
 

İstanbul Fuat Sezgin Bilim Sanat Merkezi olarak 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde 3  eTwinning  

projesi  yürütmekteyiz. Kurumumuz bu yıl Ataşehir ilçesinde e Twinning okulu etiketi alma adayı olan  

üç okuldan biridir. 

 
S.T.A.R.T 

(Stunning Teaching Activities and Resources For Teenagers) 

 
Projenin kurucu ortaklarından birisi kurumumuz; İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi. 

Proje konusu yeni nesil Web 2 araçları ile ortak İngilizce aktiviteleri yapmak, ortak ürünler çıkarmak. 

Projede iki Türk okul koordinatörlüğünde, 9 ülkeden ortaklarımız ile devam etmektedir. Birlikte 

çalıştığımız ülkeler; Romanya, Hırvatistan, İtalya, Macaristan, Arnavutluk, İngiltere, Moldova 

Cumhuriyeti, Gürcistan, Ukrayna 

Projeye 17 öğretmen ve 176 öğrenci üye.  Kurumumuzda 21 öğrenci aktif olarak projede çalışmaktadır. 

"Stunning Teaching Activities and Resources for Teenagers” hedefleri; 

İngilizce öğrenirken ve öğretirken eğlenmek  

Öğrencilerimizin yaratıcılığını geliştirmek  

Öğrencilerimizin İngilizce becerilerini geliştirmek  

Öğrencilerimizin ICT becerilerini geliştirmek  

Öğrencilerimizin farklı kültürleri öğrenmesini sağlamak 

Öğrenciler, aynı zamanda müfredatlararası bir proje sayesinde ikinci bir dili öğrenmenin dört 

becerisini deneyimleyeceklerdir. Ayrıca projemizde e-güvenlik unsurlarına da azami ölçüde dikkat 

çekilecektir. 
 

 

 



My English Through Pandemic 

 

Kuruculuğunu  Azerbaycan’dan iki okulun üstlendiği projede üye olarak yer alıyoruz. Projenin amacı 

pandemi süresince öğrencilere İngilizce derslerini sevdirmek ve bu süreçte web 2 araçlarını da 

öğrenerek eğlenceli aktiviteler üretmek.  

Toplam 14 öğretmen  80 öğrencinin üye olduğu projede, Türkiyeden 9 okul ve Azerbaycan’dan 2 okul 

bulunmaktadır. Kurumumuzda 17 öğrenci aktif olarak projede çalışmaktadır. Proje içeriklerini atölye 

çalışmaları sırasında öğrenciler keyifle üretmektedir.  

 

Believe in Yourself and Just Speak 

 
 
Temel amacımız, öğrencilerimizi iletişim için İngilizce konuşmaya, işbirliği yapmaya ve İngilizce 

Derslerine aktif olarak katılmaya motive etmektir.  

eTwinning'cilerimiz için İlkokulda etkili İngilizce dersleri yaratmaya çalışmaktayız. 

Öğrencilerimizin Aktif Öğrenme için İngilizce’yi daha etkili kullanmalarını hedefliyoruz.  

Ayrıca, eTwinning kullanıcılarımızla birlikte, Web 2.0 araçlarını kullanarak İngilizce Müfredatı için 

yaratıcı ürünler hazırlamak ve bunları diğer eTwinning kullanıcılarına ilham vermek için İngilizce 

derslerinde etkili bir şekilde kullanılmaları için yaygınlaştırmak istiyoruz.  

https://live.etwinning.net/projects/project/232422


E-Güvenlik konusuna azami ölçüde dikkat etmek ve dikkat çekmeye çalışmaktayız.  

Öğrencilerimizin, İngilizcenin daha fazla farkına varmalarını ve günlük yaşamlarında kullanmalarını 

istiyoruz. Proje Tabanlı Öğrenme oluşturmak için İngilizce dersini diğer ilgili konularla 

ilişkilendireceğiz. 

Projede 7 ülkeden toplam 21 öğretmen çalışmaktadır. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Erasmus+ 

projesinin eTwinning ayağı olarak başlatılan projede bizler de destek grubu öğrencilerimiz ile yer 

almaktayız. 

 
 

 


