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                                                             ETWİNNİNG NEDİR? 

  Bilişim teknolojilerinin eğitim içerisinde her geçen gün daha fazla ağırlıkta yer alması sonucunda 

eğitim klasik, mekân bağımlı yapısından hızla çıkarak dünya üzerinde bilginin daha hızlı arttığı ve 

yayıldığı, yeni bilgilerin bütün ülkelere anında ulaştırıldığı bir konuma gelmiştir. Eğitimin teknoloji 

desteğiyle her geçen gün daha kapsamlı hale gelmesi dünyada ve özellikle Avrupa’da bu alanda ortak 

projelerin yürütülmesine ve dolayısıyla da sınırların ortadan kalkmasına neden olmuştur. Avrupa’da bu 

amaçlayürütülen birçok projeden bir tanesi de eTwinning Projesidir. 

eTwinning, Avrupa Birliğine bağlı ve/veya üye ülkelerden 2 veya daha fazla okulun internet aracılığıyla 
tarafların anlaştıkları bir konu üzerinde ortaklaşa proje geliştirmesini ve yürütmesini sağlayan işbirlikçi 
bir çalışma platformudur. 2014 yılından itibaren ise eTwinning´de ayni ülkeden 2 veya daha fazla okul 
da çevrimiçi projeler yürütebilmektedir. Avrupa`dan ve kapsama dahil edilmiş tüm ülkeler kayıt olabilir 
ve birbirleri ile tanışmak, fikir paylaşımında   bulunmak, uygulamaları görmek, Öğrenme Etkinliklerinde 
birlikte öğrenmek ve   çevrimiçi yürütülen projelere katılabilmek için eTwinning çevrimiçi araçlarını 
kullanabilir. 

eTwinning Portalı (www.etwinning.net) ana toplanma noktası ve çalışma alanıdır. Yirmi sekiz dilde 
mevcut olan eTwinning Portalının bugün yaklaşık 604536 bireysel üyesi bulunmaktadır(Ekim 2018). 
Portal, öğretmenlerin ortak bulması, proje oluşturması, fikirlerin ve iyi uygulamaların paylaşılması ve 
eTwinning platformunda bulunan çeşitli olanakları kullanarak birlikte çalışmaya başlaması için çevrimiçi 
araçlar sağlamaktadır. 

ETWINNING´İN KISACA TARİHÇESI  

2005 yılında Avrupa Komisyonunun eöğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 

2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor program olan Erasmus+‘a, sıkı bir şekilde 
entegre edilmiştir. 

eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar için destek, araç ve hizmetler 
sağlayarak Avrupa’daki okullar arası işbirliğini teşvik eder. Ayrıca; eTwinning, eğitimciler için sürekli 
çevrimiçi Mesleki Gelişim için ücretsiz fırsatlar da sunmaktadır. 

2005 yılında Avrupa Komisyonunun eöğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 
2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor program olan Erasmus+‘a, sıkı bir şekilde 
entegre edilmiştir. 

Merkezi Destek Servisi, Avrupa’daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 34 Avrupa 
Eğitim Bakanlığının uluslararası işbirliğinden oluşan European Schoolnet tarafından yönetilmektedir. 
Ayrıca eTwinning ulusal düzeyde 38 Ulusal Destek Servisi tarafından desteklenmektedir 

eTwinning projesi başladığı günden itibaren devamlı büyümektedir. Son 8 yıldır Avrupa’nın her yerinden 

604 557 öğretmen, 79 015 proje ve 197 169 okul yer almıştır.(Ekim 2018) Ülkemiz eTwinning’e 2009 
yılında dahil olmuştur. Ülkemizde 54430 dan fazla okuldan, 137346 dan fazla kullanıcı portala kayıtlıdır 
ve şu ana kadar  24797 den  fazla projeye katılmışlardır (Ekim 2018 rakamlarına göre). Bu sayılar 
devamlı artmaktadır. Ülkelere göre katılımcıları ve aktif kullanıcıları görmek 
için www.etwinning.net sitesini ziyaret edin. 

eTwinning, mesleki ve teknik eğitim sağlayan kurumlar, okul öncesi eğitim, ilköğretim birinci ve ikinci 
kademeler ve ortaöğretim okullarından her eğitim seviyesini hedefler (5-19 yaş arası). Herhangi bir 
branştaki öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler ve diğer okul personelleri yararlanabilir. eTwinning 
portalı üzerinden tüm okul öğretmenleri ve müdürler başvurabilirler. 

 Ortaklar, İngilizce ağırlıklı olmak üzere istedikleri dilde proje yapabilirler. 

  

  ETWİNNİNG PROJELERİ NEDİR? 

http://www.etwinning.net/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://www.eun.org/
http://www.etwinning.net/


eTwinning projesi, önceden belirlenmiş bir konu hakkında Avrupa birliğine bağlı  iki veya daha fazla 
okul arasında gerçekleştirilen proje ortaklığıdır. 

Information and Communication Tools (ICT) ifadesinin Türkçe karşılığı Bilişim Teknolojileridir. Bilişim 
Teknolojileri bir iletişim cihazı ve uygulamasının (örneğin bilgisayar, ağ donanımı ve yazılımı,  uydu 
sistemleri, radyo, televizyon ve cep telefonları) ve bunlara ilişkin hizmet ve diğer uygulamaların (örneğin 
video konferans ve uzaktan öğrenme) tümünü kapsar. eTwinning çalışmaları internet ve diğer bilişim 
teknolojileri (BT) kullanılarak işbirliği içerisinde, ortak hareket edilerek yapılmaktadır. Bu nedenle 
eTwinning güvenli ve faydalı olan tüm BT araçlarının kullanımını teşvik etmektedir. 

  

 

 

1. Ulusal ve bölgesel düzeyde e-Kardeş Okulu yaygınlaştırmak 

2. Katılımcı okullara yapılan teknik ve pedagojik desteği yaygınlaştırmak 

3. Avrupa e-Kardeş Okul portalına okul ve ortaklık kayıtlarını takip etmek 

4. e-Kardeş Okul projelerinin kalitesini takip etmek ve yaygınlaştırmak 

5. e-Kardeş Okul ile ortaya çıkan iyi uygulamaları belirleyip yaygınlaştırmak 

6. BT’nin pedagojik ve işbirliği amaçlı kullanımı için öğretmen eğitimini yaygınlaştırmak 

7. Merkezi Destek Servisi ve Ulusal Destek Servisleriyle birlikte çalışmak 

8. Avrupa e-twinning okul portalına katılmak 

9. Dokümanları tercüme etmek, düzenlemek ve yerelleştirmek 

10. Avrupa Komisyonuna ve Merkezi Destek Servisine veri sağlamak 

11. Değerlendirme sürecinde yer almak 

12. Taşra ve Okul idaresi ile ilişki kurmaktır. 
 

http://etwinningonline.eba.gov.tr/wp-content/uploads/2013/02/easystreet-1.png
http://etwinningonline.eba.gov.tr/wp-content/uploads/2013/02/Ekran-Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.jpg


  

eTwinning ile ilk temas, hem ulusal site (http://etwinning.meb.gov.tr/ )hem de Avrupa sitesi 

(www.etwinning.net) ile yapılır. Her iki site de kullanıcılara haberler, ilginç bilgiler, fikirler ve 

destek sağlamaktadır. Bunlar siteye erişen herkese açıktır 

 

Kullanıcılar kişisel ve okul bilgilerini girerek eTwinning’e kaydolurlar. Verilerini girerek bir profil 
tamamlarlar ve projede ilgilenmek istedikleri fikirleri açıklarlar. Öğretmenler 
eTwinning’e  kayıt  olduklarında, Ulusal Destek Servisi tarafından bilgilerin doğruluğunu 
onaylamadan önce, kişiye kullanıcı adı ve şifresiyle mevcut  tüm  araçlarıyla  birlikte eTwinning Live 
a direk erişim hakkı elde ederler. Tüm kayıtlı öğretmenler, güvenli ve güvenilir bir öğretmen veri 
tabanı sağlamak için, 37 Ulusal Destek Servisi tarafından kontrol edilir.  

3 – 

 eTwinning Live, sadece kayıtlı olan eTwinning öğretmenlerine açık olan bir sosyal paylaşım alanıdır 
(öğrencilerin erişimine açık değildir). Burada ortak arama, forum, dâhili mesajlaşma, iletişim listesi 
ve gerçek profilin yönetimi gibi araçlar bulunur. Kayıt işlemi bittikten sonra, öğretmenler projenin 
başlamasından bağımsız olarak eTwinning gruplarına (eTwinning Groups) ve öğrenme 
etkinliklerine (Learning Events) katılabilir, canlı etkinlikler oluşturabilir. 

Beraber çalışılacak kişi bulunduktan ve çalışmanın nasıl yapılacağı 
konusunda anlaşmaya varıldıktan sonra projeyi kaydetme vakti gelmiştir. Şimdiye kadar yapılanların 
hepsi eTwinning Live ile yapılmıştır. Bir projenin onaylanması için gerekli şart 2 öğretmenin 
bulunmasıdır. Bu öğretmenler “Kurucu Üyeler”dir. Proje onaydan geçtikten sonra sayısına veya 
milliyetine bakılmaksızın diğer öğretmenler projeye katılabilirler (Katılımcı Üyeler). Projenin ön 
değerlendirmesi gerekmemektedir. Genel olarak önceki bahsettiğimiz şart sağlandığı ve 
eğitim/öğretimin içerik ve amaçlarına uygun olduğu sürece bütün projeler kabul edilir. Proje 

http://etwinning.meb.gov.tr/
http://www.etwinning.net/
http://etwinningonline.eba.gov.tr/wp-content/uploads/2013/02/siteler.jpg
http://etwinningonline.eba.gov.tr/wp-content/uploads/2013/02/kayit.jpg
http://etwinningonline.eba.gov.tr/wp-content/uploads/2013/02/projekaydi.jpg
http://etwinningonline.eba.gov.tr/wp-content/uploads/2013/02/easystreet-2.png


kabulünden önce Ulusal Destek Servisi girilen verilerin doğruluğunu kontrol eder ve yürütülecek 
projenin okul tarafından bilindiğinden emin olur. Kayıt, iki așamalı bir süreçtir. Kayıt olurken bir 
problemle karșılașırsanız, yardım için  doğrudan ülkenizdeki Ulusal Destek Servisi ile irtibata geçin. 

  

İki kurucu üyenin ülkelerinin ulusal destek servisleri tarafından proje 
onaylandıktan sonra, 2 çalışma alanı oluşturulur. Bunlar Proje Günlüğü  ve  TwinSpace’dir. İlki üye 
öğretmenlerin, projenin geliştirilmesiyle ilgili aşamalar ve önemli detaylar hakkında yazıştığı ve 
yorum bırakabildiği bir web günlüğüdür. TwinSpace ise, öğrencilerin erişip içinde çalışabildikleri 
güvenli ve işbirlikçi bir çalışma ortamıdır. TwinSpace, her proje için gizlilik sunar ve Ulusal Destek 
Servisi projeyi  onayladıktan  sonra  kullanılır  hale  gelir.  Bu alana sadece öğretmenler tarafından 
izin verilen diğer öğretmenler, öğrenciler ve veliler erişebilirler. Bu öğretmenler kullanıcı hakları 
üzerinde tam bir kontrole sahiptir. Forum, e-mail, sohbet gibi iletişim araçlarının yanında dokümanlar, 
fotoğraflar, sesler, videolar gibi dosyaları paylaşmak için bir içerik yöneticisi vardır. 
TwinSpace’ler  yöneticileri  tarafından  İnternette yayınlanabilir. Bütün içerikler halka açık olabildiği 
gibi özel tutulabilir. 

 Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketleri 

eTwinning Kalite Etiketleri, çok iyi niteliklere sahip eTwinning 

projeleri düzenleyen öğretmenlere verilmektedir. Bu etiketler, 

projenin belirli bir ulusal standarta ve Avrupa standartına ulaştığını 

belirtmektedir. 

eTwinning Etiketleri 

eTwinning Etiketi, katılan okulların ülkelerindeki Ulusal Destek Servisleri tarafından onaylanan projelere 
verilir. Bir ortaklık bildiriminde bulunan okullar, kayıt olduktan sonra bir hafta içinde eTwinning Etiketini 
alır. Bu etiket elektronik formatta gelir ve öğretmen eTwinning Live Projeler sekmesinden indirilebilir. 

Ulusal Kalite Etiketi 

Bir eTwinning projesinin yenilik ve başarı düzeyinin ulusal boyutta tanınmasıdır.  eTwinning Etiketi, 
projeleri onaylandığında proje ortaklarına otomatik olarak verilirken, Ulusal Kalite Etiketine sizin 
başvurmanız gereklidir. eTwinning projenizin ek bir başarı işaretini hak ettiğini düşünüyorsanız, 
eTwinning Live Projeler bölümünden Ulusal Kalite Etiketi için başvuruda bulunabilirsiniz. Etiket hak 
ettiğini düşündüğünüz birden fazla projeniz varsa, her biri için bir başvuru formu doldurun.Kalite etiketi, 
öğretmenlerin ve okulların eTwinning aktivitelerinin yüksek düzeye ulaştığının somut bir işaretidir. 
Öğrenciler için bu, çalışma gayretlerini güçlendirmekte ve genel olarak okul için, Avrupa’da işbirliği 
çalışmasında kalite ve açıklığa olan bağlılığı teyit etmektedir. 

Ulusal Kalite etiketi alabilecek projenin söz konusu gereklilikleri nelerdir? 

1. eTwinning projenizin ortak hedefleri ve ortak bir planı var mı? 

2. Bitti mi veya en son aşamalarında mı? 

3. Siz ve öğrencileriniz, tüm proje aktivetelerine katkıda bulundunuz mu? 

http://etwinningonline.eba.gov.tr/wp-content/uploads/2013/02/twinspace.jpg


4. Siz ve ortaklarınız, işbirlikçi aktiviteler düzenlendiniz mi? 

5. Proje sonuçlarınız, görünür nitelikte mi? 
Bu 5 gerekliliğin tamamına cevabınız EVET ise;  Ulusal Kalite Etiketine başvurabilirsiniz … 

Kalite Etiketi Kriterleri nelerdir? 

Bir proje, genel olarak, aşağıda belirtilen alanlarda mükemmelliğe ulaşmış olmalıdır: 

 

  

Projelerinizde gerçekleştirdiğiniz uygulamalar , ister basit olsun ister karmaşık- öğretim alanında 
paylaşılmayı hak eden hazineler ve tekniklerdir. Bu uygulamaların, Avrupa Eğitim topluluğunun 
tamamı tarafından bilinmesi ve tanınması gerekir. 

 

 

 

 

 

http://etwinningonline.eba.gov.tr/wp-content/uploads/2013/02/7.jpg


 

KALİTE ETİKETLERİ İÇİN KRİTERLER 

Pedagojik Yenilikçilik 

 

 proje, teması bakımından özgündür 

 çeşitli pedagojik yöntemler kullanılır 

 projeye öncülük yapanlar öğrencilerdir 

 öğrenciler ortaklarıyla etkileşime geçer ve bilgi toplama, problem çözme, araştırma, karşılaştırmalı 
çalışma gibi farklı metotları kullanarak işbirliği içinde çalışırlar 

 öğrenciler sanatçı, gazeteci, teknisyen, bilim insanı, aktör gibi farklı roller üstlenirler. 

Müfredat ile Entegrasyon 

 

 proje, okul müfredatına ve ders programına dayanır 

 proje çalışmalarının çoğu, okul saatlerinde yapılır 

 projedenin müfredata entegrasyonu açık bir şekilde görülmektedir 

 proje çalışmaları, öğrencilerin becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmelerine imkan sağlar 

 proje bazlı pedagojik çerçeve, öğretmen tarafından açıklanmış ve belgelenmiştir. 



Ortak okullar arasındaki iletişim ve bilgi alışverişi 

 

 bilgi paylaşımının tanımlanabilir hedefleri vardır 

 öğrenciler arasındaki iletişim, öğretmenler için açık bir hedeftir 

 öğrenciler çalışmalarını paylaşabilir, aynı konuyla ilgilenebilir, etkileşimde bulunabilir ve nihai bir 
sonuça ulaşabilirler 

 iletişim aktiviteleri; öğrencileri ortaklarının çalışmalarını okumaya, dinlemeye ve görmeye teşvik etmek 
için tasarlanmıştır. 

Ortak Okullar arasında İşbirliği 

 

 ortak okullar, ortak aktiviteleri gerçekleştirmek için birlikte çalışırlar 

 ortaklar sadece bilgiyi alanlar konumunda değildir 

 işbirlikçi aktiviteler, somut bir sonuca götürür 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teknoloji Kullanımı 

 

 teknoloji, ortaklara pedagojik hedeflerini gerçekleştirmeleri için yardım etmek amacıyla kullanılır 

 araçlar, ortaklara kendi aralarında daha iyi işbirliği yapmaları için yardımcı olur 

Sonuçlar, etkileri ve dökümantasyon 

Görünür sonuçlar, şunları ortaya koyar: 

 proje sonuçları, çevrimiçi olarak sunulur 

 öğrenciler, TwinSpace’e dahil edilmiştir 

 planlama – aktivite açıklamaları – değerlendirme – geri bildirim de dahil olmak üzere projenin tüm 
adımları, belgelenmiştir 

 projenin, projede yer alan öğrenciler ve öğretmenler üzerindeki etkisini değerlendirdiniz ve 
yayınladınız. 

Projelerin Özellikleri ve Çeşitleri 

1) Evrak İşi Yok 

Bütün idari dokümanlar çevrimiçi halledilir. Bu dokümanlar sadece bir kullanıcı ve proje kaydından 
ibarettir. Ulusal Destek Servisi ve iller verileri kontrol edip doğruluğunu onaylarlar ama bu işlem 
öğretmenleri ilgilendirmez. Bu noktadan sonra ayrıntılı detaylarla doldurulması gereken formlar yoktur. 
Sadece öğretmen bazı  bildirimleri almak isterse ilgili dokümanları doldurması gerekir. 

2) Esnek 

eTwinning projelerinin başlangıç ve bitiş tarihi yoktur. Yani yılın herhangi bir zamanı başlanabilir ve 
istenildiği kadar süre devam ettirilebilir. Böylece bu programa büyük bir esneklik sağlar.  Başlangıçta 
oluşturulan plan da istenilirse değiştirilebilir. Projenin nasıl yürüdüğüne bakılarak, öğretmenler zamanı 
gelmeden projeyi bitirmeye veya uzatmaya karar verebilir hatta yeni ortaklar alabilirler. Temel olarak 
eğer bir proje istenildiği gibi gitmiyor ve çözüm bulunamıyorsa bitirilmeli ve yeni birine başlanmalıdır. 

Katılımcı profilleri farklı farklı olabilir. Bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 

Öğretmenler Ve Öğrenci Grupları 

eTwinning’de en çok rastlanan proje tipi budur. Farklı okullardan 2 öğretmen müfredatın belirli yönlerini 
geliştirmek için  beraber proje yapmaya karar verirler. Bu grup içinde her okuldan farklı öğretmenlerin 
yaptığı disiplinlerarası içerikle ilgili projeler olduğu gibi aynı okuldan farklı öğrenci gruplarıyla beraber 
aynı bölüm öğretmenleri tarafından bir konu üzerinde geliştirilmiş projelere de rastlayabiliriz. 

Öğretmen Grupları 



Konu, alan, müfredatlararası tema gibi ortak ilgi alanı bulunan bir grup öğretmen bir projede bir araya 
gelirler. Ortak bir işbirliği alanı olan TwinSpace’de  bilgi ve malzemelerini paylaşıp tartışırlar. Bu projeler 
birçok üye içerebilir ve öğrencilerle başka eTwinning projeleri başlatmak için iyi bir başlangıç noktasıdır. 

Okul Idarecileri, Rehber Öğretmenler Ve Kütüphane Yetkilileri 

Bu grubun üyeleri “ortak arama”yı kullanarak kendi ilgi alanlarında Avrupalı meslektaşlarını bulabilirler. 
Geniş bir yelpazede amaç ve içerikleri sayabiliriz. Bunlardan bazıları eğitim sistemlerini karşılaştırmak, 
iyi uygulamaları birbiriyle değiş tokuş etmek, ortak faaliyetler ve önlemler planlamak, başka öğretmen 
ve öğrencilerle projelere ev sahipliği yapabilecek bir içerik oluşturmaktır. 

 eTwinning Projeleri ve Mesleki Gelişim Fırsatları 

eTwinning topluluğunun önemli bir unsuru; öğretmenlere becerilerini, yetkinliklerini ve pedagojik 
yaklaşımlarını geliştirmeleri için fırsatlar sunuyor olmasıdır! 

Kendi kendini değerlendirme araçları (MeTP) ve kendi kendine yardım materyallerinden (Kendi 
Kendine Eğitim Materyalleri) çevrimiçi seminerlere, öğrenme etkinliklerine ve özel eTwinning 
etkinlikleri aracılığıyla akran destekli öğrenmeye kadar; eğitim metotlarınızı geliştirmenize yardımcı 
olacak çok sayıda araç bulabilirsiniz. 

Öğrenme Fırsatları 

 

eTwinning; topluluğun tüm üyeleri için, Avrupa düzeyinde çevrimiçi Mesleki Gelişim fırsatları 
sunmaktadır. Deneyimli eTwin’cilerden yeni üyelere kadar, herkes eTwinning’te mesleki olarak 
ilerleme imkanını yakalayacaktır. Bu bölümde; sunulan tüm farklı fırsatları keşfetmenin yanı sıra, 
yaklaşan etkinliklerimizle ilgili bir liste de bulacaksınız. 

 

 Öğrenme Etkinlikleri 

Öğrenme Etkinlikleri bir dizi konuda gerçekleştirilen kısa ve yoğun çevrimiçi etkinliklerdir. 

Öğrenme Etkinlikleri, eş zamanlı olmayan ve bazen de eş zamanlı yapılan aktiviteleri kapsar ve yaygın bir 

şekilde konuşulan İngilizce dilinde yürütülür. 

  

Çevrimiçi Seminerler 

Çevrimiçi Seminerler; çeşitli konular hakkında akranlarınızla bilgi edinme, konuşma ve tartışma fırsatı 
yakalayacağınız canlı iletişim oturumlarıdır. Çevrimiçi Seminerlerde ele alınan konular, genel olarak 

http://etwinningonline.eba.gov.tr/wp-content/uploads/2013/02/dff.png


pedagoji ve eTwinning ile ilgilidir. Bir uzman tarafından yönlendirilir ve yaygın bir şekilde konuşulan 
İngilizce dilinde yürütülürler. 

 Çevrimiçi Kurslar 

eTwinning kursları; çevrimiçi moderatörlük, eğitim ve öğretim, ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde 

koordinatörlük alanlarında eTwinning topluluğunun ihtiyaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilen uzun 

eğitimlerdir. Her sene; eTwinning, bir adet kurs düzenler. 

 Mesleki Gelişim Çalıştayları 

Mesleki Gelişim Çalıştayları; pedagojik bir konuyu kapsayan, üç gün süren ve yüzyüze gerçekleştirilen 
etkinliklerdir. 

 

 Tematik Konferanslar 

Tematik Konferanslar, 3 gün süren ve yüz yüze gerçekleştirilen farkındalık etkinlikleridir. Konular, genel olarak 

pedagoji ile ilgilidir. 

  

 Yıllık Konferans 

Yıllık konferanslar; üç gün süren, yüz yüze gerçekleştirilen ve Avrupa çapında bir konuya odaklanılan kutlama 

etkinlikleridir. 

  eTwinning Grupları 

 

eTwinning Grupları, eTwin’ciler için belirli bir konu üzerinde tartışmak ve birlikte çalışmak üzere 
oluşturulan özel platformlardır. Burada amaç; örneklerin paylaşılması, eğitim ve öğretim yöntemlerinin 
tartışılması ve mesleki gelişim için destek bulunmasıdır. 

 
 

 


