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School Education Gateway 
 

Okul Eğitimi için online platform 
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http://www.youtube.com/watch?v=r1SezG9RNK0
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School Education Gateway portalı Avrupa Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı 

olan Erasmus+ tarafından destekleniyor. 31 ülkenin eğitim bakanlıklarının dahil olduğu 

ve okul eğitimi, öğretmen ve öğrenciler için gelişim çalışmaları yapan uluslararası bir 

ortaklık olan European Schoolnet tarafından Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel 

Müdürlüğü adına yürütülüyor. School Education Gateway aynı zamanda eTwinning’e 

(Avrupa okullar topluluğu) bağlı olarak çalışan bir portal. 
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School Education Gateway nasıl kullanılır? 

Web sitesi içeriği (haber, iyi uygulamalar, uzman makaleleri, politika linkleri, vb.) farklı 

başlıklar altında ilginizi çeken konuları kolayca bulmanıza yardımcı olacak şekilde 

listelenmiş durumda. 
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23 Avrupa dilinde 
sunulan Okul Eğitim 

Geçidi alanında; 

Öğretmenler ve Okul Liderleri 

Karar vericiler 

Uzmanlar 

Okul Eğitimi alanındaki diğer profesyonel 
çalışanlar için ortak bir etkileşim alanı 
oluşturur.  
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School Education Gateway 

Platform da Neler yapılabilir? 

● Avrupa dan son yenilikler (Etkinlikler)                                    

● Eğitim alanında görüşler, görüşmeler ve anketler 

● Okullararası işbirliği alanları 

● Çalışma Yayınları Sonuçları 

● Çevrimiçi ve yerinde kurslarla öğretmenler için mesleki gelişim fırsatları 

● Erasmus+ Fırsatları (Okulların Erasmus + uygulamalarını hazırlaması için  bilgi) 

.  Bilinçli kalmak ve pedagojik pratiği geliştirmek için yayınlar, öğreticiler ve eğitim materyalleri. 
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School Education Gateway 

Platform  
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Son 

Bakış açıları 

Kaynaklar 

Erasmus + Fırastları 

Öğretmen Akademisi 
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• Yeni içerikler 
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*Yeni içerikler 

 

*Yaklaşan Etkinlikler 

 

*Videolar 

 

*Eğitim yaklaşımları 

 

*Sosyal Medya Araçları 
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• Öğretmen Akademisi 

• Okullar için Avrupa Araç Seti 

• Hareketlilik Fırsatları 

• Stratejik Ortaklıklar 

• Okullar İçin Araç Seti 

• Sosyal Medya Araçları 
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Son 
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Avrupa’nın okul 

eğitimindeki 

politikaları ve 

uygulamaları 

hakkında yeni 

bilgiler: haberler, 

etkinlikler ve 

Avrupa projeleri ve 

dersliklerinden 

oluşan iyi 

uygulamalar 
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Okul eğitiminde uzman 
görüşleri ve fikirleri, 

makaleler ve röportajlar  

Mevcut konularda düzenli 
kısa anketler uygulanır ve 

kullanıcıların fikirlerini ifade 
etmelerine izin veriyor. 

Farklı bakış 
açıları 
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Avrupa çapında okullar, Erasmus + 
Programından veya proje 

ortaklarının katılımı için 
sağlanabilecek olan finansman 

fırsatlarından yararlanabilirler. 

Okulların Erasmus + KA1 
ve KA2 uygulamalarını 

hazırlamalarına yardımcı 
olur. 

Erasmus+ 
Fırsatları 
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           Öğretmen  Akademisi 
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Öğretmen Akademisi, 

öğretmenlerin sınıfları 

için çok çeşitli eğitim 

fırsatları ve kaynakları 

keşfetmelerini sağlar. 
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Öğretmen Akademisi 

 Öğretmen Akademisi Hakkında 

Öğretmenler, günlük çalışmalarında sınıfta giderek artan sayıda zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar ve genellikle 

bunları ele almak için eğitim veya destek almakta zorlanıyorlar. 

Okul Eğitimi Ağ Geçidi tarafından verilen Öğretmen Akademisi, öğretmenlere Avrupa çapında yerinde ve çevrimiçi 

olarak sunulan eğitim kurslarını aramak, katılmak ve değerlendirmek için bir platform sağlayarak ilgili eğitim 

fırsatlarına erişmelerini sağlar. 
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Öğretmen Akademisi 

 Öğretmen Akademisi, okul içi eğitimden sorumlu öğretmenler, öğretmen eğitmenleri ve öğretmen olmayan 

öğretmenler için ücretsiz internet kursları (okul öncesi eğitimden liseye kadar) hakkında merkezi bir kurs kataloğu 

sunmaktadır. Ayrıca, öğretmenler , eTwinning öğretmenleri, AB kurumları ve Öğretmen Akademisinde AB tarafından 

finanse edilen projeler tarafından geliştirilen bir dizi eğitim materyali bulabilirler.Öğretmen Akademisinin çalışma 

programı, Öğretmen Akademisi Pedagojik Danışma Kurulu tarafından desteklenmektedir.  
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Temalı sayfalar 
• Temel beceriler 

• Vatandaşlık 

• Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı 

• Yabancı dil öğretimi 

• Erken okul terkleriyle mücadele  

• Öğretmenler ve öğretim 
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/EUErasmusPlusProgramme 

#EdGateway / #EUteacheracademy /  

@EUErasmusPlus 

 schoolgateway 

• Sosyal Medya  
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AB’nin Okul Eğitimindeki  Temel Öncelik 

● Temel Beceriler  

● Vatandaşlık 

● Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı  

● Dil Öğrenimi  

● Kapsayıcı Eğitim ve Erken Okuldan Ayrılma ile Mücadele  

●  Öğretmenler ve Okul Liderleri  

●   Kültürel Farkındalık ve İfade  

●   Kişisel Gelişim ve esenlik  

● Girişimcilik Eğitimi   

● Dijital yeterlilik ve teknolojiler 
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http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/theme_pages/basic_skills.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/theme_pages/citizenship.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/theme_pages/early_childhood_education.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/theme_pages/language_learning.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/theme_pages/early_school_leaving.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/theme_pages/teachers_and_teaching.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/theme_pages/cultural-awareness-and-express.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/theme_pages/personal-development.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/theme_pages/entrepreneurship-education.htm
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Avrupa’da Okul Eğitim Politikasına ve Uygulamaya Yeni Bakış 

 Avrupa’daki okul eğitimine ilişkin politika ve uygulamalar hakkında yeni bilgiler: kısa haberler, etkinlikler takvimi ve 

Avrupa projeleri ve Avrupa sınıflarından iyi uygulamaların bir koleksiyonu. 

● Öğretmenler ve Okul Liderleri için; Avrupa okullarında güncel etkinlikler, özel gün kutlamaları, oyunlar, 

yarışmalar, kurs seminerler, konferanslar, uluslararası sempozyumlar, çok uluslu eğitim haberleri, değişen eğitim 

pedogoji ve metodojileri bilgilerine ulaşabilirsiniz. 
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Avrupa çapında verilen çevrimiçi ve yerinde kursları gelişmiş arama yaparak bulabilirsiniz.Burada dikkat edilecek 

nokta; çevrimiçi kursların başvuru tarihlerinin ve Kurs başlama zamanının ayrı olduğunu takip etmektir. 

 

22 



www.etwinning.net 

 Erasmus +, Avrupa Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı tarafından finanse edildi. 

 

 Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından denetlenir (Okullar ve Eğitimciler; Çokdillilik) 

 

 Avrupa'da okullar için eTwinning faaliyeti ile entegre edilmiş. 

 

 30 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası ortaklığı olan European Schoolnet 
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PEDAGOJİK YENİLİKLER 
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  Geleneksel Yaklaşım          Yenilikçi Yaklaşım 

Dominant öğretmen, bağımlı 

öğrenci yönetilen bir ilişki 

 

 Eğiticinin deneyimleri önemli 

 Tek yönlü iletişim 

 

 Programa öğretmen karar verir. 

 

 Öğrenme konu merkezli 

 Öğretme ve öğrenmede   

karşılıklı  ve yardım edici ilişki 

 

 Herkesin deneyimleri değerlidir. 

Çok yönlü iletişim 

 

 Eğitici öğrenmeyi kolaylaştırır-

rehberlik eder. 

 

 Öğrenme sorun  merkezli 
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    Yenilikçi  Eğitim Yaklaşımı 

 

Yöntem ve tekniklerin,  katılımcı ve karşılıklı etkileşimi sağlayıcı  
(interaktif) bir şekilde  kullanılmasıdır. 

 

İlginin sürekli ayakta tutulması etkili öğrenme açısından son derece 
önemlidir. 
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  Yenilikçi Eğitim Yaklaşımı 

Öğrenci merkezlidir. 

 

Öğrenci aktif katılır  

 

Eğitici konuyu kolaylaştırır ve destekler 

 

Katılımcı ve eğitici arasında karşılıklı etkileşim vardır. 

  

Kalıcı öğrenme gerçekleşir. 
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Yenilikçi Eğitim Yaklaşımı 

•Aktif katılım; 

•Öğrenciler öğrenme sürecinde aktif bir katılımcı olarak yer almışlarsa 
öğrenmeye güdülenirler.  

 

•Öğrenmenin Gerçekleşmesindeki Aşamalar: 

 

İhtiyaç    İlgi    Davranış  Öğrenme 
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Yenilikçi Eğitim İlkeleri 

Aktif öğrenme  

 

Ortak amaç 

 

İlgi 

 

Sık tekrarlı öğrenme 

 

Çok duyu organına  dayalı öğrenme. 
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Kendini değerlendirme  

 

Sorun merkezli öğrenme 

 

Yaşantı merkezli öğrenme 

  

Serbest iletişim  
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ETWINNING PROJELERİNDE PEDAGOJİK YENİLİK 

KRİTERİ 
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Öğretmenler proje süresince yapacakları etkinlikleri 

belirlerken bu etkinliklerin pedagojik yenilikler 

içermesine özen göstermeli ve projeye başlamadan 

bu konuda bir proje planı oluşturmalıdır. 

 

32 



www.etwinning.net 

 

Peki, pedagojik yenilikler içeren etkinlikler nelerdir? 
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• Öğretmenlerin rehberlik yapma görevini üstlenmesi ve 

bunun proje ortak çalışma alanında görünür olması 

 

• Proje ortakları arasındaki iletişim ve işbirliğinin gözle görünür 

olması, ortaklar arası bilgi alışverişi yapılması 
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• Öğrencilerin projeye dahil edilmesi, (aktif olarak) 

 

• Etkinlik süresince öğrencileri küçük gruplara ayırma ve bu 

küçük grupları görevlendirme 

 

• Etkinlik süresince öğrencilere bireysel ödevler verme, bu 

ödevleri sunmalarına fırsat tanıma 

• Etkinlik süresince tüm ortak okul öğrencilerinden oluşan 

karışık ekipler oluşturma 
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• Bilgiyi doğrudan vermek yerine, sınıf içi yenilikçi yöntemler 

kullanma(canlı bağlantı yoluyla ortak okullar arası bilgi 

paylaşımı gibi) 

• Etkinlik sonunda tüm ortak okul öğrencilerinden oluşturulan 

ekiplerin ortaya bir ürün çıkarması, (birlikte yazılmış bir 

hikaye, işbirliği yapmaya olanak sağlayan bir web 2 

aracının eşzamanlı kullanımı gibi) 
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• Ortak öğretmenler arası görev paylaşımı, (twinspace yönetimi 

sorumlusu, proje web sitesi sorumlusu, sosyal medya sorumlusu gibi) 

 

• Etkinliklerin öğrencileri, öğretmenleri ve ortak okulları iletişim, birlikte 

çalışma ve ortak bir ürün ortaya koyma açısından motive edici olması 

, (araştırma ve analiz yaparken yönlendirici sorular sorma, işbirlikçi 

takım çalışmaları organize etme, öğrencilerin bilgiye ulaşmaları için 

gerekli yolları seçebilmelerini sağlama gibi) 
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• İçeriğe ve öğrencilerin yaşına bağlı olarak, öğrencilerin 

projede aktif görev alması, (yaratıcı, sorumluluk sahibi, 

öğretmenden bağımsız olarak hareket eden öğrenciler) 
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eTwinning Türkiye 

tretwinning@gmail.com 

etwinningturkey 

eTwinning Türkiye @tretwinning 


