkiye’de kayıtlı 10’dan fazla üyesi bulunan 
bir eTwinning projesi kapsamında yapılan 
proje başvuruları; TwinSpace’de sayfalar 
oluşturulmamış veya bu alanı kullanmamış 
olan proje sahiplerinin başvuruları; projeye 
bireysel katkı sağlamamış olan öğretmen-
lerin proje başvuruları; başvuru formunu 
doldurmayan veya projedeki diğer ortağın 
aynı başvuru metniyle başvuru yapan ve aynı 
zamanda “ortak okullar arasında iş birliği” ve 
“teknoloji kullanımı” kriterlerinde 2 puanın al-

tında puan alan proje sahiplerinin başvuruları 
doğrudan reddedilir.

87. eTwinning projesi yapan bir öğretmen 
bir yılda en fazla kaç projeye başvuru ya-
pabilir?
Bir öğretmenin eTwinning projelerine katılımı 
konusunda sınırlama bulunmamaktadır ancak 
Ulusal Kalite Etiketine başvuru söz konusu 
olduğunda bir öğretmenin başvuru yapması 
halinde başvuru tarihi esas alınarak sadece 
ilk 5 projesi değerlendirmeye alınmıştır. 2021 
değerlendirme sürecinde ise bir öğretmenin 
başvuru yapabileceği proje sayısı 4 olarak be-
lirlenmiştir. Ancak Merkezi Destek Servisi her 
yıl bu sayıda güncelleme yapabileceği için, 
eTwinning Portal’dan duyuruları takip etmeniz 
tavsiye edilir.

88. Ulusal Kalite Etiketi başvurusunda 
hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Başvuru formu bireysel olarak, eksiksiz bir 
şekilde doldurulmalı ve projeyle ilgili en doğru 
bilgiler başvuru metninde sunulmalıdır. Baş-
vuru sürecinden önce TwinSpace’te yapılma-
sı gereken tüm değişikliklerin tamamlanması 
gerekir. Başvuruyu tamamladıktan sonra ge-
rek başvuru metninde; gerekse TwinSpace’te 

değişiklik yapılmaması gerekmekte-
dir. Başvuru metninin dili uluslararası 
eTwinning projelerinde İngilizce olma-
sı önerilir.

89. Ulusal Kalite Etiketi başvu-
ru metninde “Proje Sonuçlarına 
Doğru Bağlantı” kutucuğunda 
hangi bilgileri eklemeliyim?

Projenin TwinSpace linki ve varsa 
proje için oluşturulmuş web sitesi 
veya blog linki bu alana eklenmelidir. 
Projenin TwinSpace’sinde paylaşıl-
mış çevrim içi proje içeriklerine dair 
linklerin ayrıca bu alanda paylaş-
ması doğru değildir. Başvuru sahibi 
öğretmen, Ulusal Destek Servisi için 
TwinSpace kullanıcı adı ve şifresiyle 
birlikteTwinSpace linkini paylaşarak 
değerlendirilecek çalışmalar için eri-
şim izni vermektedir.
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90. eTwinning Türkiye Özel ödüllerinde 
hangi kategoriler bulunmaktadır ve baş-
vuru süreci nasıl işlemektedir?

eTwinning Türkiye Özel Ödülleri kapsamında 
projeler; 0-6 yaş kategorisi, 7-11 yaş kategori-
si, 12-15 yaş kategorisi ve 16-19 yaş kategori-
sinde ve ayrıca Yenilik ve Girişimcilik Katego-
risi, Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon 
Kategorisi, Meslek Liseleri Kategorisi, Stem, 
Robotik ve Kodlama temalı projelerin ödüllen-
dirildiği STEM Kategorisi ve Engelsiz eTwin-
ning kategorisinde ödüllendirilmektedir. 
eTwinning Türkiye Özel Ödülleri için başvuru 
Ulusal Kalite Etiketi başvurusu esnasında ay-
nı başvuru metninde yer alan “Kısa Açıklama” 
bölümünde belirtilerek yapılmalıdır. Başvuru 
sonuçları, Aralık ayında düzenlenen eTwin-
ning Ulusal Konferansında duyurulmaktadır.

91. Avrupa eTwinning Ödülleri süreci na-
sıl işlemektedir ve hangi kategorilerde 
projeler ödüllendirilmektedir?

Avrupa eTwinning Ödüllerine başvuru yapa-
bilmek için, projenin başvurunun yapıldığı yıl 
içerisinde yürütülmüş olması ve Avrupa Kali-
te Etiketi almış olması gerekmektedir. Bir pro-
je için tek bir alanda başvuru yapılabilir. Baş-
vuru dili İngilizce olmalıdır. Avrupa eTwinning 
Ödülleri yaş kategorilerinden yalnızca biri için 
başvuru yapılabilir. Aynı zamanda Özel Ödül 
kategorilerinden biri için de başvuru yapıla-
bilir. Başvuruyu proje adına tek bir öğretme-
nin yapması gerekmektedir. Başvuru süreci 
tamamlandıktan sonra değişiklik yapılamaz 
ancak diğer proje ortakları daha sonra yapı-

lan başvuruya kendi yorumlarını ekleyebilirler. 
eTwinning Ödülleri için her sene başvuru ta-
rihi değişmekle beraber genel olarak kasım 
veya aralık ayları içerisinde başvurular yapı-
labilmektedir. Avrupa jürisi tarafından yapılan 
ödül değerlendirmelerinin sonuçları ise Mer-
kezi Destek Servisi tarafından genellikle baş-
vuruyu takip eden senenin şubat ayı içinde 
eTwinning Portal üzerinden duyurulmaktadır.

92. Avrupa eTwinning Ödülleri hangi ka-
tegorilerde verilmektedir?
Avrupa eTwinning Ödülleri Avrupa Komisyo-
nu tarafından desteklenen 4 ana kategoride 
verilmektedir. Ana kategori ödülleri; 0-6 yaş 
grubu, 7-11 yaş gurubu, 12-15 yaş grubu ve 
16-19 yaş grubu olmak üzere 4 farklı katego-
ride verilmektedir. Yaş kategori ödüllerinde 
ikinci olan projeler de ödüllendirilmektedir. 
Ayrıca bazı ülkelerde eTwinning Ulusal Des-
tek Servisleri (UDS) tarafından desteklenen 
özel kategori ödülleri bulunmaktadır.

93. Avrupa eTwinning Özel Kategori Ödül-
leri nelerdir?
İletişim dili Fransızca olan ve Fransızcanın 
öğrenimine yönelik yenilikçi çalışmaların 
yapıldığı projelerin için “Fransız Dili Ödülü”; 
ve benzer şekilde “İspanyol Dili Ödülü”; bilim 
veya matematik alanındaki yürütülen nitelikli 
projeler için “Marie Sklodowska Curie Ödülü”; 
öğrenciler arasında okuma sevgisini geliştir-
meyi hedef alan projeler için “Peyo Yavorov 
Ödülü” ve aktif vatandaşlık temasındaki ni-
telikli projeler için verilen “Vatandaşlık Ödülü” 
bulunmaktadır.
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94. eTwinning Okulu nedir?
eTwinning’in bireysel öğretmen çalışmasının 
ötesine geçerek okulda yürütülen eğitimin 
farklı alanlarına entegre edilmesi sürecidir. 
eTwinning Okulunda öğretmen grupları ve 
okul liderleri beraber çalışırlar ve eTwinning 
okul politikasının, okuldaki uygulamaların ve 
öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerinin 
önemli bir unsurudur.

95. eTwinning Okul Etiketi nedir?
eTwinning’de okul seviyesinde yapılan çalış-
maların ulusal ve uluslararası alanda tanın-
masına olanak sağlayan etikettir. eTwinning 
okul etiketi, öğretmen takımlarının ve okul 
liderlerinin bir bütün olarak eTwinning’e aktif 
katılımını ifade eder.

96. eTwinning Okul Etiketi alabilmek için 
kriterler nelerdir?

eTwinning Okul Etiketi başvurusu iki aşamada 
değerlendirilir. Birinci aşamada okul tarafın-
dan okulunun iki yıldan fazla eTwinning kayıt 
durumu, okuldan eTwinning’e devam eden en 
az iki aktif öğretmen ve son iki yıl içinde Ulusal 
Kalite Etiketi almış bir Avrupa eTwinning pro-
jesi olması gibi gerekli kriterlerin karşılanması 

ve devamındaki ikinci aşamada 
ise okul etiketi başvuru formu-

nun doldurulması gerekmek-
tedir.

97. eTwinning Okul Etiketi başvurusunun 
ikinci aşamasındaki kriterler nelerdir?

İnternet kullanımı, iş birliği, farklı öğrenci 
gruplarının eTwinning projelerine katılımı, 
eğitsel etkinlikler, eTwinning’in yaygınlaştırıl-
ması, eTwinning tanıtım etkinliği olmak üzere 
6 kriter bulunmaktadır.

98. eTwinning Okul Etiketi okul adına 
hangi faydaları sağlar?

eTwinning okul etiketi alan bir okul uluslara-
rası düzeyde görünürlük elde eder; eTwinning 
topluluğundan önde gelen okulların bulun-
duğu ağın bir parçası olur ve aynı zamanda 
okul, e-güvenlik ve dijital uygulamalar alanın-
da, okul personelinin mesleki gelişiminin des-
teklenmesi, yenilikçi pedagojik uygulamaların 
kullanımı konusunda lider okul olarak tanınır.

99. eTwinning Okullarında öğretmen ve 
öğrencilerin misyonu nedir?

Diğer okullar için model teşkil eden ve kap-
sayıcı eğitim anlayışına sahip eTwinning 
okullarında öğretmenler ve öğrenciler birlikte 
çalışırlar; öğretmenler karar alma süreçlerin-
de ortak hareket ederler. Öğretmenler ekip 
çalışmasını esas alan iş birlikçi bir tarzda 
çalışırlar; öğrenciler ise okulda uygulanan ye-
nilikçi uygulamalar kapsamında yönlendirici 
bir rolde; yenilikçi uygulamaların hedef top-
luluklara yaygınlaştırılması kapsamında aktif 
rol oynarlar.

100. eTwinning Okulları kurumsal anlam-
da nasıl hareket ederler?

Eğitimde değişimin öncüsü olan eTwinning 
okulları, Bakanlığımızın eğitim anlayışı 

çerçevesinde, eTwinning’in kapsayıcı fel-
sefesini ve değerlerini tanırlar. eTwin-

ning’in değerlerini okul politikasına, 
öğretmenlerin mesleki gelişim sü-
recine ve öğrencilerin iyi bir insan 
ve aktif vatandaşlar olarak yetiş-
tirilmesi için kullanırlar. 

eTwinning Okulu
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MDS
MERKEZİ DESTEK SERVİSİ

UDS
ULUSAL DESTEK SERVİSİ

UDS
ULUSAL DESTEK SERVİSİ
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ÖĞRETMEN ÖĞRETMEN ÖĞRETMEN

İL KOORDİNATÖRLERİMİZ



İl koordinatörlerinin görevlerine şöyle bir bakacak olursak;
3 İl genelinde eTwinning Faaliyetleri ile ilgili olarak okul ziyaretleri, bilgilendirme toplantıları ve 

çevrim içi görüşmeler yaparak eTwinning Faaliyetinde yer alan öğretmenlerin proje süreç-
lerinde ihtiyaç duydukları bilgi, teknik destek ve karşılaştıkları sorunların çözüme kavuştu-
rulmasında gereken rehberliği sağlamak,

3 eTwinning Faaliyeti kapsamında il genelinde etkinlikler düzenler, gerektiğinde Ulusal Destek 
Servisi ile iş birliği yapar. Ayrıca yılda iki kez olmak üzere il genelinde yaptığı tüm etkinlikleri 
Ulusal Destek Servisine raporlayarak göndermek, 

3 İl genelindeki idarecilere faaliyetle ilgili bilgi vererek farkındalıklarının artmasını sağlamak,
3 İl genelinde yapılan projelerin sayısını ve niteliğini artırmak,
3 eTwinning projesi yürüten okul yöneticisi ve öğretmenlerinin uygulama sırasında karşılaş-

tıkları sorunların çözüme kavuşturulmasında gereken rehberliği sağlamaktır.
81 ilde görev yapan 83 (İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakasında birer koordinatör, Ankara 
ilinde de iki koordinatör olmak üzere il koordinatörlerimizin illere göre listesi şöyledir:

eTwinning’in illerdeki tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında il koordinatörleri, öğret-
menlerimize yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir. Ayrıca illerdeki öğretmenlerin 
eTwinning faaliyetine katılımlarını ve nitelikli projeler gerçekleştirmelerini teşvik edici faaliyetler 
yürütmektedirler. İl koordinatörlerinin eTwinning Faaliyetindeki yeri ve rolü oldukça önemlidir. 
eTwinning’in illerdeki tanıtım ve yaygınlaştırma işlerinden il koordinatörleri sorumludur.
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01 Burcu Yüksek Adana

02 Soner Mutlu Adıyaman

03 Nursefa Keskin Afyonkarahisar

04 Sevgi Avcı Ağrı

05 Hacer Ermiş Amasya

06 Esma Güllü Egin Ankara 1

07 Özlem Yıldız Ankara 2

08 Figen Ertuğrul Antalya

09 Ahmet Sait Akten Ardahan

10 Filiz Özden Artvin

11 Birsen Karamanlı Aydın

12 Ümit Yel Balıkesir

13 Celal Saraç Bilecik

14 Gülten Butakin Bingöl

15 Derya Özdağ Bitlis

16 Ferda Kök Bolu

17 Yasemin Altındal Doğaner Burdur

18 Feride Başak Başar Bursa

19 Serdar Urhan Çanakkale

20 Duygu Hamlı Çankırı

21 Yelda Kılıçarslan Çorum

Sıra No İl Koordinatörü İl

64 Ahmet Polat Tokat

65 Fatma Zeynep Er Trabzon

66 Seda Öz Tunceli

67 Coşku Aker Uşak

68 Selma Yazlık Van

69 Özlem Doğru Yozgat

70 Mehtap Öz Zonguldak

71 Kerem Şahin Aksaray

72 Adem Koçoğlu Bayburt

73 Deniz Öcal Karaman

74 Mustafa Can Hiçyılmaz Kırıkkale

75 Kevser Sevinç Batman

76 Fatma Akdemir Şırnak

77 Özdem Ünal Bartın

78 Onur Gültekin Iğdır

79 Mevlüt Erdem Yalova

80 Seda Aksu Karabük

81 Ökkeş Polat Kilis

82 Medine Güney Osmaniye

83 Elif Fergane Düzce

Sıra No İl Koordinatörü İl

22 Emrullah Sedat Sudan Denizli

23 Tuğçe Çapık Diyarbakır

24 Hale Ekim Edirne

25 Ceyda Akıllı Elazığ

26 Meryem Çelebi Erzincan

27 Emre Erdem Erzurum

28 Gülşah Sarıkaya Eskişehir

29 Zehra Kaya Gaziantep

30 Tuğba Sağlam Giresun

31 Nalan Demir Gümüşhane

32 Duygu Engin Hakkâri

33 Ömer Bektaş Hatay

34 Esra Kahyaoğlu Isparta

35 Bircan Keleş Mersin

36 Bilge Yılmaz İst. (Avrupa)

37 İlknur Gözeri İst. (Anadolu)

38 Rabia Özler Özseçer İzmir

39 Habibe Aydın Ataş Kahramanmaraş

40 Sevinç Özdemir Kars

41 Özgen Şahin Bektaş Kastamonu

42 Hakan Tatlı Kayseri

Sıra No İl Koordinatörü İl

43 Oya Arslan Kırklareli

44 Dede Yunus Şenbay Kırşehir

45 Sinan Sarı Kocaeli

46 Özkan Seyrek Konya

47 Özcan Turan Kütahya

48 Makbule Birinci Malatya

49 Ahmet Morsümbül Manisa

50 Ebru Duran Mardin

51 Semra Ayata Muğla

52 Nazan Turan Kızıltaş Muş

53 Tuğba Alagöz Niğde

54 Sevgi Yılmaz Nevşehir

55 Burçak Özyurt Çankırılı Ordu

56 Özge Beyaz Rize

57 Nazmiye Kıyak Sakarya

58 Zeynep Çayır Samsun

59 Diyaeddin Gül Siirt

60 Engin Bayra Sinop

61 Hülya Kara Sivas

62 Bekir Başkurt Şanlıurfa

63 Emre Bilgin Tekirdağ

Sıra No İl Koordinatörü İl
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51 Semra Ayata Muğla

52 Nazan Turan Kızıltaş Muş

53 Tuğba Alagöz Niğde

54 Sevgi Yılmaz Nevşehir

55 Burçak Özyurt Çankırılı Ordu

56 Özge Beyaz Rize

57 Nazmiye Kıyak Sakarya

58 Zeynep Çayır Samsun

59 Diyaeddin Gül Siirt

60 Engin Bayra Sinop

61 Hülya Kara Sivas

62 Bekir Başkurt Şanlıurfa

63 Emre Bilgin Tekirdağ

Sıra No İl Koordinatörü İl
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Oya ARSLAN

Emre BİLGİN

Serdar URHAN

Ümit YEL

Celal
SARAÇ

Rabia Özler ÖZSEÇER

Birsen
YÜKSEL KARAMANLI

Özcan TURAN

Coşku
AKER

Emrullah
Sedat

SUDAN

Nursefa KESKİN

Gülşah SARIKAYA

Esra
KAHYAOĞLU

Özkan SEYREK

Sevgi
YILMAZ

Kerem
ŞAHİN

Tuğba
ALAGÖZ

Burcu
YÜKSEKDeniz ÖCAL

Bircan KELEŞ

Semra AYATA
Figen ERTUĞRUL

Yasemin
ALTINDAL DOĞANER

Ahmet MORSÜMBÜL

Bilge
YILMAZ

İlknur
GÖZERİ Sinan

SARI

Mevlüt ERDEM

Feride Başak
BAŞAR

Nazmiye
KIYAK

Elif
FERGANE

Seda
AKSU

Özdem
ÜNAL

Mehtap
ÖZ

Melek
Bahar

KARAHAN

Duygu
HAMLI

Esma Güllü EGİN
Özlem YILDIZ

Ferda KÖK Yelda
KILIÇARSLAN

Hacer
ERMİŞ

Özlem DOĞRU
Hülya KARA

Tuğba
SAĞLAM

Fatma Zeynep
ER

Filiz ÖZDEN

Emre ERDEM

Sevinç
ÖZDEMİR

Onur
GÜLTEKİN

Sevgi AVCI

Selma
YAZLIKDerya

ÖZDAĞ

Kevser
SEVİNÇ

Tuğçe ÇAPIK
Diyaeddin

GÜL

Seda
ÖZ

Ebru DURAN
Bekir BAŞKURT

Zehra KAYA
Medine
GÜNEY

Ömer
BEKTAŞ

Soner MUTLU

Habibe
AYDIN
ATAŞ

Makbule
BİRİNCİ

Ceyda AKILLI

Gülten
BUTAKİN

Nazan
TURAN KIZILTAŞ

Meryem ÇELEBİ

Fatma AKDEMİR Duygu ENGİN

Ahmet
Sait AKTEN

Özge
BEYAZ

Nalan
DEMİR

Adem
KOÇOĞLU

Ahmet POLAT

Burçak
ÖZYURT ÇANKIRILI

Zeynep ÇAYIR

Hakan TATLI

M. Can
HİÇYILMAZ

Dede
Yunus

ŞENBAY

Özgen
ŞAHİN BEKTAŞ

Hale
EKİM

Ökkeş POLAT
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Öğretmenler eTwinning Projelerini yürütürken okullara da “eTwinning Okulu Etiketi” verilmekte-
dir. Bu etiket sayesinde okullar,

3 Dijital uygulamalar,

3  e-Güvenlik uygulamaları,

3  Pedagojik yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar, 

3  Personelin mesleki gelişiminin teşvik edilmesi,

3  Personel ve öğrencilerle gerçekleştirilen iş birlikçi 
öğrenme uygulamalarının teşvik edilmesi,

3	  Paylaşımlı liderlik uygulaması alanlarında diğer 
okullara örnek teşkil eder.

2021 yılında Avrupa genelinde 2.935 okul eTwinning 
Okul Etiketi almaya hak kazanmıştır. Bu okulların ara-
sında 1.891 okul sayısı ile ülkemiz Avrupa’da 1. sıra-
dadır.

eTwinning OKULU SAYISI
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eTwinning Okulu 
OLMA KRİTERLERİ 



Öğrenim hayatının üniversiteye kadar olan bölümünü Ankara ve 
Mersin’de tamamladı. Çukurova Üniversitesinden farklı yıllarda Bi-
yolog, Sınıf Öğretmeni ve Bilgisayar Teknikeri unvanlarını aldı. Aynı 
üniversitenin Güzel Sanatlar Bölümünde yan alan olarak müzik eği-
timini tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon 
bölümünde akademik eğitimini sürdürmektedir.

Eğitim bilimleri alanında çocuk zekâ gelişimi, sınıf içi eğitim modelleri, sürdürülebilir eğitim, erken 
dönem STEM+A eğitimi, eğitim alanında kullanılan mikro kontrolcüler, FCL uygulamaları; bilişim ala-
nında eğitim materyali geliştirme, grafik tasarımcılık, bilgisayar yazılımı, dijital içerik geliştirme; sanat 
alanında çocuk müzik eğitimi konularında çalışmalar yaptı. Edebiyat alanında ise çeşitli edebiyat 
dergilerinde öykü, deneme ve şiirleri yayımlandı, kitap editörlüğü ve yazarlığı yaptı.

Öğretmenliğinin yanı sıra; müzikal alanda piyano, keman, flüt, bağlama ve konservatuvar hazırlık eğit-
menliği; akademik alanda proje yazarlığı, eğitimde yeni yaklaşımlar ve zekâ gelişim eğitmenliği; bili-
şim alanında grafik tasarımcılık, video kurgu ve kısa film çekimleri, teknoloji atölyesi liderliği; edebiyat 
alanında ise içerik ve kitap yazarlığı yapmaktadır.

A’DAN Z’YE 
eTwinning Okulu 

eTwinning Okul Etiketi almak için gerekli şartları 
taşıyan okul öğretmenleri mutlaka başvuruda bu-
lunmalıdır. Çünkü bu etiket ile ödüllendirilen okul-
lar Avrupa seviyesinde yüksek görünürlüğe sahip 
olabileceklerdir. eTwinning’in gelecekteki gelişi-
mine ilham vermek için bir Avrupa eTwinning li-
der ağı oluşturabilecekler, alanında lider olarak ta-
nınabileceklerdir.

Burhan Sel
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1. eTwinning platformuna üye misiniz?
Yapmanız gereken oldukça kolay, www.etwinning.net adresinden platforma kolayca üye olabilir, 
üyeliğinizi aktif hale getirebilirsiniz.

2. e-Güvenlik ile ilgili güncel uzaktan eğitimler aldınız mı?
Güncel çevrim içi e-güvenlik eğitimlerine etwinningonline.eba.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

eTwinning Okulu alt yapısı e-güvenlik üzerine yoğunlaşmıştır. Günümüz gerçekleri ile gelece-
ğin dijital dünyasında bireylerin en önemli ihtiyacı elektronik güvenliktir. Çevrim içi ağ üzerinde 
oluşturacağı şifreden, sosyal medya kanallarındaki paylaşımlarına kadar; cep telefonu veya bil-
gisayara yüklenen bir uygulamadan bilişim çağında arkasında bıraktığı dijital ayak izine kadar 
her şeyin doğru yönetilmesi mutlak bir gerekliliktir.

Bu gereklilik, öğretmenleri, okul yöneticilerini, ebeveynleri, öğrencileri içine alan ve ivedilikle baş-
laması gereken e-güvenlik eğitimlerini zorunlu kılmaktadır.   

3. eTwinning Okulu başvuru süreci eTwinner’ları karşı karşıya getiren bir yarışma mı-
dır?

eTwinner’ları daha fazla bir araya getirmek isteyen yeni bir etiket/ödül sü-
reci olan eTwinning Okulu iş birlikçi öğrenmeyi teşvik eden, proje tabanlı 
öğrenme yolunda ilerleyen öğrencilerin sosyal ve bilişsel kazanımlarını 
önemseyen, proje faaliyetlerinin okul sınırları dışında toplumun her kesimi-
ne ulaşmasını, yaygınlaşmasını isteyen, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini 
sınırlamayıp, sürekli gelişimlerini sağlayan dinamik bir yapıya sahiptir.

4. eTwinning Okulu olmak sizin ve okulunuz için bir ayrıcalık mıdır?

Evet. e-Güvenlik politikalarının uygulandığı, eTwinning çevrim içi projeleri-
nin aktif olarak yürütüldüğü, öğretmenlerin eTwinning platformu üzerinden 
uluslararası öğrenme etkinliklerine katılarak eğitim aldığı, okul öğretmenleri 
tarafından hazırlanan eTwinning projelerinin kalite etiketleri ile ödüllendi-
rildiği, “Yenilikçi öğrenen ve öğreten” ilkesi ile hareket eden öğretmenler ve 
yöneticilerin bulunduğu bir okul mutlak olarak farkındalık yaratacaktır.

5. eTwinning Okulu başvurunuza red gelirse bu sizi eTwinning plat-
formundan uzaklaştırır mı? 

eTwinning Okulu olmamak/olamamak, o okulda çalışan, kalite etiketi almış 
veya almamış eTwinner’ları asla değersiz kılmaz. Bu unvan okulun geneli 
için geçerlidir ve okul yöneticileri ve öğretmenlerini içine alan, e-güvenlik ile 
ilgili okulların politika oluşturmasını bekleyen bir anlayıştır.

Ön Gereklilikler

lıdır.
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6. Erasmus+ stratejik ortaklık projelerinde, okulunuzun eTwinning Okulu olmasının 
size başvurunuzda öncelik ve ayrıcalık getireceğini biliyor musunuz? 
Öğrenme ve öğretmen hareketliliği Erasmus+ başvuru formlarında okulda eTwinning uygu-
lamalarına, e-güvenlik uygulamalarına, 21. yüzyıl kazanımları ile hareket eden öğretmenlerin 
niteliğine ve vizyonuna dair bölümlerde; eTwinning Okulu olunmasının projeye katılan öğrenci-
lere ve öğrenci velilerine katkısından söz edilirken ve yaygınlaştırma hareketinde yapılan veya 
yapılacak projenin çevre okullara etkisi söz konusu edilirken eTwinning Okulu olmak her zaman 
bir adım önde olmayı sağlayacaktır.

7. Okulunuz eTwinning Okulu olduğu zaman, eTwinning platformunda okul adınızın ya-
nında “eTwinning Okulu rozeti” alacağınızı biliyor musunuz?
Ulusal ve uluslararası olarak kurulacak projelerde eTwinning Okulu öğretmenleri kazandıkları 
global öğrenme, öğretme tecrübeleri ve yaratıcılıkları ile projelere daha kolay adapte olabile-
cekler, okulları muhtemel kurucu veya üye olarak eTwinning eğitimcileri arasında oluşturulan 
projelerde bir adım önde olacaklardır.

8. Öz değerlendirme başvuru formunun okulunuzda herhangi bir eTwinner tarafından 
doldurulabileceğini biliyor musunuz?

Uygun şartları taşıyan okulun eTwinner’ları, eTwinning Okulu başvuru süreci için e-posta alırlar. 
eTwinning Live üzerindeki görünür bağlantı ile öz değerlendirme başvuru formu doldurulabilir. 

9. Başvuru yapacağınız dönem içinde eTwinning Okulu başvuru takvimini incelediniz 
mi?

Lütfen UDS tarafından açıklanacak detaylı takvimi takip ediniz.
4	Kasım	2020:	1. aşama süreçler ve başvuruların açılması.

Kasım-Aralık	döneminde: eTwinning Okulu olabilme şartlarını taşıdığını düşünen okullar için iti-
raz süreci. (UDS tarafından be-
lirtilen tarihten sonra yapılan iti-
razlar dikkate alınmayacaktır.)

7	 Şubat	 2021: Gece yarısında 
başvuruların kapanması.

10	Şubat	2021-16	Mart	2021:	
Ulusal Destek Servisi kontrol ve 
doğrulama süreci.

Mart	 2021	 sonu: eTwinning 
Okulu unvanı almaya hak kaza-
nan okulların açıklanması.

10. Öz değerlendirme baş-
vuru formunu İngilizce ola-
rak doldurmanıza gerek ol-
madığını biliyor musunuz?

Öz değerlendirme başvuru for-
mu Türkçe ya da İngilizce ola-
rak doldurulabilir.
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11. Okulunuz en az iki yıldır eTwinning’e 
kayıtlı mı? 

Okulunuzun eTwinning sistemine kayıt tarihi 
kriter olarak alınmaktadır. 

12. Başvuru sırasında okul öğretmen-
lerinden en az iki tanesi aktif eTwinning 
öğretmeni mi?

Başvuru sırasında okul öğretmenlerinden en 
az iki tanesi aktif eTwinning öğretmeni olma-
lıdır.

13. Okulunuz eTwinning platformunda 
uygulanan herhangi bir Avrupa eTwinning 
projesinden Ulusal Kalite Etiketi aldı mı?

(Başvuru tarihinden itibaren son iki yıl içinde)

Ulusal Kalite Etiketi, tamamlanmış eTwinning 
projeleri sonrasında, başvuru süreleri takip 
edilerek yapılan kapsamlı bir değerlendirme-
dir. Bir sonraki Ulusal Kalite Etiketi değer-
lendirme sürecini takip ederek kalite etiketi 
başvurusu yapmanız gerekmektedir. Mutlaka 
okulunuzda Ulusal Kalite Etiketi bulunan bir 
Avrupa eTwinning projesi bulunmalıdır.

14. eTwinning Live sayfanızda eTwinning 
başvuru butonu çıktı mı?
Eğer başvuru butonu çıkmadıysa okulunuz 
eTwinning Okulu başvurusu ne yazık ki yapa-
maz.

15. Başvuru süreci öncesinde ve süreç 
boyunca okuldaki diğer eTwinner ve okul 
yöneticileri ile ortak hareket etmeniz ge-
rektiğini biliyor musunuz?
Okulda uygulanan ve uygulanacak özellikle 
e-güvenlik ile ilgili uygulamalar, okul yönetimi-
nin liderliğinde, okul öğretmenlerinin katılımı 
ile gerçekleşebilir. Swot analizleri, öğretmen-
ler kurulu kararları, okul stratejik planı okul 
öğretmenlerinin tamamını içerir. Bu noktada 
başvuru aşamalarında mutlaka ortak hareket 
edilmelidir.

1. Aşama Gereklilikleri

eTwinning Okulu unvanı okulun geneli için 
geçerlidir. Okul yöneticileri ve öğretmenle-
rini içine alan, e-güvenlik ile ilgili okulların 
politika oluşturmasını bekleyen bir anlayış-
tır.
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16. Okul yönetim ekibi eTwinning platfor-
munun ve eTwinning Okulu olmanın öne-
mini biliyorlar mı?

Okul yöneticileri okulda yürütülen eTwinning 
projelerine destek verdikleri sürece öğrenci-
lerin global öğrenci vizyonunda gelişmesini, 
öğretmenlerin uluslararası platformlarda 
yeterliliklerinin artmasını, bilgi gücüne değil 
hayal gücüne dayalı öğrencilerin yetişmesini, 
çok dilli çok kültürlü yapıya doğru evrilen glo-
bal eğitim dünyasında söz sahibi olmalarını 
sağlayacaklardır. Dahası; buluş yöntemi ile 
öğrenme yeteneğinde olan meraklı öğrenci-
lerin projelerde çalışarak iş birlikçi öğrenme 
ve bir arada projelerde çalışabilme yeterlilik-
lerini geliştirmelerine imkan sağlayacaklar-
dır.

17. eTwinning Okulu başvurusu sürecinin 
uzun bir hazırlık aşamasından geçtiğini 
biliyor musunuz?

eTwinning Okulu başvurusu, okullardan talep 
edilen çeşitli kriterler için kanıt sunulması is-
tenilen, sadece okuldaki eTwinner için değil 
okulun genelindeki öğretmen ve öğrenciler 
için e-güvenlik alanında eylemsel uygulama-
lar isteyen ve nihai sunumu okul müdürü ta-
rafından onaylanan bir süreçtir.

e-Güvenlik ile ilgili öğretmenler kurulunda 
alınacak kararlar, okul swot analizleri, eTwin-
ner’ların katılması öngörülen çevrim içi öğren-
me etkinlikleri, başvuru öncesinde yapılması 
gereken kalite etiketi başvurusu gibi birçok 
kriter için uzun bir hazırlık süresi gerektiği 
unutulmamalıdır.

18. Güncel eTwinning duyuru ve güncel 
bilgileri etwinning.meb.gov.tr adresinden 
yakın zamanda takip ettiniz mi?

Güncel bilgileri ve duyuruları etwinning.meb.
gov.tr adresinden takip etmeniz tavsiye edi-
lir. Bunun yanı sıra eTwinning ile ilgili yardı-
ma ihtiyaç duyduğunuz konularda ilinizdeki 
eTwinning koordinatörü ile iletişim kurmanız 
tavsiye edilir.

19. eTwinning Okulu başvuru süreci baş-
lamadan önce okulunuzda “Başvuru takı-
mı” kurdunuz mu?

eTwinning Okulu başvurusu İngilizce olarak 
yapılacağı için kurulacak takımda -eTwinner 
olmasa bile- bir İngilizce öğretmeninin olması 
faydalı olacaktır. Okul yönetim ekibinden okul 
müdürü veya okul müdür yardımcısı takım 
içine mutlaka dahil edilmelidir. Mümkünse 
okulda aktif olan tüm eTwinner’lar başvuru 
takımında yer almalı, görüş ve düşüncelerini 
paylaşmalıdır.

Pdf dosya formatı dönüşümleri, çevrim içi 
başvuru formuna resim yükleme, okul web 
sayfası düzenlemesi ve benzeri konularda 
bilişim teknolojileri ile ilgili bir öğretmenin ta-
kımda olması tavsiye edilir. eTwinner olma-
sa bile okulda proje çalışmaları ile ilgilenen 
öğretmenler de sürecin içine dahil edilerek, 
özellikle e-güvenlik konularında okul içinde 
yaygınlaştırma çalışmalarında destek alına-
bilir.

20. Okulunuz eTwinning Okulu seçilse 
dahi bu unvanın geçerlilik süresinin 2 yıl 
olduğunu biliyor musunuz?

eTwinning Okulu seçilen okulların bu unvanı 
taşıma süresi 2 yıldır. Unvanın geçerlilik tarihi 
bitiminde ilgili okul tekrar sisteme başvurmak 
zorundadır.
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21. Okulunuz öğretmenlerin/öğrencilerin 
interneti bilinçli kullanma konusundaki 
farkındalığını kanıtlayan etkinlikleri ser-
giliyor mu?

Okul yönetiminin desteği ile okul öğretmen-
lerinin interneti bilinçli kullanma konusunda-
ki farkındalığını kanıtlayan etkinlikleri okulda 
sergilemeleri tavsiye edilir. Örneğin; Güvenli 
internet Günü’nde okul panosunda bilgilen-
dirme afiş ve çalışmalarının sergilenmesi, 
okul girişine e-güvenlik ile ilgili panoların asıl-
ması faydalı olacaktır. Ayrıca internetin bilinç-
li kullanılmasının konu ile bağlantı kurulacak 
müfredat derslerinde gündeme getirilmesi de 
önemlidir.

22. Okulunuz, eTwinning etkinliklerinde 
çalışan bir grup öğretmenin (3 veya da-
ha fazla) eTwinning projelerinde aktif iş 
birliği içinde olduğunu gösterebiliyor mu?

Okulunuzdaki öğretmenler eTwinning portalı 
ve TwinSpace yönetimi konusunda tecrübe-
lerini birbirleri ile paylaşmalı, oluşturulan veya 
yeni başlayacak olan projelerin yönetiminde 
birbirlerine destek olmalıdırlar. Başvuru süre-
ci içinde ne kadar çok eTwinner birbirleri ile 
iş birliği içinde olursa, başvuru formu o kadar 
nitelikli olacaktır.

23. Okuldaki en az iki öğrenci grubu 
eTwinning projelerinde yer alıyor mu?

Okuldaki en az iki öğrenci grubunun eTwin-
ning projelerinde yer alması gerekmektedir.

24. Okulunuzda en az iki aktif eTwinning 
öğretmeni bir veya daha fazla eTwinning 
eğitim etkinliğine ve okulun stratejik ge-
lişimine katkıda bulunuyor mu?

Okulunuzda en az iki aktif eTwinning öğret-
meni bir veya daha fazla eTwinning eğitim 
etkinliğine ve okulun stratejik gelişimine kat-
kıda bulunmalıdır.

25. Okulunuz, eTwinning’e katılımını 
açıkça gösteriyor mu? Örneğin, okul web 
sitesinde eTwinning logosunu ve/veya 
eTwinning etkinliklerinin bir tanıtımını 
veya bir okul tanıtım/politika belgesini, 
broşürünü, eTwinning projelerinde elde 
edilen sonuçları görünür kılıyor mu?

Okul yönetiminizin okul web sayfasını güncel 
tutması, eTwinning logo ve bağlantılarının 
verilmesi önem taşımaktadır. Okul stratejik 
belgesinde, öğretmenler toplantı kararların-
da eTwinning Faaliyetlerinin arttırılması ve 
yaygınlaştırılmasına dair konu başlıklarının 
olması, okulunuzun eSafety Label güvenlik 
politikasının olması oldukça önemlidir.

26. Okulunuz, bir eTwinning tanıtım et-
kinliğinin, ödülün verildiği yıl içinde okul-
da veya yerel toplumda gerçekleştiğini 
gösterebiliyor mu?

eTwinning tanıtımlarının ve öğrenme etkinlik-
lerinin okulunuzda yapılması ve bunun yay-
gınlaştırılması oldukça önemlidir. Yapılacak 
etkinliklerin e-güvenlik kriterleri çerçevesinde 
resim ve video ile kayıt altına alınması eTwin-
ning Okulu başvuru sürecinde tavsiye edilir.

27. Başvuru formundaki bazı bölümlerin 
(eTwinning mesleki gelişim etkinliğine 
katılım, okulda bulunan eTwinner öğret-
menler gibi) otomatik olarak sistem tara-
fından doldurulacağını biliyor musunuz? 

Formda bazı bölümler (eTwinning mesleki 
gelişim etkinliğine katılım, okulda bulunan 
eTwinner öğretmenler gibi) otomatik olarak 
sistem tarafından doldurulacaktır. Bunun 
sistemsel bir sorun olduğu düşünülmemeli-
dir.

2. Aşama Gereklilikleri
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28. Başvuru formunu doldururken, baş-
vuru formunun her bir sayfasının kaydet 
ve ilerle sistemi ile çalıştığını biliyor mu-
sunuz?

Başvuru formu açıldıktan sonra başvuru for-
mu kaydet ve ilerle sistemi ile çalışmaktadır. 
Bu, kullanıcıyı tek oturumda formu doldur-
ma yükünden kurtarmakta, form doldurma 
işlemini zamana yayarak formun nitelikli ve 
detaylı olarak doldurulmasına, gözden geçiril-
mesine olanak sağlamaktadır.
Bu noktada önemsenmesi gereken şey, form 
sayfası doldurulduktan sonra mutlaka say-
fanın altında yer alan “Taslağı kaydet” buto-
nuna tıklanarak sayfayı mutlaka kaydetmek 
olacaktır.

29. Başvuru formu dolduru-
lurken, okulunuzun ve/veya 
sizin yaptığınız etkinlikleri 
sisteme dosya yükleyerek 
kanıtlamak isteğiniz zaman, 
PDF dosya formatının seçil-
mesinin teknik avantajlarını 
biliyor musunuz?

Formda belge yüklemeniz ge-
reken bir bölüme tek bir resim 
veya evrak yüklemektense PDF 
(Portable Document Format 
- Taşınabilir Belge Formatı) kul-
lanılması tavsiye edilir. Çünkü 
tek bir Pdf dosyası içerisine 
birden fazla belge ve fotoğraf 
eklenebilir. Sisteme yüklenecek 
dosyanın boyutunun 5 MB’ı geç-
memesi önemlidir.

Pdf dosyası ile çalışılırken Pdf 
birleştirici programlar tercih edi-
lebilir veya tüm resim ve evrak-
lar Microsoft Word veya benzeri 
kelime işlemci programlarında 
düzenlenip, farklı kaydet sekme-
sinden Pdf seçilip, word dosyası 
basit ve pratik şekilde Pdf dos-
yasına dönüştürülür.

30. Başvuru formu dolduru-
lurken, okulda yapılan uygu-

lamalar sisteme dosya yüklenerek kanıt-
lanmak istendiğinde, varsa resmi karar 
belgelerinin sisteme yüklenmesinin daha 
etkili olacağını biliyor musunuz?

Eğer bir resmî belge eklenecekse e-güvenlik 
kurallarına uyulmasına dikkat edilmeli; im-
za sirküsü, kişilerin vatandaşlık numaraları 
ve benzeri bilgiler gizlenmelidir. Bu evraklar 
Türkçe yüklenebilir.

Formda, açıklama yapıp belge yüklemeniz ge-
reken bir bölüme sadece konu ile ilgili bilgiler 
yazılabilir. Ancak resmi bir belgenin sisteme 
yüklenmesi ve metin kutusuna konu ile ilgili 
resmi kararları açıklayıcı bilgilerin eklenmesi 
çok daha etkili olacaktır.

ERTAN KOCABAŞ

İçerik ve Mesleki 
Gelişim Sorumlusu
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31. Okulunuza ait aktif bir web sayfası 
var mı?
Bu konuda okul yönetiminiz ile görüşerek 
okulunuza ait bir alan adı alınması gerekmek-
tedir. Okul web sayfanızın adının okul kurum 
numarası değil okul adından oluştu-
rulması tavsiye edilir. 

32. Okul web sayfası yönetimi 
ve içerik geliştirilmesi öncelikle 
okul yöneticilerine bağlıdır. Okul 
yönetiminin konu hakkında bilgi-
si var mı?
Okul yönetiminden Bilişim Tekno-
lojileri ile ilgili bir yönetici okul web 
sayfasını yönetebilir. 

33. Okul yönetiminin öğretmen-
lere kullanıcı adı ve şifresi ta-
nımlanarak yetki verebildiklerini 
biliyor musunuz?

Eğer isterseniz ve yöneticileriniz 
yetkilendirme yaparsa okul web si-
tesini yönetebilirsiniz.

34. Okul web sayfası yönetim 
modülüne nasıl erişim sağlaya-
cağınızı biliyor musunuz?

Bunun için yapmanız gereken meb-
bis.meb.gov.tr adresinden kullanıcı 
adınızı ve şifrenizi girerek ana yö-
netim paneline ulaşmanızdır. Eğer 

web sayfasına giriş yetkiniz varsa panelde 
karşınıza MEBK12PANEL adlı sekme açıla-
caktır. Bu sekmeye tıklayıp okul web sayfası-
na erişim sağlayabilirsiniz.

Okul Web Sayfasının Önemi

Bilişim teknolojisinin gelişmesi ile beraber ku-
rum, kişi veya ticari yapılar daha kolay erişile-
bilir olmak ve içeriklerini dijital ortamda paylaş-
mak için internet ağını kullanmaya başladılar. 
Bu noktada eTwinning Okulu yaygınlaştırma ve 
tanıtım amacı ile eTwinning Okulu adayı okul-
ların okul web sayfalarında eTwinning ile ilgili 
bağlantıların eklenmesini kriter olarak istemek-
tedir.

Açılan panelde, eTwinning Okulu aşamalarında 
yapılması gereken ön çalışmalar okul web say-
fası içerisine eTwinning logosu ve logo ile etki-
leşimli eTwinning web sayfasına link verilmesi, 
eTwinning bağlantı adresi ile bağlantılı kısayol 
linklerin verilmesidir.
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35. Okul web sitesi yönetim panelinde, 
menü ana sekmesi altında, projeler sek-
mesi altına eTwinning projeleri ve eSafety 
Label web sitesi bağlantılarını verdiniz 
mi?

Web sayfasının alt kısmında bağlantı eklen-
miş olarak çıkan logolar bu bölümden yöne-
tilmektedir. Web sitesi yönetim ana panelinde 
bulunan “Proje” butonu tıklanır. Açılan ekran-
da sol alt köşede yer alan “Proje ekle” buto-
nuna tıklanır.

Bu aşamada ekrana “Proje ekle” sayfası ge-
lecektir.

Başlık kısmına “eTwinning” yazılır. Logo tık-
landığı zaman farklı bir sayfada açılması uy-
gundur. Sayfanın açılma yeri “Yeni sayfada” 
olarak seçilir. Bağlantı adresi kısmına https://
www.etwinning.net yazılması yeterlidir.

Resim (eTwinning logosu) eklemek için (+) 

butonu tıklanır, açılan pencerede “Galeriye 
fotoğraf ekle” butonu tıklanır. Açılan dosya 
penceresinden daha önce yüklediğiniz resim 
seçilir.

Son olarak mutlaka “Ekle” butonu seçilip, bağ-
lantı verilmiş olan logonun web sayfasında 
yer alması sağlanır.

Aynı çalışma, eSafety logosu (ve benzerleri) 
için de yapılabilir.

Başlık kısmına “eSafety” yazılır. Logo tıklan-
dığı zaman farklı bir sayfada açılması uy-
gundur. Sayfanın açılma yeri “Yeni sayfada” 
olarak seçilir. Bağlantı adresi kısmına https://
www.esafetylabel.eu yazılması yeterlidir.

Resim ekleme yukarıda anlatılan yönergeye 
göre yapılmalıdır.

Son olarak mutlaka “Ekle” butonu seçilip, bağ-
lantı verilmiş olan logonun web sayfasında 
yer alması sağlanır.
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36. Okul web sayfanıza muhtemel alınacak eSafety Label etiketinin bağlantısını ver-
diniz mi?

Okul eSafety Label etiketi almaya hak kazandıktan sonra eSafety Label etiketi de projeler bölü-
münde web sayfasına eklenebilir. Başlık kısmına “eSafety Label” yazılır. Logo tıklandığı zaman 
farklı bir sayfada açılması uygundur. Sayfanın açılma yeri “Yeni sayfada” olarak seçilir. Bağlantı 
adresi kısmına eSafety okul sayfasında okula özel linklenen kısım kopyala yapıştır tekniği ile 
yapıştırılır. Yine eSafety okula özel sayfada ekrana gelen e-güvenlik etiketi resim olarak kullanıl-
mak üzere kaydedilir. Resim ekleme yine yukarıda anlatılan yönergeye göre yapılmalıdır.

Son olarak mutlaka “Ekle” butonu seçilip, bağlantısı verilen logonun web sayfasında yer alması 
sağlanır.

eSafety label portalı üzerinde işlem yaparken, profil bölümünden okul adı tıklandığı zaman oku-
lun aldığı eSafety etiketi çıkmaktadır. Okul web sayfasına bağlantı (linkleme) yapılacağı zaman 
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“Embed label” linkinden alınan verideki html kodları silinip örneğin: “http://storage.eun.org/
esafety-label-medal/Bronze_2017_11_en_b7249.png” şeklinde yazılmalıdır. (Tırnak işaretleri 
olmaksızın)

Okul web sayfasına eSafety etiketini eklemek ve bağlantı vermek için fare imleci etiketin üzerin-
de iken sağ tıklanıp, resmi farklı kaydet seçeneği ile resim kaydedilebilmektedir.

37. Web sayfası ana ekranına isim etkileşimli bağlantı eklediniz mi?

Web sayfasının ana ekranında bağlantı eklenmiş olarak çıkan kısayol isimleri bu bölümden yö-
netilmektedir. Web sitesi yönetim ana panelinde bulunan “Kısayol” butonu tıklanır. Karşılaşılan 
ekranda hazır kısayollar ekrana gelecektir.

Başlık kısmına “eTwinning”, bağlantı adresine ise https://www.etwinning.net yazılır. Sayfanın 
açılma yeri “Yeni sayfa” olarak tercih edilir. Bu bölümde resim eklenmesine mutlak ihtiyaç yok-

tur, zaten yazılan isim linklenerek etkileşimli hale dönüştürülecektir.

Son olarak mutlaka “Güncelle” butonu tıklanıp, bağlantı eklenmiş baş-
lığın web sayfasında yer alması sağlanır.

eTwinning başvuru kriterlerinden linkleme ve logo ekleme bu şekilde 
tamamlanmış olur.

38. Okul web sayfanızın menü sekmesine eTwinning kısayolu 
eklediniz mi?

Okul web sayfası ana ekranında “Projeler/OGYE” sekmesi tüm okul-
ların standart web sayfası şablonunda bulunmaktadır. Bu bölüme 
eTwinning bağlantısının eklenmesi tavsiye edilir.

39. Okul web sayfanızda, okulunuzda e-güvenlik ile ilgili ya-
pılan veli, öğrenci, öğretmen eğitimleri/bilgilendirmeleri, proje 
çalışmaları, Güvenli İnternet Haftası etkinlikleri gibi çalışmalar 
paylaşılıyor mu?

eTwinning Okulu başvurusunda okul web sayfanızda e-güvenlik, 
eTwinning projelerinin yaygınlaştırılması ile yapılan çalışmalara; ve-
li, öğrenci, öğretmen eğitimleri/bilgilendirmeleri ve benzeri birçok 
başlığa bağlantı verilmesi veya bununla ilgili dokümanların sisteme 
yüklenmesi istenmektedir. Bu noktada veli, öğrenci ve öğretmen bilgi-
lendirme sayfaları web sayfası üzerinde kurgulanabilir, hazırlanabilir/
hazırlanmalıdır. Profesyonel yönetilen okul web sayfalarının görünür-
lüğü ve aktif kullanımı okulun faaliyetlerini ve eğitim içeriklerini ülke 
sınırlarının ötesine taşıyacaktır.

40. Okul web sayfanıza eklenen kısayolların, proje sekmesinde-
ki logo linklerinin daha rahat görülebilmesi için en uygun temayı 
seçtiniz mi?

Gerek eklenen kısa yolların gerekse proje sekmesindeki logo linkleri-
nin daha rahat görülebilmesi için, “İçerik yönetimi/temalar” sekmesin-
den web sitesi şablonunun Tema 4 seçilmesi tavsiye edilir.
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41. eSafety Label portalına hangi web 
sayfasından ulaşacağınızı biliyor musu-
nuz?

Çevrim içi olarak portala www.esafetylabel.
eu adresinden ulaşabilirsiniz. 

42. eSafety Label projesinin Avrupa Okul 
Ağı ile bağlantısını biliyor musunuz?

Sürekli gelişen bir kavram ola-
rak, e-güvenlik veya “çevrim içi 
güvenlik”, kullanıcıların çevrim içi 
olarak sahip oldukları becerileri, 
davranışları, eriştikleri içerikleri ve 
çalıştıkları çevrim içi içeriği kap-
samaktadır. Teknoloji kullanımı-
nın yönetilmesine yardımcı olmak 
için okulların artan ihtiyaçlarını 
kabul ederek, önde gelen tekno-
loji şirketleri, eğitim bakanlıkları 
ve Avrupa Okul Ağı ile güçlerini 
birleştirip çok paydaşlı bir organi-
zasyon şeklinde ortaya çıkmıştır.

43. eSafety Label portalına okulunuzu 
temsilen üye olmanız gerektiğini ve oku-
lunuzdaki diğer öğretmenlerin de sisteme 
üye olabileceğini biliyor musunuz?

eSafety Label portalı okulların e-güvenlik 
alanındaki yeterliliklerini ortaya çıkartan bir 
akreditasyon aracıdır. Bu noktada süreç oku-
lun e-güvenlik yeterliliklerinin sorgulanması 
ve okul için gelişim eylem planı hazırlanması 
şeklinde gerçekleşir.

44. eSafety ana menü ve kayıt aşamaları 

hakkında bilginiz var mı?

Ana ekran üzerinde yer alan login sekmesine 
tıklanarak üyelik işlemleri bölümüne girilir. Bu 
portal üzerinde bu eğitim içeriği hazırlandığı 
tarih itibarı ile Türkçe dil desteği bulunma-
maktadır. Bu yüzden tüm süreç seçilen dile 
göre ilerleyecektir.

45. Login sekmesinde ekrana gelen EUN 

ID hakkında bilginiz var mı?

Login sekmesinden ekrana EUN ID login bö-
lümü gelecektir. Daha önce European Scho-
olNet üzerinden bir şifre alınmışsa aynı şifre 
burada da kullanılabilir.

46. Register (Kayıt) aşamalarını biliyor 
musunuz?

Daha önce European SchoolNet üzerinden bir 
şifre alınmışsa aynı şifre burada da kullanıla-
bilir. Eğer alınmamışsa, ilk defa üyelik gerçek-
leşecek ise “Create an account” tıklanır.

eSafety Label Etiketi

Çevrim içi olarak https://www.esafetylabel.eu 
adresinden ulaşılan modül, okullar için Avrupa 
çapında bir akreditasyon ve destek hizmetidir. 
eSafety Label, eğitim ve öğrenim deneyiminin 
bir parçası olarak çevrimiçi teknolojiye güvenli 
erişim için güvenli ve zenginleştirici bir ortam 
sağlamayı hedefler.

eSafety Label Topluluğu, 55 ülkeden yaklaşık 25.455 öğretmen 
ve irtibat noktasını (Eğitim Bakanlıkları, üniversiteler, Güvenli 
İnternet Merkezleri vb.) bir araya getiren geniş bir ağdır. Türki-
ye’den 12.586 öğretmen bu topluluğa dahildir.

eSafety Label değerlendirme aracı, okulun bilişim teknolojilerinin 
kullanımı açısından nerede durduğunu göstermeyi amaçlar ve 
hem öğrenciler hem de personel için en uygun yetkiyi ve güvenli-
ği geliştirmeye destek olacak bir “Eylem Planı” sunar.
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Register (Kayıt) aşaması oldukça kolaydır. 
Username (Kullanıcı adı) bölümüne takma 
isim veya en kolay akılda kalacak haliyle ad 
ve soyad Türkçe karakter kullanılmadan biti-
şik yazılır. “First name” bölümüne ad, “Family 
name” bölümüne soyad yazılır. “Email” bölü-
müne elektronik posta, “Password” bölümü-
ne alfanumerik yani harf ve sayılardan oluşan 
mümkünse 8 haneli bir şifre belirlenerek ya-
zılır.

reCaptcha yeni nesil güvenlik anahtarıdır. 
“I’am not a robot” butonu tıklanır. Ekrana ge-
len soruya uygun resimler tıklanarak güvenlik 
aşaması geçilir.

Son olarak “I declare that I have read and ac-
cept the EUN Partnership AISBL legal state-
ments and privacy policy” butonu tıklanır.

“Submit” yani gönder butonuna tıklanarak 
üyelik giriş işlemi başlatılır.

47. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ekra-
na gelen “User profile” kullanıcı profilini 
düzenlemeyi biliyor musunuz?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra ekrana “User 
profile” kullanıcı profili bölümü gelir. Bu bö-

lüme tıklanarak kullanıcı bilgileri bölümüne 
gidilir.

48. Sisteme giriş yapıldıktan sonra “My 
organisations” profilini düzenlemeyi bili-
yor musunuz?

Tekrar profili düzenle bölümüne geçilir. Bu 
noktada “My organisations” Organizasyonla-
rım bölümünün altında “Add” ekle kelimesinin 
üzerine gelinerek tıklanır.

Açılan pencerede “Select your organisation” 
organizasyonunuzu seçin penceresi çıkacak-
tır.

“Country” bölümünden ülke adı, “Region” bö-
lümünden şehir, “Town” bölümünden ilçe adı 
seçilir. Daha sonra bu ilçede kayıtlı okulların 
listesi otomatik olarak açılacaktır.

Eğer kullanıcının okulu açılan seçeneklerde 
görünüyorsa o okulun yanında bulunan “This 
is my organisation” ifadesi tıklanır ve okul kul-
lanıcı profiline eklenir. Eğer kullanıcı okul ismi-
ni bulamıyor veya ilk defa kaydedilecekse “I did 
not see my organisation in the list” yani bu lis-
tede okulumu göremedim/bulamadım buto-
nunu tıklayıp okulunu kayıt etmek zorundadır.
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49. Sisteme giriş yaptıktan sonra portala 
kendi okulunuzu eklemeyi biliyor musu-
nuz?

Aşağıda anlatılan okul ekleme adımlarını lüt-
fen takip ediniz:
“Official institution name” okulun resmi adıdır. 
“Address” okulun adresidir. “Town” okulun bu-
lunduğu ilçedir. “Post code” okulun adresine 
bağlı posta kodudur. “Country” okulun bulun-
duğu ülkedir. “Region” okulun bulunduğu il-
çedir. “Website” bu alana okul web sayfasının 
ismi yazılmalıdır. “Number of pupils” bu 
alana okuldaki öğrenci sayısı yazılmalıdır.
“Minimum age of pupils” bu alana en kü-
çük öğrenci yaş grubu girilmelidir. “Maxi-
mum age of pupils” bu alana en büyük 
öğrenci yaş grubu girilmelidir. “Telephone” 
okulun telefon numarası, numaranın ba-
şına +90 getirilerek yazılmalıdır. “Email” 
okulun resmi elektronik posta adresi yazıl-
malıdır. “Fax” okulun var ise fax numarası, 
numaranın başına +90 getirilerek yazılma-
lıdır. “Area” bölümünden okulun bulundu-
ğu alan seçilmelidir. Genel olarak “Urban” 
kentsel seçeneği tercih edilir.
“Specialisation” uzmanlaşma alanından oku-
lun nitelikleri işaretlenir. İstenilirse birden faz-
la seçenek işaretlenebilir. “Sector” kısmından 
okulun “Private” özel mi yoksa “Public” devlet 
okulumu olduğu tercih edilebilir. “Description” 
açıklama kısmında okul ile ilgili ek bilgiler ve-
rilebilir. “About what you do” kısmı kullanıcının 
okulda hangi unvanı taşıdığına ilişkindir. “Role” 
bölümünden kullanıcının resmi görevi seçilir. 
“Submit changes” yani değişiklikleri gönder 
butonuna tıklanarak üyelik bilgileri güncelle-
me işlemi tamamlanır.

50. Sisteme giriş yaptıktan sonra değer-
lendirme formuna nasıl ulaşacağınızı bi-
liyor musunuz?

Bu aşamalardan sonra sağ üst köşede bulu-
nan kullanıcı adı tıklanır.
Açılan profil sayfasında “My role & organisati-
ons” kategorisinden okulun adı tıklanır.
Açılan sayfada “Our assessment” okulun de-
ğerlendirme bölümünde “Edit assessment” 

tıklanır.
Eğer okulun daha önce hiçbir kaydı yoksa 
“You have an assessment which has not be-
en submitted yet.” Henüz bir değerlendirme 
gönderilmemiş uyarısı çıkar.
Açılan değerlendirme formu 4 ana başlıktan 
oluşmaktadır.
1. “Infrastructure” altyapı
2. “Practice” uygulama
3. “Policy” politika
4.	“User guidance” kullanıcı rehberi

eSafety Label değerlendirme aracı, okulun 
bilişim teknolojilerinin kullanımı açısından ne-
rede durduğunu göstermeyi amaçlar ve hem 
öğrenciler hem de personel için en uygun yet-
kiyi ve güvenliği geliştirmeye destek olacak 
bir “Eylem Planı” sunar.

Kullanıcı rehberi, altyapı, politika ve uygulama 
ile ilgili konuları kapsayan rastgele seçilmiş 
30 değerlendirme sorusundan oluşmaktadır. 
Soruların tamamlanmasının ardından, öğret-
menlere, öğrencilere ve okulun yöneticilerine 
danışılmalıdır. Bunların hepsi okul ortamı üze-
rinde güçlü bir etkiye sahiptir.

Tüm sorulara cevap verdikten sonra, “Gönder” 
düğmesini tıklayarak yanıtları göndermek ge-
rekir. Eylem Planı otomatik olarak oluşturula-
cak ve istenildiği zaman indirilebilecektir. Bu 
“Eylem Planı”, okuldaki bu önemli performans 
alanında mükemmelliğe ulaşmaya yardımcı 
olmak için iyi bir rehber ve kaynak olacak, ay-
nı zamanda diğer okullarla irtibat kurulması-
na katkı sağlayacaktır.

Her bölümün sorularının cevaplanması zorunlu-
dur. Soruların seçenekleri seçildiği zaman mut-
laka o sorunun altında bulunan “Submit answer” 
cevabı kaydet seçeneği seçilmelidir. Genel olarak 
tüm soruların altında olan “Further Comments” 
diğer yorumlar kutucuğuna istenilen ifadeler de 
yazılabilir.
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Okulda e-Güvenlik Farkındalığı

51. Okul politikalarında e-güvenlik ile il-
gili konulara atıfta bulunuluyor mu? (Dav-
ranış, zorbalığa karşı koruma, çocukların 
korunması)

Eğer, okul politikası kısmen e-güvenlikle ilgili 
çalışma yapıyor veya hiç yapmıyorsa bu aşa-
mada okulun bu yeterliliklerini geliştirmesi 
gerektiğine dair form değerlendiricileri tara-
fından okulunuz olumsuz geri bildirim alabilir.

52. Sadece okuldaki eTwinning öğret-
menleri değil, okul öğretmenlerinin gene-
li e-güvenlik uygulamalarını ders müfre-
datlarına entegre ediyorlar mı?

Okul öğretmen ve öğrencilerine dijital ba-
ğımlılık, e-Güvenlik konusunda bilgilendirme 
etkinlikleri yapılması tavsiye edilir. e-güvenlik 
uygulamalarının ders müfredatlarına enteg-

rasyonu ise bir zorunluluk değil, dijital çağın 
mutlak bir yansıması ve gereğidir.

53. Taşınabilir cihaz ve cep telefonlarının 
okulda kullanımı ile ilgili okulun bir poli-
tikası var mı?

eTwinning Okulu süreci, okulun öğrencileri 
için bu konuda bir politikaya sahip olmasını 
ve Millî Eğitim Bakanlığı’ndan gelen direktifle-
rin takip edilmesini önemsemektedir. Okulda 
öğrencilerin cep telefonu kullanmaması veya 
okula telefon getiren öğrencilerin telefonla-
rının alınarak okul çıkış saatine kadar okul 
idaresi tarafından korunması, tablet benzeri 
cihazların öğretmen gözetiminde kullanılma-
sı tavsiye edilir. Çalışmaların sadece evrak 
üzerinde kalmaması, hayata geçirilmiş olma-
sı önemlidir.

Ön gerekliliklerini yerine getiren okulların öğretmenlerinin eTwinning 
Live ekranlarında “eTwinning Okulu” butonu açılır. Bu buton tıklanarak 
okul başvuru işlemlerine giriş yapılır. Birinci ve ikinci aşama gereklilik-
lerini yerine getirdikleri halde sistemde eTwinning okulu butonunu gö-
remeyen kullanıcılar son başvuru tarihinden önce ve mümkün olan en 
kısa sürede Ulusal Destek Servisi ile iletişime geçerek bilgi vermelidir-
ler.



ADIM ADIM eTwinning

54

54. Okulunuzda öğrencilerin, okul persone-
linin ve velilerin fotoğraflarının çekilmesi, 
onların fotoğraf çekmesi ve yayımlamaları-
nın denetimi ile ilgili bir politika var mı?

Okulda öğrencilerin ve velilerin izinsiz fotoğraf 
çekemeyeceği, öğretmenlerin ise gerekli resmi 
izinleri almadan kişilerin fotoğraflarını çekeme-
yeceği okul yönetimi tarafından duyurulmalı ve 
bu okul politikası haline dönüştürülmelidir. Ça-
lışmaların sadece evrak üzerinde kalmaması, 
hayata geçirilmiş olması önemlidir.

55. Okulunuzda e-güvenlik müfredatın bir 
parçası olarak öğretiliyor mu?

Okulun niteliğine göre e-güvenlik eğitimi hayat 
bilgisi, sosyal bilgiler, girişimcilik, bilişim tekno-
lojisi, sosyoloji, kişisel sosyal, sağlık gibi dersler 
içine entegre edilmelidir. e-Güvenliğin sadece 
okul dersleri için bilgisayar , tablet kullanan öğ-
renciler için değil, dijital ayak izi bırakan öğrenci-
lerin sosyal hayatlarının da denetlenmesi ve yö-
netilmesi konusunda önemli bir kavram olduğu 
unutulmamalıdır.

56. Okulunuz velilere e-güvenlik ile ilgili bil-
gilendirme yapıyor mu?

Okulunuzda velilere yönelik bilgi broşürü dağıt-
ma çalışmaları, velilere yönelik siber güvenlik ile 
ilgili, okul rehber öğretmenlerinin veya resmi ku-
rumların ya da STK’ların okulda düzenlediği veli 
bilgilendirme etkinlikleri yapılmalıdır. Velilere yönelik okul web sayfasında bilgilendirme modülü 
oluşturulmalı, okul web sayfasında konu ile ilgili haber ve fotoğraflara yer verilmelidir. Bu ve 
benzeri çalışmalar okulda yapılmadıysa yapılması tavsiye edilir.

57. Okul personelinin tamamı, e-güvenlik konuları ile ilgili düzenli eğitim alıyorlar mı?

Okulunuzda öğretmenlere yönelik siber güvenlik ile ilgili okul rehber öğretmenlerinin veya resmi 
kurumların ya da STK’ların bilgilendirme etkinliklerinin yapması tavsiye edilir. Bununla ilgili öğ-
retmenlere yönelik okul web sayfasında bilgilendirme modülü oluşturulabilir, okul panosunda 
düzenli olarak e-güvenlik ile ilgili güncel duyurular paylaşılabilir. Okul stratejik planında veya 
SWOT analizinde bu politika ile ilgili atıflar yapılması tavsiye edilir.

58. Okulunuzda Güvenli İnternet Günü kutlanıyor mu?

Okulunuzda öğrencilerin rahatlıkla görebilecekleri, okul duvarlarına asılacak Güvenli İnternet 
Günü afişleri veya bu amaçla hazırlanmış pano olmalıdır. Okul öğretmenlerinin güvenli internet 
gününün kutlandığı haftada müfredat derslerine başlamadan önce sosyal medya güvenliğin-
den, internet güvenliğinden, kişisel verilerin güvenliğinden, dijital ayak izinden, siber zorbalıktan 
bahsetmeleri mutlaka tavsiye edilir. Konu ile ilgili okulunuzda resim, kompozisyon ve buna ben-



55

ADIM ADIM eTwinning

zer etkinliklerin yapılması tavsiye edilir. Güvenli İnternet Günü Avrupa komisyonu tarafından 
önemsenen, yeni kuşağın doğru, kaliteli ve güvenli internet kullanmasını öngören bir uygula-
madır.

59. Okulunuzun girişinde, okulunuzun e-güvenlik politikası olarak, izinsiz cep telefonu 
kullanmamak ve fotoğraf çekmemekle ilgili bir uyarı levhası var mı?

Sosyal medya güvenliği, internet güvenliği, kişisel verilerin güvenliği, bireylerin dijital ayak izi 
sorumluluğu ve sorunları, siber zorbalık, cep telefonunun izinsiz kullanımı, izinsiz fotoğraf 
çekmek okulunuz için mutlak olarak önemsenmeli ve bu konuda okul politikası oluşturulma-
lıdır. 

60. Okulunuzun girişinde, okulunuzun Güvenli İnternet Haftası etkinliklerine katıldığı-
na dair levha var mı?

Okulunuzun girişinde veya okul panosunda, okulunuzun Güvenli İnternet Haftası etkinliklerine 
katıldığına dair levha olması tavsiye edilir. Bu okulunuzun e-güvenlik konusuna verdiği önemin 
bir parçasıdır.
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61. Okulunuz bir grup öğretmenin (3 veya daha fazla) eTwinning aktivitelerinde aktif iş 
birliği içinde olduğunu gösterebiliyor mu?

Okulunuzda meslektaşlar arasında iş birliği olmaması okulunuzun eTwinning Okulu olma yo-
lunda ilerlemekte sorun yaşamasına neden olur. eTwinning aktivitelerinde (mesleki gelişim, 
tanıtım, projeler, etkinlikler) mümkün olduğu kadar çok eTwinning öğretmenlerinin etkileşim 
içinde olmasına önem verilmelidir. eTwinning etkinliklerinde rol alan, iş birliği yapan, projelerde 
birlikte çalışan eTwinner’lar okul başvuru formunda belirtilmelidir. 

eTwinning Aktiviteleri ve Uygulamaları

eTwinning Okulu süreci, okulların e-güvenlik ve eTwinning ak-
tivitelerindeki eksiklerini görmeleri için bir fırsattır. eTwinning 
Okulu statüsünün elde edilmesi, objektif olarak değerlendirile-
bilecek bileşenleri içeren gelişimsel bir yolculuktur.
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62. Okulda iş birliği ve diyalog halinde 
olan eTwinning öğretmenlerinden biri ve-
ya birkaçının adı sistemde görünmüyorsa 
ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Eğer eTwinner eğitimcinin adı sistemde gö-
rünmüyorsa başvuru formunda “eTwinning 
ve eğitim öğretim uygulamalarına, disiplinler 
arası öğretime ve proje çalışmasına katkısı” 
bölümünden isim listesinin bir altında yer 
alan Ad-Konu bölümünden isim eklenebilir.

63. Okulunuzda eğitim kadrosunda ol-
mayan personel (eTwinning portalında 
kayıtlı olmayan) sizinle ve eTwinning’de 
yer alan diğer meslektaşlarınızla iş birliği 
yapıyor mu?

eTwinning Okulu, okul eğitim kadrosunda ol-
madığı halde başvuru sahibine ve okuldaki 
eTwinner’lara eTwinning aktivitelerinde yar-

dımcı olan okul personelini önemsemektedir. 
Bu personeller bilişim uzmanı, sağlık persone-
li, rehber öğretmen, sekreterlik vb. personeller 
olabilir. Başvuru formunda bu soruyu devlet 
okulları “Okuldaki diğer destek personeli” şek-
linde yanıtlayabilirler. Özel okullar ise destek 
personellerini sistemden işaretleyebilirler.

64. Okul dışından konuşmacı veya da-
nışman olarak beslenme uzmanları, ebe-
veynler, kültürel kuruluşların temsilcileri, 
sağlık uzmanları, yerel işletme temsilci-
leri, yerel temsilciler veya diğer kurum/
kuruluşlar eTwinning aktivitelerine aktif 
olarak katkıda bulunuyorlar mı? 

Okul dışından konuşmacı veya danışman ola-
rak beslenme uzmanları, ebeveynler, kültürel 
kuruluşların temsilcileri, sağlık uzmanları, ye-
rel işletme temsilcileri, yerel temsilciler veya 

diğer kurum/kuruluşların eTwin-
ning aktivitelerine destekleri, 
yaygınlaştırma ve iş birliği açısın-
dan eTwinning Okulu süreci için-
de önemsenmektedir. eTwinning 
aktivitelerinin mümkün olduğu 
kadar çok yönlü meslek ve grup-
larla desteklenmesi tavsiye edilir.

65. Okulunuzda farklı yaş 
gruplarında eTwinning pro- 
jelerinde çalışan en az 2 grup 
öğrenci bulunması gerektiğini 
biliyor musunuz?

eTwinning Okulu öğrencilerin 
projelerde aktif olarak çalışması-
nı destekler. Başvuru formunda 
en az 2 grup öğrenci sisteme 
girildiği zaman “Tebrikler, oku-
lunuzda en az iki grup öğrenciyi 
sürece katmayı başardınız.” şek-
linde olumlu geri bildirim alına-
cağı, olumlu bildirimlerin süreç 
içinde önemli olduğu unutulma-
malıdır.
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66. Farklı yaş gruplarında projelerde çalışan öğrenciler sisteme girilirken öğrenci sa-
yısı, öğrenci başlangıç yaşı, öğrenci bitiş yaşı (yani yaş aralığı) bilgilerinin girilmesi 
gerektiğini biliyor musunuz?

 Başvuru formunda ilgili soruda birinci kutu dizisine öğrenciler bölümüne öğrenci sayısı, başlan-
gıç yaşına sürgü kutusu tıklanarak istenilen yaş, bitiş yaşına sürgü kutusu tıklanarak istenilen 
yaş yazılır. Aynı yönerge ikinci kutu dizisi için de yapılır. İstenirse üçüncü ve fazlası öğrenci 
grubu da sisteme eklenebilir. 

67. eTwinning Okulu’nun, eTwinning okul öğretmenlerinin eTwinning ile ilgili tecrübe-
lerini birbirleri ile paylaşmalarını, oluşturulan veya başlayacak olan projelerin yöneti-
minde birbirleri ile iş birliği içinde olmalarını önemsediğini biliyor musunuz?

 eTwinning Okulu süreci, okulların e-güvenlik ve eTwinning aktivitelerindeki eksiklerini görmeleri 
için öncelikle bir fırsattır. Bunun yanı sıra eTwinning okul öğretmenlerinin ve okul yönetim kad-
rosunun birbirleri ile sürekli iletişim içinde olmaları önemsenir.

68. Okul başvuru formunda eksik, hatalı veya yetersiz bilgi girişi yaptığınızda ve formu 
sisteme yüklediğinizde olası Ulusal Destek Servisinden eksiklerinizin giderilmesi için 
geri bildirim alabileceğinizi biliyor musunuz?

Son başvuruyu yaptıktan sonra başvurunuzun durumu hakkında geri bildirim alırsınız. Sorulara 
verdiğiniz cevaplarda başarısız olursanız, başarıya ulaşmak için üzerinde çalışmanız gereken 
alanlarla ilgili bir rapor size Ulusal Destek Servisi tarafından sunulacaktır.

69. eTwinning Okulu seçilen okulların bu unvanı taşıma sürelerinin 2 yıl geçerli ol-
duğunu ve bu süre bitiminde sistem üzerinden başvurmak zorunda olduklarını biliyor 
musunuz?

eTwinning Okulu seçilen okulların bu 
unvanı taşıma süreleri 2 yıl ile sınırlıdır. 
Süre bitiminde yeniden başvuru işlem-
leri yapılmalıdır.

70. eTwinning’in güçlü yanlarından 
birinin, çevrenizdeki insan kapita-
linden diğer kişilerin bilgi ve beceri 
bazında olan zenginliğinden ve de-
neyimlerinden en iyi şekilde yarar-
lanmak olduğunu biliyor musunuz?

eTwinning ve eğitim öğretim uygula-
malarına, disiplinler arası öğretime ve 
proje çalışmasına katkısı bölümünün 
en önemli dayanağı çevrenizdeki insan 
kapitalinden diğer kişilerin bilgi ve bece-
ri bazında olan zenginliğinden ve dene-
yimlerinden en iyi şekilde yararlanıyor 
olabilmenizdir.
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71. eTwinning Faaliyetleri kapsamında 
mesleki gelişim etkinliklerine katılıyor 
musunuz?

eTwinning Faaliyetleri kapsamında mesleki 
gelişim etkinliklerine katılmak sadece size 
değil, eğitim verdiğiniz öğrencilerinize veya 
okul yönetim ekibi içerisinde iseniz okul öğ-
retmenlerinize ve velilerinize olumlu katkılar 
sağlayacaktır.

72. eTwinning Faaliyetleri kapsamında 
yapılan Avrupa Konferanslarına katılıyor 
musunuz?

Avrupa büyük ödülünü alarak doğrudan Avru-
pa eTwinning Konferansına katılma hakkı ka-
zanabilirsiniz. Veya nitelikli Ulusal ve Avrupa 
kalite etiketi almış projeler üreterek ve eTwin-
ning portalında aktif ve paylaşımcı çalışmalar 
sergileyerek de değerlendirme sürecine alın-
ma şansına sahip olabilirsiniz.

73. eTwinning Faaliyetleri kapsamında 
yapılan Ulusal Konferanslara katılıyor 
musunuz?

Projenizin önce ulusal ardından Avrupa ka-
lite etiketi aldıktan sonra nitelik puan değer-
lendirmesinde yeterli puanı alması gerek-
mektedir.

74. eTwinning Faaliyetleri kapsamında 
yapılan Bölgesel Çalıştaylara katılıyor 
musunuz?

eTwinning Faaliyetleri kapsamında yapılan 
Bölgesel Çalıştaylara katılmanız mutlaka tav-
siye edilir. eTwinning hakkında tecrübelerinizi 
arttıracağınız, yeni eTwinner’lar ile tanışma 
şansına sahip olacağınız, eTwinning ve portal 
ile ilgili sorulara cevap bulacağınız çalıştayla-
ra katılmanız tavsiye edilir. Katılım için ilgili ve 
meraklı olmanız yeterli olacaktır.

Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi

e-Güvenlik, yaratıcı proje çalışmaları, sosyal 
medyanın doğru kullanılması gibi gerçekler 
sadece eTwinner’ları ilgilendirmekle kalmayıp, 
tüm okulu ve öğretmenleri ilgilendirmektedir.



ADIM ADIM eTwinning

60

75. eTwinning Faaliyetleri kapsamında 
yapılan eTwinning seminerlerine katılıyor 
musunuz?

eTwinning Faaliyetleri kapsamında yapılan 
eTwinning seminerlerine katılmanız mutlaka 
tavsiye edilir. Bu nitelikteki seminerler genel 
olarak her ilde bulunan eTwinning koordina-
törleri tarafından organize edilmektedir. 

76. eTwinning Okulu başvuru sürecinde 
en az iki öğretmenin mesleki gelişim et-
kinliğine katılması gerektiğini biliyor mu-
sunuz? 

Okulunuzdan en az iki öğretmenin, bölgesel, 
ulusal veya Avrupa düzeyinde bir eTwinning 
mesleki gelişim etkinliğine çevrim içi yada 
yüz yüze katılması gereklidir

77. Başvuru sistemi üzerinden mesleki 
gelişim etkinliklerine katılan diğer eTwin-
ner’lar görünmüyorsa ne yapmanız gerek-
tiğini biliyor musunuz?

Sistemde etkinliklere katılan diğer eTwinner-
lar görünmüyorsa başvuru formunda ilgili 
soruda katılımcı kısmına eTwinner adı, et-
kinliğin adı bölümüne etkinlik başlığı yazılır. 
Tür kısmından katıldığı etkinlik türü (Bölgesel 
konferans, eTwinning semineri, bölgesel ça-
lıştay ve benzeri) seçilir ve ardından başvuru 

formundaki (+) butonuna basılır.

78. Okulunuzdaki en az bir öğretmen 
eTwinning tanıtım etkinliği düzenledi mi?

Okulunuzda bulunan ve eTwinning portalına 
kayıtlı en az bir öğretmenin eTwinning portalı 
üzerinden tanıtım etkinliği düzenlemesi ge-
rekmektedir. Başvuru formunda düzenlenen 
etkinlikler otomatik olarak algılanır. Başvuru 
sistemi, en az bir öğretmenin etkinlik düzen-
lemesini istemektedir. Eğer hiçbir eğitimci bir 
etkinlik oluşturmadıysa mutlaka düzenleme-
lidir.

79. eTwinning platformu nasıl etkinlik 
düzenlendiğini biliyor musunuz?

eTwinning Live ana ekranında etkinlikler sek-
mesi başlığı tıklanarak sol tarafta yer alan “Bir 
etkinlik oluştur” sekmesine gidilerek etkinlik 
oluşturulabilir.

80. eTwinning platformu üzerinden dü-
zenlemek istediğiniz etkinliklerin neler 
olabileceğini biliyor musunuz?

eTwinning platformu üzerinden düzenlemek 
istediğiniz etkinlikler sosyal sorumluluk, pro-
jenizin içeriği, özel bir gün etkinliği gibi mesle-
ki gelişimi destekleyen bütün konu başlıkları 
altında olabilir.
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81. Okulunuzun web sitesinde eTwinning logosu veya eTwinning Faaliyetleri ile ilgili 
açıklamalar var mı?

Okul web sayfanızda yaygınlaştırma ve eTwinning görünürlüğünün artması için mutlaka eTwin-
ning logosu ve eTwinning projelerine dair haberler bulunmalıdır.

82. Uluslararası aktiviteler, okul personelinin ve öğrencilerin dijital yeterliliklerinin 
geliştirilmesi, 21. yüzyıl eğitim ve öğrenme yaklaşımlarının geliştirilmesi ile ilgili 
bakanlıktan gelen direktifleri takip ediyor musunuz?

eTwinning Faaliyetleri okul politikasının bir parçası olmalıdır. Okul personeli ve öğrencile-
rin dijital yetkinliklerinin gelişmesi için Codeweek Haftası’na katılım sağlanmalı, Güvenli 
İnternet Günü (SID) kutlanmalıdır. Bakanlık tarafından gönderilen sosyal medyanın kul-
lanımına dair yazı gereklilikleri müfredat derslerine entegre edilmeye çalışılmalıdır. Öğret-
men ve öğrencilere yönelik internet güvenliği, siber zorbalık ve kişisel bilgilerin korunması 
hakkında bilgilendirme toplantıları okulda düzenli olarak yapılmalıdır. Bu çalışmalar okulda 
yapılmadıysa yapılması tavsiye edilir. 

Okulun Stratejik Gelişimi

Dijital uygulama, eSafety uygulaması, pedagojide yenilikçi ve yaratıcı 
yaklaşımlar konularında uzman konumunda olacaklardır. Çalışanların 
sürekli mesleki gelişiminin teşvik edilmesi ile iş birlikçi öğrenme uy-
gulamalarının personeli ve öğrencileri destekleme konularında teşvik 
ettiği somut olarak görülecektir. Okullar, eTwinning Okul Etiketini tüm
tanıtım ve bilgilendirme materyallerinde kullanabileceklerdir. eTwinning
Okul Etiketiyle ödüllendirilen okul personeli ve müdürleri, özel profes-
yonel gelişim programlarına katılmaya davet edileceklerdir.
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83. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan “Okullarda Sosyal Medyanın Kullanıl-
ması” ile ilgili genelgeyi okudunuz mu? 

Okullarda sosyal medyanın kullanılmasına yönelik yazıyı Millî Eğitim Bakanlığı’nın sitesinden  
indirebilirsiniz. eTwinning Okulu, eTwinning portalına destek veren ülkelerin eğitim bakanlıkla-
rının kararlarını önemser.

84. “Okullarda Sosyal Medyanın Kullanılması” ile ilgili genelgeyi okul politikanızda yer 
alan eTwinning özelliklerinden bahsederken kullanabileceğinizi biliyor musunuz?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan “Okullarda Sosyal Medyanın Kullanılması” ile ilgili 
genelge okul web sayfasına yüklenerek başvuru formuna bağlantı verilebilir. Varsa okul stra-
tejik planında bu politika ile ilgili atıf bölümü taranıp dijital olarak web sayfasına yüklenebilir, 
başvuru formuna bağlantı verilebilir.

85. Okulunuzda yapılan eTwinning tanıtım etkinliklerine okuldaki diğer çalışanlar ve 
öğrencilerin aileleri katılıyor mu?

Okulunuzda düzenlenen eTwinning tanıtım etkinliklerine okuldaki diğer çalışanların ve öğren-
cilerin ailelerinin katılması önemsenmektedir. Mesleki gelişim etkinliklerine önem verilmeli, ve-
lilerin ve okul personelinin etkinliklere katılımı sağlanmalıdır. Başvuru formunda da eTwinning 
Live ana sayfa üzerinde Etkinlikler sekmesinden, “etkinlik oluştur” bölümü ile yapılan etkinlikler 
sistem tarafından otomatik olarak ekrana getirilmektedir. Başvuru formunda hedef kitlenin ka-
tılımının sağlandığı mesleki gelişim etkinliği işaretlenmelidir.

86. Yapılan eTwinning etkinliğine katılan okuldaki diğer çalışanlar ve öğrencilerin aile-
lerinin etkinliğe katıldıklarına dair belgeleri (video, resim gibi) başvuru formuna ekle-
meniz gerektiğini biliyor musunuz?

eTwinning Okulu yaygınlaştırma temasını 
önemsemektedir. Yapılan eTwinning etkinli-
ğine okuldaki diğer çalışanlar ve öğrencilerin 
ailelerinin katılımları sağlanarak faaliyetler-
den haberdar olmaları hedeflenmektedir. 
Yapılan çalışmalar mümkünse okul web si-
tesine yüklenen video, resim ve konu hakkın-
daki haberlere bağlantı verilerek yapılmalıdır. 
Birden fazla etkinlik eklenmek istendiğinde 
başvuru formu size olanak sağlayacaktır.
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87. Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde 
gerçekleştirilen eTwinning tanıtım etkin-
liklerinize veliler, yerel medya, yerel işlet-
meler, yerel topluluk üyeleri vb. katılıyor 
mu?

Okulunuzda düzenlenen eTwinning tanıtım 
etkinliklerine yerel düzeydeki paydaşların 
katılımı yaygınlaştırma açısından önemsen-
mektedir. Başvuru formunda da eTwinning 
Live ana sayfa üzerinde Etkinlikler sekme-
sinden, “etkinlik oluştur” bölümü ile yapılan 
etkinlikler sistem tarafından otomatik olarak 
ekrana getirilmektedir. Başvuru formunda 
hedef kitlenin katılımının sağlandığı “mesleki 
gelişim etkinliği” işaretlenmelidir.

88. Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde 
gerçekleştirilen eTwinning tanıtım et-
kinliklerinize veliler, yerel medya, yerel 
işletmeler, yerel topluluk üyeleri vb. ka-
tılımlarının belgelerini (video, resim gibi) 
başvuru formuna eklemeniz gerektiğini 
biliyor musunuz?

eTwinning Okulu yaygınlaştırma temasını 
önemsemektedir. Yapılan eTwinning etkinliği-

ne veliler, yerel medya, yerel işletmeler, yerel 
topluluk üyeleri vb. katılımları sağlanarak fa-
aliyetlerden haberdar olmaları hedeflenmek-
tedir. Yapılan çalışmalar mümkünse okul web 
sitesine yüklenen video, resim ve konu hak-
kındaki haberlere bağlantı verilerek yapılmalı-
dır. Birden fazla etkinlik eklenmek istendiğin-
de başvuru formu size olanak sağlayacaktır.

89. Başvuru formunda dosya yükleme 
bölümü bulunmayan ve açıklama yapıl-
ması beklenen bölümlerde dijital bağlan-
tılar vermenin açıklamayı güçlendirdiğini 
biliyor musunuz?

Başvuru formunda sorulan soruların bir kıs-
mında kanıt olarak 
istenilen dosya yük-
leme bölümü yoktur. 
Bu bölümlerde so-
rulan sorulara dijital 
bağlantı verilerek 
açıklamayı güçlen-
dirmek en uygun 
tercih olacaktır.

90. Başvuru for-
mu sonundaki “Ön 
izleme” bölümünü 
kontrol ettiniz mi?

Ön izleme bölümü 
formun sondan bir 
önceki bölümüdür. 
Tüm formun gözden 
geçirildiği, başvuru 
sahibine düzenleme 
ve geliştirme için fır-
sat verildiği bir alan-
dır. Eksik veya yanlış 

yapıldığı düşünülen bölümler “Değiştir” buto-
nu kullanılarak veya formda başa dönülerek 
tekrar düzenlenebilir. Bunu yapabilmek için 
her bir bölümün sonunda taslak olarak kaydet 
seçeneğini kullanmak oldukça önemlidir. En 
son on yedinci sorudan sonra eksik veya yan-
lış herhangi bir bilgi yoksa “Devam et” butonu 
tıklanarak son aşamaya geçilir.
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nıza nasıl indirileceğini biliyor musunuz?
Başvuru kılavuzunun son kısmı başvuru for-
munun bulunduğu bölümdür. Doğruluk beyan 
formunun sisteme yüklendiği ve form aşa-
malarının bittiği kısımdır. Bu bölümde “Beyan 
formunu indir” butonu tıklanır. Bilgisayara in-
dirilen beyan formu üzerinde okulun açık adı 
yazılı olarak bulunmaktadır. 

92. Doğruluk beyan formunuzun bir çıktı-
sını alıp okul müdürünüze imzalatmanız 
ve imzalı evrağı 5 MB boyutunu geçme-
mek şartıyla pdf formatına çevirip siste-
me yüklemeniz gerektiğini biliyor musu-
nuz?

Bu aşamada yapılması gereken işlemler, for-
mun bir çıktısını alıp ad bölümüne okul mü-
dürünün ad ve soyadını, tarih bölümüne o 
günün tarihini yazmak, imza bölümünün ise 
okul müdürü tarafından imzalanması olacak-
tır. İlgili evrakın okul tarafından mühürlenme-
si ve okul müdürünün kaşesinin vurulması 
tavsiye edilir.

Son olarak tarayıcıdan yüksek 
çözünürlükte taranan belge 
“Buraya sürükle” veya “Gözat” 
seçenekleri ile sisteme yükle-
nir. Taslağı kaydet butonuna 
basılarak form kaydedilir.

93. Başvuru süreci boyunca 
okuldaki diğer eTwinner’lar 
ve okul yönetimi ile geri bil-
dirimlere önem verdiniz mi?

Geri bildirimler başvuru süre-
cinde oldukça önemlidir. Oku-
lun eksik veya geliştirilebilir 
yönlerinin ortaya çıkartılması 
için geri bildirimlerin önem-
senmesi, başvuru kılavuzunda 
sistem tarafından belirtilen 

önerilerin yerine getirilmesi gereklidir. Başvu-
ru süreci, okulun ve eğitimcilerin öz değerlen-
dirmelerini yapmaları için bir fırsattır.

94. Başvuru sürecinde belge yüklenmesi 
gereken sorularda istenilen ek kaynaklar 
ve destekleyici belgelerin Pdf dosya for-
matı ile sisteme yüklenmesinin başvuru 
sahibine avantaj sağlayacağını biliyor 
musunuz?

İlgili sorularda istenilen ek kaynaklar ve des-
tekleyici belgelerin Pdf dosya formatı ile sis-
teme yüklenmesi başvuru sahibine büyük 
avantaj sağlayacaktır. Sadece tek bir belge 
veya resmin sisteme yüklenmesi yerine, on-
larca sayfalık belgelerin ve fotoğrafların tek 
bir Pdf dosyasında sisteme yüklenmesi ya-
pılan faaliyetlerin görünürlüğünün, detayının 
ve kapsamının çok daha geniş tutulmasını 
sağlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 
dosya boyutunun 4 MB dosya boyutunu geç-
memesidir.

Doğruluk Beyan Formu ve
Son Değerlendirme

Okul yöneticileri okulda yürütülen eTwinning 
projelerine destek verdikleri sürece öğrencile-
rin global öğrenci vizyonunda gelişmesini, öğ-
retmenlerin uluslararası platformlarda yeterli-
liklerinin artmasını, bilgi gücüne değil hayal gü-
cüne dayalı öğrencilerin yetişmesini, çok dilli 
çok kültürlü yapıya doğru evrilen global eğitim 
dünyasında söz sahibi olmalarını sağlayacak-
lardır. Dahası; buluş yöntemi ile öğrenme yete-
neğinde olan meraklı öğrencilerin projelerde ça-
lışarak iş birlikçi öğrenme ve bir arada projeler-
de çalışabilme yeterliliklerini geliştirmelerine 
imkân sağlayacaklardır.
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95. Başvuru öncesi, başvuru formunu bilgisayarınıza indirmenin ve çevrim dışı olarak 
form üzerinde çalışma yapmanın önemini biliyor musunuz?

Başvuru, her ne kadar çevrim içi olarak tamamlanacak olsa bile, başvuru formunu indirmek 
ve çevrim dışı olarak formu incelemek mümkündür. Formu sadece başvuru sahibi eğitimcinin 
değil, aynı zamanda okul yönetiminin de detaylı olarak incelemesi, yapılacak iş ve eylemler için 
ortak karar birliğine varılması, detay belgeler ve destekleyici bilgiler eksik ise bunların en kısa 
sürede giderilmesi için okul öğretmen ve yöneticilerinin birlikte çalışması önemlidir.

96. eTwinning Faaliyetlerinin okul içinde 
yaygınlaştırılmasının, özellikle e-güven-
lik alanında yapılan çalışmaların okuldaki 
herkesi kapsadığını biliyor musunuz?

e-Güvenlik, yaratıcı proje çalışmaları, sosyal 
medyanın doğru kullanılması gibi gerçekler 
sadece eTwinnerları ilgilendirmekle kalmayıp, 
tüm okulu ve öğretmenleri ilgilendirmektedir. 
eTwinning Okulunun çıkış noktalarından bir 
tanesi de okul içinde eğitimci unvanı olan ve-
ya olmayan tüm personelin yapılan etkinlikler-
den haberdar olması, velilere ulaşılması ve bu-
na bağlı olarak yaygınlaştırma çalışmalarının 
yapılmasıdır. Öğretmen yeterlilikleri alanında 
eTwinnerların kendi eksiklerini görmeleri için 
başvuru süreci güzel bir eylemler dizisidir.

97. Başvuru formunu doldururken anah-
tar kelime seçimlerinizin oldukça önemli 
olduğunu biliyor musunuz?

Anahtar kelime seçimi, metin kutuları içine 
yazılacak cümleler veya yüklenen belgeler 
içine aktarılan ifadeler de önem taşır. Bu nok-
tada, başvurunun aynı okuldan birden fazla 
eTwinner tarafından yapıldığı düşünüldüğü 
zaman biz ifadesi daha uygun olacaktır. Soru-
da istenilen anahtar kelimeler, cümleler içeri-
sinde dağıtılarak kullanılırsa, soruya bütüncül 
olarak cevap verilmiş olacaktır. Kılavuzdaki 

soruların cevapları mümkünse önce ana dilde 
hazırlanmalı, sonrasında İngilizceye çevrilme-
li, en son olarak da yabancı dil (İngilizce) öğ-
retmenlerinin gözden geçirmesi istenmelidir.

98. Başvuru formunda sorulara cevap ve-
rirken yaptığınız çalışmaları kanıtlamak 
ve başvurunuzu daha profesyonel hale 
getirmek için okul web sayfanıza bağlantı 
vermenin önemli olduğunu biliyor musu-
nuz?

Okul web sayfasına yüklenen daha önce ya-
pılmış bir okul etkinliği haberi için başvuru 
formu içerisine bağlantı vermek teknik olarak 
çok zor bir eylem değildir. Yapılması gereken 
ilgili web sayfasına bağlanmak ve araç çubu-
ğundaki adresi kopyalamaktan ibarettir. Bağ-
lantı vermek, faaliyetleri belirgin kılan dijital 
köprülerdir. Bu köprüler sayesinde dünyanın 
herhangi bir noktasındaki veriye ulaşmak 
mümkündür. Okul web sayfasının verimli ve 
aktif kullanılması bu ve benzeri başvuru or-
tamlarında gerek eğitimcilere gerekse okul 
yönetimine sürekli ve güncel bir veri taba-
nı sağlar. Ulusal ve uluslararası projelerde, 
okulun tanıtımında, eğitimcilerin tanıtımında, 
okulda yapılan etkinliklerin sunulmasında ve 
paylaşılmasında, rehberlik ve genel bilgilen-
dirme çalışmalarında okul web sayfası ciddi 
bir veri bankası olarak hizmet görecektir.
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99. İngilizceye çok hakim değilseniz baş-
vuru kılavuzunda cevaplanacak soruları 
önce kendi ana dilinizde hazırlamak, son-
ra yabancı dil öğretmenlerinden destek 
alarak İngilizceye çevirmenizin başvuru-
nuzu daha güçlendireceğini biliyor musu-
nuz?

Başvuru kılavuzunun birçok yerinde belirtil-
diği gibi başvuru metinlerinin tümü İngilizce 
olmalıdır. eTwinning Live ana sayfası Türkçe 
dahi olsa, eTwinning Okulu başvuru modülü 
Türkçe dahi açılsa metin kutuları İngilizce 
olarak doldurulmak durumundadır. Eklene-
cek, bağlantı verilecek fotoğrafların altına kı-
saca açıklama eklemek, yüklenen belgelerde 
ön plana çıkması istenilen ifadelerin kırmızı 
kutu içine alınıp o belgenin altına kısaca çe-

virisini yapmak belgeyi çok daha güçlü kıla-
caktır. Bu noktada doğruluk beyanı gereği, 
tavsiye edildiği gibi yüklenecek belgelerdeki 
ifadelerin gerçekten doğru olarak İngilizceye 
çevrilmesi okula ciddi bir sorumluluk da ge-
tirmektedir.

100. Okulunuzda hazırlanan SWOT ana-
lizlerinde, stratejik okul planında, öğ-
retmenler kurul toplantılarında, okulda 
bulunması tavsiye edilen eTwinning pa-
nosunda e-güvenlik ile ilgili güncel poli-
tikalar işlenmesinin ve gündeme alınma-
sının gerekli olduğunu biliyor musunuz?

Okul öğretmen ve öğrencilerinin e-güvenlik 
konusunda duyarlı ve bilinçli olmaları, bilgile-
rini okul yönetimi kılavuzluğunda sürekli gün-
cel tutmaları önemlidir.



67

ADIM ADIM eTwinning

1. Ulusal Kalite Etiketi ve 2021 eTwinning Türkiye Özel Ödülleri için son başvuru tarihi 
15.06.2021 Salı günü saat 00.00’dır. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular 2022 
değerlendirme sürecine dâhil edilecektir. Ulusal Kalite Etiketi sonuçları 1 Eylül 2021’de açıklan-
maya başlanacaktır. 

2. Merkezi Destek Servisi tarafından hazırlanan Kalite Etiketi kriterlerine uygun, daha nitelikli 
projelerin oluşturulması adına 2021 Ulusal Kalite Etiketi değerlendirme sürecinde yapılacak 
yeni uygulamalar aşağıda yer almaktadır. 

I. eTwinning Live’da 10 Kasım 2019 tarihinden sonra oluştu-
rulan projelerde bir projede en fazla 10 Türk öğretmen yer 

alabilir. Bu kriter sadece Kalite Etiketine başvuran proje-
ler için geçerlidir. Kalite Etiketine başvurmayacak öğ-
retmenlerin oluşturacağı projelerde ortak sayısında 
sınırlama yoktur. eTwinning Live’da Türkiye’ye kayıtlı 
10 öğretmenden kayıtlı öğretmenden fazla ortağa 
sahip olan projelerin Ulusal Kalite Etiketine başvuru 
yapması durumunda, bu projelerin başvuruları doğru-

dan reddedilecektir. Yabancı ortak sayısında sınırlama 
bulunmamaktadır ancak projesinde eTwinning Live üze-

rinde 10’dan fazla Türkiye’ye kayıtlı ortak bulunan projelerin 
Ulusal Kalite Etiketi başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Bu projelerdeki Türkiye’ye kayıtlı ortaklar Kalite Etiketine başvuru yapabilseler bile hepsinin Ulu-
sal Kalite Etiketine başvuruları doğrudan reddedilecektir. Bu kural için projeden ortak çıkarmak 
yerine proje başlamadan önce üyelere gerekli bilgi verilmeli ve kural açıklanmalıdır.

II. Merkezi Destek Servisi’nin kararıyla, eTwinning Live’da 10 Kasım 2019 tarihinden sonra 
oluşturulan projelerde bir öğretmen en fazla 5 farklı projesi adına Ulusal Kalite Etiketi başvu-
rusu yapabilir. Öğretmenler 5’ten fazla projeye katılabilirler ancak Ulusal Kalite Etiketi başvuru-
sunda bulunan öğretmenlerin ilk 5 proje başvurusu değerlendirmeye alınır. Değerlendirilecek 5 
proje, portaldaki başvuru sırası dikkate alınarak belirlenecektir. 

3. TwinSpace’de sayfalar kısmı oluşturulmamış ya da kullanılmamış projeler doğrudan redde-
dilecektir. 

4. Projeye bireysel olarak katkı sağlamamış (etkinlikler sayfalarda paylaşılmamış ya da projede 
belirtilen etkinliklerin tamamını yapmamış) proje ortaklarının başvuruları doğrudan reddedile-
cektir. Öğretmenlerin yaptıkları etkinlikleri TwinSpace’de paylaşırken kendi adını, soyadını ve 
okul adını yazması gerekmektedir. 

5. 2021 değerlendirme sürecinde eTwinning Live‘da proje oluşturulma tarihi 2019-2021 arasın-
da olan projeler değerlendirilmeye alınacaktır. 2019 yılından önce oluşturulan projelerin başvu-
ruları doğrudan reddedilecektir. 

2021 YILI 
ULUSAL KALİTE ETİKETİ
DEĞERLENDİRME SÜRECİ 
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6. Projedeki kuruculara 5 kritere ek olarak +5 
puan verilecektir. 

7. Kalite Etiketine başvuru yapacak Avrupa 
projelerinin İngilizce yazılması önerilmektedir.

8. Ulusal Kalite Etiketine başvuru yaparken, 
başvuru formu tam ve eksiksiz doldurulma-
lıdır. Başvuru formu doldurulmayan projeler 
doğrudan reddedilecektir. 

9. Proje değerlendirme süreci gereği başvuru 
metninizi paylaşmayınız. Projeyle ilgili yap-
mak istediğiniz değişiklikleri başvurunuzu ta-
mamlamadan bitirmeniz gerekmektedir. Aksi 
takdirde değerlendirme sürecinde aksaklık-
lar yaşanabilir. Böyle bir durumda sorumlu-
luk başvuru sahibine ait olacaktır. Başvuru 
yaptıktan sonra formu güncelleme yetkiniz 
olmasına rağmen formda projenin değerlen-
dirilmesini etkileyecek değişiklikler yapma-
manız gerekmektedir. Projeyi planı dâhilinde 
yürütemediğini zi ya da projeye yeterli katkıda 

bulunamadığınızı düşünüyorsanız, lütfen pro-
jeniz için Kalite Etiketi başvurusu yapmayınız. 

10. Ulusal Kalite Etiketi gereklilikleri arasında 
ortakların projeye yaptıkları bireysel katkılar 
yer almaktadır. Bu gereklilik doğrultusunda 
proje başvuru formu birebir aynı olan proje 
ortaklarının başvuruları doğrudan reddedile-
cektir. 

11. Proje inceleme sürecinde öğretmenlerin 
branş bilgisi önem taşımaktadır. Bu nedenle 
öğretmenlerin başvuru formunda “Descripti-
on (Kısa Açıklama)” kısmına branş bilgilerini 
yazmaları gerekmektedir. 

12. Projelerinizin, Proje Değerlendirme Ko-
misyonu tarafından değerlendirilebilmesi 
için TwinSpace ziyaretçi veya kendi kullanıcı 
adı ve şifrenizi başvurunuza yazmanız ge-
rekmektedir. Şifre verilmeyen/şifreyle giriş 
yapılamayan durumlarda eksik ya da hatalı 
değerlendirme yapılabilir. 

1. 2021 değerlendirme süreci 
sonunda projesinin tekrar de-
ğerlendirilmesini talep eden 
öğretmenlerin 13 Eylül 2021 
tarihine kadar tretwinning@
gmail.com mail adresine iti-
raz maillerini göndermeleri 
ve eTwinning Live üzerinden 
tekrar başvuru yapmaları ge-
rekmektedir. 

2. Tekrar değerlendirme sü-
recinde projelerin başvuru 
formunda ve TwinSpace’te-
herhangi bir değişiklik ya-
pılmadan eTwinning Live 
üzerinden başvuru yapılması 
gerekmektedir. 

3. İtiraz süreci sonunda red-
dedilen projelerin tekrar değer-
lendirilmesi yapılmayacaktır.

Proje Sonucuna İtiraz
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AVRUPA
KALİTE ETİKETİ

1. Avrupa Kalite Etiketi, Merkezi Destek Servisi (MDS) tarafından veril-
mektedir.

2. Avrupa Kalite Etiketi alabilmek için, proje sahiplerinin Ulusal Kalite 
Etiketine sahip olması gerekmektedir. 

3. Avrupa Kalite Etiketi sürecinde 2020 yılına kadar en az bir Ulusal Des-
tek Servisinin aday gösterdiği projeler Avrupa Kalite Etiketi alabilirken, 
2021 yılında bir projeyi en az iki ülkenin Ulusal Destek Servisi’nin aday 
göstermesi gerektiği kriteri getirilmiştir. 

4. Her Ulusal Destek Servisi, verilen Ulusal Kalite Etiketlerinin puanları-
na göre, puanı en yüksekten başlayarak bu projelerin üçte birini Avrupa 
Kalite Etiketine aday gösterebilir. 

5. Avrupa Kalite Etiketi, yılda sadece bir defa verilmekte ve eTwinning 
Portalı üzerinden duyurulmaktadır. 

6. Avrupa eTwinning Ödülleri yarışmasına katılmak için bir Avrupa Kali-

te Etiketine sahip olmanız gerekmektedir.
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Türkiye Özel Ödülleri’ne başvuru yapmak isteyen proje sahiplerinin Ulusal Kalite Etiketi başvu-
rusunda “Description (Kısa Açıklama)” kısmına “eTwinning Türkiye Özel Ödülü ….… kategorisine 
başvuru yapmak istiyorum.” ibaresini yazmaları gerekmektedir. Öğretmenler birden fazla kate-
goriye başvuru yapabilirler. 

eTwinning Özel Ödülleri’nde projelerin; 

-  Kalite Etiketi kriterlerine uygunluğu, 

- Ulusal Kalite Etiketi alması, 

- Ulusal Kalite Etiketi puanları, 

- Projenin yaratıcılık ve özgünlüğü, 

- Projede öğrencinin aktif olması, 

- Projede öğrenciler ve öğretmenler (küçük yaş grubu ve özel eğitim öğrencilerinin dahil 
olduğu projeler için) tarafından oluşturulmuş özgün içerik, materyal vb. ürünlerin bulun-
ması kriterleri özel ödül kriterlerinin genelini oluşturmaktadır. 

Belirli temanın olduğu kategorilerde, projenin kategoriye uygunluk puanı (5 puan üzerinden de-
ğerlendirilir, kategoriye uygun olan projelere 1 ile 5 arasında puan verilir) dikkate alınacaktır. 
Yaş kategorilerinde, projeye katılan öğrenci gruplarının başvurulan kategoriye uygun olması 
gerekmektedir. 

2021 YILI eTwinning
TÜRKİYE ÖZEL ÖDÜL 

KATEGORİLERİ 
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1) Yenilik ve Girişimcilik Kategorisi 

Yapmış olduğu projeyle ilgili alışılmışın dışın-
da metod ve yöntem geliştiren ya da bu yönte-
mi farklı şekilde uygulayan özgün ilk 3 projeye 
verilecektir. Projenin eğitim-öğretim alanında 
bir ihtiyacı karşılaması ya da soruna çözüm 
getirmesi beklenmektedir. 

2. Medya Okuryazarlığı ve Dezenformas-
yon Kategorisi 

Medya okuryazarlığı; çeşitli türden (görsel, 
işitsel, basılı, vb.) medya mesajlarına erişebil-
me, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla 
çözümleyip değerlendirebilme ve kendi med-
ya iletilerini üretebilme becerisidir (RTÜK). 
Medya okuryazarlığının iki temel noktası 
bulunmaktadır. Birincisi medyadaki içeriğe 
erişebilmek için teknolojiyi kullanabilme be-
cerisi; ikincisi ise sunulanı değerlendirebilme 
yeteneğidir. Medya okuryazarlığının amacı, 
yalnızca medyanın olumsuz etkilerinin bilişsel 
olarak giderilmesi için beceri ve yeteneklerin 
kazandırılması değil, giderek daha güçlü bir 
şekilde medya tarafından belirlenen yaşam 
alanlarının korunmasıdır. Medya okuryazarlığı 
alanında yapılan projeler bu kategoride değer-
lendirilecektir. 

Dezenformasyon ise TDK’ya göre “bilgi çar-
pıtma” anlamına gelmektedir. Bilgi çarpıtma, 
yanlış bilginin en yaygın türlerinden biridir. 
Dezenformasyon, yanlış veya kesinliği bulun-
mayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgidir. Sahte 
belge, el yazısı, fotomontaj vb. duyurulması 
gibi yöntemleri bulunur. Dezenformasyonu 
önlemeye yönelik ve/veya bireylere bu konuda 
farkındalık sağlayacak projeler bu kategoride 
değerlendirilecektir. 

3. Meslek Liseleri Kategorisi 

Meslek liselerinde yapılan eTwinning kriter-
lerine uygun, yaratıcı, özgün, iş birliğinin ön 
planda olduğu ve aktif öğrenci çalışmalarının 
bulunduğu projeye verilecektir. 

4. Engelsiz eTwinning

Engelli bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultu-
sunda genel eğitim, özel eğitim ve mesleki 
eğitim görme haklarını kullanabilmektedirler. 
Engelli çocukların normal eğitim sınıflarında 
normal gelişim gösteren akranlarıyla, sosyal 
ve eğitsel açıdan birlikteliklerinin sağlanabil-
mesi için eğitim politika ve uygulamalarında 
temel yaklaşım kaynaştırma eğitimi ile sağ-
lanmaktadır.

Özel eğitime ihtiyacı olan 
bireylerin zorunlu öğrenim 
çağı, okul öncesi döne-
mi de içine alan 3-14 yaş 
olarak belirlenmiştir. Özel 
eğitime ihtiyacı olan öğ-
rencilerle ilgili farkındalığı 
arttırmak, projelere katılım-
larını sağlamak ve öğrenci-
lerin eğitim öğretime dâhil 
edilmesine yönelik projeler 
bu kategoride değerlendi-
rilecektir. Bununla birlikte 
eğitim-öğretim alanındaki 
proje çalışmalarına, mes-
leki gelişimlerine destek 
olmak ve farkındalık sağ-
lamak adına, engelli öğret-
menlerin yer aldığı proje 
çalışmaları da bu kategori-
de incelenecektir.
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5. STEM Kategorisi 

eTwinning projelerinde STEM - Kodlama - Ro-
botik temalı projeler bu kategoride incelene-
cektir. 

5.1. STEM 

STEM eğitimi; Bilim (Science), Teknoloji 
(Technology), Mühendislik (Engineering) 
ve Matematik (Mathematics) kelimelerinin 
İngilizce olarak baş harflerinin kısaltmaları 
ile ortaya çıkmıştır. STEM eğitimi sayesin-
de öğrenciler fiziksel, entelektüel ve kültürel 
dünyalarını zenginleştirmekte ve eleştirel dü-
şünme, problem çözme gibi öz yeterliklerini 
geliştirmektedir (Çorlu & Aydın, 2016). STEM 
eğitimlerinin amaçları arasında öğrencilerin 
ilgisini topluma hizmet edebileceği şekilde 
yönlendirmek ve öğrenmeye teşvik edecek 
soru ve problemlerle karşılaştırmak, çeşitli 
ortamlarda yer almalarına fırsatlar yaratmak 
yer alır. STEM eğitiminin diğer bir amacı ise, 
disiplinler arası eğitim faaliyetleri düzenle-
mek ve sorgulayan, araştıran, üreten ve ye-
ni buluşlar yapabilen bir nesil yetiştirmektir. 
eTwinning projelerinde STEM alanlarına 
odaklanan, STEM uygulamalarına yönelik 
etkinlikler yapan projeler değerlendirmeye 
alınacaktır. 

5.2. Kodlama 
Kodlama eğitimi, 21. yüzyıl becerileri ile do-
natılmış, teknolojiyi daha etkin kullanabilen, 
problem çözme ve ürün geliştirme yetenek-
lerine sahip bireylerin eğitiminde önemli bir 
yere sahiptir. Kodlama becerisi, bilişim tek-
nolojileriyle iletişim kurmak için kullanılır. 
Kodlama bilgisayarlara, adım adım verilen 
talimatları izlemelerinin ve onların tam ola-
rak ne yapmaları gerektiğinin söylenmesidir. 
Verilen, istenen ve çözüm aşamalarından 
oluşan temel kodlama mantığı giderek gün-
lük hayatın önemli bir parçası haline gelmek-
tedir. Bu doğrultuda eTwinning projelerinde 
kodlama alanına odaklanan projeler STEM 
kategorisinde değerlendirilecektir. 

5.3. Robotik 
Robotik, makine ve kontrol sistemlerini, bilgi-
sayar, elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü 
kapsayan bir ortak çalışma alanıdır. Mekaniz-
maların tasarımı ve kontrol edilebilmeleri için 
yapılarına elektronik donanımların eklenmesi 
ve dijital ortamda kontrollerinin sağlanması 
temel alındığında bu alan birçok mühendislik 
disiplinini bir arada toplamaktadır. Bu doğrul-
tuda eTwinning projelerinde robotik alanına 
odaklanan projeler STEM kategorisinde de-
ğerlendirilecektir.

6. Yaş Kategorisi 

4 farklı yaş kategorisi bulunmaktadır. 

0-6 YAŞ 
KATEGORİSİ 

7-11 YAŞ 
KATEGORİSİ 

12-15 YAŞ 
KATEGORİSİ 

16-19 YAŞ 
KATEGORİSİ Özel ödüle başvu-

ru yapan projelerin 
2019-2021 eğitim 

öğretim yıllarında aktif olması gerekmektedir. Projelerin belirtilen süre içerisinde Ulusal Kalite 
Etiketi almış olması gerekmektedir. Türkiye Özel ödüllerine başvuru yapmak isteyen proje sa-
hiplerinin Ulusal Kalite Etiketi başvurusunda “Description (Kısa Açıklama)” kısmına “eTwinning 
Türkiye Özel Ödül 0-6/7- 11/12-15/16-19 Yaş Kategorisine başvuru yapmak istiyorum” ibaresini 
yazmaları gerekmektedir. 

Yaş grubu ödülleri projeye verilecektir. Ödül törenine Ulusal Kalite Etiketi almış kurucular davet 
edilecektir. 

Projeler Kalite Etiketi kriterleri temel alınarak değerlendirilecektir. Projenin 5 kritere uygunluğu 
değerlendirilecek ve projede aktif olarak çalışan ortakların (Ulusal Kalite Etiketi alan) başvuru-
ları değerlendirmeye alınacaktır.
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Öğretmenler proje süresince öğrencilerle bir-
likte çeşitli pedagojik yenilikler deneyebilir. Ör-
neğin; araştırma ve analiz yaparken yönlendi-
rici sorular sorma, iş birlikçi takım çalışmaları 
organize etme, öğrencilerin bilgiye ulaşmaları 
için gerekli yolları seçebilmelerini sağlama gi-
bi. İçeriğe ve öğrencilerin yaşına bağlı olarak, 
öğrenciler projede yaratıcı, sorumluluk sahibi, 
bağımsız, sadece öğretmenin fikirlerini ta-
şımayan kişiler olarak projenin ana gücü ol-
maları için cesaretlendirilebilir. Özellikle proje 
fikrinin orijinalliği, etkinliklerin çeşitliliği ve iyi 
bir proje planı bu kriter içerisinde değerlendi-
rilecektir. 

Kriter “Pedagojik yaklaşımlar ve öğretim öne-
rileri” ve “Eğitim kazanımları” alt alanlarına 
göre değerlendirilecektir. 

0. Proje öğretmen merkezlidir ve öğrenci 
merkezli çalışmalar yoktur. Projenin hedefleri 
belirlenmemiştir. 

1. Projeyi sadece öğretmen tasarlamıştır. 
Öğrenci merkezli etkinliklere çok az yer veril-
miştir. Kararlar öğretmenler tarafından verilir 

ve ürünler öğretmenler 
tarafından yaratılır. Örne-
ğin, öğrenciler belirli za-
manlarda kararlar alırlar 
(bir logo seçmeye oy ver-
me vb.), ancak bu durum 
nadiren oluşur. Projenin 
hedefleri genel anlamda 
belirlense de bu hedefleri 
değerlendirmek zordur. 
Projeye ait çalışma planı 
vardır. 

2. Etkinliklerin bir kısmı 
öğrenci merkezlidir. Öğ-
retmen, proje için öğren-
cilere yönlendirici sorular 
sorma, araştırma yapma 
vb. etkinlikleri tasarlar. 

Etkinlikler; öğrenciler ve ortak okullar arasın-
da iletişim, birlikte çalışma ve ortak bir ürün 
oluşturacak şekilde planlanmıştır. Eğitimsel 
hedefler belli bir ölçüde belirlenmiştir ancak 
yürütülen etkinliklerle açıkça ilgili değildir. 

3. Etkinlerin birçoğu öğrenci merkezlidir. 
Öğretmenler projede birlikte karar alırlar (öğ-
rencilerin yönlendirilmesi, konu seçimi, ka-
zanıma yönelik etkinlik planlanması vb.) ve 
etkinlik çeşitliliği vardır. Öğretmen pedagojik 
yenilikleri projeye dâhil etmiştir. Etkinliklerin 
temel aldığı öğrenme yöntemleri açıklanmış-
tır. Projenin hedefleri belirlenmiştir ve projede 
yürütülen etkinliklerle genel olarak ilgilidir. 

4. Proje interaktif ve iş birlikçi etkin bir pe-
dagojiyi içermektedir. Proje, proje tabanlı, 
sorgulama tabanlı vb. pedagojiye sahiptir. 
Uygulanan öğrenme yöntemleri açıkça ta-
nımlanmıştır. Proje, ortaklarla iletişim kur-
mayı ve çok çeşitli iş birliği çalışmalarını içer-
mektedir. Etkinlik çeşitliliği vardır. Öğrenciler 
kararları alır ve projenin temel yönleri ile ilgili 
görüşlerini ifade ederler. Örneğin, öğrenciler 
projenin temeli, proje organizasyonu, etkinlik-
ler, ürünler vb. hedefleri açık ve net olan proje-
de yürütülen etkinliklerle ilişkilidir. 

5. Etkinlik çeşitliliği oldukça fazladır. Öğrenci-
ler öğrenme süreçlerinde aktif rol almışlardır. 
Öğrenciler kararları alır ve projenin temel yön-
leri ile ilgili görüşlerini bildirirler. Ayrıca, karar 
verme sürecine giden tartışmalar projenin bir 
parçası olarak düzenlenmiştir. Forumlarda, 
sohbetler veya diğer alanlarda bu tartışmala-
ra ait kanıtlar vardır. Seçilen konunun özgün-
lüğü, ortak öğretmenlerin projeyi yönetmeleri 
ve geliştirmelerindeki yaratıcılık, pedagojik 
yenilikler ve akademik titizlik arasındaki ilişki 
açıkça belirtilmiştir. Genel hedefler ve faali-
yetler arasında bariz bir ilişki vardır ve bu hem 
başvuru formunda hem de proje etkinliklerin-
de açıkça ifade edilmiştir.

ULUSAL KALİTE ETİKETİ
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

KRİTER 1: PEDAGOJİK YENİLİK 
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Proje çalışmaları okuldaki öğretim programı-
na göre hazırlanmaktadır. Öğrenciler tarafın-
dan yapılan çalışmaların büyük bir bölümü 
evde değil okulda yapılan çalışmaları kapsa-
maktadır. Proje farklı konulardaki öğrenci be-
cerilerini geliştirmede açık bir şekilde stratejik 
çaba içinde olmalıdır. Proje çalışmaları okul-
daki bazı konuları bütünleyici şekilde olmalı-
dır; öğretmen eTwinning proje çalışması ile 
öğretim programını kolaylıkla sürdürebilme-
lidir. Örnek vermek gerekirse; öğretim prog-
ramlarında uygulanan dersler arasında ilişki 
olmalı ve proje tanımında belirtilmelidir. 

Kriter “Programa entegrasyon”, “Disiplinler 
arası yaklaşım” ve “Temel beceriler ve yeter-
lilikler” alt alanlarına göre değerlendirilecektir. 

0. Öğretim programı ile hiçbir bağ kurulama-
mıştır. Multidisipliner etkinliklere yönelik bir 
çalışma bulunmamaktadır. Proje temel yeter-
lilikler ve becerilerle ilgili değildir. 

1. Müfredat hedefleri ve içeriği belirtilmiştir, 
ancak net olarak ifade edilememiştir. Multi-
disipliner etkinliklere yönelik planlama vardır. 
Temel yeterliliklerden bahsedilmektedir, an-
cak bunlar ile projenin geri kalanı arasında 
önemli bir bağlantı olduğuna dair hiçbir işaret 
yoktur. 

2. Müfredat hedefleri ve içeriği belirtilmiştir, 
ancak bunlar ile proje faaliyetleri arasında 
net bir bağlantı yoktur. Multidisipliner etkin-
liklere yönelik girişimler (tanıtım vb.) vardır. 
Temel yeterlilikler ve projenin genel hedefleri 
arasındaki bağlantı belirtilmiş ama yeterince 
açıklanmamıştır. 

3. Etkinlikler açık bir şekilde müfredat he-
deflerini ve içeriğini içerir. Multidisipliner 
etkinliklere yönelik çalışmalar yapılmıştır ve 
farklı alanlarda uzman öğretmenlerle birlikte 
çalışılmıştır. Temel yeterlilikler ile beceriler, 
içerikler, hedefler ve faaliyetler arasında bir 
ilişki vardır. 

4. Çalışma müfredatın amaçlarını ve içerik-
lerini kapsamaktadır. Bu; proje açıklamasın-

da, Kalite Etiketi başvurusunda veya başka 
herhangi bir belgede açıkça ifade edilmiştir. 
Projeye farklı alanlarda uzman öğretmen-
ler dâhil edilmiştir. Multidisipliner yaklaşım 
genel olarak proje içeriğine ve hedeflerine 
yansıtılmıştır. Temel yeterlilikler ile beceri-
ler, içerikler, hedefler ve faaliyetler arasında 
bariz bir ilişki vardır. Bu ilişki ayrıntılı olarak 
açıklanmıştır.

5. Çalışma, müfredatın amaçlarını ve içerikle-
rini içermektedir. Bu durum açıkça ve ayrıntılı 
olarak açıklanmıştır. Öğretmen proje tabanlı 
pedagojinin çerçevesini detaylı olarak projede 
yer alan öğretmen ve öğrencilere açıklar. Pro-
je, farklı alanlarda uzman öğretmenleri içer-
mektedir. Bu multidisipliner yaklaşım, genel 
olarak proje içeriğine ve hedeflerine ve önemli 
sayıda faaliyetin veya ortak ürünün tasarımı-
na yansıtılmıştır. Temel yeterlilikler ile bece-
riler, içerikler, hedefler ve faaliyetler arasında 
açık bir ilişki vardır. Bu ilişki, açıkça ayrıntılı 
olarak açıklanmıştır. Ayrıca, bu yetkinliklerin 
gelişimini ölçmek için değerlendirme kriterleri 
oluşturulmuştur. 

Küçük yaş grupları ve özel eğitime ihtiyaç 
duyan öğrenciler için bilgilendirme vb. çalış-
malar ailelere yapılmalıdır.

KRİTER 2: ÖĞRETİM PROGRAMLARINA UYUM
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Yapılan proje etkinliklerindeki iletişim ve iş 
birliği çalışmaları üç alt alanda değerlendi-
rilir. 

Kriter “Öğretmenler arasında koordinasyon 
stratejileri”, “Öğrenciler arasında iş birliği 
için stratejiler”, “Ortak ürünler oluşturma” alt 
alanlarına göre değerlendirilecektir. 

0. Proje açıklamasını kabul etmenin öte-
sinde bir öğretmen koordinasyonu yoktur. 
Hiçbir iş birliği faaliyeti görülmemektedir. 
Hiçbir öğrenci iletişimi veya etkileşimi yok-
tur. İş birliği ve diğer karar verme faaliyetleri, 
öğrenciler arasında kendi sınıf seviyesinde 
gerçekleşmiş olabilir, ancak ortak okullar 
arasında yapılmamıştır. Farklı okullarda ya-
pılan ürünler arasında bağlantı yoktur. 

1. Proje günlüğünde, forumda ya da diğer 
alanlarda ara sıra öğretmen mesajları bu-
lunmaktadır. Ancak aralarında hiçbir etkile-
şim yoktur. İş planı yoktur. Etkinlikler paralel 
olarak düzenlenir; farklı okul grupları arasın-
da hiçbir bağlantı yoktur. İş birliği ve diğer 
karar verme faaliyetleri, öğrenciler arasında 
kendi sınıf seviyesinde gerçekleşmiş olabilir, 
ancak ortak okullar arasında yapılmamıştır. 
Çeşitli okulların ürünleri arasında önemli 
farklar vardır. 

2. Proje günlüğünde, forumda veya diğer 
alanlarda öğretmen mesajları bulunmakta-
dır. Öğretmenler arasında etkileşim vardır, 
ancak projenin uygulanması için herhangi 
bir önemi yoktur. İş planı yoktur. Proje faa-
liyetleri paralel olarak düzenlenmiştir (ortak 
okullar aynı zaman aralığında aynı etkinlik-

leri yürütür) ve diğer grup-
ların bitmiş ürünleri takip 
edilmiş ve yorum yapıl-
mıştır. Öğrenciler arasında 
etkileşim etkinlikleri vardır 
(sohbet, video konferans, 
forum konuları…), ancak 
projenin ana faaliyetleriyle 
ilgili değildir. Okul yapımla-
rı birbirinden tamamen ba-
ğımsızdır. Bununla birlikte, 
form ve içerik bakımından 
birbirine bağlanırlar. Farklı-
lıklar varsa, proje planında 
açıklanmıştır. 

Küçük yaş grupları ve özel 
eğitime ihtiyaç duyan öğ-
rencilerin yer aldığı pro-
jelerde farklı okullar aynı 
ürünleri yaratır ve bunları 

sunar. Öğrenciler, görev sürecinde etkileşi-
me girmezler. 

3. Öğretmenler, projenin gelişimi hakkında 
yorum yapmak için ortak alanlar kullanırlar 
(bitirme ödevleri, materyal alımı vb.), Ancak 
açık bir ayrıntılı çalışma planı yoktur. Aynı 
okul grupları neredeyse her zaman paralel 
olarak çalışırlar, ancak diğer okullarla ara 
sıra iletişim vardır. Diğer grupların çalışma 
sürecini takip ederler. Bilgi ve fikir alışverişi 
vardır. Öğrenciler, diğer öğrencilerin ürünleri-
ne yorum yaparak etkileşim içerisindedirler. 
Ortakların proje ürünleri arasında bağlantı 
vardır. Proje çalışmalarında ortaklar proje 
ürünlerini paylaşır. Ortak ürünler gruplar 
arasında belirli bir düzeyde koordinasyon 
gösterir. Örneğin; belirli gruplardan alınan 
bir bilgi parçası, başka bir grubun ürününü 
geliştirmek için kullanılır veya farklı grupların 

KRİTER 3: ORTAKLAR ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
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ürünleri tamamlayıcıdır. Her ne kadar ayrı bi-
rimler olsalar da, aynı faaliyetin ortak ürün-
leri birleşme gösterir. 

Küçük yaş grupları ve özel eğitime ihtiyaç 
duyan öğrencilerin yer aldığı projelerde 
farklı okullardaki öğrencilerin çalışması, ülke 
başına değil bir bütün olarak sunulmaktadır. 
Farklı okullar, süreç boyunca görevle ilgili 
çok fazla etkileşimde bulunmamıştır. 

4. Bir takvim ya da benzeri bir şekilde üze-
rinde anlaşılmış bir çalışma planı vardır ve 
uygulanabilir görev dağılımını içerir. Bu ortak 
bir alan üzerinde paylaşılır ve projenin gerçek 
gelişimini izlemek için bu planı kullanmak 
mümkündür. Farklı okullardan gruplar veya 
öğrenciler ortak bir ürün üzerinde çalışırlar, 
ancak bunu sıralı veya bağımsız bir şekilde 
yaparlar. Görevler ortaklar tarafından açıkça 
dağıtılmıştır. Görev dağılımının içeriği, for-
matı, sunumu hakkında bir fikir birliği vardır. 
Bazı etkinlikler farklı okullardan gelen grup 
veya öğrenciler tarafından yapılan katkıların 
bir sonucudur. Bir okulun yapımları başka 
bir okulun çalışmasına entegre edilir veya 
ortakların görevlerini (“seyahat defteri” gibi) 
tamamlamak veya alınan bilgileri işlemek 
için bir araç olarak kullanılır. Yapılan çalışma-

larda, hiçbir grup veya öğrenci, yapımların 
tek yazarı olarak kabul edilemez. 

Küçük yaş grupları ve özel eğitime ihti-
yaç duyan öğrencilerin yer aldığı projeler-
de öğrencilerin çalışmaları, farklı ortakların 
katkılarını içeren ortak, somut bir ürünle so-
nuçlanır. Etkinlik sürecinde, farklı okullar et-
kileşime girer ve bu etkileşim süreç boyunca 
devam eder. 

5. Kararlaştırılan çalışma planı, eğer var-
sa, ilk yaklaşımların revizyonunu kaydeden 
toplantılar (sanal veya yüz yüze) veya diğer 
koordinasyon faaliyetlerinden oluşur. Aktivi-
telerin bazıları, tartışan, uzlaşan ve ortak bir 
hedefe ulaşmak için çalışan farklı ülkelerden 
(okullardan) öğrencilerden oluşan gruplarda 
düzenlenir. Bazı ürünler, bireysel katkıların iç 
içe geçtiği karma ülke (okul) gruplarının iş 
birlikçi çalışmasının sonucudur. 

Küçük yaş grupları ve özel eğitime ihtiyaç 
duyan öğrenciler için: Farklı okullardan kü-
çük öğrenci gruplarının katkılarından oluşan 
bir dizi ortak ürün oluşturulmuştur.

Yapılan proje etkinliklerindeki teknoloji kul-
lanımı üç alt alanda değerlendirilir. 
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Kriter “Teknolojik araçların seçimi ve kullanımı”, “Çalışma alanı yönetimi (TwinSpace veya 
benzeri)”, “AB Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR) ve telif hakkı sorunları” alt alanları-
na göre değerlendirilecektir. 

0. Projede BT kullanımı yoktur. TwinSpace kullanılmamıştır. Aşağıda belirtilen durumlar 
bulunmaktadır. Örneğin; 

- Öğrencilere ilişkin kişisel bilgiler ve görüntüler halka açık alanlarda görüntülenir. 

-  Uygunsuz davranışlara izin verilir. 

-  Telif haklarıyla ilgili ciddi yasal düzenleme ihlali var. 

1. Projede öğretmenler BT kullanımında bulunmuşlardır. TwinSpace ve benzer iletişim-
sel araçlar çok az kullanılmıştır. Öğrenciler bu araçlara dâhil edilmemiştir. Öğrencilere ve 
öğretmenlere dönük belgeler yanlış alanlarda saklanmıştır. Aşağıdaki durumlardan en az 
ikisi bulunmaktadır: 

a.  Küçük yaştaki öğrencilerin kişisel bilgileriyle birlikte tanınabilir görüntüleri halka 
açık bölümlerde görüntülenir. 

b.  Projenin bir parçası olarak kişisel iletişim kanallarının (e-posta, sosyal medya vb.) 
kullanımı desteklenir. 

c.  Düzeltilmemiş uygunsuz davranışlar bulunmaktadır. 

d.  Etkinlikler; reklam, üçüncü tarafların yorumları vs. gibi istenmeyen dış girişimlere 
maruz kalınan ortamlarda gerçekleştirilmiştir. 

e.  Kullanılan malzemelerin bir kısmı (videolar, görüntüler, müzikler, metinler vb.) kay-
nak gösterilmeden alınan telif hakkı lisansları nedeniyle uygun değildir. 

Küçük yaş grupları ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için: Projede teknolojinin yer 
aldığı herhangi bir etkinlik bulunmamaktadır. 

2. Projede öğretmenler BT kullanımında bulunmuşlardır. Öğrenciler ise BT temel beceri-
lerini öğrenmek ve uygulamak için kısmen kullanmışlardır. Bilgi alışverişi için basit araç-
ların kullanımı (metin, resimler ve video slaytları) bulunmaktadır. TwinSpace ya da ileti-
şimsel araçlar kısmen kullanılmıştır. Öğrenciler ve öğretmenler çalışma alanına erişebilir. 
İletişim, postalama, depolama vb. için tasarlanan bölümler uygun şekilde kullanılmamak-
tadır ve projenin gelişimi izlenememektedir. Aşağıdaki durumlardan biri bulunmaktadır: 

a.  Küçük yaştaki öğrencilerin kişisel bilgileriyle birlikte tanınabilir görüntüleri halka 
açık bölümlerde görüntülenir. 

b.  Projenin bir parçası olarak kişisel iletişim kanallarının (e-posta, sosyal medya vb.) 
kullanımı desteklenir. 

c.  Düzeltilmemiş uygunsuz davranışlar bulunmaktadır. 

d.  Etkinlikler, reklam, üçüncü tarafların yorumları vs. gibi istenmeyen dış girişimlere 
maruz kalınan ortamlarda gerçekleştirilmiştir. 

KRİTER 4: TEKNOLOJİ KULLANIMI
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e.  Kullanılan materyallerin bir kısmı (videolar, görüntüler, müzikler, metinler vb.) kay-
nak gösterilmeden alınan telif hakkı lisansları nedeniyle uygun değildir. 

Küçük yaş grupları ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için: Projede, teknoloji kulla-
nımı sınırlıdır. Öğrenciler teknolojinin kullanımında aktif bir rol oynamamıştır.

3. Öğrenciler temel becerileri öğrenmek ve uygulamak için BT kullanmıştır. Kullanılan 
araçlar ve BT araçlarının seçimleri öğrencilerin yaşına  ve belirli faaliyetlere uygundur. 
Slayt, video gibi yazılımlar kullanarak belge oluşturulmuştur. Öğretmenler, öğrencilere web 
2.0 araçlarını tanıtır ve bunları kullanırken daha bağımsız hale gelmelerine yardımcı olmak 
için kılavuzlar verir. TwinSpace’e ait ya da harici (blog vb.) iletişimsel araçların kullanımı 
vardır. Tüm katılımcıların çalışma alanına erişimi vardır. Farklı bölümlerin etkin kullanımı not 
edilir ve çalışma alanının düzenlenme şekli projeyi genel olarak takip etmeyi kolaylaştırır. 
Projede gizlilik ve güvenlikle ilgili veya telif hakkı sorunları bulunmamaktadır. 

Küçük yaştaki öğrencilerin kişisel bilgileriyle birlikte tanınabilir görüntüleri halka açık bö-
lümlerde (proje günlüğü vb.) görüntülenmemiştir. Projenin bir parçası olarak kişisel ileti-
şim kanallarının (e-posta ve sosyal medya vb.) kullanımı desteklenir. 

Küçük yaş grupları ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için: 
Öğrenciler teknolojinin dahil olduğu etkinliklere katılmışlardır. 

4. Proje süresince öğrenciler BT’yi kullanmış ve bilgilerini yeni bir 
bağlamda uygulamışlardır. Öğrenciler bir BT ürünü üretmişlerdir. 
TwinSpace’in sayfalar kısmı verimli ve projenin izlenmesini kolay-
laştıracak şekilde kullanılır. Ayrıca, proje takip edilmek istendiğin-
de etkinlikler arasında kolaylıkla geçiş yapılabilir. e-Eüvenlik konu-
ları hakkında tam farkındalık vardır. Öğretmenler ve öğrenciler için 
açık ve özel davranış kuralları ve standartları oluşturulmuştur. 

Ayrıca aşağıdaki koşullardan biri bulunur: 

a.  Fark yaratan yaratıcı araç kullanımı vardır. 

b.  Aynı ürün için alternatif araçlar kullanılır. 

c.  Öğrenciler araçları önerir ve seçerler. 

d.  Öğrencilerin araçları tanımasını sağlamak ve bunları kulla-
nırken daha bağımsız hale gelmelerine yardımcı olmak için 
öğreticiler ve kılavuzlar verilir. 

e.  Öğrenciler araçları bağımsız olarak kullanırlar. 

Küçük yaş grupları ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için: 
Öğrenciler teknolojiyi kullanmıştır. 

5. Öğrenciler, BT ürünü üreterek Bilgi ve İletişim Teknolojilerini 
kullanmışlardır. TwinSpace’e ait ya da harici (blog vb.) iletişimsel 
araçların oldukça etkili kullanımı vardır. Bölümler verimli bir şekil-
de ve projenin izlenmesini kolaylaştıracak şekilde kullanılır. Ayrı-
ca, proje takip edilmek istendiğinde etkinlikler arasında kolaylıkla 
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geçiş yapılabilir. Farklı kullanıcılar (öğretmenler, öğrenciler, yöneticiler, veliler, yönetim ve 
uzman ekipleri vb.) projede uygun şekilde yönetilmiştir. Projede gizlilik ve güvenlikle ilgili 
telif hakkı sorunları yoktur. 

Ayrıca, öğretmenler ve öğrenciler için açık ve özel davranış kuralları ve standartları oluş-
turulmuştur. Kamuya açıklanabilecek içerikler ile özel kalması gereken içerikler arasında 
ayrım yapılmıştır. Kullanılan tüm malzemelerle ilgili lisans gereklilikleri yerine getirilmiştir. 
Ayrıca, aşağıdaki koşullardan en az ikisi vardır: 

a.   Fark yaratan yaratıcı araç kullanımı vardır. 

b.   Aynı ürün için alternatif araçlar kullanılır. 

c.   Öğrenciler araçları önerir ve seçerler. 

d.   Öğrencilerin araçları tanımasını sağlamak ve bunları kullanırken daha bağımsız ha-
le gelmelerine yardımcı olmak için öğreticiler ve kılavuzlar verilir. 

e.   Öğrenciler araçları bağımsız olarak kullanırlar.
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 - Proje sonuçları ve çevrim içi olarak 
nasıl sunulduğu, 

- Öğrencilerin etkinliklere katılımı 
(TwinSpace’te), 

- Proje belgeleme (planlama, değer-
lendirme ve yansıtma, muhtemel 
dönütler gibi) 

- Görünmez proje etkileri şunlardır: 
Öğretmen becerileri üzerinde, öğren-
ci bilgi ve becerileri üzerinde, sosyal 
ve kişisel gelişim üzerinde (öğretmen 
ve öğrenciler), daha geniş topluluklar 
üzerinde. Görünmez kısım sadece 
proje belgelerini okuyarak ve görünür 
kısım ile karşılaştırarak dolaylı olarak 
değerlendirilir. Örneğin; anketler, pro-
jenin değerlendirilmesine yönelik ra-
por ve yaygınlaştırma çalışmalarının 
yapılması gerekmektedir. 

Kriter “Belirlenen hedeflere ulaşmak”, “Pro-
je değerlendirmesi” ve “Yaygınlaştırma ve 
etki” alt alanlarına göre değerlendirilecek-
tir. 

0. Belirlenen hedefler ile proje etkinlikleri 
arasında yakın bir ilişki yoktur. Hiçbir değer-
lendirme yapılmamıştır. Herhangi bir proje 
etkisi (öğretmen, öğrenci vb. üzerinde) bu-
lunmamaktadır. 

1. Proje, katılımcıların belirlenen hedeflere 
ulaşmalarını sağlayacak şekilde tasarlan-
mıştır ancak projenin uygulanmasında ek-
siklikler bulunmaktadır. Çok az proje sonucu 
sunulmuştur ancak proje sonuçları açıkça 
öğrenciler tarafından oluşturulmamıştır (öğ-
retmenler üretmiştir). Kalite etiketi başvuru 
formunda veya benzer bir belgede genel bir 
değerlendirme vardır. Öğretmen ve öğrenci-
ler projeye dahil edilmiş ancak öğrencilerin 
aileleri vb. projeyle ilgili bilgilendirilmemiştir. 

2. Belirlenen hedeflerin bazıları gerçekleştiril-
miş ve beklenen etkinliklerden (ürünlerden) 
bazıları oluşturulmuş, ancak etkinlikler (ürün-
ler) beklentilerin altında kalmıştır. Az miktar-
da proje sonucu sunulmuştur. Çok az öğrenci 
katılımı vardır. Proje belgelemesi tamamlan-
mamış ya da sunulan materyalleri içerme-
mektedir. Uygun proje ürünleri ortak okul 
alanlarında gösterilmiştir. Kalite etiketi baş-
vuru formu proje hakkında genel bilgi verecek 
şekilde doldurulmuştur. Projenin hedeflerine 
ulaşıp ulaşmama durumu başvuruda veya 
başka bir alanda belirtilmiştir. Öğretmenler 
veya öğrenciler için bir değerlendirme planı-
nın açıklaması vardır, ancak sonuçları görün-
memektedir. Projenin afiş, çizelge, mektup 
vb. ürünlerinden bazıları sınıfta ya da okulda 
sergilenmiştir. Bir eTwinning projesinin sonu-
cu oldukları açıkça belirtilmiştir. 

KRİTER 5: SONUÇLAR, ETKİ VE BELGELEME
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3. Belirlenen hedeflere genel olarak ulaşıldı-
ğı ve beklenen ürünlerin oluşturulduğu iddia 
edilebilir. Bununla birlikte, bu konuda açık bir 
değerlendirme yoktur. Öğrenciler tarafından 
uygun ve basit araçlar ile oluşturulmuş çok 
miktarda proje sonucu sunulmuştur. Kalite 
etiketi başvuru formu proje hakkında bilgi 
verecek şekilde doldurulmuştur. Proje bel-
geleri değerlendirme kanıtı içermektedir (en 
azından öğrencilere dönüt imkânı sağlan-
mıştır). Öğretmenler veya öğrenciler için an-
ket vb. oluşturulmuştur. Sonuçlar görünür-
dür, ancak analiz edilmemiştir. Materyaller 
çoğunlukla belgeler ve etki (öğrenci, öğret-
men, daha geniş topluluk) üzerine bilgileri 
içermektedir. 

Aşağıdaki durumlardan biri bulunmaktadır: 

a.  Projeyle ilgili bilgiler fakülte toplantı-
ları, bölüm toplantıları, okul toplantı-
ları vb. ile paylaşılır. 

b.  Bazı proje ürünleri ortak okul alanla-
rında gösterilir ve bir eTwinning pro-
jesinin sonucu olarak sunulur. 

c.  Öğrencilerin aileleri bilgilendirilir. 

d. Uygun proje ürünleri (genel bilgi, afiş, 
broşür, logo) kamuya açık alanlarda 
haber vb. kanallarla paylaşılır. 

4. Belirlenen hedeflere ve ürünlere önemli 
sayıda ulaşılmıştır. Pek çok çeşit proje sonu-
cu öğrenciler tarafından uygun araçlar kulla-
nılarak sunulmuştur ve bunların bazıları seç-
kin kalitededir. Kalite etiketi başvuru formu 
proje hakkında bilgi verecek şekilde doldu-

rulmuştur. Öğretmenler 
ve öğrenciler için anket 
vb. oluşturulmuş ve so-
nuçlar paylaşılmıştır. Pro-
je belgeleme tamamlan-
mıştır ve değerlendirme 
kanıtı içermektedir. 

Aşağıdaki durumlardan 
en az ikisi bulunmaktadır: 

a. Projeyle ilgili bilgiler 
fakülte toplantıları, bölüm 
toplantıları, okul toplantı-
ları vb. ile paylaşılır. 

b.  Bazı proje ürünleri ortak okul alanla-
rında gösterilir ve bir eTwinning pro-
jesinin sonucu olarak sunulur. 

c.  Öğrencilerin aileleri bilgilendirilir. 

d. Uygun proje ürünleri (genel bilgi, afiş, 
broşür, logo) kamuya açık alanlarda 
haber vb. kanallarla paylaşılır. 

5. Belirlenen hedeflere ve ürünlere önemli 
sayıda ulaşılmıştır. Her bir amaç ve ürün için 
elde edilen başarı derecesi açıklanmıştır. Pek 
çok çeşit seçkin proje sonucu sunulmuştur. 
Projenin analiz ve değerlendirmesi anket vb. 
araçlar kullanılarak yapılmış, sonuçlar pay-
laşılmış ve analiz edilmiştir. Öğrenci bilgi ve 
becerilerine etkileri, öğretmen becerilerine 
etkileri ve geniş topluluklara etkileri üzerine 
ayrıntılı belgeler ile değerlendirme yapılmış-
tır. Proje diğer okullardan öğretmenler için 
eğitim faaliyetlerinin bir parçası olarak kul-
lanılmış, başka ödüller için başvuru yapılmış 
ve projeye yerel kurumlar dahil edilmiştir. 

Ayrıca aşağıdaki durumlardan en az biri bu-
lunmaktadır: 

a.  Değerlendirme, aileler gibi eğitim 
topluluğunun diğer üyelerine geniş-
letildi. 

b.  Değerlendirme sadece katılımcıların 
görüşüne değil, projenin diğer okul 
dersleri, okul hayatı vb. diğer alanlar-
da da etkisine odaklanmaktadır.
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Her yıl Avrupa Komisyonu tarafından 43 
ülkede yapılan eTwinning projelerinden en 
iyilerine Avrupa Özel Ödülleri verilmektedir. 

eTwinning, Avrupa’daki okullar için çevrim 
içi ortamda iletişim ve iş birliği yaparak, di-
siplinler üstü bir yaklaşımla proje yapmaya 
olanak tanıyan, okul yöneticisi, öğretmen 
ve öğrenciler arasında yaparak yaşayarak 
gerçekleşen bir öğrenme ortamı sağlayan, 
ağ temelli bir platformdur. Yenilik ve Eği-
tim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafın-
dan yürütülen eTwinning 
Faaliyeti bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanımı 
vasıtasıyla gerekli destek, 
araçlar ve hizmetleri sağ-
layarak okulların herhangi 
bir konuda kısa ve uzun 
vadeli ortaklıklar kurma-
sını kolaylaştırarak Avru-
pa’da okullar arasında iş 
birliğini teşvik etmektedir.

Avrupa’da 2005 yılında 
başlayan, ülkemizde ise 
2009 yılından itibaren 
okullarda yaygınlaştırılan 
eTwinning Faaliyetin-

de kayıtlı 43 ülke içerisinde ülkemiz; okul, 
öğretmen ve proje sayısı olarak 1. sırada 
yer almaktadır. Bu başarı, geçtiğimiz yıl-
larda artarak devam etmiş ve eTwinning 
faaliyetinde Avrupa çapında yapılan en 
iyi projelere verilen Avrupa Ödüllerinin 
büyük çoğunluğu 2021 yılında öğretmen-
lerimiz tarafından ülkemize getirilmiştir. 

Her yıl Avrupa Komisyonu tarafından 43 
ülkede yapılan eTwinning projelerinden en 
iyilerine Avrupa Özel Ödülleri verilmekte-
dir. Bu yıl Avrupa’da tüm ülkeler tarafından 
toplam 870 proje önerilmiştir. Bu projeler 
4’ü yaş kategorisi, 5’i özel ödül kategorisi 
olmak üzere 9 kategoride değerlendirilmiş 
ve 2021 Avrupa Özel Ödülleri açıklanmıştır.

12 yıldır eTwinning Faaliyetinde yer alan 
Türkiye, bugüne kadar en fazla 3 kategori-
de en iyi proje ödülünü alırken, 2021 yılında 
ilk defa belir lenen 13 kategorinin 9’unda 
yer alarak bir ilke imza atmıştır. Ülkemiz-
den 31 öğretmenimiz, 8 projede kurucu/
ortak olarak yaptıkları çalışmalar da üstün 
gayret ve başarı göstermiş, Avrupa Özel 
Ödülüne hak kazanarak başarılarını ulusla-
rarası bo yuta taşımıştır.

2021 AVRUPA ÖZEL ÖDÜLLERİ
KAZANANLARI
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0-6 yaş kategorisinde “S.T.E.A.M-tastic” projesi ile Avrupa 2.si 
olan 6 öğretmenimiz:

Başak Yılmaz (Efeler Zübeyde Hanım Anaokulu- Aydın) 

Ayşe Beyza Ünlü (Çeşmecik Vali Kemal Katıtaş Ortaokulu, Konya)

Tuğba Güngör (Çayırova Ahmet Yesevi İlkokulu, Kocaeli)

Gülsüm Atile (Hakkı Tatoğlu İlkokulu, Antalya)

Nurten Özel (Beyşehir Cumhuriyet Anaokulu, Konya )

Semra Kahveci (Şirinevler Mehmet Şen İlkokulu, İstanbul) 

12-15 yaş kategorisinde “Future Journalist” projesi ile Avrupa 2.si 
olan 4 öğretmenimiz:

Gülay Yazman (Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya)

Gonca Köseoğlu (İhsane Tuna Dıravacıoğlu İlkokulu, İzmir)

İlkay Akarsu (Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eskişehir)

Fadimana Yetiş Mete (Şehit Mehmet Ali Körükçü Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, Konya)

7-11 yaş kategorisinde “Animal Friends in an Animal-Friendly World” projesi ile 
Avrupa 1.si olan 4 öğretmenimiz:

Yeliz Bostan (23 Nisan Kaptanoğlu İlkokulu, İstanbul)

Serap Sonal (Şehitler Ortaokulu, Manisa)

Dilek Çelik (Barbaros Ortaokulu, Bursa)

Gözde Taşkan (Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu, İzmir)



ADIM ADIM eTwinning

84

16-19 yaş kategorisinde “Climate Volunteers” projesi ile 
Avrupa 1.si olan 6 öğretmenimiz:

Nesrin Kurt (kurucu) (Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mersin)

Pelin Bölükbaşı (kurucu) (Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi, Denizli

Mehmet Değirmenci (Özel Diyarbakır Okyanus Koleji Fen Lisesi, Diyarbakır)

Ferhan Urfan (Sekine Evren Anadolu Lisesi, Manisa)

Emsal Dönmez Akın (Şehit Bayram Yeşil Çok Programlı Anadolu Lisesi, Burdur)

Emrullah Kızıl (Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi, İstanbul)

16-19 yaş kategorisinde “Listen to my radio: Breaking news” projesi ile 
Avrupa 2.si olan öğretmenimiz:

Turgut Aydın (Koçarlı Anadolu Lisesi, Aydın)
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Gençler arasında okuma sevgisini teşvik eden, Bulgaristan Ulusal Destek Servisi 
tarafından verilen Peyo Yavorov özel ödül kategorisinde 

“The Champion of the World” projesi ile Avrupa 1.si olan 8 öğretmenimiz:

Seda Göçhan (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ortaokulu, İstanbul)

Serap Özdemir Oruç (Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çanakkale)

Erol Polat ( Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi, İstanbul)

Gülay Yazman (Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya)

Fadime İriz (Toki Şehit Er Yılmaz Özdemir İlkokulu, İstanbul) 

Sevgi Seçgül (Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu, Erzincan)

Cansu Tekin (Dr. Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Isparta)

Fadimana Yetiş Mete (Şehit Mehmet Ali Körükçü Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, Konya)

Fransa ve Almanya tarafından verilen Citizenship özel ödül kategorisinde 
“eco_fab_lab” projesi ile Avrupa 1.si olan öğretmenimiz:

Esma Apaydın (Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Afyon)

Polonya Ulusal Destek Servisi tarafından verilen Marie Curie özel ödül 
kategorisinde “STEM is… on fire” projesi ile Avrupa 1.si olan öğretmenimiz: 

Hatice Mutlu (Görükle Akşemseddin İlkokulu, Bursa) 
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Hırvatistan, Türkiye, İtalya, Ukrayna, Romanya ve Yunanistan ülkelerinin iş birliğinde 
öğrencilerin hayvanlara ve tüm canlılara karşı duyarlılık geliştirip, sorumlu bireyler hali-
ne gelmeleri amaçlanmıştır. Bu projedeki öğrenciler ülkelerindeki hayvan hakları ve so-

runları üzerinde araştırma 
yapıp, oylama ile seçilen 
hayvanlar ile ilgili bilgiler 
toplayarak ortak bir e-kitap 
oluşturmuşlardır. Proje sü-
resince hayvan barınağına 
ziyarette bulunarak orada 
görev yapan uzman vete-
rinerle görüşme imkânına 
sahip olan öğrenciler barı-
nakta videolar çekmiş ve 
“Animal World TV” kanalına 
yüklenmiştir. TV kanalında 

proje süresince yapılmış olan hayvan barınağı videoları ve hayvan dostu bir dünya oluş-
turulurken yapılan çalışmalar yer almıştır. Öğrenciler tarafından hayvanlara yapılan tüm 
iyilikleri gösteren videolar hazırlayan okullara da projemiz dâhilinde “Hayvan Dostu Okul” 

2021 AVRUPA ÖZEL ÖDÜLLERİNDE
1. OLAN PROJELER

7-11 Yaş Kategorisi Avrupa 1.si

ANİMAL FRIENDS IN AN ANIMAL-FRIENDLY WORLD

Proje Kurucu Ortakları: Danica Barišić-Monica Frigerio

Yaş Aralığı: 8 - 15

Proje Ortak Sayısı: 54 Öğretmen 
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16-19 Yaş Kategorisi Avrupa 1.si

CLIMATE VOLUNTEERS

Proje Kurucu Ortakları: Nesrin Kurt – Pelin Bölükbaşı

Yaş Aralığı: 16 – 19 

Proje Ortak Sayısı: 9 Öğretmen 

İklim değişikliği ana teması olan ‘Climate Volunteers’ projesinde, çağımızın en büyük çevre 
sorunlarından biri olan küresel iklim değişikliğini anlama, etkilerini gözlemleme ve azalt-
ma, uyum sağlama ve mücadelede farkındalıklar sağlayacak çalışmalarda etkin rol alma 
ve teşvik etme amaçlanmıştır. Türkiye, Romanya, Ukrayna ve Moldova Cumhuriyeti olmak 
üzere 4 ülke ve 9 proje ortağı tarafından iş birlikçi çalışma, dijital araçları bilinçli ve etkin 
kullanma, kültürel anlayış ve yabancı dil yeterliliği ile 21. yüzyıl becerilerinin gelişimini des-
tekleyici çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Projede iklim değişikliğinin sebepleri, sonuçları ve 
küresel ısınma, karbon ve su ayak izi vb. konular hakkında farklı web 2.0 araçları ile karma 
çalışmalar yer almıştır.
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unvanı verilmiştir.

Alvin Toffler’e göre, 21. yüzyılda 
okuryazar olmayan kişiler, oku-
ma-yazmayı bilmeyenler değil; öğ-
renmeyi bilmeyen, öğrendiklerini 
unutup yeniden öğrenmeyi bece-
remeyen kişiler olacaktır.

Medya okuryazarlığı; yaygın kabul gören tanımıyla, çeşitli türden (görsel, işitsel, basılı, vb.) med-
ya mesajlarına erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebil-
me ve kendi medya iletilerini üretebilme becerisidir.

Len Masterman’a göre, medya okuryazarlığı; demokratikleşme sürecinde medyanın etkisi, 
medyanın yüksek oranlarda tüketilmesi ve toplumun medya tarafından sömürülmesi, düşün-
celerimizi, inançlarımızı ve davranışlarımızı biçimlendirmede medyanın etkisi, görsel iletişim ve 
bilgilenmenin öneminin artması ve toplumda bilginin önemi ve ömür boyu öğrenmeye duyulan 
gereksinimden ötürü önemlidir.

Bu doğrultuda medya okuryazarlığı ne değildir?
3  Medya okuryazarlığı medyaya “saldırmak” demek değildir, ancak medya okuryazarlığı çok 

sık olarak medya eleştirilerine yer verir.
3  Medya okuryazarlığı medya ile ilgili etkinlikler ve projeler üretmeyi içermesine karşın medya 

okuryazarlığı sadece medya üretmek demek değildir.
3  Sadece videolar, CD-ROM’lar veya medya içerikli materyalleri sınıfa getirmek medya okur-

yazarlığı değildir.
3  Medya okuryazarı olan bir kişinin aynı zamanda medya ve medya mesajlarının yapısını ve 

kültürümüz üzerindeki etkilerini keşfetmesi gerekmektedir.
3  Medya okuryazarlığı basitçe politik gündemi, önyargıları ve yanlış açıklamaları takip etmek 

değildir. Aynı zamanda bu olayları “normalmiş” gibi gösteren sistemin sorgulanması de-
mektir.

3  Medyada verilen mesajlara sadece bir kişinin bakış açısından ya da deneyimlerinden bakmak 
medya okuryazarlığı değildir. Çünkü medya farklı görüş açıları kullanılarak incelenmelidir.

2021 AVRUPA TEMASI 
MEDYA OKURYAZARLIĞI VE

DEZENFORMASYON

Medya okuryazarlığının kalbinde araştırma
ilkesi yatar.

Elizabeth Thoman
Medya Okuryazarlığı Merkezi Kurucusu

MEDYA 
OKURYAZARLIĞI 

SÜRECİ

ÜRETİM

ERİŞİM ANALİZ

DEĞERLENDİRME
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3  Medya okuryazarlığı “Sakın seyretme!” 
demek değildir. Medya okuryazarlığı “Dik-
katlice seyret, eleştirel düşün!” demektir. 
(Thoman & Jolls, 2008: 34)

Medya okuryazarlığı alanında çalışan teoris-
yenlerin hemen hepsi tarafından nüanslarla 
birlikte temel hareket noktası olarak yaygın 
kabul görmüş (Hobbs, 2011, 55-56) birtakım 
varsayımlar [core concepts] vardır. Bunlar:

ü  Tüm medya mesajları kurgudur.

ü Bu mesajlar, ekonomik, sosyal, politik, ta-
rihi ve estetik bağlamlarda üretilir.

ü Mesajın yorumlanması süreci okuyucu, 
metin ve kültür arasındaki etkileşimi ge-
rektirir.

ü İletişimin farklı tür ve formlarının her biri 
için medya; farklı gelenek, dil, kod ve sem-
bol sistemleri kullanır.

ü İnsanların sosyal gerçeklik anlayışı ve 
sosyal gerçekliğe katılımında medya tem-
silleri (belirleyici) rol oynar.

ü Medya mesajları, bireylerin ve toplumun 
tutum, davranış ve değerlerinde belirleyi-
cidir.

Kanadalı araştırmacı Harold Laswell’in “deri 
altı iğne teorisine” göre, medya mesajları sü-
rekli bir biçimde insanlar üzerinde deri altına 
enjekte edilmiş bir şırınga etkisi yaratmakta-
dır. Buna göre medya, izleyiciler üzerinde an-
lık, doğrudan ve güçlü bir etki yaratmaktadır. 
Bu durumda savunmasız bireylere dönüşen 
medya takipçilerinin bu mesajları doğru anla-
maları, süzgeçten geçirmeleri ve çözümleyip 
kavramaları gerekmektedir. İşte tam bu nok-
tada bu amaca hizmet için medya okuryazar-
lığı kavramı devreye girmektedir.

Medya ve medyadan ulaşan mesajların birey-
leri sadece bilgilendirmekle kalmayıp, onla-
rın değer yargılarını, tavırlarını, inançlarını ve 

çeşitli yönleriyle yaşama bakışlarını 
değişik açılardan etkilemesi, hatta 
yeniden biçimlendirip değiştirmesi, 
“medya” ve “okuryazarlık” kavramları-
nı birbirleriyle bütünleştirmiştir.

Büyük bir endüstri olarak biçimlenen, 
ürünleriyle çeşitlenen ve her geçen 
gün sayısız mesajlarına ulaştığımız 

medya, uzun bir liste oluşturmaktadır. Med-
yayı gösteren, bir yönden de tanımlayan bu 
listede kitap, dergi, gazete, süreli yayın, tele-
vizyon yayını, radyo yayını, bilgisayar yazılımı, 
film, fotoğraf, video paketi, kaset, CD, ilan, In-
ternet, e-yayınlar bulunmaktadır.
Medya mesajlarını okuma işinde, belirli soru-
lar belirli konular hakkında bilgi vermektedir. 
Örneğin, “Bu mesaj neden (böyle) üretilmiş?” 
sorusu medya kurumu hakkında; “Bu mesaj 
nasıl üretilmiş?” sorusu teknoloji hakkında; 
“Bu hangi tür mesajdır?” sorusu mesajın 
içinde bulunduğu kategori hakkında; “Bunun 
ne anlama geldiğini nasıl biliyoruz?” sorusu 
mesajın üretiminde kullanılan dil hakkında; 
“Bu mesajın kime ulaşması bekleniyor, ulaş-
tığı yerde nasıl anlaşılabilir?” sorusu izleyici 
hakkında; “Konu nasıl sunuluyor?” sorusu 
da temsil hakkında bilgi vermektedir. Ancak, 
salt sorular ile soruların yanıtları çözümleme 
için yeterli değildir. Bu cevapların ilgili olduğu 
kurum, teknoloji, mesaj kategorileri, dil, izle-
yici gibi konularda belirli bir arka plan bilgisi 
gerekmektedir. Arka plan bilgisi ile birlikte bil-
ginin kaynağını bilmek, kalıplaşmış yargıları 
çözümleyebilmek, bilgiyi yorumlayabilmek 
medyayı okuyabilmek için önemlidir.
Medya okuryazarlığı, dikkatleri, sadece med-
yanın kişilerin davranışları üzerindeki etkileri-
ne değil, aynı zamanda kişilerin tüketim alış-
kanlıklarına ve ortaya çıkması olası düzmece 
yorumlara da çekmektedir.

Kaynakça:
HOBBS, Renee, “Dijital Çağ’da Medya Okuryazarlığını 
Yeniden Tanımlamak” (Çev. Filiz Yıldız) (https://www. 
https://www.academia.edu/2866827/D%C4%B0J%-
C4%B0TAL_%C3%87A%C4%9EDA_MEDYA_OKURYA-
ZARLI%C4%9EINI_YEN%C4%B0DEN_TANIMLAMAK

http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/medya_
okuryazarligi_u137.pdf 
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David Sarnof

Kablosuz müzik kutusunun ticari bir değeri olamaz.
Kim özellikle birine gönderilmemiş bir mesaj için 
para ödesin ki?

29 David Sarnoff isimli girişimci 1921 yılında radyo hak-
kında şu sözleri dile getirmiştir: 

Darry Zanuck

Yapımcı Darry Zanuck televizyon hakkında şunları söyle-
miştir:

Televizyon olayı uzun sürmez çünkü insanlar her 
gece bir kutuya bakmaktan sıkılacaklardır.

Thomas J. Watson

Bir bilgisayar şirketinin genel müdürü Thomas J. Watson
1943 yılında bilgisayarlar konusunda şunları söylemiştir: 

Sanırım dünya pazarı için 5 bilgisayar yeterli 
olacak.

MEDYA TARİHİNDEN 
İLGİNÇ NOTLAR
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Önemli bir şirketin kurucusu olan Ken Olsen 1977 yılında 
bilgisayarların yaygınlaşması konusunda şunları ifade et-
miştir:

Bir insanın evine bilgisayar alması için hiçbir 
neden yok.

Ken Olsen

Girişimci Robert Metcalfe 1995 yılında internet hakkında
şöyle konuşmuştur: 

İnternet denen şey 1996 yılında tamamen çökecek.

Robert Metcalfe

Bill Gates 1981 yılında bilgisayar kullanıcılarının sahip ola-
cakları depolama boyutu hakkında şöyle konuşmuştur:

640 kilobayt bir kişi için yeterli.

Bill Gates

Kaynak: 
http://www.kargamecmua.org/dergi/sayi/28/2630
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İngiltere, Avustralya, Kanada ve ABD gibi ülkeler 
medya okuryazarlığı alanında ilk çalışmaları ya-
pan ülkelerdir. Bu ülkeler, medyanın gücünü er-
ken keşfederek öğretim programlarına “medya 
okuryazarlığı”nı dâhil etmişlerdir.

Kuzey Amerika’da yer alan ilk araştırmalar kit-
le iletişim araçları üzerine yoğunlaşmaktaydı. 
1930’lar ve 1940’ların başlarındaki bu çalışma-
lar Kanadalı araştırmacı Harold Laswell’in orta-
ya attığı hipodermik iğne teorisinin egemenliği 
altında sürdürülmekteydi. Bu teoriye göre insan-
lar, medyanın sürekli bir biçimde enjekte ettiği 
savunmasız bireyler olarak görülüyorlardı.

1950 ve 1960’lı yıllarda reklam sektörü altın 
çağlarını yaşamıştır ve medya önemli bir hale 
gelmiştir.

1970’lerden itibaren Amerika’da kitle iletişim 
araştırmaları odağını izleyici üzerine kaydırmaya 
başlamıştır.

1980’lerde, medyanın ideolojik gücünün imge-
nin doğallaşmasına bağlı olduğu kabul edildi. 
İmge ve temsillerin tüketimi de medya okurya-
zarlığının odak noktası haline geldi.

1980 ve 1990 yıllarında birçok Avrupa ülkesin-
de medya okuryazarlığı ders olarak okutulmaya 
başlanmıştır. Medyanın gücü kabul edilmiştir 
(Yıldırım, 2017, s.43-44).

Türkiye’de ise toplumsal ve bireysel hayatta et-
kisi ve önemi giderek artan iletişim konusunda 
taraflarının görüşlerini paylaşıp tartışabilecekleri 
geniş katılımlı bir birlikteliğin sağlanması ama-
cıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun orga-
nizasyonuyla, Basın-Yayın ve Enformasyon Ge-
nel Müdürlüğü ve TRT’nin de katkılarıyla 20-21 
Şubat 2003 tarihinde Ankara’da İletişim Şûrası 
düzenlenmiştir. Şûra’nın çalışma komisyonların-
dan biri olan Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Ko-
misyonu Sonuç Raporunda önerilen konulardan 
biri, “Toplumsal ve bireysel eğitim ve kültüre kat-
kı sağlayacak, ruh sağlığını zedelemeyecek bir 
yaklaşımla ve özellikle çocukların zararlı yayın-
lardan korunması için Avrupa Birliğine uyumlu 
çalışmaların başlatılması ve ilk ve orta öğretim 
ders programlarına, çocuklar ve gençlerin bilinç-
lendirilmesini sağlayacak medya okuryazarlığı 
dersinin eklenmesi” olmuştur. 

Kaynaklar:

(https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/menu_goster.
php?Guid=E56CE034-6CEB-41AE-A12C-B618EBEA-
461B&MenuId=2 )

(Yıldırım, Ş. (2017). Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretmen-
lerinin Medya Okuryazarlığı Eğitimi İle İlgili Becerileri ve 
Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van)

DÜNYADA
MEDYA OKURYAZARLIĞININ

TARİHÇESİ
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TÜRKİYE’DE
MEDYANIN İLKLERİ

İlk resmi gazete Sultan II. Mahmut zama-
nında basılan Takvim-i Vekayi’dir. (1831)

Türkiye’de ilk radyo yayını, 6 Mayıs 1927’de
Eşref Şefik’in anonsu ile başladı.

Türkiye’de bilgisayar ilk kez Karayolları 
Genel Müdürlüğü tarafından 1960 yılında 
kullanılmaya başlanmıştır.

Türkiye’de ilk televizyon yayınları İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden 1952’de başlatıldı. 
Ancak bu yayınlar yalnızca belirli bir kesim 
tarafından izlenebilen, 15 günde bir 60 daki-
kalık yayınlardı. 1968 yılına gelindiğinde ise 
ilk düzenli yayınlar Ankara’da deneme yayın-
ları olarak haftada 3 gün üçer saat olarak  be-
lirlendi. İlk resmi televizyon yayını 1967’de 
TRT tarafından yapılmıştır.

İstanbul’da ilk sinema gösterimi 1897’de 
yapılmıştır.
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Türkiye’de İnternet kullanımı ilk defa 
1993’te ODTÜ’de başlamıştır. İlk bağ-
lantı hızı 64 Kbps idi.

1 Temmuz 1984 yılında her şey bir anda
renklenmiş ve ilk kez tamamen renkli 
yayına geçilmiştir.

Türkiye'de 1994 yılında ilk cep telefonu
görüşmesi gerçekleştirildi. İlk SMS 1995
yılında gönderildi.

Türkiye’de, Mehmet Said Paşa’nın 1911 yılında İstanbul Sabah Matbaasından çıkan Gazete Li-
sanı adlı yapıtı medya okuryazarlığı çalışmaları açısından bir ilk örnek olarak değerlendirilebilir. 
Medya okuryazarlığı konusunda Türkiye’de yapılan öncü çalışmalardan biri de Muvaffak Uyanık 
tarafından hazırlanan ve 1937 yılında İstanbul Devlet Basımevince basılan Yeni Okulun Ders 
Vasıtalarından Gazete adlı yapıttır.
Bu öncü adımdan sonra Türkiye’de medya okuryazarlığı çalışmalarının hem kuramsal hem de 
uygulamada 2000’li yıllarda RTÜK tarafından başlatılan Simge Sistemi ile sürdürüldüğü görül-
mektedir.

Kaynak: 

https://www.hurriyet.com.tr/mahmure/galeri-turkiye-nin-sasirtan-televizyon-ilkleri-34942806/1
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Manipülasyon sözlükte “harekete geçirme, yön-
lendirme, etkileme” anlamlarını içermektedir. 
Medya manipülasyonunu Coxall (2013, 201), “… 
yandaş medya operatörlerinin bir dizi manipüla-
tif teknikler kullanarak kurbanlarınınkinden çok 
kendi çıkarlarını gözeten imge ya da argüman 
yaratması” olarak tanımlar. Manipülasyonun 
yaygın bir formu, teknolojinin devreye sokuldu-
ğu örneklerdir ki en çok görülen örnekleri görsel 
malzeme üzerinde yapılmaktadır.
Öte yandan dezenformasyon, “olgulara dayalı bir 
bilginin izleyiciyi yanlış sonuçlara ulaşacak şekil-
de sunulması süreci” (Cole, 1998, 172) şeklinde 
tanımlanır, dolayısıyla yanlış bilgilendirmeden 
(misinformation) farklıdır. Dezenformasyon, ger-
çekliği yanıltıcı bir biçimde sunmaya yönelik kul-
lanılan tüm iletişim tekniklerini kasteder ve çoğu 
zaman özel çıkarlar yararına kamuoyunu etkile-
meye çalışmayı hedefler (Mahmoudi, 2017, 75). 
Dezenformasyon, basit bir bilgi aktarımıdır fakat 
aynı zamanda bu bilgiyi yeniden şekillendirmek-
tedir. Bunu sağlamanın yolları hem ortamından 
kopararak bilgiyi gerçeklerden ayrıştırmak hem 
de bilgileri mantıksal akışları dikkate almadan 
yeniden gruplandırmaktır (Mahmoudi, 2017, 76)
Dezenformasyonda bilgi; çevrilme, saptırılma, 
değiştirme, çarpıtılma veya suistimal etme yo-
luyla gerçekleştiği gibi dezenformasyonun amacı 
da çoğu zaman manipülasyona hizmet ederek 
kamuoyunu yönlendirir, bunun yanı sıra kasıtsız 
dezenformasyon örnekleri de bulunur (Yoloğlu, 
2017, 10-11). Dolayısıyla manipülasyon, dezen-
formasyon ve propaganda ortak özellikleri olan 
konulardır ve Hahne tarafından geliştirilen bir 
tipoloji, dezenformasyonu bu amaçlar açısından 
gruplandırır (Yoloğlu, 2017, 11). Hahne’nin siste-
matiğinde bu manipülasyon, dezenformasyon 
ve propagandanın kesişme noktasında yer alan 
gazetecilik etiğine zarar getiren uygulamalar ara-
sında korku yaratmak ve ona çözüm sunmak, kit-
leleri duygusal olarak harekete geçirmek, amaç 
ve gerçekleri dezenformasyon yoluyla gizlemek, 
kavramların içeriklerini değiştirmek, sloganlaştır-

mak ve yanlış otorite temelleri bildirmek bulun-
maktadır (Yoloğlu, 2017, 11-12).
Propaganda kavramı, manipülasyon ve dezen-
formasyonun iç içe oluşunu anlamlandıracak ve 
kendi içinde her ikisinin de yer bulabileceği bir 
şemsiye kavram olarak görülebilir. Propaganda, 
“propaganda yapanı istediği sonuca götüren, al-
gılayanın kavramasını ve doğrudan davranışını 
manipüle eden, algılamasını şekillendiren kasıtlı 
ve sistematik hamle” (Jowett & O’Donnell, 2006, 
7) olarak tanımlanır. Bu anlamda, propagandanın 
istenen sonuca götürme hedefi, tanımda olduğu 
gibi manipülasyonun ve ayrıca da dezenformas-
yonun propaganda etkinliklerinde kullanılabilir 
yöntemler olma potansiyelini ortaya koyar.
Bu üç kavramın dikkat edilmesi gereken önemli 
bir yönü, bilerek amaçlı olarak yapılma zorunlu-
luğu olmaması, başka nedenlerle yapılan kimi 
işlerin sonuçlarının yanlış bilgilendirme ve de-
zenformasyona yol açabiliyor olmasıdır.

Kaynaklar:
Cole, R. (1998). The Encyclopedia of Propaganda. Ar-
monk: M.E. Sharpe. 
Coxall, M. (2013). Human Manipulation: A Handbook. 
Cornelio Books.
Jowett, G., & O’Donnell, V. (2006). Propaganda and Persu-
asion. Thousand Oaks/ Londra: Sage.
Mahmoudi, I. A. (2017). La Traduction Audiovisuelle et 
Manipulation Médiatique “Cas du journal télévisé face à 
la désinformation”. Cahiers de Traduction, 4(8), (p.73-84).
Yoloğlu, N. (2017). “Küresel Medya ve İletişim Anlayışın-
da Aktüel Enformasyondan Dezenformasyona Yöneliş”. 
Middle Black Sea Journal of Communication Studies, 
2(1), (p.8-15).

MANİPÜLASYON
DEZENFORMASYON VE

PROPAGANDA
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Eleştirel medya okuryazarlığının doğru kav-
ranması ve geliştirilmesi gittikçe önem kazan-
maktadır.

Özellikle sosyal medyanın hayatlarımızda bu 
denli yer almasından sonra görseller ve sos-
yal medya içerikleri üzerinden dalga dalga 
yayılan bir dezenformasyon olduğunu söyle-
mek yanlış olmayacaktır. Çünkü önceden sa-

dece medya kanallarının tekelinde olan haber 
kaynakları, dijitalleşme ile artık her evde, her 
akıllı cihazda. İsteyen herkesin internetten 
bir resim bulup, altına yazı yazmak suretiyle 
içerik ürettiği bu çağda neler yapmalıyız? Ha-
berlerin, resimlerin doğruluğunu ve içeriklerin 
kaynağını nasıl tespit etmeliyiz?

Görseller için tersine arama yapabiliriz.

1) TinEye (www.tineye.com)

TinEye ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir tersine görsel ara-
ma aracıdır. “Tersine görsel arama” fotoğraflar için bir arama 
motoru gibidir, böylece doğrulama yapmak istediğiniz fotoğ-
rafın internette aynı ya da benzer şekillerde nerelerde paylaşıl-
dığını bulmanıza yardımcı olur. TinEye, bir fotoğrafın “en eski”, 
“en yeni” ve “en çok değişmiş” versiyonlarını bulmanızı sağlar.

2) Google tersine görsel arama (https://images.google.com/)

İsterseniz fotoğrafın bulunduğu linki arama çubuğuna yapıştı-
rabilir, isterseniz de cep telefonunuza kaydettiğiniz fotoğrafı “görsel yükle” seçeneğinden yük-
leyerek aramanızı gerçekleştirebilirsiniz. Sonuçlardan bu görselin daha önce nerelerde ve ne 
zaman kullanıldığını kontrol edebilirsiniz. Arama sonuçlarında çıkan en eski sayfalara doğru 
bir yolculuk yaptığınızda fotoğrafın telif hakkına sahip olan fotoğrafçının ismini, nerede ve nasıl 
kullanıldığını görebilirsiniz.

SAHTE HABER VE RESİMLERİ
NASIL FARK EDECEĞİZ?
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3) Yandex tersine görsel arama (https://yandex.com.tr/gorsel/)

Google görseller arama motorunda takip ettiğiniz aynı basamakları Yandex’te de kullanabilir-
siniz.

4) Fake Image Detector (app)

Fake Image Detector aracı tıpkı Google Tersine Görsel Arama ve TinEye gibi hızlı bir şekilde 
tersine görsel arama yap-
manızı sağlayan kullanışlı 
bir araçtır. Aynı zamanda 
çektiğiniz fotoğraf ya da 
afişin doğrulamasını sağ-
layan kullanışlı fonksiyon-
lara sahiptir.

Fake Image Detector uy-
gulaması aynı zamanda 
fotoğrafın EXIF bilgisini 
kontrol etmenize olanak 
sağlar. EXIF bilgileri içeri-
sinde; fotoğrafın çekildiği 
tarih ve saat, çekildiği yer, 
hangi kamera ya da cep 
telefonuyla çekildiği ve 
hatta bazı durumlarda fo-
toğrafı çeken kişinin isim 
bilgisi bile bulunabilir.

Fake Image Detector yal-
nızca Android cihazlar 
için mevcut. Eğer iOS iş-

letim sistemi bulunan bir cihaza sahipseniz Apple App Store’u ziyaret ederek ücretsiz şekilde 
kullanabileceğiniz Veracity - Reverse Image Search isimli uygulamayı deneyebilirsiniz.

5) Google Lens (App) 

Google Lens, Google tarafından geliştirilen ve içeriklerle ilgili otomatik arama yapan bir uygula-
ma olma niteliği taşıyor. ‘Google Lens’ ile arama yapabilmenin yanında, metin çevirisi de yapıla-
biliyor. Kullanıcılar, çeviri yapmak istediklerinde telefon kamerasını metne yönlendirip fotoğrafı-
nı çekebiliyor. Google Lens, fotoğraftaki içerikle ilgili arama sonuçlarını otomatik olarak ekrana 
getiriyor. Kullanıcılar; uygulama üzerinden metin çevirebiliyor, bir hayvan ya da bitki türünün 
fotoğrafı üzerinden araştırma yapabiliyor, çevrelerindeki binaları çekerek bulundukları bölgeyle 
ve o bölgedeki önemli mekanlarla ilgili keşif yapabiliyor ya 
da bir ürünü veya barkodunu çekerek çevrimiçi alışveriş ya-
pabiliyor. Bunun yanında; bir menüyü veya yemeği çekerek 
bununla ilgili bilgi edinilebiliyor ya da o yemeğin hangi resto-
ranlarda yenilebileceği görüntülenebiliyor. 

Diğer yandan; yapılan aramalar, dinleme özelliği sayesinde 
sesli olarak da dinlenebiliyor. Google Lens; tüm bu özellikleri 
ile QR kodlarını, etiketleri, görselleri veya metni tarayarak ilgili 
sonuçları kullanıcıya sunan bir teknoloji olma niteliği taşıyor. 
Platform üzerinden kullanıcılar, ödevleriyle ilgili yardım alabi-
lecekleri gibi bir yemek fotoğrafı taratarak o yemeğin tarifine 
de erişebiliyor. 
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1) Teyit.org (www.teyit.org) 

Teyit.org yaygın bilinen yanlışlardan, sosyal medyanın gün-
demine oturan şüpheli bilgilere, medyanın gündeme getirdi-
ği iddialardan, şehir efsanelerine birçok alanda doğrulama 
yaparak internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaşmasını 
sağlamak için çalışıyor.

Böylece teyit.org birincil haber kaynağı olarak interneti kullanan yurttaşların ve sivil toplum ör-
gütlerinin çevrim içi platformlarda hangi bilginin doğru, hangisinin yanlış olduğunu öğrenmesi-
ni sağlıyor. teyit.org eleştirel düşünme alışkanlığını kazandırmayı ve yeni medya okuryazarlığını 
artırmayı amaçlıyor.

2) Doğrulukpayı.com (www.dogrulukpayi.com) 

Türkiye siyasetine etki eden demeçleri kamuya açık verilerle analiz edip internette kamuoyuyla 
paylaşarak Türkiye’de siyasi aktörlerin daha sorumlu, seçmenin ise daha bilgili olmasına katkı 
sağlamayı amaçlayan bir sosyal girişimdir. 

Özellikle seçim ve kriz dönemlerinde yaygınlaşan bilgi kirliliği, asılsız iddialarla mücadele ederek 
kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Arama motoru Google’un internette doğru 
ve yanlış bilgiyi ayırabilmek için 2017 yılında hazırladığı “Bilgi Doğrulama” (Fact-check) uygula-
masına destek vermektedir.

3) Yabancı kaynaklı haberlerin doğruluğunu teyit edebileceğiniz bazı siteler:

Factcheck: https://www.factcheck.org/

Snopes: https://www.snopes.com/

Claimbuster: https://idir.uta.edu/claimbuster/ 

Emergent: http://www.emergent.info/ 

The Factual: https://www.thefactual.com/ 

HABER KAYNAKLARI İÇİN
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MOD - Medya Okuryazarlığı Derneği

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından kurulan, Türkiye’deki yetiş-
kinler, öğretmenler, öğrenciler ve medya çalışanları için içerikler sunan 
kuruluştur. www.medyaokuryazarligi.gov.tr

Media Education Lab

Dijital ve Medya Okuryazarlığı konusunda uluslararası otorite kabul 
edilen Prof. Renee Hobbs tarafından kurulan ve yönetilen kuruluş, 
Rhode Island Üniversitesi bünyesinde çocuk, genç ve yetişkinlerin 
medya okuryazarlığı konusunda eğitilmelerini sağlamak için çalışma-
lar yürütmektedir. http://mediaeducationlab.com/

Mind Over Media

Media Education Lab bünyesinde hazırlanmış, propaganda haberleri nasıl tanıyabileceğiniz 
hakkında ip uçları bulabileceğiniz, farklı ülkelerdeki dezenformasyon haberleri görebileceğiniz 
ve kendi ülkenizdeki çarpıtılmış haberleri yükleyebileceğiniz bir eğitim sitesi. https://propagan-
da.mediaeducationlab.com/ 

National Association for Media Literacy Educa-
tion - NAMLE 

Amerika Birleşik Devletleri’nde medya okuryazarlı-
ğı eğitiminin uygulamasını geliştirmeyi amaçlayan 
kuruluş. https://namle.net/

Canada’s Centre For Digital And Media Literacy 

Tüm topluma hitap edecek sayısal (dijital) okurya-
zarlık ve medya okuryazarlığı program ve kaynak-
larını hazırlayan kuruluş. http://mediasmarts.ca/

European Association for Viewers’ Interests - 
EAVI 

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve medya okuryazarlığına 
ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla çalışmalar yürüten kuruluş. 
http://www.eavi.eu/

Media Literacy Clearing House

UNESCO Global Alliance Partnership for Media & Information Litera-
cy ödüllü Medya Eğitim Danışmanı Frank W. Baker tarafından kurulan 
ve yürütülen kuruluş, eğitimciler için 1 numaralı çevrimiçi kaynak ola-
rak bilinmektedir. -https://www.frankwbaker.com/ 

DÜNYADA MEDYA 
OKURYAZARLIĞI HAKKINDA

FAALİYET GÖSTEREN 
KURULUŞLAR
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1) Siber Suç Nedir?

Her geçen gün teknolojinin ve bu teknolojilere erişilebilirliğin artmasına paralel olarak bilişim 
sistemlerine yönelik işlenen suçlar da artmaktadır. Siber suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini 
ve/veya buna bağlı verileri, kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suç-
lardır. Siber suçu diğer suçlardan ayıran özelliği bir bilişim sistemi olmadan işlenememesidir. 
Bu suç türü bilgisayar ve internete özgü suçlar olarak da adlandırılabilir. Tüm suçların bilişim 
sistemleri kullanılarak işlenebileceği de bir gerçektir. Ancak böyle olması o eylemi siber suç 
yapmayacaktır. Siber Suçlar Sözleşmesi perspektifinde bakıldığında, siber suç bir bilişim sis-
temine izinsiz olarak ve hukuka aykırı olacak şekilde girilmesi ve sonrasında yapılan eylemdir. 
Bu suçta hedef bir kişi olabileceği gibi kişinin mal varlığı veya bir sistemin kendisi de olabilir. 
Örneğin; bir sisteme girerek, zarar verme, verileri silme, şifreleme, ele geçirme, veri ekleme, 
sistemin kullanımını engelleme, özel hayatın gizliliğine müdahale etme, iletişimi engelleme, ile-
tişimi izinsiz izleme ve kayıt etme gibi eylemler siber 
suç kategorisinde değerlendirilir.

2) Hacking nedir?

Kısaca hacking diye tabir edilen eylem, bilişim siste-
mine yetkisiz ve izinsiz erişim olarak da adlandırıla-
bilir. Bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak ve sa-
hibinin bilgisi veya rızası dışında erişilmesi suçudur. 
Birçok ülkede de olduğu gibi ülkemizde de suç ola-
rak sayılmaktadır. Genelde bu suçla beraber birçok 
hak ihlali de yapılmakta, başka suçların işlenmesi 
için bir kapı açmaktadır.

3) Verilere Yönelik Suçlar?

Yetkisiz ve hukuka aykırı erişimden sonra verilerin 
sistemdeki verilere eklenmesi, verilerin silinmesi, de-
ğiştirilmesi, şifrelenmesi, çalınması verilere erişimin 
engellenmesi ve yeni veri eklenmesi bu kapsamda 
değerlendirilir.

4) Botnet / Dos Saldırıları

Bir sistemin erişilmesini engellemek amacıyla ya-
pılan saldırıdır. Daha önceden zararlı yazılım yükle-
nerek ele geçirilmiş ve BOT olarak tabir edilen bilgi-
sayarlara komut vererek istenen web sitesine kısa 
sürede çok sayıda istek göndererek başka kullanıcı-
ların ulaşmasının engellenmesi eylemidir. Aynı anda 
10 kişinin geçebileceği bir market kapısına 10.000 
kişinin yığılması gibi bir benzetme yapılabilir. Genel-
de ticari amaçla yapılır ama siyasi ve terör amacı ile 
de yapıldığı görülmektedir.

10 MADDEDE
SİBER SUÇ/BİLİŞİM SUÇU
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5) Bilişim Sistemine Girme

Bir bilişim sisteminin bir kısmına veya tamamına girme suçudur. Burada veri silinmesi veya 
bedel karşılığı hizmet verilen sistemlere karşı yapılırsa ayrıca artırıcı sebeptir. Türk Ceza Kanunu 
Madde 243’te düzenlenmiştir.

6) Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme

Bir sistemin her ne surette olursa olsun işleyişini engellemek, sistemde bulunan verileri bozmak, 
değiştirmek, başka yere göndermek, yok etmek ve benzeri eylemler suçtur. Bu suç banka sistem-
ler üzerinde işlenirse cezayı artırıcı sebeptir. Türk Ceza Kanunu Madde 244’te düzenlenmiştir.

7) Haberleşmenin Gizliliğini İhlal

Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya 
adli para cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçek-
leştirilirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hüküm olunur. Kişiler arasındaki haberleşme 
içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır. Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa 
eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Kişiler arasındaki 
haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayımlanması halinde, ceza yarı oranda artırı-
lır. Türk Ceza Kanunu Madde 132’de düzenlenmiştir.
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8) Özel Hayatın Gizliliği

Özel hayatın gizliliğinin ihlal 
edilmesi suçtur. Bu suç işlenir-
ken özel hayat ile ilgili ses ve 
görüntü alınması ile bu ses ve 
görüntülerin dağıtılması ağırlaş-
tırıcı sebeptir. Türk Ceza Kanunu 
Madde 134’te düzenlenmiştir.

9) Kişisel Verilerin Kaydedil-
mesi

Kişilerin siyasi, felsefi veya dini 
görüşlerine, ırkı kökenlerine; hu-
kuka aykırı olarak ahlaki eğilim-

lerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel 
veri olarak kaydetmek ayrıca kişilere ait olan verilerin hukuka aykırı olarak ve rızası dışında 
kaydetmek de bu suç kapsamındadır. Türk Ceza Kanunu Madde 135’te düzenlenmiştir.

10) Nitelikli Hırsızlık

Temel olarak bir takım zararlı yazılımlar ile bir sistemdeki veya sistemler arasındaki trafik içinde 
aktarılan veri veya verilerin sahibinin rızası ve bilgisi dışında ele geçirilmesi suçudur. Örneğin, 
çevrimiçi oynanan oyunlarda oyun karakterinin çalınması, banka hesabındaki mevduatın başka 
hesaplara eft / havale edilmesi bu tip suçlardandır. Türk Ceza Kanunu Madde 142/2’de düzen-
lenmiştir.
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1) Siber Suçlarla Mücadele, herhangi bir bilişim sistemine huku-
ka aykırı bir şekilde girilmesi, sistemde veri silinmesi, şifrelenme-
si, şifrelerin ele geçirilmesi, veri eklenmesi, sistemin kullanımının 
engellenmesi, özel hayatın gizliliğine müdahale edilmesi, iletişimin 
engellenmesi gibi suçlarla mücadele eder.

http://siber.pol.tr/

2) Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden 
tüketici haklarına ilişkin güncel haber, 

etkinlik ve duyurulara ulaşabilirsiniz. Tüketici Hakem Heyetleri’ne 
ilişkin iletişim bilgilerine de ulaşılabilmektedir. İsterseniz, tüketici 
olarak şikâyette de bulunabilirsiniz.

https://tuketicisikayet.btk.gov.tr/ 

3) Güvenli İnternet Merkezi, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumdaki internet kulla-
nıcılarının, internet teknolojilerini daha bilinçli ve etkin kullanması amacıyla; eğitimler yapmak, 
farkındalık çalışmaları yapmak, plan ve projeler oluşturmak üzere 2017 yılında Bilgi Teknolojile-
ri ve İletişim Kurumu bünyesinde toplumsal sorumluluk bilinciyle kurulmuştur. Bilinçlendirme, 
Yardım ve İhbar olmak üzere 3 merkezden oluşmaktadır.

https://www.gim.org.tr/ 

a) Bilinçlendirme Merkezi, internetin sunduğu fırsatlar ve 
getirdiği riskler konusunda başta çocuklar ve gençler ol-
mak üzere internet kullanıcılarını bilgilendirmek, bu amaç-
la eğitim çalışmaları ve bilinçli internet kullanımı konusun-
da farkındalık faaliyetleri yapmak amacıyla kurulmuştur. 

https://www.guvenliweb.org.tr/ 

b) İnternet Yardım Merkezi, kullanıcıların internetin bilinçli, 
güvenli ve etkin kullanımı kapsamında yaşadıkları problem-
lere yönelik çözüm önerileri sunmaktadır.

http://www.internetyardim.org.tr/ 

c) Bilgi İhbar Merkezi, internette karşılaşılabilecek yasa dışı içerik-
lerle mücadele kapsamında gelen ihbarların değerlendirilmesi ve 
gerekli önlemlerin alınması amacıyla kurumuştur.

http://www.ihbarweb.org.tr 

SİBER SUÇLA MÜCADELEDE
BAŞVURULACAK KURUM VE

KURULUŞLAR
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11-13 Haziran 2021 tarihlerinde Kayseri’de, Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili genelgesinde yayımlanan 
tüm önlemler alınarak, Kayseri ve çevresindeki 6 ilden gelen eTwinning il koordinatörleri ve eTwinning 
projelerinde başarılı öğretmenler katılımcı Ulusal DestekServisi tarafından Bölgesel Konferans’a davet 
edilmiştir. YeğiTek Eğitim Teknolojilerini Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan BÜCÜK, 
Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun AKMAN ve Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde, 
Kahramanmaraş ve Kayseri illerinden 130 öğretmenin katıldığı konferansta daha nitelikli projeler oluş-
turma, web 2.0 araçlarını daha etkili kullanma konusunda eğitimler verilmiştir. Küresel salgın sonrası 
önemi artan 21.Yüzyılda Eğitimde Dijital Dönüşüm ile Okulların Geliştirilmesi ve 2021 eTwinning te-
ması olan Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon başlıklarında sunumlar yer almıştır. Proje yürüten 
öğretmenler projeler kapsamında öğrencileri ile oluşturdukları proje ürünleri ve çıktılarını 20 ayrı stant-
ta sergileme fırsatı bulmuşlardır.

2021 YILI İL BİLGİLENDİRME VE 
ÖDÜL TÖRENLERİ

11-13 HAZİRAN 2021 KAYSERİ BÖLGESEL KONFERANSI

eTwinning Faaliyeti 2021 yılı çalışma planı kapsa-
mında, 3-5 Haziran 2021 tarihleri arasında eTwin-
ning İl Koordinatörleri, eTwinning Öğretmen Aka-
demisine destek veren akademisyenler, eTwinning 
İçerik Geliştirme Ekibi, Kalite Etiketi Değerlendirme 
Ekibi, eTwinning Sosyal Medya Ekipleri ve eğitmen-
lerin katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi. Çalıştay-
da eTwinning il koordinatörlerinin mevcut görev 
sorumluluklarına göre yeni iş bölümleri ve yeni tek-
nolojik araçların kullanımına dair bilgi verilirken e-İ-
çerik geliştirme ekibi tarafından yeni çevrim içi eği-
tim planları ile MOOC tabanlı eğitimlerin konuşmacı 
ve konu dağılımları planlandı. Kalite Etiketi Destek 
Ekibi tarafından eTwinning projelerinin değerlen-
dirilmesinde Turna Sistemi tanıtıldı. Sosyal Medya 

ekibi tarafından da eTwinning Faaliyetinin yaygınlaştırma çalışmalarının üzerinde duruldu.

Çalıştay süresince 170 eTwinning paydaşı öğretmene ve idareciye görev alanıyla ilgili birçok konuda 
eğitim verildi. Ona uygun yol haritaları oluşturuldu. Ayrıca eTwinning Okulu ve bu yılın teması olan 
Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon konularıyla da çalıştaya son verildi.

03-05 HAZİRAN 2021 ANTALYA İL KOORDİNATÖRLERİ ÇALIŞTAYI
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15-16 HAZİRAN 2021 VAN İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

14 HAZİRAN 2021 ZONGULDAK ÖDÜL TRENİ

14 Haziran 2021 tarihinde Zon-
guldak İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde il genelinde 2019-
2020 eğitim-öğretim yılında 
yürütülen projelerde başarılı 
olmuş öğretmen ve okullara 
yönelik düzenlenen “eTwinning 
Kalite Etiketi Levhaları ve Serti-
fikaları Takdim Töreni” nde 127 
öğretmene “Ulusal Kalite Eti-
keti”, 127 öğretmene; “Avrupa 
Kalite Etiketi”, 28 okula “eTwin-
ning Okulu Etiketi”, 50 okula 
“Avrupa Kalite Etiketi Levhası”, 
18 okula da “Ulusal Kalite Eti-
keti Levhası” verilmiştir.

15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile koordine edilen İl Bilgilendirme Top-
lantısına Van ilinde eTwinning projeleri yürüten ve kalite etiketi almış 57 öğretmen katılım sağladı. 
Öğretmenlere 2019-2020 yılında aldıkları kalite etiketleri ve okul levhaları takdim edildi.
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17 HAZİRAN 2021 İSTANBUL ÖDÜL TÖRENİ

17 Haziran 2021 tarihinde İs-
tanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde düzenlenen, İstan-
bul ve ilçelerini temsilen törene 
davet edilen 39 ilçeden 48 men-
töre eTwinning kalite etiketi ser-
tifikaları verildi.

17-18 HAZİRAN 2021 BİTLİS İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

17-18 Haziran 2021 tarihlerinde Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eTwinning bilgilendirme 
toplantısı ve ödül töreni düzenlendi. 50 öğretmenin katıldığı toplantıda, 2019-2020 eğitim öğretim yı-
lında eTwinning projesi yürütüp, kalite etiketi almaya hak kazanan öğretmenlere kalite etiketleri takdim 
edildi.
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18 HAZİRAN 2021 KIRKLARELİ ÖDÜL TÖRENİ

21 HAZİRAN 2021 ÇANKIRI ÖDÜL TÖRENİ

18 Haziran 2021 Cuma günü 
Kırklareli İl Millî Eğitim Müdür-
lüğü tarafından düzenlenen 
eTwinning Faaliyetlerinin de-
ğerlendirildiği programda 34 
öğretmen 63 ulusal kalite eti-
keti ve 30 Avrupa kalite etike-
ti ile toplamda 93 ödüle layık 
görüldü. Bu öğretmenlerin ça-
lışmış olduğu 14 okul eTwin-
ning Okulu ödülü, 10 okul ise 
eTwinning okul levhası ödülü 
ile ödüllendirildi.

21	 Haziran	 2021	 tarihinde	
Çankırı	 İl	 Millî	 Eğitim	 Mü-
dürlüğü	 bünyesinde	 dü-
zenlenen	 eTwinning	 Kalite	
Etiketi	Ödül	Töreninde	Çan-
kırı’dan	6	öğretmen	ve	okul	
yöneticisi	İl	Millî	Eğitim	Mü-
dürü’nün	 katılımıyla	 Kalite	
Etiketlerini	aldılar.

Siirt İl Millî Eğitim Müdürlü-
ğü, Yenilik ve Teknoloji Genel 
Müdürlüğü ile iş birliği içinde 
hazırladığı eTwinning Siirt 
Bilgilendirme Toplantısı’na 
Siirt genelinden 67 öğretmen 
katıldı. İki gün süren toplan-
tıda Siirt ilinde eTwinning 
projesi yapıp kalite etiketi 
almaya hak kazanan öğret-
menlere Ulusal ve Avrupa 
Kalite Etiketleri takdim edildi.

22-23 HAZİRAN 2021 SİİRT İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
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23 HAZİRAN 2021 AMASYA ÖDÜL TÖRENİ

23 Haziran 2021 tarihinde Amasya İl Millî Eği-
tim Müdürlüğü bünyesinde 2019-2020 eğitim 
öğretim yılında eTwinning projesi yürütüp kalite 
etiketi almaya hak kazanan öğretmenlere Kalite 
Etiketi Ödül Töreni düzenlendi. 2019 yılında 18 
Avrupa, 27 Ulusal Kalite Etiketi almaya hak ka-
zanan proje varken 2020 yılı içerisinde yapılan 
çalışmalar sonucunda 50 Ulusal, 31 Avrupa Ka-

lite Etiketi olmak üzere Amasya’dan toplam 81 
proje kalite etiketi almaya hak kazanmıştır. Kali-
te etiketi alan 32 öğretmenimiz, 22 farklı okulda 
ödül aldıkları bu projeleri yürütmüşlerdir. Ayrıca 
8 okul da eTwinning Okulu olmaya hak kazan-
mıştır. Amasya’da 2019 yılında eTwinning Okulu 
unvanı alan okul sayısı 5 iken, 2020 yılında bu 
sayı 13’e yükselmiştir.

Batman İl Millî Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından 24-25 
Haziran 2021 tarihlerinde 
düzenlenen eTwinning İl 
Bilgilendirme Toplantısına 
Batman’da eTwinning pro-
jeleri yapan 50 öğretmen 
katıldı. 2019-2020yılında 
eTwinning projesi yürütüp, 
kalite etiketi almaya hak ka-
zanan öğretmenlere Ulusal 
ve Avrupa Kalite Etiketleri 
törenle takdim edildi.

24-25 HAZİRAN 2021 BATMAN İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
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28-29 HAZİRAN 2021 KARS İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Giresun ili genelinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında eTwinning alanında yürütülen projelerde ba-
şarılı olan öğretmen ve okullara ödülleri Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama 
Otelinde düzenlenen törenle takdim edildi. 2020 yılında uygulanan eTwinning projelerinden ödüle 
layık görülen; 106 Ulusal Kalite Etiketi, 58 Avrupa Kalite Etiketi, 26 eTwinning Okul Levhası ve Kalite 
Etiketi Levhasının okullara ve öğretmenlere takdim edilmesiyle ödül töreni sona erdi.

25 HAZİRAN 2021 GİRESUN ÖDÜL TÖRENİ

Kars İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde eTwinning Ödül Töreni ve eTwinning Kars Bilgi-
lendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantının ilk oturumunda Kars ilinde eTwinning projelerinden Ulu-
sal Kalite Etiketi alan öğretmenlere ve eTwinning Okulu olmaya hak kazanan okullara ödülleri takdim 
edildi. Kars genelinden 46 öğretmenin katıldığı Bilgilendirme Toplantısı iki gün sürdü.
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Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 28-29 Haziran 2021 tarihlerinde eTwinning Bilgilendirme 
Toplantısı düzenlendi. Toplantıda 338 Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi ile 53 eTwinning 
Okulu kalite etiketi alan okul yöneticileri ve öğretmenlere sertifikaları protokol tarafından verildi.

28-29 HAZİRAN 2021 MUĞLA İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

30 HAZİRAN-1 TEMMUZ 2021 ERZURUM İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2020 yılı içerisinde, eTwinning Faaliyeti kapsamında Konya’dan başvuru yapan öğretmenlerden 585’i, 
406 proje ile 1.073 Ulusal Kalite Etiketi ve 583 Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazandı. Ulusal ve Av-
rupa Kalite Etiketi Sertifikası 
almaya hak kazanan öğret-
menler, okullarının da Avru-
pa/Ulusal Kalite Etiketi Lev-
hası almasını sağladı. Bu 
bağlamda 293 okul Ulusal 
ve Avrupa Kalite Etiketi Lev-
hası ile ödüllendirildi. Ayrıca 
2020 yılı içerisinde gerekli 
kriterleri taşıyan 169 okul da 
eTwinning Okulu Etiketine 
başvurdu; bunlardan 164’ü 
eTwinning Okulu unvanı al-
maya hak kazandı. Böylece 
Konya’daki “eTwinning Okul” 
sayısı da 292 oldu.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eTwinning İl Bilgilendirme Toplantısı Erzu-
rum’da görev yapan 48 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirildi. 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde 
yapılan toplantının ilk gününde 2019-2020 eğitim öğretim yılında eTwinning projelerinde başarı elde 
etmiş öğretmenlere Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri bir ödül töreni ile takdim edildi.

5 TEMMUZ 2021 KONYA ÖDÜL TÖRENİ
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08-09 TEMMUZ 2021 İZMİR İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

06-07 TEMMUZ 2021 MERSİN İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

08-09 TEMMUZ 2021 HATAY İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve iki gün süren eTwinning İl Bilgilendirme 
Toplantısı’na Mersin genelinden 58 öğretmen katılım sağladı.

08-09	Temmuz	2021	tarih-
lerinde	Hatay	İl	Millî	Eğitim	
Müdürlüğü	 tarafından	 dü-
zenlenen	eTwinning	İl	Bilgi-
lendirme	 Toplantısı	 Hatay	
genelinden	 50	 öğretmenin	
katılımı	ile	gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Tek-
nolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kuru-
lan Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından 
yürütülen eTwinning Faaliyetleri kapsamın-
da 8-9 Temmuz tarihlerinde İzmir’de Ulusal 
ve Avrupa Kalite Etiketi alan kurum yönetici-
si ve öğretmenler için ödül töreni düzenlen-
di. 2020 yılında yürüttükleri başarılı projeler 
ile “eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etike-
ti” almaya hak kazanan 376 öğretmene top-
lamda 622 kalite etiketi verilirken eTwinning 
Okulu unvanı kazanan 83 okula, eTwinning 
okul levhaları ve flamaları takdim edildi.
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1. eTwinning platfomunda hesap oluşturan 
kullanıcılar giriş yapmak istediklerinde şu 
uyarıyla karşılaşmaktadır: “Hesabınız Ulu-
sal Danışmanlık Servisi tarafından onaylan-
madığı için oturum açma girişiminiz başa-
rısız olmuştur.” Bu durumda ne yapılması 
gerekir veya bekleme süresi ne kadardır?

eTwinning platformunda hesap oluşturan öğ-
retmenlerin hesaplarına giriş yapabilmesi için 
öğretmen olarak görevde olduklarının doğ-
rulanması gerekir. Kişiler hesap oluşturduk-
larında hesapları il koordinatörü tarafından 
veya UDS tarafından kontrol edilir ve öğret-
men oldukları (görevde) teyit edildikten sonra 
onaylanır. Bu işlem yoğunluk durumuna göre 
1-7 gün içinde yapılmaktadır.

2. Bir öğretmenin hesabının çok uzun süre 
geçmesine rağmen onaylanmamasının ne-
deni nedir?

Kişilerin profilindeki okulda öğretmen oldu-
ğu doğrulanamadığı takdirde hesap onayı 
yapılamaz. Doğrulama için hesap kontrolü 
MEBBİS sisteminden yapılmaktadır. Bu ne-
denle hesap oluştururken öğretmenin ismini 

ve soyadını MEBBİS’te kayıtlı olduğu şekilde 
kullanması gerekir. 

3. Kullanıcı adı nasıl değiştirilebilir?

Kullanıcı adı kişinin kendisi veya UDS tarafın-
dan değiştirilemez. Kullanıcı adı belirlenirken 
bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

4. Hesabımıza ulaşamadığımız takdirde 
ikinci bir hesap oluşturabilir miyiz?

Kişilerin eTwinning portalında tek hesapla ka-
yıtlı olması gerekir. Bu nedenle, hesaba giriş 
sorunu yaşandığında UDS ile iletişime geçe-
rek giriş bilgilerinize ulaşabilirsiniz. 

5. Okul bilgileri nasıl güncellenebilir?

Farklı bir okula geçildiğinde profile yeni okul 
olarak eklenmesi gerekir ancak mevcut oku-
lunda çalışmaya devam ederken okul ismi 
veya diğer bilgiler değişirse gerekli değişiklik 
okul profilini güncelleyerek yapılır. Bunun için 
eTwinning Live/Düzenle bölümündeki Oku-
lum/Okullarım sekmesinden gerekli değişik-
likler yapılabilir. Fakat bu değişiklik doğrudan 
kaydedilmez. Değişiklikler UDS tarafından 
kontrol edilerek onaylanır.

SIKÇA SORULAN SORULAR
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6. Sistemde hesap oluşturul-
duğu halde eTwinning Live 
alanına erişim yetkisi olma-
masının nedeni nedir?

Ön kayıt oluşturduktan sonra 
kayıt aşamasında kullanılan 
mail adresine bir bağlantı 
gönderilir. Bu aktivasyon linki 
üzerinden profil oluşturularak 
kayıt işleminin tamamlan-
ması gerekir. Bu süre içinde 
eTwinning Live alanına erişim 
yetkisi verilmez. Aktivasyon 
linkine ulaşılamadığı takdirde 
UDS’ye bilgi vererek tekrar 
gönderilmesini talep edebi-
lirsiniz (tretwinning@gmail.
com).

7. eTwinning kullanıcı adı ve şifresi ile 
etwinningonline.eba.gov.tr adresine giriş 
yapılamamasının nedeni nedir?

etwinningonline.eba.gov.tr ve etwinning.net 
platformu birbirinden bağımsız olarak oluş-
turulmuştur. Bu iki web sitesine giriş yapmak 
için farklı hesaplar oluşturulması gerekmekte-
dir.

8. Yetişkinlere yönelik eğitim veren kurum-
lar adına kayıt oluşturulabilir mi ve bu ku-
rumlarda eTwinning projeleri yürütülebilir 
mi?
eTwinning projelerine Millî Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde çalışan özel ve devlet okulları dâ-
hil edilmektedir. Yetişkin eğitimi veren kurum-
lar için kayıt oluşturulamaz ve yetişkinlere 
yönelik projeler bu platformda yürütülemez.

9. eTwinning projeleri için belirli bir başvuru 
tarihi var mı?

Projeler yıl içinde herhangi bir dönemde oluş-
turularak portala kaydedilebilir. eTwinning 
projesi oluşturmak için herhangi bir başvuru 
dönemi yoktur.

10. Özel okullarda çalışan öğretmenler 
eTwinning projelerine katılabilir mi?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullarda 
veya devlet okullarında çalışan tüm öğret-
menler eTwinning platformuna üye olabilir ve 
projelere katılabilir.

11. Ulusal olarak başlatılan bir projeye, 
daha sonra Avrupa’dan bir öğretmen üye 
olarak katıldığında, bu proje Avrupa projesi 
olur mu?

Projelere Avrupa’dan bir öğretmen üye veya 
kurucu olarak dâhil olduğunda proje Avrupa 
projesi olur. Bu nedenle, Türkiye’den iki kuru-
cu öğretmenin başlattığı bir projede farklı bir 
ülkeden üye dâhil olduğu zaman Avrupa pro-
jesi olarak güncellenir.

12. Proje yaş aralığı ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencilerini dâhil edecek şekilde belirlene-
bilir mi?

Çok farklı yaş gruplarından öğrencilerin ortak 
yürütebileceği çalışmalar sınırlı olduğu için 
yakın yaş gruplarındaki öğrencilerle birlikte 
proje yürütülmelidir. Çok farklı yaş grupları 
projeye dâhil edildiğinde proje etkinliklerinin 
ve kazanımlarının tüm öğrencilere hitap ede-
cek şekilde planlanması zorlaşacaktır. Bu du-
rumda öğrenciler arasında iletişim ve iş birliği 
de yeterli olmayabilir. 

13. Öğrencilere eTwinning hesabı nasıl aça-
bilirim?

Öğrenciler portalda hesap oluşturamaz. Öğ-
retmenler bir projeye dâhil olduğunda öğren-
cilerini bu projenin TwinSpace alanı üzerin-
den davet edebilir.
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14. Çok sayıda ortakla kaliteli bir proje yü-
rütülebilir mi? Bir projede en fazla kaç ortak 
olmalı?

eTwinning projelerinde öncelikli amaç farklı 
okullardaki öğrencilerin akranlarıyla birlikte 
çalışması, paylaşım ve etkileşimde bulunma-
sıdır. Çok fazla ortaklı projelerde bunu sağla-
mak oldukça zordur. Bu nedenle, projelerde 
gerçek anlamda iletişim ve iş birliği sağlaya-
bileceğiniz sayıda ortakla çalışmanızı tavsiye 
ederiz. Projelere dahil edilecek öğretmen sa-
yısı için sistemsel bir sınırlama yoktur ancak 
bir projede 10’dan fazla Türkiye’de kayıtlı öğ-
retmen olması durumunda bu proje için ya-
pılan Kalite Etiketi başvuruları Türkiye Ulusal 
Destek Servisi tarafından doğrudan reddedilir.

15. Bir projedeki bütün proje katılımcıları 
Kalite Etiketi başvurusu yapabilir mi?

Ulusal Kalite Etiketi için başvuru bireysel 
yapılır. Başvuru formu projeye üye olan tüm 
öğretmenler için ayrı olarak açılır ve bireysel 
olarak doldurulur.

16. Kalite Etiketi başvuru formunu Türkçe 
olarak mı yoksa İngilizce olarak mı doldur-
mak gerekiyor?

Kalite  etiketi  başvuru formunun İngilizce 
veya Türkçe  olarak doldurulması değerlen-
dirme sürecini etkilemez. Her iki dilde doldu-
rulan başvuru formu incelenir ve bu seçim 
değerlendirmeyi olumlu veya olumsuz yönde 
etkilemez. İlerideki süreçte proje ile Avrupa 
büyük ödüllerine başvurmak isteniyorsa İngi-
lizce kullanılması tavsiye edilir fakat zorunlu 
değildir.

17. eTwinning projeleri kapsamında yapılan 
çalışmalar için materyal temini ve hibe baş-
vurusu yapılabilir mi? eTwinning projesi ile 
hareketlilik sağlanabilir mi?

eTwinning Faaliyeti kapsamında yürütülen 

projeler hareketlilik içermemektedir ve okul-
lara bu projeler için hibe sağlanmamaktadır. 
Hareketlilik içerecek şekilde bir proje tasarla-
mak istiyorsanız Erasmus+ projesi başvuru-
su yapabilirsiniz.

18. Projelerde görsel, yazılı veya sözlü bir 
eseri kullanırken telif hakkı ihlali yapmamak 
için nelere dikkat etmeliyim?

İnternetten alınan veya telif  hakkı  bulunan 
materyalleri kullanırken dikkat edilmesi ge-
reken kurallar kullanılan materyale göre de-
ğişebilmektedir. Ayrıca bu materyalin  hangi 
alanda, ne şekilde kullanıldığı da önemlidir. 
Bu nedenle, projenizde kullanmak istediğiniz 
bir materyalle ilgili telif hakkı ihlali olup olma-
dığını öğrenmek için özel araştırma yapılması 
uygundur. Bu konuda, Ulusal Destek Servisi 
tarafından düzenlenen webinar ve çevrim içi 
kurslarla birlikte portaldaki Destek sekmesin-
de paylaşılan bağlantılardan yararlanılabilir.

19. Proje ürününde eTwinning logosu kulla-
nılabilir mi? Bunun için bir izin gerekli mi?

https://www.etwinning.net/tr/pub/press.htm 
adresindeki logo kullanım kurallarına uygun 
olarak proje ürünlerinde eTwinning logosunu 
kullanabilirsiniz. 

20. eTwinning Faaliyeti kapsamında düzen-
lenen Ulusal Konferansa katılmak için şart-
lar nedir?

eTwinning Yıllık Konferansı her yıl Antalya’da 
düzenlenir ve bu konferansa o yıl kalite etike-
ti alan öğretmenlerden bir kota belirlenerek 
projesinde en yüksek puan alanlar davet edi-
lir. Öğretmenler tarafından başvuru yapılmaz.

21. Bir grup oluşturulduğunda ne kadar süre 
içinde onaylanır?

eTwinning Grupları Merkezi Destek Servisi 
tarafından kontrol edilerek onaylanmaktadır 
ve başvuruların onaylanması iki hafta kadar 
sürebilmektedir. Onay sürecinde değerlendir-

menin daha kolay yapılabilmesi 
için grup başvurusu oluşturulur-
ken açıklamaların İngilizce olarak 
yapılması tavsiye edilir.

(http://etwinning.meb.gov.tr/sik-
ca-sorulan-sorular/ sayfasını zi-
yaret edebilirsiniz.)
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Anonim kullanıcı (Anonymous)
Veri koruma nedeniyle, platforma 3 yıl veya 
daha uzun süre giriş yapmamış bir kullanıcı 
anonimleştirilir. Bir kullanıcıyı anonimleştirme 
sürecinde, kullanıcıya 3 yıl boyunca portala gi-
riş yapmadığı konusunda bir e-posta gönderi-
lerek bildirilir. Eğer hiçbir işlem yapılmazsa (gi-
riş), tüm veriler iki hafta içinde anonimleştirilir. 
Bu, eTwinning’de yürütülen tüm faaliyetlerin 
“anonim bir kullanıcı” ile bağlantılı olacağı an-
lamına gelir. Tüm kişisel bilgiler silinir ve artık 
kurtarılamaz. Örneğin, eğer A kullanıcısı bir 
projeye katılmışsa, projenin bir “Anonim kul-
lanıcı” olarak katılımcısı olacaktır ancak, okul 
ile bağlantı korunacaktır. Bu durumda, proje 
kaydı, Proje X’in okuldaki isimsiz bir kullanıcı 
tarafından yürütüldüğünü belirtir.

Avrupa Kalite Etiketi (eTwinning)

Bir eTwinning projesindeki inovasyon (yeni 
ve farklı fikirlerin ya da uygulamaların ortaya 
atılması) ve başarının Avrupa düzeyinde ta-
nınmasıdır. Bir projedeki farklı ülkelerden en 
az iki ortağın Ulusal Kalite Etiketi alması du-
rumunda, söz konusu projenin ortakları Mer-
kezi Destek Servisi tarafından Avrupa Kalite 
Etiketi ile ödüllendirilebilir. Avrupa Kalite Eti-
keti, yılda bir defa verilir. Avrupa eTwinning 
ödüllerine başvurabilmek için gerekli bir ön 
koşuldur.

Avrupa Okul Ağı

Avrupa Komisyonu adına, eTwin-
ning’in Avrupa düzeyindeki ko-
ordinasyonundan sorumlu 
kurumudur. Avrupa Okul Ağı, 
Merkezi Destek Servisi’ni yö-
neten kurumdur.

Etkinlik

eTwinning’de gerçekle-
şen bir olay, eTwin-
ning ile bağlantılı ve 
bir kullanıcı veya 

bir paydaş tarafından kaydedilen çevrim içi 
etkinliktir. Etkinliklerin bazıları Merkezi Destek 
Servisi tarafından yürütülmektedir. Bazı etkin-
likler eTwinning portalına kayıtlı öğretmenler 
tarafından da açılabilir. Etkinliklerin içerikleri 
Ulusal Destek Servisi tarafından kontrol edil-
mektedir. 

Proje Kayıt Belgesi

Ulusal Destek Servisleri tarafından onaylanan 
tüm eTwinning projelerine verilen bir sertifika-
dır. Bu belgeye, projeye dahil olan tüm üyeler 
kendi hesabı üzerinden erişebilir. Proje Kayıt 
Belgesinin yanında Genel Etiketin ötesinde, 
projenizin dikkate değer bir başarı sağlaması 
durumunda, Ulusal Kalite Etiketi almak için 
başvurabilirsiniz.

eTwinning İl Koordinatörleri

Öğretmenlere destek vermek ve eTwinning’i 
teşvik etmek için yerel veya ulusal seviyede 
çalışan tecrübeli eTwinning kullanıcılarıdır. 
Koordinatörler Ulusal Destek Servisleri tara-
fından görevlendirilir. eTwinning yolculuğu-
nuz boyunca size destek verirler.

Dormient Kullanıcı

1 yıl boyunca platforma giriş yapmadığında 
kullanıcı “Dormient” olarak kabul edilir; sis-
tem öğretmeni okulundan ayırır ve öğretmen 
profilindeki okulunda çalışmıyor olarak görü-
nür. Dormient kullanıcı yeni bir proje kurmaya 

veya mevcut bir projeye katılmaya davet 
edilemez. Dormient kullanıcı eTwinning 

portalına tekrar giriş yaptığında, tekrar 
bir okulu profiline eklemelidir veya 

profilindeki okulu aktif hale getirme-
lidir. Bu işlemi yapmadığı durumda 

projelere katılamaz.

eTwinner
eTwinning’e katılan ve eTwin-

ning portalına kayıtlı olan öğ-
retmenlere verilen addır. 

KILAVUZ
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eTwinning Okulu

e-Güvenlik politikalarının uygulandığı, eTwin-
ning çevrim içi projelerinin aktif olarak yü-
rütülerek Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ile 
ödüllendirildiği, geleceğin eğitimine dair poli-
tikaların oluşturulmasına katkı sağladığı, öğ-
retmenlerinin ulus ötesi öğrenme etkinlikleri-
ne katılıp eğitim aldığı, “Yenilikçi öğrenen ve 
öğreten” ilkesi ile hareket eden öğretmenler 
ve yöneticilerin yer aldığı bir uygulamadır.

eTwinning Portföyü

eTwinning Portföyü öğretmenin kendi eTwin-
ning özgeçmişidir ve eTwinning başarıları-
nızdan ‘faydalanmanızı’ sağlar. eTwinning 
Portföyüyle, eTwinning’de dâhil olduğunuz 
etkinlikleri, kayıt olduğunuz andan itibaren 
otomatik olarak toplayabilir ve gösterebilir-
siniz. eTwinning Portföyü, eTwinning’in Mer-
kezi Destek Servisi tarafından onaylanır ve 
damgalanır. Bunu eTwinning’e katılımınızın 
resmi bir kanıtı olarak, örneğin müdürünüze 
sunabilirsiniz. 

Gruplar (eTwinning)

Bir konuyu tartışmak üzere eTwinning‘de 
öğretmenler için oluşturulmuş olan topluluk-
lardır. Gruplar, fikirleri paylaşmak ve benzer 
şekilde düşünen eTwinning kullanıcıları ara-
sında bağlantı kurmak için harika bir yoldur. 
Dahil olabileceğiniz grupları, eTwinning Live, 

Gruplar sekmesinde arama yaparak bulabilir-
siniz.

Harita (eTwinning)

Katılımcı ülkelerdeki eTwinning okulları ve 
projeleriyle ilgili bir veri tabanıdır. Arama-
lar okul, ülke veya bölge bazında yapılabilir. 
eTwinning haritasına portalın ana sayfasın-
dan erişebilirsiniz.

İnternet Güvenliği

Çevrim içi BT araçlarının yararlı ve etik kullanı-
mıdır. Güvenlik, tüm çevrim içi donanımlarda 
filtreler, anti-casus yazılımlar ve güvenli ayar-
lar gibi teknik çözümlerin ve sorunların daha 
iyi bir şekilde algılanmasıyla artırılır. eTwin-
ning çalışmaları, eTwinning kullanıcılarına gü-
venli araçlar ve gençlerle çalışma konusunda 
kılavuzlar sağlamak amacıyla, İnsafe (www.
saferinternet.org) ile birlikte yürütülür.

Kalite Etiketleri

eTwinning, proje çalışmalarında yüksek sevi-
yede yenilik getiren ve başarı gösteren proje 
ortakları için Ulusal kalite Etiketleri ya da Av-
rupa Kalite Etiketleri verir. Ulusal Kalite Etiket-
leri için başvurular, eTwinning Live alanından 
yapılmalıdır. Avrupa Kalite Etiketleri ise, yılda 
bir defa Ulusal Destek Servisleri tarafından 
aday gösterilen ve Merkezi Destek Servisi ta-
rafından uygun görülen projelere verilir. 
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Kalite Etiketi Kriterleri

Ulusal Kalite Etiketi

Projelerin Kalite Etiketi ödülünü alabilmesi 
için, projelerde bulunması gereken 5 gereklilik 
ve 5 kriter bulunmaktadır.

Söz konusu gereklilikler şunlardır:

1.	 Projenin ortak amaçları ve ortak bir planı 
olmalıdır.

2.	 Proje bitirilmiş ya da en son aşamasında 
olmalıdır.

3.  Başvuran öğretmenin, projeye önemli bir 
katkıda bulunmuş olması gerekir.

4.  Belirli ölçüde iş birliği yapılmış olmalıdır.

5.  Proje sonuçlarının görünür olması gerekir.

Belirtilen gereklilikler sağlandıktan sonra pro-
jeler 5 kritere uygunluğuna göre incelenmek-
tedir.

Söz konusu kriterler aşağıda belirtilmiştir:

1.	 Pedagojik	 Yenilik: Projeler, araştırma ve 
analiz yaparken yönlendirici sorular sorma, 
iş birlikçi takım çalışmaları organize etme, 
öğrencilerin bilgiye ulaşmaları için gerekli 
yolları seçebilmelerini sağlama gibi özellikle-
re sahip olmalıdır. Ayrıca öğrencilerin, içeriğe 
ve öğrenci yaşına bağlı olarak, projede yara-
tıcı, sorumluluk sahibi, bağımsız, sadece öğ-
retmenin fikirlerini taşımayan kişiler olmaları 

hedeflenmelidir. Bu kriter 
proje fikrinin orijinalliği, 
etkinliklerin çeşitliliği ve 
proje planı gibi konuları 
kapsamaktadır.

2.	 Öğretim	 Programına	
Uyum: Proje çalışmaları-
nın öğretim programına 
uygunluğu; kazanım, te-
mel beceri ve projedeki 
etkinliklerin bağlantısı ku-
rulmalıdır. 

3.	Ortak	Okullar	 Arası	 Iş	
Birliği:	Projede etkinlikler 
bütün ortakların katkı-
sıyla iş birliği içerisinde 
oluşturulmalıdır. Ayrıca 
bu etkinliklerin sonucun-

da ortak ürün ortaya çıkması gerekmektedir. 
Yapılan iş birlikçi etkinlikler karışık ülkelerden 
oluşan öğrenci takımlarıyla yürütülmelidir. 

4.	 Teknoloji	 Kullanımı: Proje sürecinde tek-
nolojinin öğrenciler ve öğretmenler tarafın-
dan nasıl kullanılacağı planlanmalıdır. Bu 
kriter öğretmenler ve öğrenciler tarafından iş 
birlikçi etkinlikler oluşturmak ve bilgi paylaşı-
mı sağlamak için kullanılan hem TwinSpace 
hem de diğer bütün araçların uygunluğunu 
değerlendirmeye odaklanmaktadır. Tekno-
lojik araçlar projedeki pedagojik amaçların 
başarısını ve teknolojinin sorumlu bir şekilde 
(e-güvenlik kurallarına uygun) uygulanmasını 
sağlayacak şekilde kullanılmalıdır. 

5.	 Sonuçlar,	 Etki	 ve	 Belgeleme: Bu kriter 
proje sonuçları ve çevrim içi olarak nasıl 
sunulduğu, öğrencilerin etkinliklere katılımı 
(TwinSpace’te) ve proje belgeleme (planla-
ma, değerlendirme ve yansıtma vb.) alanlarını 
kapsamaktadır.

Avrupa Kalite Etiketi 

Ulusal Kalite Etiketi alan uygun Avrupa proje-
leri, Ulusal Destek Servisleri tarafından aday 
gösterilmektedir.

Ulusal Kalite Etiketi Kriterleri ile birlikte bu-
lunması gereken şartlar aşağıda belirtilmek-
tedir:

• Avrupa Kalite Etiketi’ne aday gösterilebilmek 
için en az iki farklı ülkeden proje ortaklarının 
Ulusal Kalite Etiketi alması ve en az iki farklı 
ülkenin Ulusal Destek Servisi tarafından aday 
gösterilmesi gerekmektedir.

• Avrupa Kalite Etiketi değerlendirilirken sade-
ce projenin bütününe bakılır. Ulusal Kalite Eti-
keti almış ve Avrupa Kalite Etiketi için yeterli 
puanı almış proje ortaklarına Avrupa kalite 
Etiketi verilir.

Karışık Ülke (Okul) Takımı

Karışık ülkelerden/okullardan oluşturulan 
öğrenci takımları bir araya gelir ve ortak ça-
lışmalarda bulunurlar. Bir ülkeden küçük bir 
grup ve diğer bir ülkeden küçük bir grubun bir 
araya gelmesiyle karışık ülke takımları oluştu-
rulabilir.
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Kayıt 

Öğretmenler eTwinning’e kayıt olduklarında, 
mevcut tüm araçlarıyla birlikte eTwinning 
Live alanına erişim hakkı elde ederler. Tüm 
kayıtlı kullanıcıların hesabı, güvenli ve güve-
nilir bir öğretmen veri tabanı sağlamak için, 
Ulusal Destek Servisleri tarafından kontrol 
edilir. Kayıt, iki aşamalı bir süreçtir. Kayıt olur-
ken bir problemle karşılaşırsanız, yardım için 
doğrudan ülkenizdeki Ulusal Destek Servisi 
ile irtibata geçin.

Konferans (eTwinning)

Yıllık eTwinning Konferansı, eTwinning’i tar-
tışmak ve eTwinning Ödülleri için yapılan 
tören sırasında başarıyı kutlamak amacıy-
la 500’den fazla katılımcıyı (öğretmenler, 
müdürler, Ulusal Destek Servisleri ve diğer 
paydaşlar) bir araya getiren üç günlük bir 
etkinliktir. Bu konferans, diğer eTwinning kul-
lanıcılarıyla buluşmak ve fikirleri paylaşmak 
için harika bir fırsattır. Genelde sonbaharda 
yapılır. Katılımcılar, Ulusal ve Merkezi Destek 
Servisleri tarafından seçilir.

Merkezi Destek Servisi (MDS/CSS)

Brüksel’deki Avrupa Okul Ağı tarafından yürü-
tülen Avrupa eTwinning ofisidir. Merkezi Des-
tek Servisi, Avrupa’daki eTwinning etkinlikleri-
nin merkezi bir şekilde koordine edilmesinden 
sorumludur. 

Mesleki Gelişim Çalıştayı (PDW)

eTwinning Faaliyeti ile ilgili olarak belli bir 
konuda, çeşitli konuşmacıların katılımıyla 
düzenlenen, öğretmenlerin mesleki gelişim-
lerine katkı sağlayan, bilimsel ağırlıklı toplan-
tıdır.

Ortak Bulma Forumları

eTwinning’e kayıtlı öğretmenler için ortak 
bulma aracıdır. eTwinning kullanıcıları, eTwin-
ning Live Ortak Bulma Forumlarında öğren-
cilerinin yaş gruplarına uygun başlık altında 
proje fikirlerini sunabilir ve ortak arayabilirler. 
Öğretmenler, burada diğer öğretmenlerin pro-
je fikirlerini görebilir ve onların mesajlarına 
yanıt verebilirler.

Ortaklar (eTwinning) 

Bir eTwinning projesinin resmi üyeleri olan 
(ve bazı durumlarda yöneticisi olan) öğret-
menler veya diğer okul personelidir.

Okul Eğitimi Ağ Geçidi (School Education 
Gateway)

Avrupa dilinde sunulan Okul Eğitim Ağ Geçidi 
Avrupa’nın okul eğitimi için çevrim içi platfor-
mudur. Öğretmenler, okul liderleri, politika ya-
pıcılar, uzmanlar ve okul eğitim alanındaki di-
ğer profesyoneller için tek bir giriş noktasıdır. 

Ortak Ürün

Projedeki bütün ortakların bir araya gelerek 
tek bir ürün ortaya çıkarmasıdır. Örneğin, bir 
hikâye oluştururken; bir öğrenci grubu hikâye-
nin giriş kısmını, diğer öğrenci grubu gelişme 
kısmını vb. yazıyorsa bu bir ortak üründür. Or-
tak üründe yapılan çalışmalar sıralı, birbiriyle 
bağlantılı olmalı ve birbirini takip etmelidir. Or-
tak üründen tek bir parçayı çıkardığınız zaman 
bir yapbozun parçası gibi eksik kalmalıdır.

Öğrenme Etkinlikleri (eTwinning)

Kısa ve yoğun çevrim içi etkinliklerdir. Daha 
çok pedagojik içerikli konulara yönelik etkin-
likler düzenlenir. Öğretmenler bu etkinliklerde 
aktif şekilde yer alır ve etkileşimde bulunur. 
Genel olarak kullanılan dil İngilizcedir ve eğitim 
uzmanları tarafından yürütülür. Bu etkinliklerin 
sonunda öğretmenler katılım sertifikası alır.

Portal (eTwinning) 

eTwinning kullanıcılarının eTwinning etkinlik-
lerini yürütmeleri için oluşturulmuş 
olan çok dilli çevrim içi bir platform-
dur. Bireylerin mevcut olan tüm araç-
lara erişebilmeleri için kayıtlı olmaları 
gerekir. Bilgilerin tümü, 34 ayrı dilde 
sunulmaktadır.

www.etwinning.net

Proje Kitleri (eTwinning)

Başarılı projeler için adım adım so-
mut fikirler içeren kılavuzlardır. Öğret-
menlere, sınıflarında Avrupa çapında 
iş birliği içinde yürütülecek olan bir 
projeyi nasıl uygulayacakları hakkın-
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da bilgi verir. Proje formatları, kendi bütün-
lüğü içinde ya da belirli öğretme içeriklerine 
adapte edilerek kullanılabilir.

Seminer

eTwinning hakkında bilgi vermek ve bu bilgi-
ler üzerinde tartışmak amacıyla ülke içerisin-
de yerinde düzenlenen toplantılardır. 

Ulusal Destek Servisi (UDS/NSO)

eTwinning’i ulusal düzeyde temsil ve teşvik 
eden kurumdur. Her Ulusal Destek Servisi, 
bölgesel ve ulusal düzeyde eğitim ve destek 
sağlar, etkinlikler organize eder, medya ve 
iletişim kampanyaları yürütür. Destek için, 
ulusal eTwinning web sitesi aracılığıyla Ulu-
sal Destek Servisinizle irtibata geçebilirsiniz. 
(Örneğin; http://etwinning.meb.gov.tr)

Ulusal Kalite Etiketi (eTwinning)

Bir eTwinning projesinin yenilik ve başarı dü-
zeyinin ulusal boyutta tanınmasıdır. Başvuru 
yapmış olan öğretmenlerin projeleri Ulusal 
Destek Servisi tarafından değerlendirilir. Kali-
te Etiketi kriterlerine uygun yürütülen projeler 
Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirilir. Başarılı 
bir proje, bir öğretmen sertifikası ve öğretme-
nin öğrencilerinin adlarını elle yazarak yada 
dijital olarak doldurabileceği bir öğrenci ser-
tifikası şablonu ile ödüllendirilir.

Ödüller (eTwinning Prizes)

Avrupa eTwinning Ödülleri, her sene, bir 
eTwinning projesinde dikkat çekici başarılar 
sergileyen öğretmenlere ve öğrencilere verilir. 

Avrupa ödülü alan öğretmenler yıllık konfe-
ransa davet edilir. Başvurmak için o yıl içe-
risinde bir Avrupa Kalite Etiketi almış olmak 
gerekir.

Profil (eTwinning)

Tüm eTwinning kullanıcıları, eTwinning Li-
ve’da, başkalarının görmesi ve kendileri hak-
kında bilgi edinmesi için, kendi kişisel ve okul 
profillerini oluşturabilirler. Buna ek olarak, her 
proje, başkalarının görmesi için projeyle ilgili 
ayrıntıların mevcut olduğu bir profile sahiptir. 

Proje (eTwinning)

Bir proje, iki farklı okuldan öğretmenin baş-
vurusu ile başlatılır. Ulusal Destek Servisi 
tarafından projenin onaylanması gerekir. 
Her eTwinning projesi için o projeye özel bir 
TwinSpace alanı açılır. 

Proje Kartı (eTwinning)

Proje Kartı, her projede mevcuttur. Proje or-
takları ve Ulusal Destek Servisleri tarafından 
iletişim kurmak, destek almak ve sağlamak 
amacıyla kullanılan bir araçtır.

Rozet

eTwinning Faaliyetindeki rolleri simgeleyen, 
kişinin eTwinning hesabında bulunan ve di-
ğer öğretmenler tarafından görülebilen dijital 
olarak tasarlanmış küçük simgedir.

Sosyal Yazılım

Bireyler arasından içerik paylaşımını ve en-
tegrasyonunu kolaylaştırmak için tasarlan-
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mış olan yazılım sistemleri ve araçlarıdır. Çevrim içi topluluklar (Facebook, MySpace), video 
paylaşım siteleri (YouTube) ve fotoğraf paylaşım platformları (Instagram, Flickr) örnek olarak 
verilebilir.

TwinSpace

Okulların (öğretmenler ve öğrencilerin) bir projede kullanabilecekleri güvenli bir platformdur. 
Proje ortakları iş birliği içerisinde yürüttükleri etkinlikleri bu alanda paylaşır. TwinSpace, her 
proje için gizlilik sunar ve Ulusal Destek Servisi projeyi onayladıktan sonra kullanılır hale gelir. 

Webinar

eTwinning hakkında bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla çevrim içi düzenle-
nen toplantılardır. Seminerlerin çevrim içi olarak düzenlendiğini vurgulamak için web ve semi-
nar kelimelerinin birleşimi ile oluşmuş bir sözcüktür.

Web 2.0.

İkinci nesil çevrim içi web gelişimini tanımlayan bir terimdir. İletişim, ağ iletişimi, paylaşım ve 
bunlardan da öte kullanıcının oluşturduğu içerik üzerinde yoğunlaşır. eTwinning kullanıcılarının 
çoğu, eTwinning çalışmalarında nasıl kullanabileceklerini görmek için Web 2.0 araçlarındaki en 
son trendleri takip eder.

eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi
İLETİŞİM

eTwinning Türkiye
@tretwinning eTwinning Türkiye Grubuturkiyetwinning

M.E.B. YENİLİK ve EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Emniyet Mah. Milas Sk. No: 8 Teknikokullar, Yenimahalle / ANKARA

https://www.etwinning.net
http://etwinnning.meb.gov.tr

+90 312 296 95 99 - 95 95 - 94 83

+90 541 419 42 19
+90 541 419 58 19

tretwinning@gmail.com

eTwinning Türkiye
YouTube Kanalı
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