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                                             Ömer Coşkun
                                           İl Milli Eğitim Müdürü

Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan eTwinning bilindiği üzere Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar için destek, araç ve hizmetler sağlayarak Avrupa'daki okullar arası 
işbirliğini teşvik etmektedir. Aynı zamanda eTwinning faaliyeti öğrencilerimizin hem ülkemizden hem Avrupa’dan 
yaşıtlarıyla iletişim kurma, farklı kültürleri tanıma, yabancı dilleri kullanma, girişimcilik, işbirliği ve 
takım çalışması yapma gibi birçok 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Özellikle 
salgın sürecinde eTwinning’in önemini bir kez daha anladık. Bu süreçte ellerinden geleni sonuna kadar yapmaya 
çalışan gayretli öğretmenlerimizin kurucusu veya ortağı olarak ilimizde yürüttükleri projelerden bir kitapçık 
hazırladık. Bu kitapçıkta projesi yer alan, öğrencilerimizi destekleyerek, projelerde çok yönlü gelişimine 
destek olan tüm öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.
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Okul öncesi ve 
anaokulları
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Okul Adı: DR HİKMET DEVELİ ANAOKULU

Öğretmen Adı:Emel Çelik Yalçın

Yaş grubu:5-6 

Ülkeler:Türkiye/Azerbaycan

Özet: Doğa aktivitelerini okul öncesi eğitimden 
itibaren uygulamayı hedefleyen bir projedir. 
Eğitim  eğmek bükmek, yönlendirmek ve kalıba 
sokmak şeklinde değil, insanın tabiatında var 
olan bilginin, yeteneğinin, pratiğin ve 
nihayetinde iyiliğin dışa çıkarılması biçiminde 
olmalıdır. Sadece dört duvar arasında bilgi 
akışından ziyade doğayla iç içe, özgürce ve 
keyifle yapılması gerekliliği karşımıza 
çıkmaktadır. 2023 Eğitim Vizyonu Işığında 
öğrencilerimizde 21.y.y becerilerinin 
geliştirmelerine fırsat sağlayacak Doğa 
Aktiviteleri Uygulamasının yaygınlaşması 
hedeflenmektedir.

DUVARLARI AŞALIM DOĞADA BULUŞALIM
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Okul Adı: DR HİKMET DEVELİ ANAOKULU

Öğretmen Adı:Emel Çelik Yalçın

Yaş grubu:5-6

Ülkeler:Türkiye

Özet: Bu proje ile Öğrencilerimizin el-göz 
koordinasyonu ve kas gelişimlerine katkıda 
bulunacak aktiviteler yaptılar.İçine 
müzik,dans ve web2 araçları ile 
teknolojiyi de kattığımız projemiz ile 
öğrencilerimiz eğlenerek öğrendiler.
Öğrencileri erken çocuklukta 21. Yy 
becerileri ve temel bilimsel süreç 
becerilerine uygun bir üst öğrenime hazır 
hale getirebilmek hedefimizdir.

HERKES İŞ BAŞINA
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Okul Adı: SULUOVA 65 BİN DEV ÖĞRENCİ SEVGİ 
ANAOKULU, MERKEZ ANAOKULU GÜMÜŞHACIKÖY

Öğretmen Adı: Medine Keten, F.Gül Cantürk

Yaş grubu: 4-7

Ülkeler: Türkiye-Azerbaycan

Özet: Projemiz öğrencilerin sadece yaşadıkları 
çevre ile sınırlı kaldıkları farklı ortam ve 
kültürleri  aynı zamanda değerlerini  tam olarak 
bilmedikleri sorunundan yola çıkarak oluşturul- 
muştur.Amacımız ülkemizde yer alan yedi bölgenin 
tarihi,turistik yerlerini,örf,adet ve gelenek- 
lerini,yöresel lezzetlerini, şivesini, müziğini 
,tarım ürünlerini hep birlikte tanımak, tanıtmak 
ve gelecek nesillere aktarmaktır. Hedefimiz 
kültürel mirasımıza sahip çıkacak bilinci 
oluşturmak, öğrencilerin yaratıcı düşünme 
becerilerini geliştirmek ,farklı bakış açıları 
geliştirmelerini sağlamak,çocuklarda uyum, 
yaratıcılık ,işbirliği ve iletişim becerilerini 
ve öz güvenlerinin gelişimini desteklemektir.

BÖLGEMİN KÜLTÜR ELÇİSİYİM
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Okul Adı: SULUOVA 65 BİN DEV ÖĞRENCİ SEVGİ 
ANAOKULU 

Öğretmen Adı: Medine Keten

Yaş grubu: 3-18

Ülkeler:Türkiye 

Özet: Proje 81 il öğretmenleri ile birlik 
olarak ülkemiz genelinde değerler eğitimine 
dikkat çekerek kelebek etkisi oluşturmaktır. 
Her il kendi iyilik hareketini belirleyerek 
öğrencileri ile birlikte bunu gerçekleştirir. 
Verilen ölçülerde atkı örülür ve kurucunun 
şehrinde birleştirilerek tek bir atkı haline 
getirilir. Çalışma sergilenir. Proje 
Şubat-Haziran 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. 

  İYİLİK ATKISI
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Okul Adı:TOKİ ÇELEBİ MEHMET İLKOKULU,  
ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU 

Öğretmen Adı:Zeynep Önder , Hanife Aydin

Yaş grubu:Okul öncesi

Ülkeler:Türkiye, Moldova Cumhuriyeti, 
Ukrayna, Azerbaycan, Tunus 

Özet: Artık materyaller ile farklı beceri 
alanlarına hitap eden ürünler tasarlamak ve 
geri dönüşüm bilinci yüksek nesiller 
yetiştirmek.

EL EMEĞİM AKIL ÜRÜNÜM 
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Okul Adı: ŞEHİT SELÇUK ÖZARI ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU

Öğretmen Adı:Ebru Gürses

Yaş grubu:13-18

Ülkeler:Türkiye,Romanya,Polonya

Özet: Projemiz Matematik Mutfakta 3 yabancı ortak 
ve Türkiye'nin farklı illerinden 10 Okul Öncesi 
öğretmeninin katılımı  ile Aralık ayında 
oluşturulmuştur. Ocak ayında ise yüz yüze olan 
gruplar okulda, Uzaktan Eğitimde olanlar ise online 
olarak velilerle iletişime geçerek proje 
başlatılmıştır.  Ben ise bu projeye Özel Eğitim 
Anaokulu olarak katıldım. Çalışma sürecinde 
mutfakta bulunun malzemeler göz önünde 
bulundurulmuştur. Tabaktan çatala, nohuttan cevize, 
elmadan armuda  bir çok malzeme kullanılarak her ay 
başı yapılan toplantılarla üyelerin görüşleri 
doğrultusunda  çalışmalarımıza yön verdik. Bu 
ürünler kullanılarak birebir çalışmalar yapıldı. 

 MATEMATİK MUTFAKTA
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Okul Adı: ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU

Öğretmen Adı:Sabire Gazioğlu

Yaş grubu:4-5

Ülkeler:Türkiye

Özet: Projemiz 27 Mart calistayi ile oluşturulan 
okul öncesi eğitime yönelik, çocukların doğa 
özlemlerini gidermesi ne katkı sağlamak, doğa ve 
temiz yaşama karşı bilinç oluşturmak, doğada 
yaşanan döngüsel yeniliklerle çocukların 
mucizelere tanıklık etmesini amaçlamıştır. Aynı 
zamanda doğanın kendini sağlıklı bir şekilde 
yenilemesini sağlamak amacıyla geri dönüşüm ve 
sıfır atık etkinliklerine de yer verilmiştir. 
Projenin kurucu ortaklığını Sabire Gazioğlu ve 
Artvin'den Züheyla Gül yürütmektedir. Proje 
İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Yalova illerinden 
katılımla 9 ortak ile işbirliği, yardımlaşma, 
paylaşma ve dayanışma ile koordineli bir şekilde 
yürütülmüştür. 

 DOĞANIN GİZLİ YÜZÜ
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Okul Adı: GÜMÜŞHACIKÖY MERKEZ ANAOKULU 

Öğretmen Adı:Mukaddes Karanfil,  Zeynep Kan 

Yaş grubu:0-6

Ülkeler:Türkiye

Özet: “PATİK” tersten “KİTAP” diye okunur. PATİK, 
bebeğin ayağını ısıtırken KİTAP, bebeğin duygu 
ülkesini yani ‘yüreğini’ ısıtır… Bu nedenledir ki; 
bebeğin patik giyme zamanı geldiğinde ona kitap da 
okunma zamanı da gelmiştir. Projenin Hedefleri; 
öğretmen-ebeveyn aile arasında çocuğun bütünsel 
gelişimi odaklı bir ortaklık kurabilmek, 
öğretmenlere ve ailelere nitelikli çocuk kitapları 
seçme konusunda farkındalık kazandırmak, serbest 
oyun fırsatlarını artırarak serbest oyunda yetişkin 
rolleri hakkında öğretmen ve aileleri 
bilinçlendirmek, çocuğun evde ve okulda erken 
okuryazarlık ortamlarını zenginleştirmek, 
çocuklarda eleştirel ve analitik düşünmeyi 
kullandırabilme, hikayede geçen eylemleri ve 
süreçleri yorumlayabilme, empati kurabilme,.....

 PATİK’ LE BAŞLA KİTAP’ LA YAŞA 
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02

İlkokullar
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Okul Adı: AMASYA ŞEHİTLER İLKOKULU

Öğretmen Adı:Sevda Yıldırım

Yaş grubu:4-6

Ülkeler:Türkiye

Özet: Projemiz okul öncesi eğitim çağı 
çocuklarına basit matematik becerilerini 
eğlenceli bir şekilde öğretmeyi 
amaçlamaktadır.

SİHİRLİ SAYILAR
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Okul Adı: TAŞOVA CUMHURİYET İLKOKULU

Öğretmen Adı:Semra Aydın

Yaş grubu:4-11

Ülkeler:Türkiye, Kuzey Makedonya 

Özet: “Ekran Akran Olamaz” etwinning projemiz 
10 Türk ve 5 Kuzey Makedon ortak ile 
etkinliklerini gerçekleştirmektedir. Pandemi 
sürecinde ekran başında uzaktan eğitime devam 
eden öğrencilerimizin ekran bağımlısı 
olmasının önlenmesi, keyifli etkinlikler 
yaparak kendi öğrenme süreçlerinde aktif 
olmaları, çevresel farkındalıklarının artması, 
sosyal ve iletişim becerilerinin 
geliştirilebilmesi amaçlanmaktadır.

EKRAN AKRAN OLAMAZ
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Okul Adı: MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 
MERZİFON 

Öğretmen Adı:Hacer Erbaş Zeybek 

Yaş grubu:4-6

Ülkeler:Türkiye

Özet: Sağlığım için ben de varım; vatanım 
için ben de varım ;doğa için ben de varım 
diyerek sağlığımız için erken yatıp süt 
yumurta yedik limonata yaptık  ceviz 
yedik;vatanım için ben de varım da bayrak 
etkinlikleri yaptık istiklal marşımızi 
seslendirdik;doğa için ben de varım da 
hayvanları besledik ağaç diktik, 
çimlendirme, geri dönüşüm yaptık .

BEN DE VARIM
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Okul Adı: MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU

Öğretmen Adı:Zeynep Kaleli Önal

Yaş grubu:4-11

Ülkeler:Türkiye, Romanya

Özet: Çocukların Atatürk’ün kişiliğini,
örnek alarak;sosyal,zihinsel,dil ve motor 
gelişimlerini desteklemektir.M.Kemal 
ATATÜRK’ü ve yaptıklarını çok daha 
yakından öğrenerek özümsemelerini 
sağlayarak,öğrencilerde merak uyandırma ve 
araştırma becerilerini geliştirmeleri 
,olaylar hakkında neden-sonuç ilişkileri 
kurmaları hedeflenmiştir.

ATATÜRK VE BEN
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Okul Adı: İSTİKLAL İLKOKULU 

Öğretmen Adı:Arife Gül EBİZ 

Yaş grubu: 6

Ülkeler:Türkiye - Bulgaristan

Özet: Çocukların okul öncesi dönemden itibaren 
müzik ve ritim ile tanışmaları; duygularını 
ifade edebilme, karşı tarafı anlayabilme, 
iletişim kurabilme, aldığı rolü üstlenebilme, 
müzik estetik kazanımı açısından önemli rol 
oynar. Müzik ve ritim aynı zamanda çocuğun 
kendine güvenmesini sağlayarak özgüven 
duygusunun gelişmesine yardımcı olur. 
Çocukların ritim tutarken düzenli düzensiz 
yaptıkları hareketler küçük ve büyük kas 
gelişimini destekler. Bu bağlamda, sıfır atık 
ile yapacağımız materyallerle ritmin tüm 
olumlu özelliklerini ortaya koyacağız.

DOĞAYA RİTMİNLE EŞLİK ET 
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Okul Adı: MEHMETÇİK İLKOKULU 

Öğretmen Adı: Filiz ODABAŞ ELMAS 

Yaş grubu: 7 - 11

Ülkeler:Türkiye - Romanya

Özet: Proje amacımız dengeli beslenme ve spor 
ile vücudumuzun zinde kalmasını sağlamak 
,bağışıklı sistemini güçlendirmek,besinlerin 
içeriklerini tanımak,sporu yaşam biçimi haline 
getirmek. Projemiz, ülkemizi ve dünyayı 
etkileyen pandemi karşısında bireysel olarak 
yapmamız gerekenler nelerdir?Sorusuna cevap 
niteliğindedir.‘’Sağlıklı büyüme ,gelişme ile 
kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki 
ilişkiyi fark eder’’eğitim hedefinden yola 
çıkarak,dengeli beslenmeyi alışkanlık haline 
dönüştürmeyi hedefledik.

SAĞLIK ÇANTAM
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Okul Adı: İSTİKLAL İLKOKULU 

Öğretmen Adı: FArife Gül EBİZ  

Yaş grubu: 6

Ülkeler:Türkiye - Romanya

Özet: Tüm dünyayı olumsuz etkileyen covid-19 
salgınında okullarımız kapandı. Uzaktan eğitime 
geçtik. Okullarda buluşamadığımıza göre çeşitli 
bilgisayar uygulamaları üzerinden birbirimizin 
evine konuk olmaya karar verdik. Oyun, drama, 
müzik-ritim, hikaye, sanatsal faaliyetler gibi 
çocuklarımızın kendi seçtiği bir çok farklı 
etkinliği onların sunumlarıyla dinledik, 
öğrendik. Çocuklarımız sunum yapma yeteneğini 
erken yaşta kazanırken kendilerine olan 
güvenleri de arttı. Ailelerimizin çocuklarıyla 
birlikte araştırma yaparak öğrenmelerine ve bu 
dönemi çocuklarıyla verimli olarak geçirmelerine 
katkıda bulunduk.

MİSAFİR OL GEL BANA 
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Okul Adı: MEHMETÇİK İLKOKULU 

Öğretmen Adı: Nadide Parlak Kılıç- Mehtap Dede

Yaş grubu: 7 - 11

Ülkeler:Arnavutluk-Azerbaycan-Romanya-Estonya-Gür
cistan-Portekiz

Özet: Toplum daha önce alışık olmadığı bu süreçte  
öğrenci ve ailelerinin okuldan, eğitimden 
uzaklaşmaması amacı ile yazılmış projede; 
planlanan etkinlikleri evde gerçekleştirmeleri 
istenecektir.Bu sayede öğrencilerin,öğretmenlerin, 
velilerin bilgiden uzaklaşmamasını, öğrenme 
eğiliminin durağanlaşmamasını hedefleniyor. 
Yapılacak etkinlikler ders kazanımları ile belirli 
gün ve haftalarla ilişkili olacaktır. Yaptığımız 
değerlendirmede "Projemizle okulu yakınınızda 
hissettiniz mi? sorusuna öğrencilerimizin 
%80'inden evet cevabı alarak hedeflerimize 
ulaştık.

OKUL EVDE 
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Okul Adı: ZİYARET TOKİ İLKOKULU 

Öğretmen Adı: Ahmet Öztürk

Yaş grubu: 4 - 11

Ülkeler:Türkiye,Polonya,İspanya,Portekiz

Özet: Fotoğraf çekmek her zaman sıradan bir iş 
olarak görülmekte. Ancak fotoğrafçılık ; herkesin 
gördüğünü daha güçlü anlamlandırmak demektir. 
Küçük yaşlardan itibaren fotoğraf çekmek ve 
fotoğrafı yorumlamak; çocuklarda görsel algıyı bir 
üst seviyeye taşıyarak, günlük hayatta hoşuna 
gitmeyen durumların da farkına varıp güzelleştirme 
yoluna gidebilirler.Projemizde çocuklarımıza her 
ay bir konu verildi ve bu konuyla ilgili 
çevresinde araştırma yaparak fotoğraflandırması 
istendi.Çocuklar çekmiş olduğu fotoğrafla 
yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatı buldu ve 
çevresine karşı duyarlılığı artarak fotoğrafı 
yorumlama becerisi gelişti.

OBJEKTİFİMDEN ANI YAKALA
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Okul Adı: FINDIKLI TOKİ İLKOKULU

Öğretmen Adı: Nebile Uslu Kaplan

Yaş grubu: 7 - 11

Ülkeler: Türkiye, Portekiz, Romanya, Polonya, 
Yunanistan, Bulgaristan, Litvanya, Gürcistan, 
Ukrayna

Özet: Kuruculuğunu Rize’den Zeynep Hellaç Aksu ile 
üstlendiğimiz projemiz, erken yaş dönemi 
öğrencilere İngilizce’yi eğlenerek öğretme üzerine 
temellenmiştir. İlkokul İngilizce öğretim 
programının temel ilkelerinde yer alan ögeleri 
derslere entegre etme ve öğrencilerin birebir 
içinde yer aldıkları yaparak-yaşayarak öğrenme 
fırsatı yakalayacakları etkinliklerden oluşan 
projemiz, öğrencilerin özelliklerine uygun olarak 
bir “Oyun Dünyası” kurma; drama ve şarkılarla 
süslenmiş ders ortamında öğrencilerin eğlenerek 
öğrenme ve nihayetinde “İngilizce’yi Seven” 
bireyler olması amacıyla yürütülmüştür.

  LET'S CLIMB ENGLISH LADDER AND SLIDE!
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Okul Adı: MEHMETÇİK İLKOKULU 

Öğretmen Adı: Handan Durmaz, Candan Uğurlu

Yaş grubu: 6 - 10

Ülkeler:Türkiye

Özet: Projemiz, öğrencilerimizde sorumluluk 
bilincini geliştirmek;kendine, 
doğaya,topluma,hayvanlara ve bitkilere karşı olan 
sorumluluklarını fark ettirmek, bunların yanı sıra 
WEB 2.0 araçlarını da tanımalarına yardımcı olmak 
amacıyla Türkiye' den 10 kurucu ortakla 7 Bölge 22 
İl 7'den 77'ye eTwinning Çalıştayı ile 
oluşturulmuştur. Projemiz 13 Mart 2021 tarihi ile 
başlamış 31 Mayıs 2021 tarihi ile sona ermiştir. 
Projemiz alanında uzman isimlerin webinarlariyla 
desteklenmiş, dijital oyunlarımız, işbirlikçi ve 
ortak çalışmalarımızla renklenmiştir.

HAYATIN İÇİNDEYİM SORUMLULUKLARIMIN BİLİNCİNDEYİM
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Okul Adı: AMASYA KUTLUBEY KOLEJİ İLKOKULU

Öğretmen Adı:  Yeliz Güven Ünlü

Yaş grubu: 6 - 11

Ülkeler:Türkiye 

Özet: Õğrencilere sorumluluk kazandırıp 
yaşlarına uygun etkinlikleri yaptırarak 
özgüvenli,kendilerini ifade eden bireyler 
yetiştirmek. 

GÜÇ BENDE ARTIK
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Okul Adı: ŞEHİTLER İLKOKULU

Öğretmen Adı: Elif Aydın

Yaş grubu: 8-9

Ülkeler:Türkiye 

Özet: Bu proje ile İlkokul öğrencilerinin 
ekran karşısında daha az zaman geçirip daha 
çok hayatın içine karışmalarını 
sağlanacaktır. Proje ortakları ile yapılan eş 
zamanlı etkinlikler , ortak etkinlikler , 
işbirlikli çalışmalar yapılarak gerek 
öğretmenlerimizin proje tabanlı öğrenme 
yeterliklerini arttırmak. gerek 
öğrencilerimizin hayatın içinden yaparak 
yaşayarak öğrenmelerini ekran karşısında 
geçirecekleri süreyi azaltmak 
hedeflenmektedir

EKRAN KÜÇÜK DÜNYAM BÜYÜK
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Okul Adı: ÖZEL MERZİFON KUTLUBEY KOLEJİ

Öğretmen Adı: Öznur Kaya

Yaş grubu: 0-6

Ülkeler:Türkiye 

Özet: Artık materyaller ile farklı beceri 
alanlarına hitap eden ürünler tasarlamak ve 
geri dönüşüm bilinci yüksek nesiller 
yetiştirmek. 

DOĞAMIZIN BİLİNÇLİ ÇOCUKLARI
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Okul Adı:SULUOVA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 

Öğretmen Adı:Cansu Günaydın Kanar

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye, İspanya, Ürdün

Özet: Zeka ve yeteneklerin keşfi, öğrencilerin 
kendini tanıması için önemlidir.Zeka oyunları 
sayesinde her öğrencinin zekasını 
geliştirilebileceğine inanıyoruz  Bu oyunlar 
öğrencilerin mantıksal düşünmesini ,daha kolay 
kavramasını, eğlenirken yeni şeyler 
öğrenmesini,anlama becerilerini ve strateji 
belirlemelerini sağlar. Zeka oyunları 
sayesinde öğrencilerimizin karar verme ve 
teknolojik becerilerini geliştirmeyi amaç 
edindik.

ZEKANI OYUNUNA KAT
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Okul Adı: KEMALPAŞA İLKOKULU

Öğretmen Adı: Gülşah Algül

Yaş grubu: 6

Ülkeler:Türkiye, Ukrayna, Azerbaycan, 
Romanya, Bulgaristan 

Özet: Proje sağlık, temizlik, beslenme, 
obezite, spor, teknolojiyi bilinçli kullanma 
ve kitap okuma konuları olan kapsamı bir 
proje. Oldukça verimli ve güzel 
etkinliklerle öğrencilerimizin dikkatini 
çekti.

WE ARE AWARE 
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Okul Adı: SULUOVA TOKİ ÇELEBİ MEHMET İLKOKULU, 
MEHMET VARİNLİ İLKOKULU

Öğretmen Adı:Emel Emine Karaca,Şeyda Karademir

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye, Azerbaycan

Özet: Ögrencilerimizi kültürel zenginliğimiz 
olan deyimler konusunda bilgilendirerek 
deyimleri öğrenmelerini sağladık.Sözcük 
dağarcıklarını geliştirdik. Dil gelişimlerini 
zenginleştirerek kendini ifade becerilerini 
artırdık . Deyimleri günlük konuşmalarında 
kullanabilecek yeterlilik kazandırdık.                                
Öğrencilerin yaratıcılıklarını ve özgüven 
duygularını geliştirecek Web 2.0 araçlarını 
aktif kullanabilmelerini sağladık.

  EVVEL ZAMAN İÇİNDE  BİR DEYİM VARMIŞ
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Okul Adı: KEMALPAŞA İLKOKULU 

Öğretmen Adı:Aliye Erol

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye, Azerbaycan,  Tunus,  Polonya

Özet: Sağlıklı bir nesil ve sağlıklı bir 
geleceğin temellerini atmak için, çocuklara 
küçük yaşlarda temel sağlıklı yaşam 
kurallarını benimsetmek, yaşama biçimi haline 
getirmek istiyoruz. Günümüzde gelişen 
teknoloji ile çocuklar hareketsiz bir hayat 
sürmeye başlamıştır. Sağlıksız beslenme ve 
hareketsiz yaşam obeziteye sebep olmaktadır. 
Temizlik, oyun ve spor, sağlıklı beslenme, 
acil durumlar ve ilk yardım konularında olumlu 
alışkanlıklar kazandıracağız. Web 2.0 
araçlarını etkili bir şekilde kullanacağız. 

  HEALTH FIRST- ÖNCE SAĞLIK 
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Okul Adı: KEMALPAŞA İLKOKULU 

Öğretmen Adı:Aliye Erol

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye, Azerbaycan,  

Özet: Projemizde ilkokul çocuklarında milli 
kültür kavramını oluşturmak istiyoruz. Yakın 
çevresinden başlayarak kendi kültürlerini ve 
diğer kültürleri tanımak onların ufkunu 
açacaktır. Böylece kendi kültürel mirasına 
saygı duyacak, onu koruyacak ve gelecek 
nesillere aktaracaktır. Ayrıca diğer 
kültürleri tanıyacak ve saygı duyacaktır. 
Proje süresince yaşadığımız yerin doğal, 
tarihi, turistik ve kültürel değerlerini 
araştırıp tanıtacağız.

  OUR CULTURAL HERITAGE 

31



Okul Adı: KEMALPAŞA İLKOKULU 

Öğretmen Adı:Aliye Erol

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye, Azerbaycan

Özet: Projemizde ilkokula yeni başlayan 
öğrencilerin okuma yazma çalışmaları ve 
diğer ders konularını ortak okullarla planlı 
bir şekilde işleyeceğiz. Pandemi sürecinde 
öğrencileri motive etmeyi ve pandemi sonrası 
oluşacak problemleri azaltmayı hedefliyoruz.

  MY AGE IS SMALL MY MIND IS BIG
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Okul Adı: KEMALPAŞA İLKOKULU

Öğretmen Adı:Mustafa Acar

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye, Romanya

Özet: Projemiz sayesinde öğrencilerimiz 
yaşadıkları olumsuzluklardan biraz uzaklaşarak 
yeni oyunlar keşfettiler, web 2.0 araçlarını 
kullanmayı öğrendiler. Kullandıkları web 2. 0 
araçları ile kendilerine yeni kazanımlar elde 
ettiler.eTwinning projemizle 3.sınıf müfredat 
konularıyla projemiz ilişkilendirilerek elde 
edilecek kazanımlar  belirlendi. Bu kazanımlar 
projemizle desteklenerek öğrencilerimizde kalıcı 
hale gelmesinde önemli adımlar atılmıştır.Ayrıca 
bu süreçte öğrencilerimizle ve velilerimizle 
birlikte uzaktan da olsa sağlıklı bir iletişim 
kurarak  oyun oynayarak keyifli zaman geçirmiş 
olduk. 

   OYUNLA EĞLENİR OYUNLA ÖĞRENİRİM
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Okul Adı: TOKİ ÇELEBİ MEHMET İLKOKULU, MEHMET 
VARİNLİ İLKOKULU

Öğretmen Adı:Emel Emine Karaca,Şeyda Karademir 

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye

Özet: 3 ana rengi kullanarak içinde teknoloji de 
barındıran etkinliklerle donatılmıs bir 
projedir.Renkleri birer kavram olarak kullanıp 
öğrencilerimizin yaratıcılık becerilerini, 
doğaçlama yeteneklerini geliştirdik.Ben Kısaca Ep 
eTwinning Projesi ile işbirliğine dayalı öğretimi, 
araştıran keşfeden sorgulayan öğrenciler 
yetiştirmeyi amaçladık. Amaç ve hedeflerimiz 
doğrultusunda eğitim öğretim müfredatlarımıza 
uygun olarak puzzle, oyun, drama, afiş, logo, 
kelime bulutu oluşturma gibi birçok etkinlik 
yaptık. Öğrenci ve velilerimizden aldığımız 
dönütlerden hedeflerimize ulaştığımızı 
gözlemledik.

  BEN KISACA EP
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Okul Adı: TOKİ ÇELEBİ MEHMET İLKOKULU

Öğretmen Adı:Şakire Yolcu

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye

Özet: Evrensel değerlere sahip Yunus 
Emre'yi, şiirlerini, insan sevgisini, 
ahlakını, hoşgörüsünü öğrencilere tanıtmak, 
sevdirmek, bununla birlikte kullandığı 
Türkçe'yi ve dilin doğru kullanımının 
sağlanması amaçlanmaktadır.

  YUNUSUN AYAK İZLERİ
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Okul Adı: MEHMETÇİK İLKOKULU

Öğretmen Adı:Candan UĞURLU

Yaş grubu:6-9 

Ülkeler:Türkiye

Özet: Projemiz, pandemi sürecinde daha çok evde 
vakit geçiren öğrencilerimiz için hem dikkat 
sürelerini artıracak hem de evde kendilerinin 
yapıp oynayacakları oyunlarla zamanı etkili ve 
verimli kullanmalarına yardımcı olmayı 
amaçlayarak oluşturulmuştur. Ayrıca bu projeyle 
öğrencilerimizin yaratıcılık becerilerini 
geliştirmelerini hedefledik. Birçok aile 
etkinlikleri,dikkat güçlendirme 
etkinlikleri,dijital oyunlar,webinarlarla 
projemizi destekledik. Öğrencilerimizin aktif 
katılımlarının olduğu işbirlikçi ve ortak 
etkinliklerle projemiz daha eğlenceli ve 
öğrencilerimizin sahiplenerek devam ettirdikleri 
bir proje süreci yaşadık. 

PÜR DİKKAT
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Okul Adı: FATİH İLKOKULU-MERKEZ

Öğretmen Adı:Songül Kanar

Yaş grubu:6-11

Ülkeler:Türkiye,Romanya, Letonya, Portekiz

Özet: Projemiz öğrenciler arasında arkadaşlık 
becerilerini geliştirerek akran zorbalığı 
sorununu önlemeyi hedeflemektedir. Zorbalık 
sorunu öğrencilerin sosyal, duygusal ve 
akademik gelişimini de olumsuz etkilemektedir. 
Öğrencilerin modern yöntemlerle öfke kontrolü 
yapmaları, sevgi, saygı, güven, hoşgörü, 
empati gibi evrensel değerleri günlük 
yaşamlarına dahil etmeleri amaçlanmaktadır. 
Çocukluk çağında öğrenilen evrensel değerler 
ve kazanılan arkadaşlık becerileri bireylerin 
ileriki yaşlarında daha sağlıklı ilişkiler 
kurmalarını sağlayacaktır.

FRIENDSHIP IS A TREASURE
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Okul Adı: KEMALPAŞA İLKOKULU, MEHMET BİLGİLİ 
İLKOKULU

Öğretmen Adı:Mustafa Acar, Havva Elmas Kaşka

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye, Azerbaycan

Özet: Öğrencilerimizin küçük yaşlardan 
itibaren doğa sevgisi kazanması ve bu 
kazanımın sürdürülebilirliğine yönelik doğru 
tutum ve davranışlarını geliştirmesi, doğa 
dostu bir yaşam tarzını benimsemesi, çevre 
bilinçlerinin gelişmesi, doğaya saygılarının 
ve doğadaki canlılara sevgilerinin artması, 
sorumluluk bilinçlerinin gelişmesi, gelecek 
nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için 
gönüllü olmaları ve bu alanda farkındalık 
yaratmak düşünceleri projemiz çalışmalarına 
başlanmıştır.

SORUMLUYUZ - WE ARE RESPONSIBLE
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Okul Adı: ZİYARET İLKOKULU 

Öğretmen Adı:Haise Akan 

Yaş grubu:5-11

Ülkeler:Türkiye

Özet: Zeka oyunlarından; anagram, resfebe, 
hedef tahtası, eksik harfler, tamamla, rakam 
değiştir oyunlarını öğrencilere öğretiyoruz. 
Sonrasında öğrenciler ile birlikte bu 
oyunlardan tasarlıyoruz.

 ZEKA OYUNLARI KİTABIM
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Okul Adı: GÖKMEDRESE ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN 
İLKOKULU

Öğretmen Adı:Necla Akkoyunlu

Yaş grubu:4-11

Ülkeler:Türkiye, Tunus, Romanya, Ukrayna, 
Azerbaycan, Hırvatistan

Özet: Egitim öğretim sürecini destekleyecek, 
pandemi nedeniyle uzaktan eğitim de 
öngörülerek kullanılacak yöntem ve teknikleri 
uygulamak. 1. Sınıflarda etwinning i tanıtmak, 
proje tabanlı öğrenme kültürü oluşturmak. 
Öğrencileri web2 araçları ile tanıştırmak 
amacıyla yürüttüğümüz bir proje.

FIRST CLASS
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Okul Adı: GÖKMEDRESE ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN 
İLKOKULU

Öğretmen Adı:Necla Akkoyunlu

Yaş grubu:4-11

Ülkeler:Türkiye

Özet: Okula yeni başlamanın getirdiği 
sorunların üstesinden gelinerek, 
çocuklarımızın okul ve çevrelerine karşı 
bilinçlenmelerine ve farkındalık oluşmasını 
sağlamak amacıyla yürütülen ulusal bir 
projedir. Öğrencilerimizin okula uyum 
sağlamaları, okul, aile ve çevresi ile ilgili 
görev ve sorumlulukları hakkında bilgi ve 
deneyim kazanması, etkinlikler yoluyla görev 
ve sorumluluklarını yerine getirmeleri 
sağlanmıştır.

ŞİMDİ OKULLU OLDUK
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Okul Adı: GÜMÜŞ İLKOKULU

Öğretmen Adı:İlknur Öğreten-Semra 
Yıldırım-Merve Dediler

Yaş grubu:6-11

Ülkeler:Türkiye, Azerbaycan

Özet: Covid 19 sürecinde öğrencilerimizin hem 
ruh sağlığını hem de beden sağlığını 
korumalarını sağlamak ve öğrencilerimizde 
sağlıklı beslenme bilinci oluşturmak amacıyla 
başladığımız bir projedir. Projemiz ile birlikte 
öğrencilerimize sağlıklı beslenme ile ilgili pek 
çok etkinlik yaptırdık .Bununla birlikte web2 
araçlarını kullanmayı öğrenen öğrencilerimiz çok 
verimli etkinlikler yaptı.Çocuk doktoru ve 
sporcu görüşme etkinlikleri yaparak 
öğrencilerimize bilgiyi doğru kaynaktan 
almalarını sağladık.Proje boyunca ortaklarımızla 
işbirlikçi çalışmalar yaparak başarılı bir 
şekilde projemizi tamamladık.

SESLERİN KALEMDEKİ RİTMİ
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Okul Adı: GÖKMEDRESE ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN 
İLKOKULU

Öğretmen Adı:Necla Akkoyunlu

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Romanya, 
Polonya, Slovenya, Arnavutluk, Azerbaycan, 
Gürcİstan, Sırbistan, Makedonya, İtalya

Özet: Masallar çocukları eğlendirirken eğitir, 
onları hayata hazırlar, doğruya ve güzele 
yöneltir, onlara iyi bireyler olmalarını 
öğütler.Çocukları dış dünya konusunda 
bilgilendirerek, onların hayal kurma yeteneğini 
geliştirmesini, kuşaklar arası kültür 
aktarımının gerçekleştirilmesi,yaşadığı 
toplumunun kültürel kodlarının ve insanlığın 
ortak değerlerinin yaşatılmasını sağlar. En 
önemlisi ana dilini düzgün kullanmayı 
öğretir..Bu nedenlerden dolayı yürüttüğümüz 
uluslar arası bir projedir.

MY TALES WINGS OF MY IMAGİNATION

43



Okul Adı: GÖKMEDRESE ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN 
İLKOKULU

Öğretmen Adı:Necla Akkoyunlu

Yaş grubu:4-11

Ülkeler:Türkiye
 
Özet: Okuma ve yazma öğrenmek, eğitimin temel 
taşıdır. Çocukların okuma ve yazma öğrenmedeki 
başarıları, onların isteyerek ve severek okuma 
yazma öğrenmelerinden geçer. Bunun için süreci 
çocuklar için eğlenceli ve dikkat çekici hale 
getirmek gerekir diye düşündük. Projemizde 
okuma yazma öğretimini masallar, drama 
çalışmaları, görsel eşleştirme ve boyama 
etkinlikleri, web 2.0 araçları ile hazırlanmış 
dijital içerikler ile zenginleştirerek 
çocukları sürecin baş kahramanı haline 
getirdik.

MASAL ANLATAN SESLER
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Okul Adı:GÜMÜŞHACIKÖY KEMALPAŞA İLKOKULU 

Öğretmen Adı:Çiğdem Şar

Yaş grubu:6-11

Ülkeler:Türkiye

Özet: Ülkemizi covid-19 sebebiyle seyahat 
ederek gezip göremiyor olabiliriz ama 
kültürümüzü öğrenmemize bu durum engel 
olmamalıydı. Yedi bölgede bizim gibi ülkesinin 
kültürünü her açıdan tanımak ve tanıtmak 
isteyen akranlarımızla bir yola çıktık. Farklı 
yörelere ait kültürel zenginlikleri keşfetmek, 
kültürler arası alış veriş yaparak kültürel 
etkileşimde bulunmak, farklı yörelerde farklı 
kültürleri yaşamak ve yaşatmak için Köklerim 
İle Büyüyorum projesini yürüttük.

KÖKLERİM İLE BÜYÜYORUM
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Okul Adı: GÖKMEDRESE ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN 
İLKOKULU

Öğretmen Adı:Necla Akkoyunlu

Yaş grubu:4-11

Ülkeler:Türkiye, Azerbaycan
 
Özet: Öğrencilerimizin el becerilerini 
geliştirerek üretkenliklerini arttırmak, 
yaratıcı düşünmelerini sağlamak, 
oluşturdukları ürünleri paylaşarak ilgi ve 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak fikrinden yola 
çıkarak yürüttüğümüz bir projedir.

KOA JUNIOR

46



Okul Adı: GÖKMEDRESE ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN 
İLKOKULU

Öğretmen Adı:Necla Akkoyunlu

Yaş grubu:4-11

Ülkeler:Türkiye, Azerbaycan
 
Özet: KOA KIDS WORLD projesi  Milli Eğitim 
Bakanlı'nın  2023 Vizyon Belgesi ışığında 
hazırlanmış, beceri ve tasarım atölyelerini baz 
alan ayrıca 21.yüzyıl becerilerini edinmiş 
bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir projedir.

KOA KIDS WORLD
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Okul Adı: FATİH İLKOKULU/MERKEZ

Öğretmen Adı:Berrak Sarıçam

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye, Polonya, Romanya, Litvanya, 
Portekiz, Hırvatistan, İtalya

Özet: Projemizin amacı öğrencilerimizin 
kendilerini farklı yollardan ifade etme 
becerilerini geliştirmektir. Projenin başında 
yapılan ankette öğrencilerimiz şiir, hikaye ve 
resmi kendilerini ifade etme şekli olarak 
bilmiyorlardı. Projemiz sayesinde bunu 
öğrendiler.  İnsanlar kendilerini farklı 
yollardan ifade edebilirler, biz müfredatımızla 
uyumlu olması için şiir, hikaye ve resim yaparak 
öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerini 
istedik. Uzaktan eğitim sürecinde Türkçe ve 
Görsel Sanatlar derslerinde etkinliklerimizi çok 
rahatlıkla müfredata entegre ettik. 

A.T.A IS LOVE
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Okul Adı: MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU/MERZİFON

Öğretmen Adı:Tuğba Tekin

Yaş grubu:7-12

Ülkeler:Türkiye, Azerbaycan, Arnavutluk, 

Özet: Dünyada birçok ülkede Öğretmenler Günü 
kutlanmaktadır. Bu özel günde öğretmenin 
toplumdaki yeri, rolü, önemi ve değerini 
anlamak ve ayrıca öğretmenlerimizin 
mesleklerinin ne kadar önemli olduğunu ve 
hayati önem taşıdığını daha iyi 
anlayabileceklerini sağlamayı hedeflediğimiz 
bir farkındalık projesidir. Projemizle 
öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve 
şükranlarımızı dile getirmek için bu günü 
fırsat bilerek ve bu duygularla 
öğrencilerimizi öğretmenleri ile buluşturmayı 
hedefliyoruz.

 MY NAME IS TEACHER
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Okul Adı: KEMALPAŞA İLKOKULU-GÜMÜŞ İLKOKULU

Öğretmen Adı:Halime Deligöz-Ahu Tuncer 
Alpaslan-Sema Şahin

Yaş grubu:5-8

Ülkeler:Türkiye, 

Özet: Projemize ''Her şey kendini sevmekle 
başlar. Kendini sevmek demek kendine iyi 
bakmak demektir'' düşüncesi ile yola çıktık. 
Projemiz 9 öğretmen ortaklı yerel bir 
projedir. Proje çalışmalarımızı  şubat 2021’de 
başlatıp mayıs 2021 de sonlanacak şekilde 
planladık. Projemizle  5-8 yaş arası öğrenci 
grubumuza düzenli kahvaltı alışkanlığı 
kazandırma, düzenli uyku saati oluşturma, 
dengeli beslenme, spor yapma, teknolojik 
aletleri amacına uygun ve doğru kullanma gibi 
konularda farkındalık kazandırmayı amaçladık.

KENDİMİ SEVİYORUM SAĞLIKLI YAŞIYORUM
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Okul Adı: MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU-MERZİFON

Öğretmen Adı:Tuğba Tekin

Yaş grubu:7-12

Ülkeler:Türkiye, İtalya, Gürcistan

Özet: Koronavirüs salgını sonrasında 
öğrencilere psikolojik konularda destek olmak 
ve rehberlik etmek önemlidir. Öğrencilerin 
olağanüstü bir dönemden geçerken kendilerini 
olumsuz etkileyecek haber ve olaylara maruz 
kalması, uzun süre evden çıkamamanın yol 
açtığı bunalım, akranlarıyla iletişim ve 
sosyalleşememeleri psikolojik durumları 
doğrudan etkilemektedir. öğrencilerin. Virüs 
salgını sonrasında bu etkilerin en aza 
indirilmesi için öğrencilerin gerekli 
psikolojik destek ve rehberlik hizmetlerinden 
yararlanmalarını hedefleyen bir projedir.

 WE ARE S.A.F.E TOGETHER
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Okul Adı: IŞIK İLKOKULU

Öğretmen Adı:Semra Yıldırım-İlknur Öğreten-Burak 
Öğreten

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye

Özet: Anadolu insanlığın ilk ortaya çıktığı, ilk 
uygarlıkların başladığı, bilim ve kültürün 
geliştiği yerdir. Bir milletin tarihini, 
geleneğini ve adetlerini gelecek nesillere 
aktaran her öğe kültürel mirastır. Tarihimizi 
korumak ve yaşatmak, kültürümüzü korumakla olur 
düşüncesiyle projemiz için yola çıktık.
Kültürüne sahip çıkmak ve gelecek nesillere 
aktarmak, hayal gücü ve yaratıcılıklarının ortaya 
koymalarını sağlamak, Web2 araçlarını kullanmayı 
öğrenmek, farklı kültürleri tanımak ve saygı 
duymak ve kültür ve tarih ilişkisini bilmek..gibi 
hedeflerimiz vardır.

   NENEMİN SANDIĞINDAN KIZIMIN ÇEYİZİNE
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Okul Adı: ŞEHİT AYDIN KORKMAZ İLKOKULU, ÇELTEK 
MADENİ İLKOKULU

Öğretmen Adı:Senem Oktay Esen, Ayşegül Özarslan

Yaş grubu:6-10

Ülkeler:Türkiye, Ürdün

Özet: Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu 
günlerde çocukların ihtiyaçlarına kulak verip 
onların beslendiği, yaratıcılıklarının 
geliştiği, dünyayı keşfettikleri oyun konusunda 
bir proje geliştirdik. Ama sadece oyun ile 
sınırlı kalmadık; istedik ki oyun çocuklara 
uzanan bir dal olsun ama o dalın ucu uçsuz 
bucaksız deryalara ulaşsın. Birbirleriyle 
iletişim kursunlar ,konuşsunlar yazsınlar 
,ritimler oluşturup şarkılar söylesinler… Bu 
nedenle projemize “Gel Bize Katıl Bize “ adını 
verdik, bize katılan her çocuğun kendini 
keşfetmesini daha yüksek sesle bende varım 
demesini amaç edindik.

 GEL BİZE KATIL BİZE
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Okul Adı: MERKEZ ANAOKULU -KEMAL PAŞA İLKOKULU 
GÜMÜŞHACIKÖY

Öğretmen Adı:F.Gül Cantürk / Ali̇ye Erol

Yaş grubu:6-11

Ülkeler:Türkiye, Azerbaycan

Özet: Benim Küçük Masal Dünyam Projemiz 10 u 
Türk 5 i Azeri olmak üzere toplam 15 kişilik 
Türkiye ve  Azerbaycan ortaklı  uluslararası 
bir projedir.Amacımız;6-11 yaş aralığında olan 
öğrencilerimizin masallara olan ilgisini 
artırmak,yaratıcı ve eleştirel düşünme 
becerilerini destekleyerek arkadaşlarıyla 
işbirliği ve uyum içinde çalışmalarını  
sağlamak kendilerini ifade etme ve iletişim 
becerilerini geliştirmektir. 

 BENİM KÜÇÜK MASAL DÜNYAM
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Okul Adı: ŞEHİT AYDIN KORKMAZ İLKOKULU

Öğretmen Adı:Şenay Kavak

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye

Özet: Projemiz kültürümüzün önemli şahsiyetlerinden 
biri olan Nasrettin Hoca'yı tanıtmak, fıkralarını 
öğretmek ve bunun yanında onun hazır cevap,ince 
düşünce,espirili kişiliğini anlatmaktır. Bunu 
yaparken Türkçe, görsel sanatlar ve drama gibi ders 
kazanımlarımızı pekiştirmiş aynı zamanda birçok web 
2 aracının kullanımını da öğrencilerimize öğretmiş 
olduk. Öğretimde yenilikçi yaklasimlardan akran 
öğretimi ,beyin fırtınası, oyun tabanlı öğrenme, 
teknolojik öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme gibi 
pek çok yöntemin kullanılmasını saglayan ve bir 
kültür projesi olan projemiz hem bizim hem de 
öğrencilerimiz için oldukca eğlenceli ve verimli 
vakit geçirmesini sağlamıştır. 

DEDEM NASRETTİN
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Okul Adı: TOKİ ÇELEBİ MEHMET İLKOKULU

Öğretmen Adı:Hümeyra Yalman

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye, Polonya

Özet: We Enjoy Building English Games 
projemizle öğrencilere ilk olarak İngilizceyi 
eğlenerek öğretmeyi ve öğrencileri farklı dil 
ve kültürlerle tanıştırmayı hedefledik. Ayrıca 
her ay yapılan faydalı birçok etkinlikle 
öğrencilerde özgüven, işbirliği ve sorumluluk 
duygusunun kazanımı, çağa ayak uydurma, 
teknoloji kullanımı, bir grubun parçası olarak 
hareket edebilme ve  İngilizce’yi aktif bir 
şekilde kullanma gibi becerileri kazandırdık.

  WE ENJOY BUILDING ENGLISH GAMES
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Okul Adı: KEMALPAŞA İLKOKULU

Öğretmen Adı:Dilek Açıkel

Yaş grubu:8-10

Ülkeler:Türkiye

Özet: Bireyin meslek seçim kararı onun hayatını 
etkileyen nadir kararlardan bir tanesidir. Bu 
nedenle okullarda verilen psikolojik danışma ve 
rehberlik hizmetlerinin bir kolu olan mesleki 
rehberlik öğrencilerin bu kararlarına yardımcı 
olmak adına oldukça önemli bir yer tutar. Bireyin 
yaşam boyu ilerleyen ve gelişen bir sürecini 
kapsamaktadır. Bu nedenle mesleki rehberlik 
çalışmaları okullarda okul öncesinden başlayarak 
lisenin sonuna kadar devam ettirilmektedir. Bu 
nedenle bu proje okul öncesi ve ilkokul grubunun 
mesleki rehberlik çalışmalarını zenginleştirerek, 
kariyer gelişimlerine olumlu katkıda bulunmayı 
hedeflemektedir.

MESLEĞİM SEÇİMİM SEÇİMİM GELECEĞİM
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Okul Adı: ATATÜRK İLKOKULU

Öğretmen Adı:Gülseren Tuğçe Batmaz

Yaş grubu:9-11

Ülkeler:Türkiye, İspanya, Polonya

Özet: Öğrencilerde kitap okuma alışkanlığının 
az olmasından yola çıkarak onların aileleri 
ile ve teknolojiyi kullanarak ingilizce kitap 
okuma alışkanlığının kazandırılması ve 
yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi 
amacıyla oluşturulan projemiz. Bu projemizde 
öğrencilerle belirli aralıklarda zoom 
üzerinden online ingilizce kitap okuma 
etkinlikleri yaptık. Öğrencilerimiz istasyon 
tekniğini kullanarak bir ingilizce hikaye 
yazdılar ,resmettiler ve ses kayıtlarını 
yaptılar. Ayrıca bir slogan ve akrostiş şiir 
yazdılar.

 R.E.A.D(READING ENGLISH AT DREAMS)
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Okul Adı: ŞEHİT ÜMİT ÇOBAN İLKOKULU

Öğretmen Adı:Nadide Parlak Kılıç

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye

Özet: Salgın yüzünden eve kapanan çocukların 
yeniden doğayla buluşması ve etkili oyunlar 
oynayarak geri dönüşümün önemini ve doğa 
sevgisini kazanması temel amacımızdı. Atık 
materyallerden oyuncak ve eşya yaparak 
öğrencilerimizin geri dönüşümün önemini 
kavraması sağladık.  Meb’in yayınladığı 
temassız oyunlar kitabından her öğretmenin bir 
oyun seçerek oynatması ve bunu tanıtması 
gerçekleştirdik. Yöreye uygun bitki yetiştirme 
etkinliği yapılarak tohumun da bir geri 
dönüşüm malzemesi olduğu anlattık.

 OYNA, DÖNÜŞTÜR, KORU
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Okul Adı: KEMALPAŞA İLKOKULU

Öğretmen Adı:Mehtap Dede

Yaş grubu:4-11

Ülkeler:Arnavutluk, Bulgari̇stan, Estonya, 
Hirvati̇stan, İtalya, Romanya, Tunus, Türki̇ye, 
Yunani̇stan, Ürdün

Özet: Projemiz 4-11 yaş arası öğrencilerle 
görsel sanatlar ve serbest etkinlikler 
dersinde yürütülecektir. Bu proje ile amacımız 
öğrencilerimizin yaratıcılık yönlerini 
geliştirmek ve onlara temel sanat bilgileri 
kazandırmaktır.Proje boyunca her hafta yabancı 
ortaklarımızın dillerinde merhabadiyerek  
farklı kültürlerle iletişimi sağladık ve 
farklı kültürlere saygı duymayı öğrendik.

 MY COLORFUL DREAMS
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Okul Adı: ATATÜRK İLKOKULU

Öğretmen Adı:Gülseren

Yaş grubu:9-11

Ülkeler:Türkiye

Özet: Projenin amacı, öğrencilerin İngilizce 
dersine olan ilgi ve katılımlarını artırmanın 
yanı sıra bu sürece aileleri de dahil ederek 
İngilizceye olan farkındalığı artırmaktır. 
Projede her ay belirlenen etkinliğe uygun 
olarak eğitim sürecine aileleri de dahil 
ederek çocukların aileleriyle hem nitelikli 
hem eğlenceli vakit geçirmelerini 
sağlayacağız. Aile içi etkileşimi, hayal 
gücünü ve yaratıcılığı geliştirirken 
çocuklarıyla kaliteli vakit geçiren, onların 
eğitim süreçlerine bizzat dahil olan aileler 
yetiştireceğiz.

WE ARE LEARNING TOGETHER
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Okul Adı: KAYABAŞI İLKOKULU

Öğretmen Adı:Esma Aksu Arslan

Yaş grubu:3-6

Ülkeler:Türkiye

Özet: Pandemi sürecinde daha çok evde kalan 
çocukları, doğanın iyileştirici gücünü 
kullanarak onları doğa ile buluşturmak. 
Doğadaki bitki ve hayvanlar ile etkileşime 
geçerek onları tanıtmak. Doğada planlanan 
etkinliklerle bitkiler ve hayvanlarla ilgili 
farkındalık oluşturmak ve onlarla duygusal bağ 
kurmalarını sağlamak.

DOĞA İLE BİR BAĞ KURALIM
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Okul Adı: MEHMET ÇELEBİ İLKOKULU MERZİFON

Öğretmen Adı:Gülay Erdemirci

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye,  Azerbaycan, Kuzey Makedonya

Özet: "Ben De Yazarım Projesi ; öğrencilerimizin 
duygu ve düşüncelerini, yazılı ve sözlü olarak 
ifade etmekte zorlandıkları gözlemlenerek ,
öğrencilerimizin yazma becerilerini, kendilerini 
yazınsal olarak daha iyi ifade edebilecek 
yetilerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. 
Projemizin sonunda istenilen hedeflere 
ulaşılmıştır. Proje hedefleri:
1.Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eder.
2.Yazarların hayatını merak eder.
3.Farklı yazı türlerini araştırır..
5.Dinlediği bir üründen duygularını ifade 
edebilecek ürünler ortaya koyar.
6.Yazı yazma ve yazdığı içeriği ifade edebilme 
becerisi kazandırma 

 BEN DE YAZARIM

63



Okul Adı: MEHMET BİLGİLİ İLKOKULU

Öğretmen Adı:Seher Aksoy

Yaş grubu:8

Ülkeler:Türkiye

Özet: eTwinning projemizin adı Daha İyi Bir Dünya 
İçin Matematik. Projemizde 7 ortak öğretmen var. 
Projemizi  İstanbul, Yalova,  Isparta, Amasya 
illerinden öğretmen arkadaşlarımız 
 ile yürüttük.Projemizde  64 öğrenci vardır. 
Projemizin amacı öğrencilerin matematiği sevmeleri, 
matematiğe olan ilgilerinin artması,  matematiği 
zevkli bir hale getirmektir. Matematiğin günlük 
hayatımızda yeri ve önemini hissettirmektir. 
Projemiz hakkında  öğrenci ve velilere bilgi 
verdik. Öğrencilerden veli izin belgesini 
aldık.Okulumuzu tanıttık.Proje logoları 
belirledi.Anket çalışmaları yaptık.Yaşadığımız yeri 
tanıttık.Öğrencileri diğer illerdeki proje 
arkadaşları ile tanışırdık.Öğrencilere teknoloji 
kullanımı ile ilgili bilgi verildi.

 DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN MATEMATİK 
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Okul Adı: MEHMET BİLGİLİ İLKOKULU,  NAMIK KEMAL 
İLKOKULU

Öğretmen Adı:Havva Elmas Kaşka - Gülşah Algül

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Ukrayna, Azerbaycan,Türkiye,  Kuzey 
Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek,  Romanya, 
Ürdün

Özet: Sağlık, spor, sağlıklı beslenme, obezite, 
temizlik, teknolojiyi bilinçli kullanma, kitap 
okuma konularında öğrencilerimizin bilgilenmesi 
sağlamak, bu konularda etkinlikler yapmak, bu 
etkinlikleri yaparken çeşitli web 2 araçlarını 
öğrencilerimize tanıtmak ve web 2 araçlarını 
kullanmasını öğretmek amacıyla projemiz 
yazılmıştır.Projemizde öğrenci merkezli 
etkinliklerle öğrencilerimiz projemizin her 
aşamasında aktif olarak çalıştılar.Projemiz 7-11 
yaş aralığında ilkokul öğrencilerine yönelik 
çalışmalarına Mart ayında başlamış Mayıs ayında son 
bulmuştur.

FARKINDAYIZ - WE ARE AWARE
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Okul Adı: KEMALPAŞA İLKOKULU, IŞIK İLKOKULU

Öğretmen Adı:Çi̇ğdem Şar, Emi̇n Altun, Özge 
Gülsüm Aslan

Yaş grubu:6-11

Ülkeler:Türkiye

Özet: Projemizde; öğrencilerimiz doğup 
büyüdükleri kendi kültürüne ait, bulundukları 
yörelerin yemeklerini her ay belirlenen 
şekilde ailesiyle birlikte yapacak ve 
tanıtacaklar. Şu zorlu geçen pandemi döneminde  
ailesi ile beraber eğlenceli bir faaliyet 
gerçekleştirmiş olacaklar.

 YURDUM YEMEĞİ MİNİK ELLERİN EMEĞİ
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Okul Adı: MEHMET BİLGİLİ İLKOKULU

Öğretmen Adı:Havva Elmas Kaşka

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye, Azerbaycan, Yunanistan

Özet: Öğrencilerimizin bilime ve bilim insanlarına 
ilgi duymaları amacıyla projemize başladık. 
Projemizde öncelikle Aziz Sancar ve insanlığın 
yararına çalışan diğer bilim insanlarının 
hayatlarını araştırdık. Yunanistan, Azerbaycan ve 
Türkiye’den, katılımcıların olduğu uluslararası 
eTwinning projesi olan ‘’Aziz Sancar’ın İzinde’’ 
adlı proje ile öğrenciler, başta ülkemizin gururu 
Nobel Ödüllü Bilim İnsanımız Aziz Sancar olmak 
üzere, insanlık yararına çalışan diğer bilim 
insanlarının hayatlarını araştırarak, 
karşılaştıkları zorlukları ve bu zorluklarla nasıl 
başa çıktıklarını öğrenme fırsatı bulduk. 
Öğrencilerin bilime karşı merak duyguları ve bilim 
insanlarının yaşam öykülerine karşı ilgileri de 
arttı. 

 AZİZ SANCAR' IN İZİNDE 
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Okul Adı: KEMALPAŞA İLKOKULU 

Öğretmen Adı:Aliye Erol

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye, Azerbaycan, Polonya

Özet: Projemizin amacı öğrencilerimize 
değerlerimizi benimsetmektir.Projemiz 4-11 yaş 
grubunu kapsamaktadır.Bir toplumun geleceği iyi 
yetişmiş,karakter sahibi insanlara bağlı olduğu 
tartışılmaz bir gerçektir.İnsanların iyi ahlaki 
değerlere kendiliğinden sahip olamayacakları da bir 
gerçektir.Bundan dolayı öğrenim çağindaki her 
bireyin ahlaki değerleri öğrenmesi , ahlaki 
değerlere uygun davranışlar kazanması gerekir. 
Bunun için değerler eğitimi şarttır. 
Öğrencilerimize değerlerimizi öğretirken dünyada 50 
yıldır var olan ülkemizde son yıllarda uygulanmaya 
başlayan P4C yöntemini uygulayacağız. Öğretmenin 
rehber , öğrencinin merkezde olduğu bu uygulama 
çocuklarda doğuştan var olan merak ve soruşturma 
yetisinin kaybolmadan canlı tutulmasını 
sağlamaktır. 

 P4C İLE DEĞERLERİMİ ÖĞRENİYORUM
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Okul Adı: MEHMET BİLGİLİ İLKOKULU

Öğretmen Adı:Havva Elmas Kaşka

Yaş grubu:7-11

Ülkeler:Türkiye,  Romanya,  Azerbaycan,  Kuzey 
Makedonya

Özet: Geçmişimizi unutmadan her geçen gün 
gelişen teknolojiye uyum sağlayarak ulusal ve 
uluslararası anlamda öğrencilerimize ve topluma 
kitap okuma sevgisi kazandırmak ve tüketimin 
hızla arttığı Dünya’mızda enerji tasarrufuna 
dikkat çekmek düşüncesi projemizin ortaya 
çıkmasına vesile olmuştur.Öğrencilerimizin 
yaratıcı okuma ve yazma, yazılı ve sözlü 
anlatımları ile topluluk karşısında konuşma ve 
kendini ifade edebilme yeteneklerini geliştirme 
ana başlıklarından hareketle kitap okumayı 
sevdirirken eleştirel düşünme becerilerini de 
P4C Uygulamaları ile geliştirmeyi 
hedeflemekteyiz.

 24 SAATTE 24 DAKİKA ''HAYATI SESSİZE AL''
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Okul Adı: ŞEHİT POLİS MUZAFFER ÖZTAŞ  İLKOKULU

Öğretmen Adı:Serap Kesikbaş

Yaş grubu:6-11

Ülkeler:Türkiye

Özet: Projemiz 2021 Mart ayında başlamıştır. 
Projemizle öğrencilerimizin bilinçli medya okur 
yazarı olmalarını ve güvenli internet kullanımı 
hakkında bilgi sahibi olmalarını,toplumsal 
yaşama daha aktif ve yapıcı şekilde 
katılmalarını,yazılı, görsel, işitsel medyaya 
yönelik eleştirel bakış açısı kazanmalarını 
hedefledik. Medyayı farklı açılardan okumasını, 
medyada gördüklerini aklın süzgecinden geçirerek 
bilinçli ,eleştirel ve sorgulayıcı düşünme 
becerisi kazanmalarını istedik.Teknolojik araç 
ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanmayı ve 
Web 2.0 araçlarını doğru ve etkili 
kullanmalarını hedefledik. 

SOSYALİM BİLİNÇLİYİM
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Okul Adı: MERZİFON ÖZEL KUTLUBEY KOLEJİ

Öğretmen Adı:Sevim Oray

Yaş grubu:3-11

Ülkeler:Türkiye

Özet: EKRANIMIZ OKUL BAHÇEMİZ dememizdeki amaç, 
Pandemi döneminde ekrana fazlasıyla maruz kalan 
çocuklarımızdı...Bu zorlu süreci nasıl 
atlatabilirizi düşündük ve dedik ki; çocukları 
doğa etkinlikleri ile buluşturarak, ekranın 
zararlarını en aza indirmeliyiz. Bunun için  
ağaçlardan, sudan, tohumdan, havadan, doğadaki 
canlılardan, topraktan kısacası doğadan 
yararlandık. Çocuklarımız bu proje sayesinde 
ekrandan bir süre uzaklaştılar, toprağa 
dokundular, toprak ve tohumu buluşturdular, 
doğadaki canlıları tanıdılar, nefes 
aldılar...Ekrana maruz kalma sürelerini 
kısaltmak için açık hava oyunları , egzersizler, 
yürüyüşler, doğada dersler düzenledik....

EKRANIMIZ OKUL BAHÇEMİZ

71



Okul Adı: SULUOVA ŞEKER İLKOKULU

Öğretmen Adı:Rumiye Uzun

Yaş grubu:5-12

Ülkeler:Türkiye, Litvanya

Özet: Projemiz Kasım ayında başladı.Her ay 
farklı bir sanat etkinliğini çocuklarla 
birlikte yaptık. Projemizin amacı çocukları az 
da olsa ekran başından kurtarmak ve değişik 
sanat dallarını öğretmekti.

 ART GARDEN AT MY SCHOOL
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03

Ortaokullar
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Okul Adı: ZİYAPAŞA ORTAOKULU 

Öğretmen Adı:Selin Atasoy 

Yaş grubu:10-14

Ülkeler:İspanya, Hırvatistan, Türkiye 

Özet: Katılımcı ülkelerin her biri kendi 
ülkesinin gelişimine, eğitimine, kültürüne 
katkı sağlamış kadınlarının 
biyografilerini hazırlayarak birbirlerine 
bu önemli kadınları tanıtmaları 
amaçlanmıştır. 

FAMOUS WOMEN FROM OUR COUNTRIES 
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Okul Adı: MERZİFON ŞEHİT ÖĞRETMEN MEHMET 
KAPUSUZ ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Murat ALTUNDAĞ

Yaş grubu:10-14

Ülkeler:Türkiye

Özet: Günümüz teknolojisinin geldiği nokta ile 
birlikte istediğimiz her yeni bilgi ve 
beceriye anında ulaşabiliyoruz. 21. yüzyıl 
insanı olarak teknolojiye ayak uydurmanın yanı 
sıra geçmişten geleceğe, kuşaktan kuşağa 
aktarılması gereken geleneksel çocuk 
oyunlarımızın gelişmiş teknoloji ve pandemi 
nedeniyle unutulmaya yüz tuttuğu bu zamanlarda 
çocuklarımız da milli değerlerimize duyarlılık 
kazandırarak oyunlarımızı 
yaygınlaştırmalarını, farklılıkların farkında 
olmalarını, sağlıklı yaşam becerilerini ve 
hayal güçlerini hedeflemekteyiz

BENİM MİRASIM OYUN

75



Okul Adı: ABDURRAHMAN KAMİL ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Saliha Sarıkaş

Yaş grubu:12-15

Ülkeler:Türkiye, Azerbaycan, Almanya, Romanya, 
Portekiz, Kuzey Makedonya

Özet: Projemiz farklı ülkeleri ve o ülkelerin 
kültürlerini tanımaya yönelik uluslararası bir 
projedir. 6 ülkeden 14 öğretmen ve 99 öğrenci ile 
bir çok işbirlikli ve ortak çalışmalar yaptık. 
Projemizin amacı  uluslararası iletişimi 
güçlendirmek, bilgi teknolojilerini etkili ve 
yerinde kullanmak, yabancı dil becerilerini 
geliştirmek, temel yeterlilikleri ve değerleri 
kazandırmaktır. Projemizin sonunda bu amaçlara 
ulaştığımızı çeşitli değerlendirme yöntemleriyle 
gözlemledik.

MY WONDERFUL LAND
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Okul Adı: ŞEHİT KOMİSER ZEYNEP SAĞIR İMAM HATİP 
ORTAOKULU 

Öğretmen Adı: Beyhan Gözde Karabulut

Yaş grubu: 10- 12

Ülkeler:Türkiye, Ürdün, Romanya, Ukrayna, 
İtalya, Portekiz, Sırbistan, Yunanistan

Özet: Proje amacımız dengeli beslenme ve spor 
ile vücudumuzun zinde kalmasını sağlamak, 
bağışıklı sistemini güçlendirmek,besinlerin 
içeriklerini tanımak,sporu yaşam biçimi haline 
getirmek. Projemiz, ülkemizi ve dünyayı 
etkileyen pandemi karşısında bireysel olarak 
yapmamız gerekenler nelerdir?Sorusuna cevap 
niteliğindedir.‘’Sağlıklı büyüme, gelişme ile 
kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki 
ilişkiyi fark eder,’’eğitim hedefinden yola 
çıkarak,dengeli beslenmeyi alışkanlık haline 
dönüştürmeyi hedefledik.

MY SCIENCE PROJECT
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Okul Adı: FINDIKLI TOKİ ORTAOKULU 

Öğretmen Adı: Nebile Uslu Kaplan

Yaş grubu: 12-15

Ülkeler: Türkiye, Portekiz, Fransa, İtalya, 
İspanya, Romanya, Yunanistan

Özet: Portekiz'den Vera Lourenço ile kuruculuğunu 
üstlendiğimiz ve Türkiye, Portekiz, Fransa, 
İtalya, İspanya, Romanya ve Yunanistan' dan toplam 
23 ortağı bulunan projemiz “Avrupa Diller Günü” 
üzerine temalanmış, öğrencilerin farklı kültür ve 
diller hakkında farkındalığını artırmayı amaçlayan 
bir projedir. Bu amaç bağlamında proje boyunca 
yapılan etkinliklerde öğrenciler kendi 
kültürlerini tanıtırken diğer ülkelerin 
kültürlerine de aşinalık kazanmıştır. İlk 
etkinliğimiz olan alfabe tanıtımında oluşturulan 
ülke takımları kendi dillerinin alfabelerini 
tanıtmak amacıyla videolar hazırlamıştır. 

CAN YOU SAY?
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Okul Adı: MERZİFON ŞEHİT KUBİLAY ER İMAM HATİP 
ORTAOKULU

Öğretmen Adı: Hasan Yurduseven

Yaş grubu: 11-14

Ülkeler: Türkiye, Gürcistan

Özet: Öğrencilerin farklı kültürleri 
tanımalarına imkân vermek ve kültürel 
miraslarına sahip çıkmalarını sağlamaktır. 
Öğrencilerin farklı kültürleri tanıması, farklı 
kültürlerdeki benzerlikleri ve farklılıkları 
ayırt etmesi, kültürel mirasına sahip çıkması, 
sunuş ve kendini ifade etme becerileri 
kazanılması, farklılıklara hoşgörü ile 
yaklaşabilmesi, empati kurabilmesi, dil 
becerilerini geliştirmesi, bilgi ve Teknoloji 
becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

PANDEMIC PARTY
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Okul Adı: ŞEHİT KOMİSER ZEYNEP SAĞIR İMAM HATİP 
ORTAOKULU

Öğretmen Adı: Müşerref Ülker Şenol

Yaş grubu: 11-15

Ülkeler: Türkiye, Azerbaycan

Özet: Projemizde 11- 15 yaş aralığındaki, 
geleceğe ışık tutan gençlerin, biyoçeşitliliğin 
doğal yaşam için önemini sorgulaması, biyo 
çeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma 
verilerine dayalı olarak akran grubu ile 
tartışabilmesi ve çözüm önerileri üretebilmesi, 
insan ve çevre arasındaki etkileşimin öneminin 
farkına varması, yakın çevresindeki veya 
ülkemizdeki çevre sorunlarına çözüm önerileri 
sunması, insan faaliyetleri sonucunda gelecekte 
oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik 
çıkarımda bulunması,vb amaçlanmıştır. 

  BİYOÇEŞİTLİLİĞE IŞIK TUTANLAR
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Okul Adı: ŞEHİT KOMİSER ZEYNEP SAĞIR İMAM 
HATİP ORTAOKULU

Öğretmen Adı: Müşerref Ülker Şenol

Yaş grubu: 12-15

Ülkeler: Türkiye, Hırvatistan, Azerbaycan

Özet: Projemiz Osman Hulusi Ateş İmam Hatip 
Ortaokulu öğretmeni Necmettin Yıldırım ve  
Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu 
öğretmeni Kadir Demirkaynak kurucu üyeleri 
ile Ekim ayında başlatıldı. Şehit Komiser 
Zeynep Sağır İmam Hatip Ortaokulu olarak Fen 
Bilimleri Öğretmeni Müşerref Ülker Şenol 
rehberliğinde 12 öğrencimiz ile Ekim ayında 
projeye dahil olduk. Projemiz Türkiye’den 10, 
Hırvatistan’dan 2 ve Azerbaycan’dan 1 okulun 
katılımıyla 8 aydır sürüyor.

STEAMIST GIRLS ARE CODING
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Okul Adı:ŞEHİT KOMİSER ZEYNEP SAĞIR İMAM HATİP 
ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Müşerref Ülker Şenol

Yaş grubu:10-11

Ülkeler:Türkiye, Moldova Cumhuriyeti, Ukrayna, 
Azerbaycan, Tunus 

Özet: Bilim ve teknoloji hayatımızın vazgeçilmez 
bir parçası olduğu için STEM hayatımızda önemli 
bir yere sahiptir.  İnsanların bilim ve 
teknolojiyi anlamalarını kolaylaştırır ve 
çevrelerindeki teknolojik dünyayı algılamalarına 
ve bunlarla ilişki kurmalarına yardımcı olur. Bu 
öğrenme yöntemi ile öğrencilerimizin kodlama, 
teknoloji, dijital dünya, robotik hakkında bilgi 
sahibi olmalarını, oyun oynayarak, eğlenerek ve 
disiplinler arası ilişkiler kurarak problemleri 
nasıl çözeceklerini öğrenmelerine yardımcı 
olmayı hedeflediğimiz projemiz 2020 yılının 
Eylül ayında başlayıp Aralık ayında bitmiştir.

STEM IN LIFE
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Okul Adı: ABDURRAHMAN KAMİL ORTAOKULU -  
YEŞİLIRMAK ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Fatma Aldemir, Hacer Uysal

Yaş grubu:12-15

Ülkeler:Türkiye, Ürdün

Özet: Projemizde öğrencilerin uzaktan eğitim 
sürecinde teknolojiyi planlı bir şekilde 
kullanmasını, artan teknoloji kullanımına 
bağlı sağlık problemlerini en aza indirmeyi, 
öğrencilerimizin sağlıklı yaşam becerilerini 
geliştirmeyi ve doğru beslenme alışkanlıkları 
kazandırarak hayat sürmelerini amaçlıyoruz.

BİLİNÇLİ ZİHİN SAĞLIKLI ADIMLAR
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Okul Adı:MERZİFON NAMIK KEMAL ORTAOKULU, 
CUMHURİYET ORTAOKULU 

Öğretmen Adı:Nevin Topuz, Müzeyyen Hirfanoğlu

Yaş grubu:12-15

Ülkeler:Türkiye, Romanya, Polonya , Çek 
Cumhuriyeti

Özet: Bu proje ile  öğrencilerimizin pandemi 
sürecinde yaşadıkları duyguları farklı yollarla 
ifade etmelerine, bu duyguların pek çoğunun 
kendi akranları tarafından da hissedildiğini 
görerek yalnız olmadıklarını fark etmelerine; 
yaşadıkları duyguların değil, tamamen sürecin 
anormal olduğunun farkına varmalarına ortam 
oluşturmayı hedefledik. Öğrencilerimizin 
planlanan aktiviteler dâhilinde zamanlarını 
verimli geçirmelerine olanak tanıyabilmek bizim 
için keyif vericiydi. 

COVID 19 ABNORMAL NOT ME
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Okul Adı: ZİYAPAŞA ORTAOKULU

Öğretmen Adı: Mahmure Kaya

Yaş grubu:12-15

Ülkeler:Azerbaycan, Türkiye

Özet: Bu projede Karabağ florasından yola 
çıkarak, endemik bitki türlerine dikkat 
çekilerek bitkilerin de kültürü yansıtan 
özellikleri olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca 
projemizde vatan sevgisi, kültürel miras 
konularına da yer verilmektedir.

KARABAĞ'IN FLORASI.HAR-I BÜLBÜL
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Okul Adı: KILIÇARSLAN ÖZEL EĞİTİM VE UYGULAMA 
OKULU

Öğretmen Adı:Nagehan Kurt

Yaş grubu:4-11

Ülkeler:Türkiye, Moldova Cumhuriyeti, Ukrayna, 
Azerbaycan, Tunus 

Özet: STEM hayatımızda önemli bir yere sahiptir.  
İnsanların bilim ve teknolojiyi anlamalarını 
kolaylaştırır ve çevrelerindeki teknolojik 
dünyayı algılamalarına ve bunlarla ilişki 
kurmalarına yardımcı olur. Bu öğrenme yöntemi 
ile öğrencilerimizin kodlama, teknoloji, dijital 
dünya, robotik hakkında bilgi sahibi olmalarını, 
oyun oynayarak, eğlenerek ve disiplinler arası 
ilişkiler kurarak problemleri nasıl 
çözeceklerini öğrenmelerine yardımcı olmayı 
hedeflediğimiz projemiz 2020 yılının Eylül 
ayında başlayıp Aralık ayında bitmiştir.

I CAN DO IT
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Okul Adı: AYDINCA ŞEHİT ŞABAN GÖKÇE ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Hacer Ergin Atay

Yaş grubu:5

Ülkeler:Türkiye, Romanya

Özet: STEAM in my paper workshop/Kağıt atölyemde 
STEAM projesi Türkiye’den 10 ve Romanya’dan 2 
okul öncesi öğretmeni ile birlikte 
yürütülmüştür. Projenin amacı öğrencilerde geri 
dönüşüm bilinci oluştururken onların eleştirel 
düşünme ve 21. yy becerilerini, STEM süreç 
becerilerini, problem çözme becerilerini, 
araştırma yeteneklerini, sorumluluk alma 
duygularını, aktif katılımla öğrenme 
düzeylerini, girişimciliklerini ve yaratıcı 
düşünme becerilerini geliştirmektir. Projenin 
uygulama süresi 5 aydır. 2020 Ekim- 2021 Şubat 
ayları arasında yürütülmüştür. 

 STEAM İN MY PAPER WORKSHOP
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Okul Adı:ŞEHİTLER ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Tuğba Çırakoğlu-Sinem Çakır

Yaş grubu:10-15

Ülkeler:Türkiye, 

Özet: Pandemi döneminden olumsuz etkilenen 
sokak hayvanları için farkındalık 
oluşturmak, beslenme ve barınma 
ihtiyaçlarını karşılamak fikriyle projemize 
başladık. Amasya, Antalya, Kayseri, Bursa, 
Burdur, İstanbuldan toplam 10 okuldan 
ortaklarımız olan projemiz süresince 
öğrencilerimiz hem Web 2.0 araçları ile 
tanıştılar, hem de tamamen atık 
malzemelerden sokak hayvanları için yuvalar 
yaptılar ve sokak hayvanlarının beslenme 
ihtiyacını karşıladılar.

SOKAKLARIMIZ YUVA OLSUN
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Okul Adı: MERZİFON VALİ HÜSEYİN POROY 
ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Murat Çolak

Yaş grubu:10-12

Ülkeler:Türkiye, İspanya, Romanya, Ukrayna, 
Arnavutluk, Hırvatistan

Özet: Bu proje ile öğrencilerimizin  
matematiği takdir etmelerini, birlikte 
yaşamalarını ve Web -2 araçlarını kullanarak 
matematikle çalışmalarını amaçladık. Ayrıca, 
çeşitli ülkelerden öğrencilerin birbirleriyle 
iletişim kurmalarını, deneyimlerini, 
matematiksel fikirleri ve oyunları 
matematiksel kavramlarla paylaşmalarını 
amaçladık

THE MAGIC OF MATHEMATICS

89



Okul Adı: AKINOĞLU ORTAOKULU 

Öğretmen Adı:Ceyda Gültekin 

Yaş grubu:12-15

Ülkeler: Romanya, Yunanistan, Türkiye

Özet: Projenin amacı kelime öğretimini daha 
eğlenceli kılmak ve daha kalıcı hale 
getirmektir. Bu süreçte, öğrencilerin drama 
yoluyla soyut sözcükleri, yazarak- okuyarak- 
dinleyerek yeni kelimeleri, takım çalışması, 
işbirliği, yaratıcılık gibi 21.Yüzyıl 
becerilerini kazandırmak ve teknoloji 
becerilerini geliştirmek, öğrenme sürecinde 
kendilerini daha rahat ifade etmelerini 
sağlamak hedeflerimiz arasındadır. 

 CATCH THE WORDS 
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Okul Adı: AYDINCA ŞEHİT ŞABAN GÖKÇE ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Hacer Ergin Atay

Yaş grubu:5

Ülkeler:Türkiye 

Özet: I’m Strong With My Skills/Becerilerimle 
Güçlüyüm projesi Türkiye’den 10 okul öncesi 
öğretmeni ile birlikte yürütülmüştür. Okul 
öncesi öğrencilerinin gelişim alanlarını 
destekleyerek yaşlarına uygun günlük yaşam 
becerilerini kazandırmak onların geleceğe daha 
sağlam adımlarla ilerlemelerini sağlayacaktır. 
Bu amaçla yola çıktığımız projemizde 
çocuklarımıza yaşlarının gerektirdiği yetiler 
doğrultusunda hareket eş güdümü ve toplumsal 
yaşama uyum, öz bakım becerileri, yaşadığı yere 
karşı sorumluluklar ve davranış biçimlerini 
geliştirici çalışmalar yaptırarak çocuklarımızın 
geleceğine katkı sağladığımızı düşünüyoruz.

I'M STRONG WITH MY SKILLS
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Okul Adı: ZİYARET ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Selma Güler

Yaş grubu:9-12

Ülkeler:Türkiye, İspanya

Özet: Teknolojinin gelişmesi ile birlikte 
eğitimde uygulanan yöntemler, araç ve gereçler 
de kendini yenilemiştir.Bu yüzden çağımızda 
web2.0 araçları ile öğrenmenin öğrenci için 
daha anlamlı , eğlenceli ve kalıcı olduğu 
yadsınamaz bir gerçektir. Bu proje ise Z 
kuşağı öğrencilerine ingilizce müfredatını 
web2.0 araçları ile öğretmeyi amaçlıyor.

IMPROVE OUR LANGUAGE VIA WEB 2.0 TOOLS
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Okul Adı: ÇELEBİ MEHMET ORTAOKULU

Öğretmen Adı: Rahime Kurt

Yaş grubu:11-13

Ülkeler:Türkiye, İtalya, Romanya

Özet: Çelebi Mehmet Ortaokulu olarak 2020-2021 
eğitim öğretim yılında, English is Enjoyable 
with Games (İngilizce Oyunlarla Eğlencelidir) 
projesinde kurucu ortak olarak yer aldık.
Yedi ay boyunca devam eden projemiz; Türkiye, 
Romanya ve İtalya'dan 9 öğretmen ve 75 
öğrencinin katılımıyla yürütüldü.
Bu proje ile öğrencilerin uzaktan eğitim 
sürecinde yabancı dil öğrenmelerini eğlenceli 
hale getirerek kolaylaştırmayı ve dil 
becerilerini geliştirmeyi hedefledik. Bunun 
yanında öğrencilerin yaratıcılıklarını 
arttırmayı, işbirliği yapabilme becerilerini 
geliştirmeyi ve öğrencilerde sorumluluk bilinci 
oluşturmayı amaç edindik.   

  ENGLISH IS ENJOYABLE WITH GAMES
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Okul Adı: HATTAT HAMDULLAH İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Pınar Güven Önder

Yaş grubu:11-15

Ülkeler:Türkiye, İtalya, Yunanistan, Ürdün, 
Tunus

Özet: Küresel ısınma ve onun sonuçlarından biri 
olan iklim değişikliği hakkında öğrencilerimizin  
bilinçlenmesini sağlamak istedik. İklim 
değişikliğinin ciddi bir sorun olduğunu fark 
etmelerini ve çözümlerini düşünmeye 
başlamalarını sağlayacak şekilde tanıtmayı 
amaçladık. SDG, diğer bir deyişle Küresel 
Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, 
gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve 
refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel 
eylem çağrısı olduğunu öğrenmelerini sağladık.

GREENISH
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Okul Adı: HATTAT HAMDULLAH İMAM HATİP 
ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Pınar Güven Önder

Yaş grubu:11-15

Ülkeler:Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, 
Gürcistan, Hırvatistan, İtalya, Kuzey 
Makedonya, Moldova Cumhuriyeti, Polonya, 
Portekiz, Romanya, Sırbistan, Tunus,Türkiye, 
Ukrayna, Ürdün

Özet: Projemizde yabancı dil öğrenimini zevkli 
hale getirmek amaç edinilmiştir. 
Öğrencilerimizin korkmadan yabancılarla 
konuşabildiği bu projede, her ülke diğer 
ülkelerin dilinde merhaba diyerek diller arası 
etkileşim sağlanmıştır. Öğrencilerimiz 
eğlenerek , korkmadan dil öğrenmenin 
güzelliğini tatmışlardır.

ONE LANGUAGE ONE PERSON
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Okul Adı: YAVUZ SELİM ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Dilek Petek Kalınbacak

Yaş grubu:12-15

Ülkeler:Türkiye, İtalya, Hırvatistan, Moldova, 
Polonya

Özet: Projemiz eylül ayında 10 öğretmen ve 105 
öğrenci ile başlamıştır. Projemizde öğrencilerin 
hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını ortaya 
çıkarmak bunu yaparken de dil becerilerini 
geliştirmek, farklı ülkelerden öğrencilerle 
iletişim kurmalarını sağlamak, farklı web 2 
araçlarını tanıtmak ve aktif bir şekilde 
kullanmalarını sağlamak amaçlanmıştır.Projemiz 
süresince öğrencilerimiz avatar hazırlayıp 
kendilerini tanıtma, logo tasarlama, hayallerini 
resmetme ve sunma,Ortak video hazırlama, hikaye 
yazma, oyun hazırlama, online görüşmeler, ortak bir 
sunum hazırlama gibi birçok aktivitede yer aldılar. 
Bu aktiviteleri yaparken hem eğlendiler hem de 
öğrendiler.

WELCOME TO MY DREAMLAND

96



Okul Adı: YAVUZ SELİM ORTAOKULU 

Öğretmen Adı:Dilek Petek Kalınbacak

Yaş grubu:12-15

Ülkeler:Turkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya, 
Hollanda, Hırvatistan

Özet: Projemize ekim ayında 15 öğretmen ile 
başladık. Amacımız öğrencilerimizin Türk ve 
dünya tarihindeki önemli kadınları araştırıp, 
bilgi sahibi olmalarını ve öğrendiklerini 
diğer okullardan partnerleri ile 
paylaşmalarını sağlamaktı.Uluslararası bir 
proje olduğu için öğrencilerimizin dil 
becerilerini geliştirmek, öğrenimi 
uluslararası boyuta taşıyarak ilgilerini ve 
motivasyonlarını artırmak da hedeflerimiz 
arasındaydı.Öğrencilerimiz bu süreçte Türk ve 
dünya tarihindeki önemli kadınları daha 
yakından tanıma fırsatı buldular. 

IMPORTANT WOMEN IN HISTORY 
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Okul Adı: SERDAR ZEREN ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Tamer Kalınbacak

Yaş grubu:12-15

Ülkeler:Türkiye

Özet: Evlerde geçirdiğimiz bu zaman sürecinde 10 
farklı ilden Beden Egitimi öğretmeni ve toplam 140 
öğrenci ile  web 2 araçlarını daha iyi  tanımak, 
etkin kullanmak ve Beden Eğitim derslerimizin 
işlenişini daha eğlenceli hale getirip,öğrenci 
katılımını en üst seviyede tutmak adına bu projeye 
katıldık.Proje boyunca öğrencilerimiz farklı web 2 
araçlarını kullanarak; logo tasarladılar,avatar 
oluşturdular,kelime bulutu oluşturdular,tarihe 
damga vurmuş yerli ve yabancı sporcuları tanıyıp 
tanıtdılar,takvim hazırladılar,wordwall uygulaması 
ile oyunlar hazırlayıp derslerimizde oynadılar, 
öğrencilerimiz ve velilerimiz  ödüllü güncel spor 
sorularından oluşan kahoot etkinliğine katıldılar. 
Öğrencilerimiz proje sayesinde birçok web 2 
araçlarını öğrenip uygulama imkanı buldular.

BES & WEB
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Okul Adı: NAMIK KEMAL ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Sinan Keskin

Yaş grubu:12-15

Ülkeler:Türkiye

Özet: Projemizin amacı öğrencilerde kitap okuma 
alışkanlığı oluşturmak ve aynı zamanda yabancı 
dil öğrenmelerilerine katkıda bulunmaktır. Bu 
hedef doğrultusunda öğrencilerimizle beraber 
proje süresince bir kitap belirledik. Bir 
İngilizce klasiği olan 'Tom Sawyer'kitabını 
seçtik. Öğrencilerimizle haftalık periodlarla 
webinarlar düzenledik. Kitap okumaları ve 
tahlilleri yaptık. Öğrenciler kelime bilgisini 
arttırmak için Web 2 araçlarını kullanarak kelime 
bulutları yaptılar ve çeşitli quizlere 
katıldılar. Proje sonunda görevli öğretmenler ise 
Proje çalışmalarını tanıtmak için sanal bir sergi 
düzenlediler.Güzel işbirliği içerisinde ilerleyen 
bir projeye imza atılmış oldu.

BOOKWORMS WITHOUT BORDERS
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Okul Adı: SULUOVA CUMHURİYET ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Meral Eyioğlu

Yaş grubu:11-14

Ülkeler:Türkiye

Özet: Kitap okumayı sevmeyen çocuk yoktur, 
doğru kitapla karşılaşmamış çocuk vardır  
düşüncesinden hareketle böyle bir projeyi 
başlatma kararı aldık.Öğrencilerimiz 
arasındaki kitap okuma oranını artırmak ve 
kitap okumayı eğlenceli bir hale getirmek 
projemizin temel hedefini oluşturuyor.Bu 
projeyle okuyan, okuduğunu anlayan, gelecek 
kuşaklar için okumayı bir yaşam kültürü haline 
getiren çocuklar yetiştirmeyi hedefledik. 
Yapılan çalışmalarla velilerimizin de 
beğenisini kazanan projemiz verimli bir 
şekilde tamamlanmış oldu.

 ÇOCUKLAR İÇİN OKUYORUZ
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Okul Adı: MERZİFON ATATÜRK BİLİM VE SANAT 
MERKEZİ

Öğretmen Adı:Ayfer Turan

Yaş grubu:8-12

Ülkeler:Türkiye

Özet: Proje Yalnız halk ve tekke şiirini 
değil, divan şiirini de etkileyen Yunus 
Emre’yi insan sevgisini ele alan felsefesini, 
tasavvufla beslenen dizeleri tanımak ve 
tanıtmak üzerine oluşturulmuştur. Çağının 
düşünüş biçimini ve kültürünü konuşulan dille, 
yalın, akıcı bir söyleyişle dile getiren Yunus 
Emre'nin şiirleri ve felsefesini tanıtmayı 
sağlayacaktır. Yunus Emre’nin eserlerini ve 
düşünce tarzını teknolojik araçlar ile 
aktarıp, sevgi ve kardeşlik gibi değerlerimize 
farklı bir yönden bakış sağlayacaktır. 

 SEVGİNİN EVRENSEL DİLİ: YUNUS EMRE
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Okul Adı: MERZİFON TOKİ KARA MUSTAFA PAŞA 
ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Hatice Deniz

Yaş grubu:10-14

Ülkeler:Türkiye, Portekiz, Romanya, Sırbistan, 
Hırvatistan

Özet: Projemiz; Öğrencilere doğru alışveriş 
alışkanlıkları kazandırmayı,çevre dostu  
ürünlerin kullanımını teşvik etmeyi,atık 
maddelerin geri dönüşümünün çevre sağlığı ve 
ekonomik anlamda katkıları konusunda 
farkındalık oluşturmayı,geri dönüştürülebilen 
maddelerle sanatsal çalışmalar yaparak geri 
dönüşüm bilincini etkili hale getirmeyi;sıfır 
atığı yaşam tarzı olarak benimsemenin ilk 
adımlarını hayatımıza uygulamayı amaç 
edinmektedir. 

 A(5R)TE
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Okul Adı: MERZİFON TOKİ KARA MUSTAFA PAŞA ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Hatice Deniz

Yaş grubu:10-14

Ülkeler:Türkiye, Azerbaycan

Özet: "Projemizin amacı;Öğrencilerimizin okuma 
alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ,sözcük 
dağarcıklarına ve yorum yapabilme yeteneklerine 
katkıda bulunmak bunun yanı sıra öğrencilerimize 
dijital yeterlilikler kazandırmak ve bilgiyi 
dijital ortamlarda değerlendirip sunabilmelerini 
sağlamaktır.Bu kapsamda her ay ,öğrenciler 
tarafından proje başlarken anket yoluyla belirlenen 
bir kitap okunacak,çevrimiçi platformda okunan 
kitaplar proje ortağı tüm okul öğrencilerinin 
katılımıyla değerlendirilecek, Okunan kitaplar ile 
ilgili uygun web 2.0 araçları kullanılarak çeşitli 
etkinlikler oluşturulacak, öğrencilerin dijital 
yeterliliklerine katkıda bulunulacaktır.

 OKU-YORUM
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Okul Adı: MERZİFON VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU 

Öğretmen Adı:Nurgül Kılıç

Yaş grubu:10-14

Ülkeler:Türkiye

Özet: Projemiz ulusal düzeyde bir projedir. 
Pandemi sürecinde sosyal hayatları kısıtlanan 
öğrencilerin ev içerisinde izole kaldığı sürede 
eğlenceli ve heyecan verici aktiviteler 
yapmasını ve web 2 araçlarını kullanarak 
arkadaşları ile iletişim ve etkileşim kurarak 
süreci verimli ve eğlenceli hale getirecek 
çalışmaların yapılacağı bir projedir.Ayrıca 
velilerin ve öğrencilerin uzaktan eğitim 
sürecine olan tutumlarını iyileştirmek 
hedeflenmiştir.Bunun için veliler de projeye 
mümkün olduğu kadar cok dahil edilmiştir. Hem 
röportaj hem de anketler ile bu sağlanmıştır. 
Bu dönemde oluşan öğrenme eksikliklerini 
arkadaşları ile eğlenceli etkinlikler yaparak 
gidermişlerdir.

PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİR, ÖĞRENMEYİ GÜZELLEŞTİR.
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Okul Adı: PLEVNE ORTAOKULU,  ATATÜRK İLKOKULU, 
YAVUZ SELİM ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Sümeyye Kılıç, Ayşegül Çeli̇k, 
Serap Yilmaz, Ayla Bolat, Hi̇lal TarIm

Yaş grubu:4-10

Ülkeler:Türkiye

Özet: Hemen her şeyin görsellik üzerine inşa 
edildiği günümüz dünyasında bu duruma bir 
parantez açarak eski dönemlerin en önemli 
iletişim aygıtı olan radyoyu ön plana 
çıkarmaya ve internet tabanlı özel radyo 
yayınları yaparak eğitime ve çocuklara farklı 
bir bakış açısı kazandırmaya çalışmaktayız. 
Hedef kitlemizi, okul öncesi ve ilkokul 
öğrencileri ile projeye katılım gösterecek 
öğrencilerin velileri oluşturmaktadır.

 RADYODA ÇOCUK VAR
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Okul Adı: PLEVNE ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Sümeyye Kılıç, Ayşegül Çelik, Hacı 
Özdemir

Yaş grubu:4-7

Ülkeler:Türkiye

Özet: Çocuklarla Felsefe Eğitiminin (P4C) amacı 
çocukların bir sosyal birliktelik içinde 
herhangi bir konuda düşüncelerini  ve ileri 
sürdükleri bu düşünceleri gerekçeleriyle 
birlikte savundukları bir tartışma ortamı 
oluşturmaktır. Amacımız, 4-7 yaş aralığındaki 
çocuklarda üst düzey düşünme becerilerini 
felsefe eğitimi aracılığıyla geliştirmektir. 
Felsefe eğitimiyle kastedilen felsefe tarihinin 
öğretimi değildir. 6 oturum şeklinde 
yapılandırılan projede bir öyküden yola çıkarak 
sokratik yöntemle çocukların düşünce 
üretmelerini sorgulamalarını ve eleştirel 
düşünmelerini sağlamak hedeflenmektedir. 

FİLOZOF SINIFLAR

106



Okul Adı:ŞEHİT HÜSEYİN HATİPOĞLU İMAM HATİP 
ORTAOKULU 

Öğretmen Adı:Feride Kazancı, Alper Acabey,  Saliha 
Sarıkaş

Yaş grubu:11-14

Ülkeler:Türkiye

Özet: Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgın 
nedeniyle yüz yüze eğitimden ve arkadaşlarından 
uzak kalan öğrencilerin bulundukları ortamdan biraz 
olsun uzaklaştırmaktır. Öğretmen ve öğrencilere 
sanal bir kültür yolculuğu yaptırmak amacıyla 
çıktığımız bu yolda; kültürler arası köprü kurarak 
milli manevi değerlere yönelik etkileşim sağlamak, 
sosyo-kültürel değerlere sahip çıkan ve saygı duyan 
bireyler yetiştirmek, sanal dünyanın faydalı 
amaçlar için kullanımını sağlamak, Türkiye'nin 
farklı bölgelerindeki öğrenciler arasında etkileşim 
sağlamak, web 2.0 araçlarının ve  yeni sanal 
teknolojilerin öğrenciler tarafından kullanımını 
yaygınlaştırmak,...

 SANAL KÜLTÜR KÖPRÜLERİ
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Liseler
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Okul Adı: AMASYA ANADOLU LİSESİ

Öğretmen Adı: Zeki Akay

Yaş grubu: 15 - 16

Ülkeler:Türkiye, Fransa, Ürdün

Özet: Toplumumuzun karşı karşıya olduğu 
tüketim çılgınlığı sorunu ile ilgili olarak 
farkındalık yaratmak istedik. Her gün daha 
fazlasını isteyen, daha  çok harcayan 
bireylere minimalism kavramını anlatarak, 
minimalist yaşam tarzına geçişi hedefledik. 
Daha azıyla daha basit yaşamak için 
evlerimizde bulunan fazlalıklardan 
kurtulduk, minimalism sunumları hazırladık 
ve öğrencilerimizin daha iyi ve gerçekçi 
bakış açılarına sahip olmalarına öncülük 
ettik. 

   LESS IS MORE #ETW4CLIMATE
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Okul Adı: AMASYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 

Öğretmen Adı: Dilek Akay

Yaş grubu: 15-17

Ülkeler:Turkiye, Hırvatistan, Azerbaycan

Özet: Projemiz ülkemizde ve yabancı ülkelerde 
Osmanlı'dan kalan yapısal ve kültürel eserleri 
incelemek, gençleri ortak bir paydada 
buluşturmak, ve sahip olduğumuz mirasa sahip 
çıkmak ilkesinden yola çıkarak oluşturuldu. 
Farklı şehirlerdeki tarihi yapılar seçilerek 
onlar üzerinde video sunumlar yapıldı. Edebiyat, 
resim, müzik, cam işi  gibi Osmanlı sanatı 
eserleri ile ilgili  Wakelet'ler oluşturuldu. 
Online müze gezileri ve sonrasında Forumda 
değerlendirmeleri yapıldı.Balkanlarda geçen bir 
mübadele hikayesi yazıldı ve ebook haline 
getirildi. Belirli gün ve haftalar kutlandı.

REFLECTIONS OF OTTOMAN EMPIRE
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Okul Adı: AMASYA LİSESİ 

Öğretmen Adı: Gülselin Çelikdelen 

Yaş grubu: 14-17

Ülkeler:Türkiye-Sırbistan-İtalya-Fransa

Özet: İnternet güvenliğini ele alan 
projemiz ile gençlerin teknolojiyi sorumlu, 
saygılı, eleştirel ve yaratıcı bir şekilde 
kullanmalarını sağlamayı,insanlara nezaket 
ve saygıyla davranarak, kendilerinin ve 
başkalarının itibarlarını koruyarak,  
güvenli ve daha iyi bir internet kullanımı 
alışkanlıkları oluşturmayı, Ayrıca, herkesi 
daha iyi bir internet yaratma konusunda 
üzerlerine düşeni yapmaya teşvik etmek 
için; Gençlere, velilere ve öğretmenlere 
ulaşmayı amaçladık.

   INTERNET SAFETY IS AS EASY AS ABC(ALWAYS BE CAREFUL)                    
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Okul Adı: ABİDE HATUN ANADOLU LİSESİ 

Öğretmen Adı: Ahmet Nebi Teker  

Yaş grubu: 15~18

Ülkeler:Türkiye 

Özet: Projemizin amacı iklim değişikliğini 
bilinir kılmak , farkına varılmasını 
sağlamak ve iklim değişikliğini 
önleyebilmek için insanların değişmesi 
gerektiğini anlatmaktır. Küresel iklim 
değişikliği konusunda bireyden topluma 
uzanan bir bilinçlendirme ve bilgilendirme 
hareketi başlatmış olmak, proje sonunda 
devam etmesini beklediğimiz sonuçtur.

   İKLİM DEĞİŞİYOR, SEN DEĞİŞİYOR MUSUN? 
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Okul Adı:GÜMÜŞHACIKÖY HASAN COCİ ANADOLU LİSESİ 
GÜMÜŞHACIKÖY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

Öğretmen Adı:Gamze Aktaş, Gamze Kaldirim, Ebru 
Kapanci 

Yaş grubu: 15-17

Ülkeler:Türkiye 

Özet: Ters yüz edilmiş sınıflarda öğrenci 
öğreneceği ya da öğrenmek istediği konuyu ders 
öncesinde sanal teknolojiler ve videolar 
aracılığıyla öğrenir. Projemizde uzaktan 
eğitimin devam ettiği süreçte öğrenciler web2 
araçlarını kullanarak, ders öncesi edindiği 
bilgileri materyal haline getirerek canlı ders 
sırasında arkadaşları ile paylaşacaktır. Bu 
süreçte öğretmen rehberlik yapacaktır. Projede 
farklı branşlara yer verilerek araçların farklı 
derslerde uygulanması sağlanacaktır.

 TERS YÜZ EDİLMİŞ SANAL SINIFLAR

113



Okul Adı: GÜMÜŞHACIKÖY HASAN COCİ ANADOLU 
LİSESİ

Öğretmen Adı: Gamze Aktaş

Yaş grubu: 15-17

Ülkeler:Türkiye, Romanya, Arnavutluk

Özet: Büyük Türk bilgini ve filozof 
Farabi’nin doğumunun 1150. yıl dönümü 
dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM), 
2020’yi Dünya Farabi yılı ilan etmiştir. 
Bir çok alanda bilimsel çalışmalar yapan 
Farabi'nin öğrenciler tarafından 
araştırılıp bilgilerini paylaşması 
amaçlanmıştır.

FARABİ / ALPHARABIUS
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Okul Adı: GÜMÜŞHACIKÖY HASAN COCİ ANADOLU LİSESİ

Öğretmen Adı: Saliha Pala

Yaş grubu: 14-17

Ülkeler:Türkiye 

Özet: Ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme ve 
gelişmenin yanı sıra toplumun sosyal, siyasal, 
kültürel ve kurumsal anlamda da ilerlemesini ve 
dönüşümünü ihtiva eden, niteliksel ve niceliksel 
tüm olumlu gelişmelerin bir arada olduğu bir 
süreci ifade eder. Birçok ülkede çevre ile 
sosyo-ekonomik gelişme arasındaki ilişkilerin 
doğru bir şekilde kurgulandığı ekonomik kalkınma 
stratejileri geliştirilmiştir. Projemizin amacı 
çevre, toplum ve ekonomiyi kapsayacak şekilde 
bilgi ve davranışları bireylere kazandırmayı ve bu 
davranışların özümsenerek yaşam tarzı haline 
getirilmesidir.

GELECEĞİME MİRAS
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Okul Adı: AMASYA LİSESİ 

Öğretmen Adı: Gülselin Çelikdelen 

Yaş grubu: 14-19

Ülkeler:Türkiye - Romanya- Portekiz

Özet: Projemiz somut ve somut olmayan kültürel 
mirasımızı öğrencilerimizin tanıyarak diğer okul 
arkadaşlarına tanıtmasını ve bu bağlamda dünya 
mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı 
amaçlamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için Amasya'mızı 
geleneksel kıyafetleri,yemekleri,el sanatları, 
müzeleri ve dil dilden dile gelmiş hikayeleri ile 
tanıtma fırsatı bulmuş olduk.Sonuç olarak yabancı 
dilimizi ve Web2 araçlarını kullanma ve özgüven 
becerilerimizi kendi kültürümüzden yola çıkarak 
uluslararası tanıtmış olduk.

CULTURAL EXPLORERS
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Okul Adı: AMASYA LİSESİ 

Öğretmen Adı: Gülselin Çelikdelen 

Yaş grubu: 14-19

Ülkeler:Türkiye- İspanya

Özet: Bu projemizde barış dolu bir dünya yaratmak 
için tüm ayrımcılıklara karşı öğrencilerimizde 
sanat yoluyla farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bu 
bağlamda öncelikli olarak yedi bölgemizi doğal ve 
tarihi özellikleriyle tanıyıp daha sonra Dünyanın 
Yedi Harikasını tanımayı hedefledik.Öğrencilerimiz 
fotoğraflar aracılığı ile iletişim halinde 
çalıştılar.17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 
dikkat çektiler. Okul olarak biz de "İnsan ve 
Sanat,Batı Akdeniz Bölgesi,Çin Seddi, Cinsiyet 
Ayrımcılığı ve Karada Yaşam konularına dikkat 
çektik.Sonuç olarak; Barış içinde yaşamayı 
hedefleyen projemiz ile hedeflerimize ulaşmış 
olduk.

   CULTURE ON MY OWN CAMERA
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Okul Adı: AMASYA ANADOLU LİSESİ, İRFANLI ANADOLU 
LİSESİ

Öğretmen Adı:Selcan Altınsoy, Burcu Tan, Derya 
Bingül

Yaş grubu: 16-19

Ülkeler:Türkiye, Romanya

Özet: Uzun yıllar İngilizce eğitimi alan 
öğrencilerimizin dört temel beceriyi kullanmada 
yaşanan sıkıntıları , karşılaştığı zorlukları bu 
proje doğrultusunda gidermek bu projenin çıkış 
noktasıdır. Öğrencilerin, okuduğu ve dinlediği 
İngilizce kaynakları anlama, günlük konuşmada 
yaygın olan deyim/atasözü gibi kullanımları 
kazandırma, takım çalışmaları ile öğrencilerde 
işbirliği duygusunun geliştirilmesi, akran 
etkileşimini güçlendirme, yapılacak etkinliklerle 
öğrencilerimizin yaratıcılık ve eleştirel düşünme 
becerilerini geliştirme,ve sunuş  ve kendini 
ifade etme gibi becerilerin kazandırılması 
amaçlanmaktadır.

ENGLISH ALIVE
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Okul Adı:AMASYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğretmen Adı:Dilek Akay

Yaş grubu:14-17

Ülkeler:Türkiye, İspanya, Fransa, İtalya, 
Polonya, Romanya

Özet: Projemizde daha az tüketim daha çok 
üretmek temasını işleyerek etkinlikler yaptık. 
Öğrencilerimizle su tasarrufu ile ilgili 
videolar çektik. Evdeki kullanılmayan eski 
malzemelerden yeni ürünler ürettik. Proje 
temasıyla hikaye yazdık. Bilinçli tüketici 
olmak, aşırı tüketim ve yarattığı sorunlar 
üzerine sunumlar hazırladık. Öğrencilerimizin 
çalışmalara demokratik şekilde katılımı için 
fikirlerini aldık. Kişisel ve akademik 
gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştık.

CONSUME LESS CREATE MORE
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Okul Adı:AMASYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğretmen Adı:Dilek Akay

Yaş grubu:14-17

Ülkeler:Türkiye, Romanya, Azerbaycan

Özet: Our Values Via Fables, dürüstlük, 
adalet, arkadaşlık, sorumluluk gibi değerleri 
Fabl ile kazandırmayı hedefleyen bir projedir. 
Çalışmaların çoğunu bir grup lideri öğretmen 
ve karışık takım ile gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimizin sorumluluk duygularını 
geliştirdik.Her çalışmaya bir deadline koyarak 
verilen süre içinde çalışmaların 
tamamlanmasını sağladık. Çalışma konularını 
öğrencilere forumda oluşturduğumuz anketlerle 
demokratik katılımla belirledik. 

OUR VALUES VIA FABLES
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Okul Adı: AMASYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ, MACİT 
ZEREN FEN LİSESİ

Öğretmen Adı:Dilek Akay, Seda Yılmaz

Yaş grubu:14-17

Ülkeler:Türkiye,  İspanya

Özet: Projemiz Mart ayı çalıştayında bir araya 
gelen grup tarafından oluşturulmuş kısa süreli 
ama gerekli bütün çalışmaların tamamlandığı 
bir projedir. Logo tasarladık, anketle proje 
logosu belirledik. Öğrencilerimize  twinspace 
ve web.2.0 araçlarını anlattığımız webinar 
yaptık. Kariyer günleri için anket yaptık 
istekler doğrultusunda online misafirler davet 
ettik. Yunus Emre ve hümanizm konusunda bir 
oyuncu ile online sohbet gerçekleştirdik. 
Başlangıç ve bitiş anketleriyle projeyi 
değerlendirdik.

FOR A BETTER FUTURE
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Okul Adı: AMASYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğretmen Adı:Dilek Akay

Yaş grubu:14-17

Ülkeler:Türkiye, Romanya

Özet: Projemiz özellikle müfredat ile 
bağlantılı bir projedir. Günlük hayatta 
karşımıza çıkan, duyduğumuz deyimler ve 
atasözlerinin İngilizce karşılıklarını 
öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimizin ana 
dilimiz ve hedef dil arasındaki benzerlikleri 
keşfetmesini, kültürel farklılıkları görmesini 
ve öğrenme sürecine katkı sağladık. Proje de 
işlediğimiz, araştırdığımız, videosunu 
yaptığımız kelimelerin ders kitaplarında yer 
aldığını gösterdik ve dersimizin kazanımlarına 
ulaştık. 

 PROVERBS AND IDIOMS IN TEACHING
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Okul Adı: AMASYA LİSESİ, AMASYA ANADOLU LİSESİ, 
AMASYA ŞEHİT FERHAT ÜNELLİ BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Öğretmen Adı:Fatma Erarslan Dumlu, Esin Taş, Salih 
Altaş

Yaş grubu:13-18

Ülkeler:Türkiye, İspanya, Romanya, Ukrayna, 
Arnavutluk, Hırvatistan

Özet: "Müzik ruhun gıdasıdır" Stres, kaygı, 
depresyon belirtileri ve hatta acıyı azaltırken; 
mutluluk ve huzur hissi ile beraber güdülenmeyi de 
artırır. Peki, müzik, teknoloji ile birleşirse 
İngilizce becerilerimizi ne kadar geliştirir? Bunu 
merak ederek ve Avrupalı ortaklarla beraber farklı 
kültür ve dillerde müziğin gücünü görmek için yola 
çıktık ve, müziğin gücünden derslerde faydalanarak, 
dersleri daha eğlenceli hale getirmek, hem 
öğretmenleri hem de öğrencileri cesaretlendirmek, 
streslerini azaltmak, kültürel mirası yeni 
nesillere aktarmak gibi bir çok hedefi 
geerçekleştirdik.

 LET'S USE THE POWER OF MUSIC
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Okul Adı: AMASYA ANADOLU LİSESİ

Öğretmen Adı:Merdiye  Meydan

Yaş grubu:15

Ülkeler:Türkiye

Özet:Projemizde Ki̇myanin hayatimizin her alaninda 
olduğunu öğrenci̇leri̇mi̇zi̇n farketmeleri̇ni̇ sağlamak, 
teori̇k bi̇lgi̇yi̇ prati̇ğe dökerek ki̇myayi yaparak 
yaşayarak öğretmek  psi̇ko-motor beceri̇leri̇ni̇n 
kazandırmak, öğrenci̇leri̇ öğrenmeye teşvi̇k etmek,  
günlük hayatta kullanılan ki̇myasal maddeleri̇n bi̇li̇nçli̇ 
tüketi̇mi̇, bi̇lgi̇ ve i̇leti̇şi̇m teknoloji̇leri̇ kullanımı, 
sunuş ve kendi̇ni̇ i̇fade etme beceri̇leri̇ kazandırmak ve 
di̇l beceri̇leri̇ni̇ geli̇şti̇rmek hedeflenmiştir.
Öğrencilerde hedeflenen kazanımlara ulaşılması, 
öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, 
ders başarısını web 2.0 araçları ile arttırmak, 
yaparak ve yaşayarak öğrenme modelini uygulamak 
gibi sonuçlar beklenmektedir.

 

 BİZE HER YER KİMYA
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Okul Adı: AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN MTAL, AMASYA 
SOSYAL BİLİMLER LİSESİ,AMASYA ŞEHİT FERHAT ÜNELLİ 
BİLİM VE SANAT MERKEZİ, ÇELEBİ MEHMET ORTAOKULU, AÇI 
ORTAOKULU

Öğretmen Adı:Yasemin Süren Özgür, Cumhur Özgür, Gonca 
Nuyan, Mehmet Fatih Uzunöz, Muhammed Şahan, Erkan 
Özbakar

Yaş grubu:11-16

Ülkeler:Türkiye, İspanya, Polonya, Ürdün, Arnavutluk, 
Tunus

Özet: Projemiz pandemi sürecinde öğrencilerin 
sosyalleşememesi, akranlarından uzak kalması 
neticesinde doğabilecek yalnızlaşma sorununa çözüm 
arayan, bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmalarına 
yardımcı olmaya çalışan, öğrencileri psikolojik olarak 
destekleyen bir projedir. Birincil amacımız 
öğrencilerin salgın nedeniyle yaşadıkları olumsuz 
duyguları olumluya çevirmeye çalışmaktır. Ayrıca 
bilişim teknolojileri konusunda yeni bakış açıları 
kazandırmak, İngilizceyi daha etkin kullanmak, farklı 
kültürlere saygıyı özümsemek ve kendileri farklı 
yöntemler ile ifade etme yetilerinin artmasını 
sağlamak da amaçlarımız arasındadır.

I FEEL WHAT YOU FEEL
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Okul Adı:AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN MTAL, AMASYA 
LİSESİ, AMASYA ANADOLU LİSESİ

Öğretmen Adı:Yasemin Süren Özgür, Hatice Sevindi, 
Salih Altaş

Yaş grubu:15-16

Ülkeler:Türkiye,İspanya,Ukrayna,Arnavutluk

Özet: Projemizin birincil amacı 21. yüzyılda ve 
içinde bulunduğumuz salgın sürecinde teknolojinin 
hayatımızda çok büyük yer teşkil etmesine istinaden 
öğrencilerimizi güvenli bir şekilde çağa uyum 
sağlatmaya çalışmaktır. Öğretmenler olarak yöntem ve 
tekniklerimizi modernize etmeliyiz. Çünkü işimiz 
gençlerle ve gençler teknolojiyi çok seviyorlar. 
Bazen derslere olan motivasyonlarını kaybediyorlar. 
Derslerimizi proje bazlı planlarla işlemeye çalış- 
tığımızda bu motivasyon düşüklüğünü yenebileceğimiz 
düşüncesi ile proje fikri ortaya çıktı. Bu nedenle 
bu projede öğrencilerimiz İngilizce ders konu- 
larıyla ilgili videolar çektiler,sunumlar yaptılar, 
proje dili İngilizce’yi aktif kullanarak 
İngilizcelerini geliştirdiler.

 CREATE, RECORD, LEARN AND ENJOY
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Okul Adı: AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN MTAL

Öğretmen Adı:Yasemin Süren Özgür

Yaş grubu:15-19

Ülkeler:Türkiye, Polonya, Litvanya

Özet: Projemizin başlıca hedefleri 21. yüzyıl 
becerilerine (eleştirel düşünme, yaratıcılık, 
işbirliği, iletişim, bilgi okuryazarlığı, 
medya okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, 
esneklik) sahip öğrencilerin yetişmesine ve 
İngilizcede kendilerini daha rahat ifade 
etmelerine destek olmaktır. Zamanla 
ihtiyaçlar, ülkelerin dengeleri, çevre ve 
hatta insan değişiyor. Dolayısıyla daha 
yenilikçi yaklaşımlara, öğretmenlere ve 
öğrencilere ihtiyacımız var. Proje sayesinde 
öğrencilerimizin ufkunu açmak, ilham 
vermelerini ve birbirlerinden öğrenmelerini 
sağlamak istedik.

INNOVATION WITHOUT BOUNDARIES

127



Okul Adı: SULUOVA ŞEHİT METEHAN ATMACA ANADOLU 
LİSESİ

Öğretmen Adı:Fulya Ünsal

Yaş grubu:16-18

Ülkeler:Türkiye, Azerbaycan

Özet: Projemiz Ekim-Mart ayları arasında 
uygulanmak üzere, Kayseri, Şanlıurfa, 
Eskişehir, Erzurum ve Amasya’dan öğretmen ve 
öğrencilerimizle oluşturulmuştur. Projemizin 
amacı, teknolojiyi yabancı dil derslerine 
entegre ederek, öğrencilerin dijital dünya 
farkındalığını artırmak ve yabancı dil 
derslerini daha eğlenceli bir hale 
getirmektir. Bunun yanı sıra projemiz 
öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerini 
geliştirmeyi de hedeflemiştir.

 CLASSROOMS ARE COOL WITH WEB2 TOOLS

128



Okul Adı: 12 HAZİRAN ANADOLU LİSESİ

Öğretmen Adı:Arif Soğukpınar

Yaş grubu:14-18

Ülkeler:Türkiye, Romanya, Azerbaycan

Özet: Projemiz öğrencilerin kendi şehirlerini 
ve kültürlerini şehre gelen yabancı birine 
nasıl tanıtabilecekleri hakkında bilgi sahibi 
olmalarını kapsamıştır. Projede yer alan 
öğrenci ve öğretmenlerin proje etkinlikleri 
ile şehirlerin tarihi ve turistik yerlerini, 
yöresel tatları, geleneksel dansları ve 
ezgileri hakkında bilgi alışverişinde 
bulunmaları amaçlanmıştır. Öğrenciler ve 
öğretmenler yapılan etkinliklerle farklı 
kültürleri tanıma fırsatı bulmanın yanında, 
kendi kültürlerine ait ögeleri de keşfetme 
fırsatını bulmuşlardır. 

   CITIES AND CULTURES HAND TO HAND
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Okul Adı: SULUOVA ŞEHİT METEHAN ATMACA ANADOLU 
LİSESİ - AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN MESLEKİ 
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğretmen Adı:Fulya Ünsal - Yasemin Süren Özgür

Yaş grubu:16-19

Ülkeler:Türkiye, İtalya,  Ürdün

Özet: Projemizin ilk adımları 13-14 Mart 
tarihlerinde düzenlenen 22 ile eTwinning 
Çalıştayında atılmıştır. Projemizde Yalova, 
Amasya, Konya, Bursa, Kayseri, Isparta, İtalya 
ve Ürdün’den ortaklarımız bulunmaktadır. 
Projemizin amacı öğrencilerin İngilizce konuşma 
becerilerini geliştirmeye katkı sağlamaktır. 
Projemiz öğrencilerin kendilerini gerek 
profesyonel gerekse kişisel anlamda 
geliştirmelerine olanak sağlamış olmakla 
birlikte, öğrencilerin ve öğretmenlerin pandemi 
sürecinde iletişim becerilerini artırmaya olanak 
sağlamış bir projedir.

TEENTUBE
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Okul Adı: SULUOVA ŞEHİT METEHAN ATMACA ANADOLU 
LİSESİ

Öğretmen Adı:Fulya Ünsal

Yaş grubu:16-19

Ülkeler:Türkiye, İtalya, Romanya

Özet: Projemiz adını “Biz” (We) öznesinden ve video 
bloglardan almaktadır. Projemizin isminden de 
anlaşılacağı gibi projemizin amacı öğrencilerimizin 
dil öğrenme serüvenlerini videolar ve yazılı 
materyaller yardımıyla güçlendirmek ve onlara 
yabancı dili etkin bir biçimde kullanabilecekleri 
ortam hazırlamaktır. Bu amaçla çıktığımız yolda 
öğrencilerimizle beraber çeşitli aktiviteler 
yaptık.Öğrencilerimiz, bu projenin en güzel 
yanlarından birisi olan ve eğitimde alternatif 
ölçme metotlarından birisi olarak adlandırılan 
akran değerlendirmesi yapma fırsatına sahip 
olmuşlardır. Böylece öğrencilerimiz öğrenci 
özerkliklerini de geliştirmişlerdir.  

 WE-LOG
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Okul Adı: AMASYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğretmen Adı:Nihal Alan Yılmaz

Yaş grubu:14-18

Ülkeler:Türkiye

Özet: Projemizde ,öğrencilerimize "değerler 
eğitimini",halk edebiyatı ürünü olan masallar ile 
kazandırmak istiyoruz.Projemizde ,öğrencilerimizin 
günümüz ulusal masallara ilgisinin artmasını 
sağlayarak lise öğrencilerinin masal yazması 
beklenmekteydi ve sonuca ulaştık. Masal yazdılar, 
okudular, anlattılar,dinlediler ve masalın çizimini 
yaptılar. Öğrencilerimiz masalı hem küçüklerine hem 
de büyüklerine anlattılar.Projenin amacına uygun 
olarak masalımız e-kitap haline getirildi,aynı 
zamanda seslendirildi.Masallar ile öğrencilerimizin 
günümüz masallarına ilgi duymasına ,masallarımızın 
gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlanması 
planlandı.Masallar ile hem öğrenciler ve okullar 
arası iletişim hem de değerler eğitimi kazanımı 
sağlanmış olacaktır.

BÜYÜKLERDEN KÜÇÜKLERE DEĞERLİ MASALLAR 
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Okul Adı: GÖKHÖYÜK ŞEHİT CEMALETTİN ÖZDEMİR 
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğretmen Adı:Ümit Dölek

Yaş grubu:14-19

Ülkeler:Türkiye

Özet: E kültür projesi 24-25 Şubat 2021 
tarihinde, “13  il  1000  e Twinner” çalıştayı 
ile bir araya gelen ve daha önce herhangi bir 
e Twinning projesinde yer almamış öğretmenler 
tarafından oluşturulmuştur. Proje sonucunda 
şehirlerimizin tanıtılması, eski ve yeni 
fotoğraflar üzerinden şehirlerimizde meydana 
gelmiş değişimlerin belirlenmesi, şehirlerle 
özdeşleşmiş kültürel varlıkları tanımayı ve 
tanıtmayı, şehirlere has bir takım ( yemek, 
kıyafet, el sanatları) kültürel özelliklerin 
sunulması ve sosyal alanda meydan gelen 
değişimlerin ortaya konması hedeflenmiştir.

E KÜLTÜR
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Okul Adı: AMASYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğretmen Adı:Nihal Alan Yılmaz 

Yaş grubu:14-18

Ülkeler:Türkiye, Ürdün, Ukrayna, Hırvatistan, 
Romanya, Tunus, İspanya

Özet: Projemizde, kadınlarımızın yönetimde, 
günlük yaşamda ,iş çevresinde,ailedeki yerini 
müzelerdeki kadın eserlerinden yola çıkarak 
göstermeye çalıştık. Dünya kadınının 9000 
yıllık geçmişinden günümüze ulaşan somut 
kültür varlıklarını tanıtmak amacımız 
idi.Kadının tarihteki başarılı öyküsünü 
anlatmaya çalıştık. Bu bağlamda en güçlü 
konuğumuz Muazzez İlmiye Çığ oldu.Bu proje ile 
kadının güçlü yanlarını ortaya çıkararak ne 
kadar güçlü oldugu anlaşıldı. Bu kapsamda bir 
çok etkinlikler gerçekleştirdik.

KADININ ADI VAR 
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Okul Adı: AMASYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğretmen Adı:Zafer Koçak

Yaş grubu:14-18

Ülkeler:Türkiye, Azerbaycan

Özet: Projenin rehber öğretmenleri olarak 
öğrencilerimize milli şuur kazandırmak amacıyla 
Sakarya Meydan Muharebesini proje konumuz 
olarak belirledik. Sakarya Meydan Muharebesi 
Ankara'nın Polatlı İlçesinde Sakarya Nehri 
kenarında 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun 
meydan muharebesidir.
Bu zaferin 100.yılını en anlamlı bir şekilde 
anmak için Türk ve Azerbaycanlı ortaklarımızla 
iş birliği yapmak amacındayız. Sakarya ırmağı 
kenarında atalarımız tarafından yazılan diriliş 
efsanesinin ve atalarımızın fedakârlıkları 
karşısında üzerimize düşen vazifelerimiz 
olduğunu öğrencilerimize ve çevremize fark 
ettirmek amacıyla hazırlanan bir projedir.

100.YILINDA BİR DİRİLİŞ DESTANI "VATAN MİLLET SAKARYA"
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Okul Adı: TAŞOVA SÜLEYMAN BURSALI MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ-GÖKHÖYÜK ŞEHİT 
CEMALETTİN ÖZDEMİR MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU 
LİSESİ

Öğretmen Adı:Zehra Arslan - Ömer Faruk Karagül

Yaş grubu:5-18

Ülkeler:Türkiye

Özet: PROJENİN AMACI: Öğrencilerimizin doğal 
ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline 
getirebilmeleri için sağlıklı besin maddeleri 
tüketme ve üretme bilinci kazandırmak. 
Öğrencilerimize daha yenilikçi, işbirlikçi, 
eğlenceli öğrenme ortamları oluşturarak kalıcı 
öğrenmelerini sağlamak. Ayrıca 
öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin web-2.0 
araçlarını tanımasını ve derslerde etkin bir 
şekilde kullanmalarını  sağlamak 

 DOĞAL BESLEN GÜZEL YAŞA
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Okul Adı: AMASYA ALPTEKİN ANADOLU LİSESİ

Öğretmen Adı:Meral Üçok Atasoy

Yaş grubu:14-18

Ülkeler:Türkiye, Romanya

Özet: Proje kapsamında öğrencilerimiz yurt 
içinden ve yurt dışından ortaklarımızla birlikte 
akademik başarılarını da arttıran eğlenceli 
etkinlikler yapmaktadırlar. Bu etkinlikler 
arasında web 2.0 araçları gibi teknoloji 
destekli logo ve poster çalışmaları, okulların 
ve kültürlerin tanıtımı, çiçek yetiştirme ve 
tanıtma, stres azaltıcı rahatlama egzersizleri, 
işbirliki çalışmalarla ortak şiir yazma, 
interaktif oyunlar hazırlayıp oynama, yabancı 
dilde kareoke partileri, yabancı dili kullanarak 
iletişim sağlama ve psikolojik ve duygusal iyi 
oluş alanında akademik destekler yer almaktadır. 

 POST-PANDEMIC REBIRTH
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Okul Adı: AMASYA ANADOLU LİSESİ

Öğretmen Adı:Mutluhan Çelikdelen

Yaş grubu:16-19

Ülkeler:Türkiye, İtalya, Hırvatistan, Kuzey 
Makedonya

Özet: Everybody Can Geogebra isimli projemiz lise 
öğrencilerimizin geometri dersini teknoloji de 
kullanarak  Geogebra programını öğrenip, 
derslerinde etkili şekilde kullanmasını 
amaçlamaktadır. Proje boyunca bu program ile 
fonksiyonlar,denklemler,polinomlar ,eşitlik ve 
eşitsizlik,üç boyutlu çizimler, çember, 
dörtgenler,karmaşık sayılar gibi konularda 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Görevlisi  
Dr.İbrahim Çetin tarafından eğitimler verilmiştir. 
Öğrencilerimiz bu programı kullanarak Kırmızı 
Başlıklı Kız masalını geometrik bilgilerini 
kullanarak çizgi film haline getirmişlerdir.Kendi 
tangramlarını oluşturmuşlardır.

 EVERYBODY CAN GEOGEBRA
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Okul Adı: TORUMTAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 
LİSESİ

Öğretmen Adı:Yücel Koç

Yaş grubu:14-18

Ülkeler:Türkiye,Bulgaristan,  Moldova 

Özet: Dünyanın ve ülkemizin sahip olduğu 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden:”Temiz 
su ve sıhhi koşullar, Sorumlu üretim ve 
tüketim, Erişilebilir ve temiz enerji” 
konularında öğrencilerimizi haberdar etmek, 
farkındalık oluşturmak ve paydaşlarımızı da 
haberdar ederek yaygınlaştırmalar yapmak.

 THE EARLIER THE BETTER: ACT NOW! 
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Toplam proje sayısı

Okul öncesi- Anaokulu
     8 proje

İlkokul
59 proje

Ortaokul
30 proje

Lise
30 proje
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Sosyal Medya hesaplarımız:
Instagram : @twinningamasya
Facebook : eTwinning Amasya
Twitter:@AmasyaEtwinning 
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Haziran 2021

eTwinning İl Koordinatörü:
Hacer Ermiş

eTwinning Destek Ekibi:
Dilek Akay
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