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Türkiyedeki 
81 İl

Asırlardır türküler insanları, kültürleri birbirine 
bağlar, kaynaştırır. Acıları azaltır, sevinçleri paylaşır, 
çoğaltır.Kalpleri ısıtan bu miras farklı kültürlerle 
buluştuğunda tadı damağımızda kalacak bir proje ile 
karşımıza çıkar. Bu projelerden Türkü Türkü Türkiye’m 
projesi 81 ili kapsayan 20 Şubat 2017 tarihinde başlamış 
bir çalışmadır. Proje tamamen öğrencilerimizin öz 
güvenini destekleyen, başarma duygusunu pekiştirmeye 
yönelik, kendi kültürlerine karşı farkındalığı arttırıcı 
,birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek bir projedir. Bu 
proje kapsamında şu an itibariyle 200’e yakın ortak 
bulunmakta, proje sürecinde her ilden 3 üye 
katılımıyla 243 kişiye ulaşmayı hedeflemektedir. 
Proje şu anki durumu göz önüne alırsak herkese biz 
biriz, beraberiz, bölünmeyiz mesajını vermektedir. 
Öğrencilerimizin de bu bilince varmalarını amaçlar. 
Projenin koordinatörlüğünü Muğla Yatağan 23 
Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulu İngilizce 
Öğretmeni Yasemin Uysal, kurucu ortaklığını Burdur 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni 
Yaşar Yasemin Akbulut yürütmektedir. Proje daha 
başlamadan ses getirmiş yoğun ilgiyle karşılanmıştır.

‘Türkü Türkü TÜRKİYEM’

Bu proje türküleri kullanarak 
aynı ülke içinde yaşayan insan 

faktörünün duygulara yansımasını 
öğrencilere farkettirmeyi, kendi 

ülkesinin ve yöresinin müzik 
kültürünü öğrenmelerini 

hedeflemektedir.



PROJE PLANI

Şubat 20-Mart 20;
- Projede görev alacak öğrencilerin belirlenmei
- Projenin açıklanması 
- Okul ve şehir tanıtımı
- Öğrencilerin twinspace’ e eklenemesi
- Ortaklarla facebook üzerinden iletişime geçilmesi ve grup oluşturulması
Mart 20-Nisan-Mayıs 10;
- Proje logosu oluşturulması için logo yarışması düzenlenmesi
- Proje görseli için her ilin kendine ait posterini yapması ve sunması
- Herkesin kendi yöresine ait türküleri belirlemesi
- Seçilen türkülerin varsa hikayelerinin farklı yöntemler
( web2 araçları,word belgesi,powerpoint sunum,video,drama,fotoğraflar gibi)kullanılarak anlatılması
Mayıs 10- Mayıs sonu;
- Türkünün öğrenciler tarafından söylenmesi
- Fotoğraf ve videolarla ortaklara sunulması
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İspanya
Aynı yaş grubundaki 

öğrencilerin 
mektup arkadaşlığı yaparak, 

dil gelişimlerini artırdıkları, kül-
türel farkındalık oluşturan uzun 

süreli bir projedir.

PROJENİN AMACI

- Farklı kültürleri tanımak
- Öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini artırmak
- Uluslararası platformda okulumuzu ve ülkemizi tanıtmak
- Avrupa Birliği konusunda farkındalık edinmek.
- Farklı kültüler öğrenmeye ve saygı duymaya yönelik gelişim göstermek.
- Dil öğrenmenin önemini fark ettirmek ve girişimleri artırmak.

‘Make Pen Poland Widen Your World’

ŞEHİT SEDAT PELİT ANADOLU LİSESİ
İZNİK



PROJE AKTİVİTELERİ
- Öğrencilerin belirlenerek mektup arkadaşları ile eşleştirilmesi.
- İlk mektup için konunun belirlenmesi (Avrupalı Olmak konusu işlenmiştir.)
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Türkiye genelinde 
her ilden 1 ortak 
toplam 81 ortak Projenin amacı eTwinning’i 

öğretime, sınırlı bir süre ve 
mekânda gerçekleştirilen bir 
deneyim olarak değil, günlük 

öğretim sürecinde kullanılan bir 
yöntem olarak dâhil etmektir.

PROJENİN AMACI
- Okul ve sınıflar arası işbirliği sağlanacaktır.
- Teknolojik araçlar kullanılacaktır.
- Skype ve twinspace kullanılarak öğrenciler 
iletişim kurabileceklerdir.
- Web 2.0 araçlarını kullanmayı 
öğreneceklerdir.
- Ortak eğitim programlarıyla aktiviteler 
düzenlenecektir.
- Ders konularındaki etkinlikler ortak okul-
lar beraber gerçekleştirilecektir.
- Panolar bloglar oluşturulacaktır.
- Proje sonucunda öz değerlendirme 
yapılacaktır.
- Ailelerle değerlendirme süreci hakkında 
görüşülecek 
- Yaşam boyu öğrenme sağlanacaktır.

Will you be my friend Project-“BE TWIN”

NİLÜFER HATUN MTAL
KARACABEY



 
 Bu proje en iyi şekilde iki ortak ve “bire bir“ öğrenci eşleşmesiyle yürütülmektedir: Her 
öğrencinin eşleşilen okulda bir ortağı bulunmaktadır. Bununla birlikte proje, farklı durumlara 
uyarlanabilir (bireysel ortaklıklar yerine, öğretmenler için idare etmenin daha kolay olacağı 
sınıf ortaklıkları oluşturulabilir). Her öğretmen, aşağıda verilenler gibi, kendisi ve planladığı 
etkinlik için en uygun teknolojik araç(lar)ı kullanabilir; Ücretsiz görüntü düzenleme siteleri 
(photufunia, picnik, hairmixer, befunky, MagMyPic, Fototrix, vb.) Basit avatar + ses araçları 
(voki) Yaratıcı beyin fırtınası web uygulamaları (bubbl.us,mind 42) Görüntü düzenleme araçları 
(MovieMaker, Animoto) İşbirliği araçları olarak Google dokümanları/Google haritaları +
blogger Videolar için Youtube Slayt (ppt) paylaşımı Slideshare Twinspace hem öğrenciler hem 
de öğretmenler tarafından projenin merkezi buluşma noktası olarak kullanılmış, böylelikle 
Twinspace ‘deki tüm araçlardan faydalanılmıştır. Proje günlüğü kullanılarak çalışmalar sergilenmiştir.

PROJE PLANI 
1. İki ortak okulda birebir öğrencileri sınıfı eşleştiriniz.
2. Öğretmenler ortak okullar ile bağımsız faaliyetler ya-
pabileceklerdir.
3.Teknolojik araçlardan skype ve twinspace ile iletişim 
kuracaklardır. 
4. Her ay bir tane Web 2.0 araçlarını kullanın.
5. Her ay ortakla belirlediğiniz eğitim konuları üzerine 
bir etkinlik planlayın.
6. Ortak okullar etkinlikleri okuldaki diğer arkadaşları 
ile paylaşacaktır. Öğretmenleri de ekibe alacaklardır.
7. Öğretmenler ders konularının içindeki etkin-
liklerden en az birini ortak olduğu okuldaki öğrencilerle 
paylaşacaktır.
8. Öğrenci panoları yapılacaktır. Bloglar 
oluşturulmalıdır.
9. Finalde yıl boyunca yapılan ürünler okulda sergile-
necektir. Sosyal medyada yayınlanacaktır.
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Albania
Tunisia
Turkey
Greece

Azerbaijan
Lithuania

France
Italy

 Alışkanlıkları, gelenekleri, 
tarifleri, yöresel karakterleri 

teşvik etmek

Bu konudaki farklı kültür, 
fikirleri paylaşmak,

Öğrencilerin diğer kültür-
leri, insanları tanımasını 

sağlamak

PROJENİN AMACI
* Ülkelerin Kültür, ticaret, alışkanlıklar, yemek tarifleri, çizgi roman karakterleri gibi değerlerini 
paylaşmak
* Yayın fikirleri vermek.
* Farklı ülkelerdeki diğer öğrencilerle iletişim kurmak
* Kendini ispatlamak, değişen kültürdeki insanlarla işbirliği yapmak 

‘ My Classroom Magazine ’

NİLÜFER HATUN MTAL
KARACABEY



• Sınıf dergisi oluşturmak,
• Sunumları broşürlerle paylaşmak,
• Gazete ile paylaşmak,
• İşbirliği sırasında öğrencilerin kendilerine olan değerini arttırın ve daha aktif ve ilgi duyan 
insanlar olmasını sağlayın.
• Sınıflar dergileri ile ilgili medyada röportaj yapın.
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Yerel Ortaklar
Farklı şehirlerden 

31 ortak
Projemizin amacı 
çocukların erken 

yaşlarda süreli yayın 
takip ederek, okuma 

alışkanlığı ve farkındalığı 
kazanmalarını ve yazar-

çizerlik konusunda 
deneyim yaşamalarını 

sağlamaktır. 

 PROJENİN AMACI

 1- Çocukların süreli yayın takip ederek 
okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak.

 2- Çocukların merak ve keşfetme duy-
gusunu öne çıkararak, onların bilimsel 
gelişmeler konusunda farkındalıklarını 
artırmak.

 3- Çocukların yazarlık-editörlük başta 
olmak üzere süreli yayında karşılaşılacak 
meslek grupları hakkında bilgi sahibi 
olmalarını sağlamak.

 4- Çocukların çevrelerine, olaylara eleştirel 
gözle bakmalarını sağlamak.

 5- Çocukların yeni şeyler öğrenerek 
akademik gelişimlerine katkı sağlamak.

‘ Okul Öncesi Dergimiz ’

OVAAZATLI İLKOKULU
KARACABEY



Şubat-Mart-Nisan
Mayıs-Haziran aylarının 
ilk haftasında o ayın 
Meraklı Minik Dergisi 
çocuklarla incelenip birlikte belirlenen 
en az üç etkinlik sınıf içinde 
uygulanmıştır.

Haziran ayında çocuklarla birlikte sınıf 
dergisi oluşturularak okul kütüphanesine 
hediye edilmiştir.

Yapılan etkinlikler okulların internet 
sitesinde, sosyal paylaşım alanlarında ve 
twinspace de paylaşılmıştır.

     Çocukların bilimsel 
bir yayın takip etmeleri, 
hayata karşı farkındalık 
kazanmaları, yeni şeyler 
öğrenmeye, keşfetmeye, 
merak duymaya açık hale 
gelmeleri ve 
yazarlık-editörlük 
serüveninde bulunarak 
yaparak yaşayarak 
öğrenmeleri projenin 
beklenen sonuçları 
arasındadır.
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23 Ülke 
129 Ortak Çocukların oyun ve 

etkinliklerle 
derslerde fotoğraflarını 
çekerek fotoğraf galerisi 
oluşturmak ve blogda 

paylaşmak.

‘ FUN AND GAMES MATH ’

PROJENİN AMACI ;
- Öğrencilerin matematiğe ilgi 
duyması
- Matematiksel kavramların 
pekiştirilmesi,
- Muhasebenin verimliliğini artırmak,
- Mantıksal matematiksel düşünce 
süreçleri geliştirmek,
- Yaratıcı faaliyeti teşvik ederek  gün-
lük yaşamda matematiksel bilgilerin 
kullanımını sağlamak.

OVAAZATLI İLKOKULU
KARACABEY



Proje Çalışma Süreci;

- Fikir alışverişinde bulunulması ve projenin geliştirilmesi,
- Bir blog oluşturmak,
- Blog talimatları üzerine yazan oyunlar ve matematik çocuklarla birlikte çalışmak ve derslerden 
oluşan bir fotoğraf galerisi oluşturmak,
- Kendi seçtikleri oyunlarda seçtikleri oyunları ve diğer ortakların yayınladıkları (kontrol et) ve 
düzenlenen derslerin bir fotoğraf galerisi oluşturarak,
- Çocuklarla oyun ve aktivitelerin yapılması ve bunları bir araya getirerek bir blog oluşturması,
- Proje değerlendirme hazırlığı.
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Türkiye
Polonya
Malta

Çek Cumhuriyeti
İtalya

Romanya
Fransa

Proje dahilinde öğrencilerin 
birbirlerine İngilizce 

mektup yazmaları, proje ile 
ilgili sunum, İngilizce ders 
kitaplarını tanıtan poster, 
birbirlerine yılbaşı kartı 

hazırlamalarını 
içermektedir.

PROJENİN AMACI;
- Öğrencilerin farklı kültürleri tanımasını sağlamak.
- İngilizce  mektup ve e-mail yazarak yazma becerisini geliştirmek
- İngilizce öğrenme motivasyonunu artırmak
- Bilgisayar teknolojilerini kullanarak geliştirmek

Proje Sonucunda öğrencilerimiz tarafından; Sunu,video,fotoğraf,poster hazırlanması 
beklenmektedir.

‘ Penpals from all over the Word ’

YENİMAHALLE İLKOKULU
KESTEL



Proje Çalışma Süreci ; 
Ekim-2015/ Nisan-2016
Ekim:  Öğrencilerin kendilerini tanıtan mektup yazıp mektup arkadaşlarına yollamaları
Kasım: Öğrencilerin okullarıyla ilgili ppt sunum yapmaları
Aralık: Yılbaşı temalı poster, şarkı video hazırlamaları
Ocak:  E-twinning projesinde ne yaptıklarıyla ilgili video, poster hazırlamaları
Şubat: İngilizce ders kitaplarını tanıtan poster hazırlamaları, ders kitabındaki en sevdiği kahra-
manlarla ilgili poster hazırlamaları
Mart: Kendi e-twinning projelerini tanıtan  ppt  sunu hazırlamaları (projede diğer ülkeler 
hakkında  neler öğrendiklerini içeren)
Nisan:Proje ile ilgili final posteri hazırlamaları
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Türkiye

Avusturya
Bulgaristan

İsveç
Litvanya
İrlanda
Galler

Projenin ana teması geri 
dönüşümdür. 3 yıllık 

projenin ilk yılında ‘su’ 
ikinci yılında ‘kağıt’ 
üçüncü yılında ise 

‘atık yağlar ve plastik’ 
konuları işlenmektedir. 

PROJENİN AMACI ;
- Öğrencilerin doğal kaynakları doğru bir şekilde kullanmasının önemini anlatmak. 
- Zeki ve akıllı bir şekilde kaynakların tüketiminin doğaya tekrar nasıl bir yarar sağladığını 
öğretmeyi hedeflemektedir.

‘ Look Out of Your Window / Rethink-React-Rejoice ’

ORHANBEY İLKOKULU
OSMANGAZİ
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Türkiye
İtalya

Polonya
İspanya
Norveç

Öğrenciler bir proje 
ekibinin bir parçası olma, 

başka ülkelerden öğrencileri 
tanıma ve İngilizceyi gerçek 

hayatta kullanabilme imkanına 
sahip olmaktır. Ortak 

ülkelerle Benzerliklerimizi ve 
farklılıklarımızı keşfetmeye 

çalışacağız

PROJENİN AMACI
- Yeni öğrenciler tanıma
- İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirme
- Farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olma
- Proje ekibinin bir parçası olma deneyimi yaşama ve sorumluluklarını yerine getirmeyi 
öğrenme
- Benzerliklerin ve farklılıkların farkında olma
- İletişim ve bilgisayar becerilerini geliştirme

‘ Benzerliklerimiz  neler? ’

AHMET RÜŞTÜ ANADOLU LİSESİ
OSMANGAZİ



Proje Çalışma Süreci;

Şubat: 
- e-twinning okul gruplarıyla ilgili kısa 
bir video tanıtımı 
- Resim eşleştirme aktivitesi
Mart: 
- Ülkeler ile ilgili test
- Gençlerin günlük hayatları ve ilgi 
alanları ile ilgili anket
Nisan: 
- “Bu insanlar ne diyor?” aktivitesi
- “Farklı bir dil konuşuyorum.”aktivitesi
Mayıs: 
- “Sıradan bir kahvaltı / öğle yemeği / 
akşam yemeği” aktivitesi
- “Veda” video ve mesajları

Beklenen Sonuçlar 
- Web 2.0 araçlarını 
kullanmayı öğrenme
- İletişim becerilerini 
geliştirme
- Farklı kültürleri 
öğrenme
- Farklı ülkelerden gen-
çleri tanıma
- Sunum ve anket 
sonuçları
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Portugal

Italy, Bulgaria
Spain, Greece
Turkey, France

Romania
Czech Republic

Ukrain, 
United Kingdom

12 ayrı ülkenin bir 
kutlamayı anlatarak 
hazırladığı ayların 

biraraya 
getirilmesiyle oluşan 
takvim çalışmasıdır

n.	 MONTHS	 TEACHERS	AND	SCHOOLS	 COUNTRIES	 FESTIVALS	

1	 January	
Ana	Chambel	

Agrupamento	de	Escolas	de	Sampaio	
-	Escola	Básica	do	Castelo,	Sesimbra	

Portugal	 Dia	de	Reis	

2	 February	
Barbara	Rasile	

IC	"G.	Marconi",	“G.	Matteotti”	
Primary	School,	Terni	

Italy	 St.	Valentine	

3	 March	
Nataliya	Bilkovska	

104	school	"Zahari	Stoyanov",	Sofia	
Bulgaria	 Traditional	Festival	

4	 April	
Laura	Garcia	

CEIP	Parque	Goya,	Zaragoza	
Spain	

Saint	George's	Day,	Day	of	
Aragon	

5	 May	
	Despina	Koulitsa	and			Angeliki	

Voreopoulou	
Dimotiko	Sxolio	Mandalou	

Greece	 Spring	festival	

6	 June	
Nazlı	Aras	

Cafer	Yener	Primary	School,	
Bursa	

Turkey	 Ramadan	

7	 July	
Julie	Lesueur	

Ecole	Primaire	Publique,	Sommery	
France	 National	Day	

8	 August	
Iulia	Solca	

Scoala	Gimnaziala	"George	
Tutoveanu",	Barlad	

Romania	 Romanian	Language	

9	 September	
Soňa	Procházková	
ZŠ	Křepice,	Křepice	

Czech	Republic	 St.	Wenceslaus	

10	 October	
Tetiana	Matiukha	

Bilopillia	specialized	school	
№1,		Bilopillia	

Ucraina	 Day	of	Old	People	

11	 November	
Anna	Sharpe		and									Kate	Keaveny	
All	Saints	Church	of	England	Primary	

School,	Coalville	
United	Kingdom	 Guy	Fawkes	

12	 December	
Marta	Maszewska	

Szkoła	Podstawowa	nr	4	im.	
Gustawa	Morcinka,	Konin	

Poland	 Christmas	

	

‘ Our best festivals in a calendar ’

CAFER YENER İLKOKULU
MUDANYA



 

  
Monday 
Pazartesi 

Tuesday 
Salı 

Wednesday 
Çarşamba 

Thursday 
Perşembe 

Friday 
Cuma 

Saturday 
Cumartesi 

Sunday 
Pazar 

    1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 
Ramazan  

26 
Ramazan 

27 
Ramazan  

28 29 30   

 
Türkiye- Turkey 

 

Ramazan Bayramı 

Ramadan is the ninth month of 
the Islamic-lunar calendar 
Bayram means “festival” in Turkish.  
 
*Ramadan Festival is celebrated for  three 
days at the end of fasting through 
Ramadan month. 

* While fasting, we don’t eat or drink 
from dawn until sunset. We keep away 
from all sins and try to refresh ourselves.  

*At the end of Ramadan, we dress our 
best clothes and visit each other in joy, 
prepare best food and serve dessert.  

*Children go and collect candies or 
money from the neighbors. They kiss 
elders’ hand. Old people pray for good 
future days, give sweets or pocket money 
to them. ( This is like your Halloween 
tradition).  
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Polonya
Kıbrıs
İsveç

Finlandiya
Yunanistan

Türkiye

Birlikte oynayarak ,
hareket ettik. Aynı şeylere 
ilgi duyup ,güldüğümüzü 
gördük.Daha yaratıcı bir 
yaklaşım için birbirimizi 

tanıyıp ,girişimciliği teşvik 
etmek , Aktif öğrenme 

yöntemleri geliştirme kul-
lanarak sosyal becerileri 

artırdık.

PROJENİN AMACI;
Ortaklar arası bilgiler paylaşmak, kültürel eğitim farklılıklarından yararlanmak.
Eğitim materyalleri geliştirmek, aktif öğrenme yöntemleri ile ilgili materyaller, oyun modelli 
eğitim araçlarını çoğaltmak.
Matematik, okuma-yazma ve dil becerilerini oyun yollarıyla artırmak.
Karma grup sayesinde her öğrencinin yetenekleriyle katılımını kapsar.
Hedef; Avrupa okullarında vatandaşlık ve aktif öğrenme eğitimi için yenilikçi okul malzemeleri 
ile aktif vatandaşlığı teşvik etmek

‘ The World İn Our Hands ’

DUYUM İŞİTME ENGELLİLER İLK VE ORTAOKULU
NİLÜFER



- Proje, öğrenciler arası ilişkileri geliştirmek amacıyla aktif öğrenme ve grup dinamiği 
oluşturmayı hedef amlaktadır.
- Öğrenciler yabancı ülke öğrencileriyle çalışma fırsatı yakalamıştır.
- Sosyal beceri ve dil öğrenme teşvik edilmiştir.
- Duyguların farkında olmak sorunları aşmak ve çözüm yolları aramak için workshoplar 
düzenlenerek bir araya gelindi. Sınıflarda bu yöntemi kullanıp, yeni oyunlar ve aktif öğretim 
planları geliştirildi.
- Modern teknoloji ile deneyimlerimizi, etkinliklerimizi geniş kitlelere tanıttık.
- Ayrımcılığı önlemek amacıyla eşitlik ve dostluk duyguları üzerinde duruldu
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Portekiz
 İspanya

Ermenistan
Fransa

 Hırvatistan
İtalya

Proje ile; 
yazılım ve kodlamanın temel 

prensiplerini, ülkemize ait 
kültürel değerler, gelenekler, 

görenekler ve oy
unlar aracığıyla aktarmayı 

ve diğer katılımcı ülkeler ile 
paylaşmayı hedeflemekteyiz

PROJENİN AMACI
- Öğrencilerin temel kodlama becerilerini kazanması
- Kültürümüze ait unutulmaya yüz tutan gelenek, görenek ve oyunlarımızı keşfetmesi,
- Ekip arkadaşlarıyla işbirliğine dayalı ürünler ortaya koyması
- Diğer ülkelerdeki ortaklara, yapmış olduğu çalışmaları paylaşması olarak belirlenmiştir.

‘ Share Our Culture with Stories and Games Using Scratch  ’

SADETTİN TÜRKÜN ORTAOKULU
NİLÜFER



Projenin aşamaları
- Öğrencilere e-Twinning hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.
- Yazılım ve kodlamanın gelecekteki önemi üzerinde tartışılmıştır.
- Öğrencilere scratch programının ara yüzü, sahne, kukla ve kod bloğu kavramları aktarılmıştır.
- Scratch programını kullanarak çeşitli animasyonlar yapılmaktadır. 
- Kültürümüze ait gelenek, görenek ve oyunların araştırılması 
- Belirlenen konuyla ilgili olarak bir projenin oluşturulması.



9-12
Türkiye
Polonya

İtalya
Romanya

Yunanistan
Ukrayna
Moldova

Çocukların yaratıcı 
düşüncelerini 

geliştirererk farklı 
ülkelerden ortaklarla 
hikaye kitabı yazmak

Proje, dünyaca ünlü ‘Şirinler’ çizgi filminden esinlenmiştir. Şirinler, ormanın derinlikler-
inde mutlu mesut yaşamaktadırlar. Bir gün Gargamel ve kedisi Azman, sakar şirin hariç tüm 
şirinleri yakalar ve şatosuna hapseder. Tüm arkadaşlarının yakalandığını gören sakar şirin, büyü 
yardımıyla arkadaşlarını kurtarmaya karar verir. Sakar olduğu için, herşeyi birbirine karıştırır 
ve şirinleri dünyanın dört bir yanına gönderir. Her bir şirin kendini farklı bir ülkede bulur ve o 
ülkenin kültür ve geleneklerini keşfe çıkar. Tüm şirinler, dünyayı keşfederken, sakar şirin doğru 
büyüyü bulur ve tüm şirinler köylerine geri dönerler. Bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan 
şirinler, birbirlerine gördükleri ülkeleri anlatırlar. Projenin sonunda hikayeler bir araya getirilir 
ve bir sanal kitap oluşturulur. Hikayenin sonunda Gargamel yine şirinleri yakalar ve yine sakar 
şirin kurtulur. Tam arkadaşlarını kurtarmaya karar verip büyü yapmaya  başlar ki; diğer şirinler 
hep bir ağızdan ‘hayır, hayır, dur yapma , yine mi ...!!!!’
Hikaye açık bir sonla bitirilir.

‘ Smurfs Are Everywhere ’

ŞEHİT DOĞAN SEVİNÇ ORTAOKULU
OSMANGAZİ



PROJENİN AMACI ;  
- Dünyanın değişik ülkelerine  sanal yolculuk yaparak farklı kültür ve ülkeler tanımak
- Hikayeleri yazarken öğrencilerin hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlamak
- Öğretmen ve öğrencilerin bilişim teknolojileri becerilerini geliştirmek
- Öğrencilerin İngilizce becerilerini geliştirmek

PROJE PLANI
Kasım: 
- Ülke, okul, öğrenci tanıtımı
- Öğrenciler kuklalar hazırlayarak kendilerini tanıtırlar, kuklaları konuşturarak diğer ülkelerdeki 
arkadaşlarına sorular sorarlar. Okul ve ülkelerini video ile tanıtırlar.
Aralık:
- Projemiz için logo tasarlama, afiş /poster hazırlama, padlet oluşturma
- Yeni yıl için kart hazırlama ve gönderme
Ocak -Şubat:
- Her ülke kendine bir şirin seçer ve ülkesini o şirin üzerinden tanıtır. 
- Her ülke kendi şirininin el yapımı bebeğini tasarlar. 
- Her ülke kendi yaratıcılık ve hayal gücünü kullanarak hikayesini yazmaya başlar.
- STORY JUMPER programı kullanılarak hikaye kitabımızın girişinin yazılması
Mart-Nisan: Projemizle ilgili kitap ayracı ve broşür hazırlama
Mayıs -Haziran: Sanal kitabımızı tamamlama
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İtalya Proje öğrencilerin yeme 
alışkanlıklarını anlatmalarını, 

yerel yemeklerini 
tanıtmalarını ve günlük 

yemeklerini anlatmayı  teşvik 
eden etkinlikleri içermektedir. 

PROJENİN AMACI;
- Öğrencilerin İngilizce okuma, konuşma ve yazma yeteneklerini 
geliştirmek.
- Diğer ülkelerin tipik beslenmeleri hakkında bilgi edinmek.
- İşbirliği içinde çalışarak öğrenmek.
- Kendi yiyecek alışkanlıkları hakkında bilgi vermek.
- Disiplinlerarası çalışmayı ve kültürel çeşitliliği teşvik etmek.
- Belirli bir terminoljiye ait kelimeleri öğrenmek ve kullanmak.
- eTwinning proje sayfası üzerinden web-tabanlı teknolojiyi kullanmak
- Dijital teknoloji kullanımını iyileştirmek.

‘ What’s It On Your Table? ’

TEV HAYRİ TOKMAN MTAL
OSMANGAZİ



Çalışma Süreci ;

1) “Who’s who activity”: Kim kimdir etkinliği
Her sınıf, proje grubunun dijital bir fotoğrafını çekecek ve öğrenciler kendilerini tanıtan ve 
fotoğraftan kim oldukları hakkında ipucu veren birer ses kaydı hazırlayacaklar.
Amaç: Öğrenciler kendileri ve sevdikleri yemekler hakkında konuşarak konuşma becerilerini 
geliştirecekler.
Kullanılacak araçlar: E-twinning proje sayfası, dijital fotoğraf, ses kayıtları.

2) “My city”: Benim Şehrim
Öğrenciler şehirleri hakkında fotoğraflı bir broşür hazırlayacak ve yerel yemeklerini tanıtacaklar
Amaç: Öğrenciler şehirleri hakkında konuşacaklar ve konuşma ve yazma becerilerini 
geliştirecekler
Kullanılacak araçlar: E-twinning proje sayfası, broşürler için yazılım

3) “My plate”: Benim Tabağım
Öğrenciler günlük yemeklerinin fotoğraflarını çekecekler ve bunları powerpointle sunacaklar.
Amaç: Öğrenciler günlük yiyecek alışkanlıkları hakkında konuşacaklar, aynı zamanda konuşma 
ve yazma becerilerini geliştirecekler
Kullanılacak araçlar: Dijital fotoğraf, power point programı.

4) “Typical dish”: Yerel lezzetler
Öğrenciler yerel bir yemeğin  tarifinin videosunu paylaşacaklar.Videoda sadece elleri ve malze-
meler görünecek ve yemeğin nasıl yapıldığını açıklayacaklar.
Amaç: Öğrenciler yerel yemekler hakkında konuşacaklar, ve aynı zamanda konuşma ve yazma 
becerilerini geliştirecekler
Kullanılacak araçlar: Video

5) “Reflection on global food” Küresel yiyecekler  hakkında konuşma
Öğrenciler belirli günler hakkında posterler, araştırmalar ve anketler yapacaklar; Dünya Diyabet 
Günü, Dünya Su Günü ve Dünya Sağlık Günü
Amaç: Öğrenciler  küresel yemek alışkanlıklarını konuşarak konuşma ve yazma becerilerini 
geliştirecekler
Kullanılacak araçlar: Video, internet, dijital anket

6) “Our food e-book” Bizim yiyecek  e-kitabımız
Tüm materyaller öğrenciler tarafından bir e-kitaba dönüştürülecek
Amaç: Öğrenciler tüm proje çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapacak, konuşma ve yazma 
becerilerini geliştirecekler
Kullanılacak araçlar: E-kitap  yazılımı
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Türkiyeden 
81 İlden
81 Okul 

Bir kültür projesidir. 
Maddi ve manevi, 

kaybolmaya yüz tutmuş 
yerel kültürel özellikler 

hakkında araştırma 
yapılmış bilgi sahibi 

 olunmuş ve bilgi 
birikimi ortaklarla 

paylaşılmıştır.

PROJENİN AMACI ; 
Farklı kültür-
ler hakkında bilgi 
sahibi olmak ve onları 
tanımak. Öğrencilerin 
araştırma becerilerini 
geliştirip bir şeyler 
yapabildiklerini 
göstermek, görüş 
açılarını ve ufuklarını 
geliştirmek

   

‘ Çemberimde Gül Oya ’

ERTUĞRUL GAZİ ANADOLU LİSESİ
YENİŞEHİR



İlden ile gönülden gönüle
Giden bir yoldur

“Çemberimde Gül Oya”

Bu yolun Bursa durağında
Osmanlı’nın ilk başşehri Yenişehir’de

Buluşmak dileğiyle..

Yenişehir Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi

“Çemberimde Gül Oya”
- Proje Sergisi -

6 - 7 Ekim 2016

AÇILIŞ

SAAT

YER

:  6 EKİM PERŞEMBE

: 14.00

:  Şehit Ast. Ömer Halisdemir Kültür Merkezi
Yenişehir/BURSA

81
Şehir
Kültür
Farklı Renk

Bursa-Yenişehir

Proje Aktiviteleri ; 

- Proje afişlerini oluşturma
- Her ilin kendi motiflerinden oluşan 
bir çemberin hazırlanması
- Logo yarışması
- Şehir tanıtımı video hazırlama
- Pano hazırlama
- Öğrenciler tarafından çemberimde 
gül oya türküsünün seslendirilmesi
- Yöresel bir türkünün seçilip 
öğrenciler tarafından seslendirilmesi
- Mart 2016-haziran 2017 arası serg-
ilerin gerçekleştirilmesi
- e-kitap oluşturulması
- Proje değerlendirmesi
- Her ilde sergi yapılması
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Türkiye
Frsansa

Slovakya
Hıtvatistan

Yıl içinde kutlanan 
bayramlarda yapılan 

etkinliklerin 
partnerlerle paylaşılması, 

ortak bayramların 
beraber kutlanması 

PROJENİN AMACI ;
- Öğrencilerin proje sayesinde farklı ül-
kelerin kültürlerini ve kutladığı bayramlarını 
tanıma imkanı bulması, kendi kültür ve 
bayramlarını da diğer ülkelerdeki partnerl-
eriyle paylaşmasını sağlamak, bunu yapark-
en de dil ve BT kullanım 
becerilerini ve İngilizce kullanımının öne-
mini anlama konusunda  ki farkındalığı 
geliştirmek 
- Ortak bayramların beraber kutlanması bu 
amaçla power  pointte videolar, sunumlar 
hazırlanması, fotoğraflarla anın resmedilm-
esi,  okul köşelerin hazırlanması ve bunların 
twinspace’de paylaşılması
- Karşılıklı mektup ve karpostal gön-
derilmesi, bayramlara özgü yiyeceklerin 
hazırlanışının twinspace de yapılışının 
paylaşılması ve diğer partnerlerin denemes-
inin beklenmesi
- Skype üzerinden öğrencilerin karşılıklı 
sohbet fırsatı olması.

‘ How do you celebrate holidays in your country ?’

FEVZİ ÇAKMAK ORTAOKULU
YILDIRIM



Çalışma Süreci;
- European Day af Languages ( Avrupa dili gün-
leri logosu oluşturma ve sistemde paylaşma)
- Slovakların bayram yemeği “Haluski” hakkında 
video paylaşımı ve diğer partnerlerin bunu 
denemesinin beklenmesi.
- Türk kökenlerine ait Aşurenin yapım videosu-
nun paylaşımı ve tanıtılması.
- Rebuplic Day (Cumhuriyet Bayramının) 
kutlanması ile alakalı etkinliklerin paylaşılması ve 
diğer partnerlere tanıtılması
- “Descibing  letters” (Öğrenciler arası kendilerini 
tanıtan mektuplar gönderilmesi).
- Celebrating “New Year or Christmas” yeni yılın 
kutlanması. Bu amaçla karşılıklı posta kartı   
 gönderilmesi yapılan etkinliklerin twinspace de 
sergilenmesi.
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Türkiye
İspanya
İtalya

Polonya
Litvanya

Otistik çocukların 
eğitiminde farklı ülkel-
erde kullanılan çeşitli 

müfredatları incelemek, 
çocukların dil konuşma 

becerilerine yönelik 
materyaller geliştirmek.

 Proje, otistik öğrencilerle çalışan ve otizmle ilgili sorunlarla ilgilenen Avrupalı bir 
öğretmen ağı geliştirmeyi hedefliyor. Daha spesifik olarak, proje otizmli öğrencilerle çalışan 
öğretmenler arasında bilgi alışverişi ve karşılıklı destek geliştirmeyi amaçlıyor.
 Dil konuşma etkinliklerinin farklı kültürlerde nasıl yapıldığını ve öğretim çalışmalarında 
en büyük kaynağının neler olduğunu , yöntemlerimi ve bulguları paylaşarak ortak paydada otis-
tik çocukların gelişimine katkı sağlamak.

‘ Behavioural Education for Autistic Kids ‘  
‘‘B.E.F.A.K’’

HÜMA HATUN ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU
YILDIRIM



PROJENIN AMACI:
1. Farklı kültür ve ülkelerdeki otizmle ilgili 
deneyimleri ve bilgileri paylaşmak.
2. Farklı ülkeler arasında ortak bir amaçla 
işbirliği geliştirmek.
3. Farklı müfredatlarda özel eğitim anlamında 
Eşleştirme, Sınıflama, Desen etkinliklerinde 
kullanılan malzemeleri görmek
4. Farklı eğitim sistemlerindeki öğretmenlerle 
birlikte çalışmak,
5. Öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneğini 
geliştirmek.
6. Otistik çocukların sınıf uygulamalarını 
incelemek ve etkinliklerini paylaşmak
7. Avrupa Birliği’nin “Farklılıkta Birleşim” 
sloganını hayata geçirmek.
8. Proje boyunca öğrenciler çeşitliliğe karşı 
anlayış ve hoşgörüyü geliştirmesi hedeflenmek-
tedir.. 



4-6 Türkiye
Romanya

Bosna Hersek
Fransa,Yunanistan

Hırvatistan
Estonya, Portekiz

Polonya
Litvanya

Okul öncesi çocuklarına 
yönelik farklı eğitim 

sistemlerinde uygula-
nan yeryüzü ile ilgili 

deneyleri incelemek ve 
paylaşmak. 

Small Scientists ‘discovering the earth’

  Bugünün küçük öğrencileri, 
geleceğin bilim insanları olmak için 
kullanmaları gereken gelişmiş bir hayal 
gücüne sahipler. Farklı kültürlerde 
erken çocuklukta yapılan deneylerin 
nasıl yapıldığını ve deneysel çalışmanın 
öğretilmesinde en büyük kaynağımızın 
hangileri olduğunu öğrenmek istiyoruz. 
Yöntemlerimizi ve bulgularımızı çocuk-
larla paylaşmak istiyoruz. Bu projenin 
sonunda bir deney kitabı hazırlamak 
istiyoruz.

HÜMA HATUN ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU
YILDIRIM



PROJENİN AMACI ;
1. Farklı kültürlerden öğrenciler arasındaki iletişimi geliştirin ve bilimsel deneylerin yapılması.
2. Farklı ülkeler arasında ortak bir amaçla farklı ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi.
3. Bilimsel doğa deneylerinde kullanılan malzemelerin farklı kanunlarda analiz edilmesi.
4. Diğer ülkeler, kültürler ve dillere ilgi duyulması.
5. Farklı eğitim sistemlerinde öğretmenler ile birlikte çalışmak.
6. Öğrencilerin yaratıcı düşüncelerini geliştirmek.

PROJE PLANI 
Mart; 
- Ortaklar sınıflarını, okullarını, şehirlerini ve 
ülkelerini tanıtacak 
- Her ortak etwinning panosu hazırlar ve bu pano 
ile ortakları tanıştırır. 
- Ortaklar çocuklarla video konferansı yaparlar.
Nisan; 
- Her Ortak 4 deney hazırlar. Ortaklar 
deneyler için hangi malzemeleri kullandıklarını  
aşamalarını anlatan bir word belgesi hazırlar ve 
twinspace’e yükler. 
- Ayrıca her ortak kendi sınıfında çocuklarla bitki 
yetiştirecek.
Mayıs ayı; 
- Her ortak, diğer ortakların deneyleri 
arasından 2 deney seçecek ve bunları çocuklarla 
uygulayacaktır. 
- Ortaklar, öğrencilere diğer kültürler, bayraklar 
vb. hakkında bilgi edinmek için temel oyunlar 
hazırlar.
Haziran; 
- Deneylerden oluşturulan bir e-kitap hazırlanır. 
- Projenin öğretmen, öğrenci plan açısından 
değerlendirmesi yapılır.
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Türkiye

Romanya
Bosna Hersek

Fransa,Yunanistan
Hırvatistan

Estonya, Portekiz
Polonya
Litvanya

Projemizde sekiz 
Avrupa Okulundan 

öğrenci ve öğretmenler 
Büyük Britanya’yı 

keşfetmek için işbirliği 
yapmıştır. Proje 

kapsamında öğrencilerin 
konuşma ve iletişim 

bilgilerinin geliştirilmesi
hedeflenmiştir.

 Proje ortakları öncelikle 
kendi okullarını tanıtacak ve 
iletişim kurarak Büyük Britanya 
hakkında görsel materyaller, 
filmler, önemli günler ve gele-
nek göreneklere ait araştırmalar 
yaparak İngilizce seviyelerini 
de göz önünde bulundurarak 
sunumlar hazırlamıştır. Proje 
tarihi itibariyle Yeni Yıla denk 
gelmesi sebebiyle gerek ileti 
yollayarak mektup arkadaşlığı 
kurmuşlar gerekse ülkelerine 
ait kültürel hediyeler ile posta 
yoluyla hediyeleşmişlerdir.
Twinspace kullanan katılımcı 
öğrenciler hem twinspace forum 
kullanımı öğrenmişler hem de 
Web 2 Araçlarını kullanarak 
teknolojik gelişmelerden de 
yardım almıştır. 

	

	

‘ Time to Discover Great Britain ’

İPEKÇİLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
YILDIRIM



PROJENIN AMACI;
•İngilizceyi ders dışında da kullanmayı 
öğrenmek ve zevkli hale getirmek.
•İngilizceyi gündelik hayatta da kullanabilir 
hale getirmek ve önyargılardan kurtarmak.
•Ortak ülkelerinin coğrafi konumlarını, 
gelenek- görenek ve kültürlerini araştırmayı 
öğrenmek.
•Büyük Britanya’ya ait kültürel, sosyal, 
edebi, siyasi, güncel ve tarihi tüm bilgilere 
hakim olmaya çalışmak.
•Farklılıklara saygı göstererek akranları ile 
tanışmak ve arkadaş olabilmek, iletişime 
açık olmak.
•Bilişim Teknolojilerini takip ederek 
kullanımı yaygınlaştırmak.
•Kendilerine olan güvenlerini artırmayı 
hedeflemek ve kendini gerçekleştirmelerini 
sağlamaya yardımcı olmak.
•Ortakların proje çalışmalarını okullarında 
kendilerinin tanıtabilmesine olanak 
sağlamak.
•Video konferans deneyimini yaşamak.

	

	

	

 Projemizde Sınıfiçi ders izleme ve öğrenciler arasında iletişim devam etmektedir. 
Saat farkı da göz önünde bulundurularak etkili iletişim kurma çalışmaları yapılmaktadır ve 
öğrenciler birebir mektup arkadaşları ile görüntülü olarak  irtibat sağlamaya devam etmektedir. 
İpekçilik AİHL  Proje Okulunda Hazırlık F Sınıfı ile başarıyla tamamlanan ilk projedir.
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Seyhan

Uzunköprü
Karatay

Iğdır
Kırıkkale
Gaziantep

Gençlerin yöresel kültürün 
günlük hayata yansıması 
olan geleneksel lezzetleri 

araştırmaları 
sonucunda yemek ve halk 
hikayesi harmanlamasıyla 

yeni ve özgün bir ürün 
ortaya çıkarmalarını 

sağlamak

PROJENIN AMACI ;
*Gençleri değişen dünyanın “fast food” tarzı beslenme alışkanlığına karşı geleneksel ve sağlıklı 
ev yemeğine özendirme.
*Unutulmaya yüz tutmuş Halk Kahramanlarını ve Halk Hikayelerini/efsanelerini araştırarak 
öğrenmelerini sağlama.
*Hayal kurma, okuma, yazma ve dil becerilerini geliştirmek.
*Gençlerin kendi kendine yemek yapma deneyimlerine sahip olma.
*Araştırmalardan yola çıkarak özgün bir ürün ortaya çıkarma.

‘ Yemek Masalı ’

NURİ ERBAK ANADOLU LİSESİ
YILDIRIM



Proje Aktiviteleri;
Ocak-Şubat: Proje fikri anlatılarak ekipler oluşturulacak.
Mart: Gençlere yaratıcı yazma becerisi kazandıracak atölye çalışmaları düzenlenecek.
Nisan: Bulgular doğrultusunda tespit edilen yemek çeşitlerinin öğrenciler tarafından yapılması 
sağlanacak.
Mayıs: Araştırmalar sonucu ortaya çıkan yemekler, okulda festival tarzında etkinliklerle sunula-
cak ve hikayesi yazılacak.
Haziran: Her yöreden seçilen yemeğin fotoğrafı ile öyküsünün yer aldığı “Bir Yemek Masalı” 
kitabı basılacak 

Proje Sonunda;
*Gençler kendi yörelerine ve farklı yörelere 
ait yemek kültürlerini öğrenecek.
*Kültürel mirasımız olan Halk Hikayeleri ve 
Kahramanları gençler tarafından tanınacak.
*Sağlıklı ve geleneksel beslenmeye 
özendirilmiş olunacak.
*Gençler yemek yapma becerisi kazanacak.
*Öğrenciler yaratıcı yazma ve dili doğru kul-
lanma becerisi kazanacak.
*Öğrenciler özgün bir eser ortaya koyacak.
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81 ilinden 
81 eğitim kurumu 

Milli ve manevi 
değerlerine sahip 
çıkacak nesillerin 

yetişmesi için, aynı 
ortak değerlerden 

bahsederek ve bunu 
farklı etkinliklerle ya-
parak, daha bilinçli, 

değerlerine, vatanına ve 
milletine sahip nesiller 

yetiştirmek

PROJENİN AMACI ;
- Yenilikçi ve gelişime açık nesiller yetiştirirken milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak 
öğrenciler yetiştirmek.
- Milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak.
- Ortak değerlerden bahsederek ve bu konuda etkinlikler yaparak, öğrencilerin değerler 
karmaşası yaşamasını engellemek.
- Ahlaki değerlerin ön plana çıkmasını sağlamak.

‘ Değerler Sokağımız ’

ŞEHİT PİYADE ONBAŞI ORHAN TEZCAN İLKOKULU
YILDIRIM



Proje Aktiviteleri
ARALIK: “VATANSEVERLİK”VE 
“DEMOKRASİ “değerleri.
OCAK: “SORUMLULUK” değeri
ŞUBAT: “SABIR” değeri
MART: “ADALET” değeri.
NİSAN: “ÇALIŞKANLIK” değeri
MAYIS: “EMPATİ” değeri.
- Bu değerler ile ilgili panolar proje 
ortağı tüm okullarda oluşturulacak. 
Her ayın değer panosu oluşturlacaktır. 
En güzel pano seçimi yapılacak.
- Okullar sosyal sorumluluk 
programları düzenleyebilecek.
- Milli ve manevi duyguların pekişeceği 
mekanlar ve kişiler ziyaret edilebilecek.
- Bu değerler ile ilgili röportaj, anket, 
drama, kısa videolar yapılabilecek.
- Tüm bu etkinlikler ile ilgili okullar e 
kitap çıkarabilecek.
- Yapılan çalışmalar twinspace de 
paydaşlar ile paylaşılacaktır.
- Tüm bu çalışmaları yaparken Web2 
araçlarından faydalanılacaktır.

Bu proje ile milli ve manevi değerlerimizin pekiştirilmesi beklenmektedir.
Ahlaki değerlere saygılı ve bu değerleri benimseyen, özümseyen öğrencilerin yetişmesi beklen-
mektedir.
Proje sonunda, mayıs ayının sonunda projenin e kitaplarının oluşturulması beklenmektedir.
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Türkiye
Makedonya

Almanya
Polonya

Hem Avrupa’da hem 
de dünyanın her tarafında bitki 

ve hayvan türlerinin birçoğu 
yok olma tehlikesi altındadır.

Çocukların bu canlılara dikkat 
etmelerini ve onları korumak için 

ne yapabileceğimizi göstermek 
istiyoruz

 Bilim, dünya üzerinde yaşayan 2 milyonu geçen keşfedilmiş ve sınıflandırılabilmiş canlı 
türünün varlığını kabul etmektedir. Ancak, gezegenimiz üzerinde 5 ila 100 milyon arasında türün 
olabileceği tahmin ediliyor. Bu inanılmaz çeşitlilik gezegenimizi zenginleştirmesinin yanında 
hayatta kalabilmemiz için de gereklidir. Hem Avrupa’da hem de dünyanın her tarafında bitki ve 
hayvan türlerinin birçoğu yok olma tehlikesi altındadır. Bu proje aracılığıyla çocukların bu gerçeği 
öğrenmelerini, onlara bu canlılara dikkat etmelerinin gerekliliğini ve bunları korumak için ne 
yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Ayrıca çocukların birbirini tanıması, arkadaş olması ve iyi 
bir gelecek inşa etme sorumluluğunu taşıyan birer takım gibi hissetmelerini amaçlıyoruz.

‘ Walking through the nature - I would like to see! ’

ŞEHİT PİYADE ONBAŞI ORHAN TEZCAN İLKOKULU
YILDIRIM



PROJENİN AMACI ;
• Partner okulların işbirliği ile çalışması, 
• Çalışmaların yönetilmesi, ilerletilmesi 
ve sunumu,
• Proje çalışması esnasında birbirimizi 
destekleyerek sosyal beceriler elde etmek,
• Bireysel ve grup çalışmalarıyla 
öğrencinin öz güvenini arttırmak, 
• Partnerlerin birbirleriyle iletişimi 
sırasında dilsel bariyeri aşmak,
• Avrupalı bir takım olarak çalışmak,
• BİT becerilerini geliştirmek,
• Nesli tehlikedeki türleri öğrenmek, 
• Onların hayatta kalabilmesi için 
bireysel olarak nasıl yardım 
edilebileceğinin yolunu bulmak,
• Çok kültürlü Avrupa’da ufku açık 
olarak yaşamak için çocuklara öz güven 
sağlamak,
• Avrupa toplumunun bir parçası 
olmaktan haz duymak.

AKTİVİTELER
• Proje sonuçları için e-twinning köşesi 
oluşturmak, 
• Öğrencilerin twinspace e kaydolması,
• Kartpostal yazma
• Okul tanıtımı
• Twinspace’de çocukların kendilerini 
tanıtması,
• Nesli tükenmekte olan canlıları 
araştırmak, onlar hakkında bilgi 
toplamak ve sunum yapmak, 
• Çok dilli sözlük hazırlamak (Nesli 
tükenmekte olan türler hakkında)
• Christmas/Yeni yıl kartları göndermek
• Nesli tükenmekte olan türlere nasıl 
yardımcı olabiliriz. (Fikir ve bilgi 
paylaşımı)
• Çevrimiçi oyunlar hazırlama
• Proje nihai sonucuna “Walking through 
the nature I would like to see” isimli çok 
dilli çocuk kitabı için ürünler toplamak 
• Kitabın oluşturulması
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