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Etwinning’de bazı değişiklikler var!



eTwinning, 2012'den beri eTwinning’i öğretmenlik eğitimine tamamlayıcı bir 

strateji olarak dahil etmek için birkaç Avrupa ülkesinden Öğretmen Eğitim 

Kurumlarını içeren bir Avrupa girişimini yürütmektedir.

eTwinning’i öğretmen adaylarının eğitimine dahil etmenin onlara ve 

kurumlarına önemli değer kattığını gösteren örnekler çoğalmaktadır.



Çıktılar nelerdir?

-Proje öğretimi ve multidisipliner çalışmaların keşfi ve uygulanması.

- BİT ve dil becerilerinin geliştirilmesi.

- Avrupa, uluslararası, kültürlerarası mesleki beceri gelişimi (proje yönetimi,

hedef belirleme, planlama, takım çalışması)

- Profesyonel uygulama üzerine düşünme

-Diğer eğitim sistemlerinden öğretmenlerle fikir değişimi



Öğretmen Eğitimi (TTI) Girişimi
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Eğitim fakültelerinde çalışan öğretim üyeleri (teacher trainer) 

Öğretmen Eğitimi Girişimi (TTI) protokolünü imzalar ve UDS

’ye gönderir.

Öğretim üyeleri öğretmen adaylarının (student teacher) listes

ini oluşturur; öğretmen adayları eTwinning portalına ön kayıt 

yapar.

Ön kaydını yapan öğretmen adayları onay e-postası alır ve 

kayıt işlemini tamamlar 



Öğretmen Adayları için Etwinning

eTwinning demek

21. yy becerilerini

güçlendirmek demek

Etwinning öğretmenler

için 2005 yılından bu

yana….

eTwinning 2012 yılında öğretm

en adayları için bazı AB ülkeler

indeki öğretmen yetiştiren kur

umları sürece dahil etmek için 

bir girişim başlattı.
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04 2019 yılı itibariyle öğretmen 

adayları platformdaki özel bir 

rol ile eTwinning Live’e erişe

bilmektedirler.



Öğretmen Akademisi için Modeller
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TTI-TTI arasında

uluslararası projeler

TTI’nın içinde

kendi öğrencileri ile

projeler

Adaylar, eTwinning 

projelerinde, öğretim

uygulamasının bir parçası

olarak yer

alır.

TTI-TTI arasında

ulusal projeler



TTI ile ne amaçlanır?

eTwinning okul ağının fakültelere açılması

Avrupa’ya yönelik uluslararası ve

kültürlerarası deneyim fırsatı

Müfredatın uluslararasılaşması

Kültürlerarası iş birliğine dayalı projeler

için akademik bir ağ oluşturulması

Yeni ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi
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



Örnek Proje



Teşekkürler
agocen@harran.edu.tr


