


Öğretmen Eğitimi (TTI) Girişimi

1-Üniversitelerin eğitim fakültelerinde çalışan ve TTI sürecinde yer alan
öğretim üyeleri (Teacher trainer) Öğretmen Eğitimi Girişimi (TTI) protokolünü
imzalar ve Ulusal Destek Servisine gönderir.

2-Öğretim üyeleri öğretmenlik adayı öğrencilerinden eTwinning Öğretmen
Eğitimi Girişimi (TTI) için seçilenlerden katılımcı listesini (Student teacher -
ST) oluşturur. Katılımcı öğrenciler eTwinning portalına ön kayıt yapar.

3-Ön kaydını tamamlayan öğrenciler onay e-postasını alırlar ve kayıt işlemine
başlarlar.
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eTwinning’in merkezindeki faaliyetler,
öğretmenlerin mesleki gelişiminin
önemini 21. yy becerileri bağlamında da
arttırmaktadır. Bu nedenle, 2012’den
beri eTwinning pek çok ülkedeki eğitim
enstitülerini ve bunların ulusal
eTwinning ekibini bir araya getirerek
eTwinning’i öğretmen eğitimine dahil
etmek için Avrupa’da pilot projeler
başlatmıştır.



Öğretmen Eğitimi Girişimi (TTI) 2012 yılında başlatıldı. Bu girişim aşamalı
olarak eTwinning'de pilotlandı ve yerleşik bir faaliyete dönüştü.

Her yıl olduğu gibi, 23-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Brüksel'de, TTI
Girişimi'ne dahil olan tüm ülkelerden yaklaşık 100 katılımcıyı içeren bir çalıştay
düzenlenmiştir.

Merkezi Destek Servisi ile Avrupa Komisyonu eTwinning Yönlendirme Komitesi
tarafından süreçte eTwinning portalında öğrenci öğretmenlerden (ST) bir grup
oluşturulmasına karar verildi.

•

www.etwinning.net

•



•

www.etwinning.net

Gözlem
• UDS ile işbirliği

• Online eğitimler

• TTI grubuna dâhil olma

Öğrenci 
kayıtları

• Aday öğretmenlerin 
kayıt olması

• esnek yaklaşım, 
(zamanlama, kapsam)

• Proje konusu

• gruplar

Projeler
• Ulusal ve veya

uluslararası projeler

• Kaliteli projeler üretmek



BİRİNCİ MODEL  
I.TTI'nın içinde kendi öğrencileri ile projeler
II. TTI-TTI arasında ulusal projeler
III. TTI-TTI arasında uluslararası projeler

İKİNCİ MODEL – Aday öğretmen 
IV. Aday öğretmen, eTwinning projelerinde, öğretim
uygulamasının bir parçası olarak yer alır.
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TTI Öğretmen Eğiticileri İçinMüfredatın uluslararasılaşması

eTwinning okul ağının eğitim fakültelerine açılması

Kültürlerarası işbirliğine dayalı projeler için akademik bir ağ 
oluşturulması

Yeni TTI ile yeni ilişkiler ve/veya eskilerin güçlendirilmesi

Avrupa’ya yönelik uluslararası ve kültürlerarası deneyim
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Öğretmen Eğitmenleri  TTI sürecinde;



Aday öğretmenler için TTI
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Ufukları açar, dil becerilerini geliştirir, farklı kültürleri öğrenir.

Öğretmen olduklarında yapacakları çalışmaları için uluslararası ağ
yaratır.

Proje tabanlı öğrenme, müfredatlar arası becerilerin / çalışma
yöntemlerinin kullanımını kolaylaştırır.

Diğer eğitim sistemleri ve yaklaşımları hakkında fikir alışverişi ve
öğrenme

Yenilikçi pedagoji ve BT kullanımının desteklenmesi

https://www.etwinning.net/tr/pub/highlights/etwinning-for-teacher-training.htm

https://www.etwinning.net/tr/pub/highlights/etwinning-for-teacher-training.htm
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Ulusal Destek Servisinin görevleri:

Müfredat

Öğretmen Eğitimi Girişiminde
belirlenen kişilerle ortak hareket
etmek

Her bir TTI için müfredata
entegrasyon konusunda bireysel
destek sunmak

İl koordinatörü ve bölge
yetkilileriyle iletişime geçmek,
ortak bulma ve projelerin
yürütülmesini takip etmek

Eğitimler

eTwinning ve özellikleri hakkında 
TTI temsilcilerine yerel düzeyde  
eğitim vermek ve desteklemek

TTI-TTI projelerinde TwinSpace
kullanımı konusunda destek 
sağlamak. 

Çevriç içi dersler

Merkezi Destek Servisi tarafından 
hazırlanan çevrimiçi mesleki 
gelişim seminerlerine aday 
öğretmenlerin katılmalarını 
sağlamak
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İl koordinatörleri ile iletişim

eTwinning Öğretmen Eğitimi 
Girişimini tanıtmak amaçlı 
bir bilgilendirme kursu 
yürütme konusunda 
yardımcı olabilecek 
koordinatörler veya uygun 
kişiler belirleyerek 
desteklemek 

Raporlama

Yeni kayıt olan öğretim 
görevlilerinin hesaplarını 
onaylamak ve ‘teacher
trainer’ rolü vermek, takip 
etmek, rapor hazırlamak

Çalıştaylar

Merkezi ve Ulusal Destek 
Servisi - TTI toplantılarına 
katılmak uygun olan 
durumlarda Brüksel’deki 
yıllık TTI çalıştayında bu tür 
görevlerin düzenlenmesinde 
yer almak (ortak eşleştirme 
gibi)
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TTI çalışmalarını izlemek ve Avrupa Komisyonuna ülke raporu hazırlamak 

TTI sürecinin izlenme ve değerlendirmesi, raporlama

TTI Grubunda paylaşılan kişiler listesinin güncel tutulması

TTI veri tabanının temizlenmesi, aday öğretmenlerin kayıtlarının 
güncellenmesi

TTI TT hakkında bilgiler (kayıtlar, faaliyetler, TTI-TTI projeleri, aday öğretmen 
sayısı), yerel ve merkezi anketlerle mevcut durumun tespiti ve izlenmesi

Ulusal Destek Servisi TTI iş birliği;



eTwinning PROJE SÜREÇLERİ

İyi eTwinning 
uygulamalarını 
öğrenir.

eTwinning 
platformunu 
ve araçlarını 
tanır. 

eTwinning 
proje kitlerinin 
ve örneklerinin 
paylaşır.

eTwinning 
platformunda 
ortak bulur ve 
projeler açar. 

KAYIT

•

www.etwinning.net

• MESLEKİ GELİŞİM

PROJE

PORTAL

İŞBİRLİĞİ
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Programlama

Projenin Planlanması

Projenin Uygulanması

Projenin İzleme ve 

Değerlendirmesi

Projeye ilişkin fikirlerin ortaya 

konması ve tasarlanması

Projenin tutarlılığının, 

bütünselliğinin ve işlevselliğinin 

değerlendirilmesi ve teklifin 

yazılması ve bütçenin 

planlanması

Proje teklifinde öngörülen 

faaliyetlerin hayata geçirilmesi

Projenin uygulanması sırasında 

ve proje bitiminde elde edilen 

sonuçların değerlendirilmesi

Proje Fikrinin 

Belirlenmesi

Projenin teknik açıdan detaylı 

olarak tasarlanması
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eTwinning PROJESİNİN ÖZELLİKLERİ
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 İnsan Hakları

 Hukuk ve Karar Alma

 Sürdürülebilirlik ve Çevre

 Medya Okuryazarlığı

 Tarih ve Kültür















271 Teacher trainer





244 Teacher trainer







Teşekkür ederiz
Dr. Hülya BAL

Proje Uzmanı

TTI Koordinatörü

eTwinning Ulusal Destek Servisi

eTwinning İl Koordinatörleri Sorumlusu

Scientix Türkiye Elçisi 

web: http://etwinning.meb.gov.tr e-mail: etwhlybl06@gmail.com Proje Telefonu: + 90 541 419 42 19
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