
 

 

Turkish News Text 

eTwinning  Projesi  Zero - One 

Aydın Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulu'nda Fen Bilimleri Öğretmeni Bilge Varel'in 

yürütücülüğünde gerçekleştirilen uluslararası eTwinning Projesi "Zero-One" öğrencilerin 

başarılı çalışmaları ile 30/06/2017 tarihinde tamamlanıyor. 

AYDIN- Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulunda 2016-2017 eğitim öğretim yılında Fen Bilimleri 

Öğretmeni Bilge Varel'in yürütücülüğünde başlatılan uluslararası eTwinning Projesi "Zero-One" 

Türkiye, Hırvatistan ve Yunanistan'dan 5 okulun katılımı ile gerçekleştirildi ve proje çalışmaları 

30/06/2017 tarihinde proje ortaklarının aktif katılımı ile tamamlanıyor.  

Projeye katılan okullar: 

1. Türkiye - 100. Yıl Atatürk Ortaokulu (Proje yürütücüsü: Bilge VAREL) 

2. Türkiye -Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu (Proje yürütücüsü:Elif ŞİMŞEK) 

3. Hırvatistan – OS Vladimira Nazora Pribislavec, Pribislavec (Proje yürütücüsü: Iva NARANDA) 

4. Yunanistan – 1st Primary School of Metamorfosi (Proje yürütücüsü: Georgia LASCARIS) 

5. Yunanistan – 8o DIMOTIKO KIFISSIAS (Proje yürütücüsü: Irene PAPADOPETRAKI) 

Projemizin Amacı: öğrencilerimizin pozitif, güvenli ve yaratıcı bir şekilde bilgi ve iletişim 

teknolojilerini kullanmalarını sağlamaktır. Proje sürecinde 5 okulun yaptığı ortak çalışmalar ile 

öğrencilerimizin erken yaşta dijital dünyayı tanımasını sağladık, ayrıca onları bilgisayar ve interneti 

doğru şekilde kullanmaya teşvik ettik.Bu projede Avrupalı ortaklarla işbirliği içinde, oyunlar ve 

çeşitli eğlenceli etkinlikler yoluyla, web 2.0 ve “artırılmış gerçeklik” araçlarını kullanarak 

öğrencilerimiz için son derece ilgi çekici bir ortam yaratarak onların yeni bir öğrenim deneyimleri 

yaşamalarını sağladık. 

Projemizden elde ettiğimiz sonuçlar: Zero-One Projesi sayesinde öğrencilerimizde temel yabancı dil 

becerilerinin gelişmesini, dijital iletişim yeterlilikleri kazanmalarını ve aktif şekilde eTwinning proje 

portalı TwinSpace kullanmalarını sağladık. 

Projemizin öğrencilerimiz için en değerli anları ise Türkiye, Hırvatistan ve Yunanistan ile eTwnning 

Live üzerinden gerçekleştridiğimiz online bağlantılardı. Avrupa'daki yaşıtları ile öğrencilerimizin 

geçirdiği 1 saat onlara paha biçilemez deneyimler yaşattı. 

Projemiz en önemli çıktısı ise 3 farklı ülkeden 5 okul öğrencilerinin ortaklaşa yazdığı dijital dünya ve 

internetin doğru kullanımını konu alan "Planet Zero-One" (Gezegen Sıfır-Bir)  adlı hikayemiz oldu. 

İşbirlikçi hikayemizi hem e-kitap olarak internet ortamında hem de basılı olarak okul 

kütüphanelerinde diğer öğrenciler ile paylaştık.  

İşbirlikçi hikayemiz "Planet Zero-One" için e-kitap linki:  

https://s3.amazonaws.com/online.fliphtml5.com/ucig/ttpx/index.html  

https://s3.amazonaws.com/online.fliphtml5.com/ucig/ttpx/index.html

