
 

E-TWINNING 

Europe’s got Talent projesi, ortaokul öğrencilerimizin iletişim 

becerilerinin gelişmesine yardımcı, farklı Web 2.0 araçlarının 

kullanımını öğretmeyi amaçlayan bir eTwinning projesidir. 

Türkiye, Romanya, Fransa ve İspanyadan katılan farklı 

okullar ile her ay çevrimiçi toplantılar ile bir araya gelen 

öğrencilerimiz, bu toplantılar ile İngilizce konuşma 

becerilerini geliştirmektedir. Proje süresince öğrencilerimize 

Voki ile kendi avatarlarını, Canva ile projenin logo ve 

posterini, Platagon & Pawtoon ile kendi perspektiflerinden 

korona virüs sürecini anlattıkları animasyonlarını, Learning 

App ile karışık takımlara ait oyunlarını, Story Jumper ile 

projeye ait “Mustafa Kemal Atatürk” kitabını tasarladılar. 

Proje sonunda öğrencilerimiz kazanmış oldukları tecrübenin 

yanında farklı kültürleri tanımış, konuşma becerilerini 

geliştirmiş ve yeteneklerini keşfetmişlerdir. 

 

1. Europe’s Got Talent 
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5. sınıflar İngilizce becerilerini günlük rutinler bağlamında pratik etmeyi, dijital 

okuryazarlıklarını yükseltmeyi ve dünyanın farklı yerlerinden öğrencilerle işbirliğini 

geliştirmeyi amaçlayan 'Günlük Eylemler' başlıklı bir eTwinning Projesinde yer alıyorlar. 

Yürütülen faaliyetler: 

1. Proje çerçevesinde okulumuz tarafından logo hazırlama  

2. Öğrencilerin günlük rutinleri hakkında videolar hazırlama 

3. Okulumuz, 2 Türk okulu ve bir Portekiz okulu arasında Zoom video konferanslarına 

katılma  

4. Geleneksel yemek yarışması ve  eTwinning tarif kitabı oluşturma 

5. 9 Mayıs'ta gerçekleşen eTwinning doğum günü kartlarını hazırlama 

 

2. Everyday Action 



 

E-TWINNING 

Soyut bir ders olarak algılanan matematiğin aslında hayatımızda pek çok alanda karşımıza 

çıktığını ve matematik dilinin evrensel bir dil olduğunu öğrencilerin fark etmeleri amacıyla 

oluşturulan ‘Maths: The Language Of The Universe’ adlı eTwinning projemiz, 4 farklı 

ülkeden 15 öğretmen ve 71 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Okulumuzun 6. 

sınıflarından 9 öğrencimiz projeye katılmıştır.  

 

3. Maths: The Language Of The Universe 

Öğrencilerimiz, hazırlanmış oldukları içeriklerini yurt içi ve yurt 

dışındaki partner okullardaki öğrenciler ile video konferans 

uygulaması üzerinden (Zoom) İngilizce dilinde sunmuşlardır. 

DEÜ 75. Yıl Ailesi olarak projeye katılan öğrencilerimizi, projeyi 

yürüten, destek veren öğretmenimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, 

sevgi ve gururla kucaklıyoruz. 
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Balkonumdaki bahçem projesiyle şu sıkıntılı günlerde evlerinde 

kapanmak zorunda kalan çocuklarımıza nefes aldırmak istedik. Kendi 

imkânlarımızla dönüşümünü sağladığımız saksılarımızda evimizin 

dışarıya açılan bir bölümü olan balkonlarımızda sebze yetiştirdik. 

Proje sonunda öğrencilerimiz yetiştirdikleri ürünleri yapacakları 

nefis salata ve yemeklerde ortaya koydular. Bir ürün yetiştirmenin 

mutluluğunu yaşadılar. Aileleriyle birlikte kaliteli ve güzel zaman 

geçirdiler. Bir bitkinin yetişirken geçirdiği aşamaları heyecanla takip 

edip, kendi başarısı olan ürünü elde ettiğinde gurur duydular. Hem iyi 

vakit geçirecekler aynı zamanda sorumluluk, sabır, özveri değerlerini 

kazandılar. 

4. Balkonumdaki Bahçem 



 

a) Çalışma Süreci 

1- 2020-2021 Eğitim öğretim yılı şubat, mart, nisan mayıs, 

haziran ayı olmak üzere 5 ay gibi bir zaman diliminde 

uygulanacak. 

2- Ortaklar birbirini öğrencilerini ve okullarını tanıtacaklar. 

3- Ortaklarla beraber hazırlanmış etkinliklerin aylık olarak 

sunumu ve değerlendirilmesi yapılacak. 

4- Ailerin içinde olduğu grup oluşturularak proje ile ilgili aylık 

bilgilendirmeler yapılır. Çocukların yapacakları aylık 

etkinlikler hakkında yönergeler gruptan bildirilir. 

 

b) Beklenen Sonuçlar 

1- Öğrencilerimizin evde geçirilen bu süreçte daha mutlu 

sorumluluk becerileri gelişmiş, özgüveni yüksek bireyler 

haline gelecektir. 

2- Bitkilerin büyümesinin zaman gerektiren bir iş olduğu, 

bu nedenle sabırlı olmak gerektiğini öğrenilecektir. 

3- Balkonda yapılan ürün yetiştirme ile çocukların doğaya 

ve canlılara ilgilerini artıracaktır. 

4- Ögrenciler apartmanlarda aileri ile yeşil alanlardan 

uzakta olsalar da kendi düzenledikleri saksılarında kendi 

yetiştirdikleri balkonlarında keyifli zamanlar geçirecekler. 

5- Doğaya ve canlılara önem veren bir nesil 

yetiştirilmesine katkı sağlayacaklardır. 

*Projemiz 10 türk okulu ile ortak yürütülen bir projedir. 
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Doğayı, çevreyi, canlıların önemini anlayan, değer veren, duyarlı davranışlar sergileyen, doğru 

ve yaşantısal eğitimlerle iyi alışkanlıklar kazandırmayı hedefleyen, 10 Türk okulu ve yurt dışı 

ortaklı yürütülen bir projedir. 3,4,5 ve 6 yaş grubu çocukların doğa farkındalıklarının arttırılması 

hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin gözlem becerilerinin arttığı, çevresel sorunları 

gözlemleyebildikleri, üzerine düşen sorumlukların farkına vardıkları ve atık malzemeler ile 

ilgili geri dönüşüm bilincinin arttığı gözlemlenmiştir. 

 

5. Minikologlarla Doğanın Dili 

https://twinspace.etwinning.net/153948/home
https://twinspace.etwinning.net/153948/home

