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TwinSpace

Öğrencileriniz ve Sizin için 
Tasarlanmış bir Sahne
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TwinSpace NEDİR?

TwinSpace, blok mantığı ile hazırlanmış, ulusal ve uluslararası
projelerde ortakların işbirliği ve maksimum etkileşim içinde
çalışabilecekleri interaktif bir alandır. eTwinning üyesi olan
okulların 31 dilde kullanabilecekleri son derece faydalı
çevrimiçi bir sınıftır.
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Bence şöyle yapalım? Sen ne 
düşünüyorsun?

Benim bir fikrim var.Ne 
düşünüyorsunuz?

Bu konuda sana katılmıyorum

… «Sayfalarda hangi 
görevlerim var?» tarihler 
geçmeden bakmalıyım …

Son yenilikler neler?
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TwinSpace Ne İşe Yarar?

TwinSpace de proje ortakları olarak hem öğretmenler
hem de öğrenciler iletişim,işbirliği,etkileşim ve bilgi
alışverişi yaparlar.Bütün bu bahsedilenleri
yapabilmeleri için TwinSpace ortaklara güvenli ve
çevrimiçi online araçlar sunar.
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Yeni TwinSpace
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TwinSpace, eTwinning projesi yürüten öğretmen ve

öğrencilerin birlikte çalışabilecekleri sanal bir sınıftır. Projeye ait

güvenli bir blog olarak da düşünebileceğimiz

TwinSpace, ortakların projeyi yürütürken etkileşim içinde

çalışmalarını sağlayan, iletişim ve işbirliği kurmaları için

tasarlanmış, çevrimiçi araçlar sunan çok yönlü bir alandır. 2018

yılı sonunda yenilenen TwinSpace yeni ara yüzüyle daha

güvenli, kullanışlı ve interaktif hale getirilmiştir.



TwinSpace eTwinning portalına kayıtlı öğretmenler bir

projeye katıldıklarında otomatik olarak açılır ve projeye üye

olan tüm öğretmenler bu alana erişebilir. Öğretmenler

yaşları uygun olması halinde bu alana öğrencilerini de üye

olarak dâhil edebilirler. Bu yönüyle TwinSpace yalnızca

öğretmeler için değil öğrenciler için de akranları ile birlikte

çalışabilecekleri güvenli bir alan oluşturmaktadır.
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Yeni TwinSpace
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TwinSpace Araçları İle Tanışalım
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Başarılı eTwinning öğretmenlerinin ve projelerinin ödüllendirildiği

Kalite Etiketi değerlendirme sürecinde de TwinSpace alanındaki

paylaşımlar ve işbirliği dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, bu

platformun aktif olarak kullanımı ve takip edilebilir bir düzen içinde

paylaşım yapılması ortakların işbirliğini kolaylaştırmasının yanı

sıra projenizin başarısının görünürlüğü açısından da önemlidir.



Yenilenen TwinSpace’de iletişim ve işbirliği için sunulan mevcut

araçlar güncellenmiş ve bunlara yenileri eklenmiştir. Etkileşimin

en etkin şekilde uygulanabileceği alanlardan biri ana sayfadır.

Proje günlüğü olarak kullanılan ana sayfada duyurular yapabilir,

etkinliklerinizi paylaşabilir ve diğer ortakların paylaşımlarıyla

ilgili fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ana sayfada bulunan öğretmen

bültenini kullanarak diğer öğretmenlerle hızlı bir şekilde iletişime

geçebilir ve duyurular yapabilirsiniz.
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TwinSpace alanında iletişim ve işbirliği için sunulan diğer

araçlardan biri sohbet odasıdır. Sohbet odası öğrenciler

tarafından da kullanılabilir, bu şekilde ortakları ile güvenli bir

şekilde tanışabilir ve fikir paylaşımında bulunabilirler. Ayrıca,

çevrimiçi toplantı özelliğiyle canlı oturumlar düzenleyebilir,

ortaklarla eş zamanlı fikir alışverişinde bulunabilir veya

sınıfınızı ortakların sınıfları ile buluşturabilirsiniz.
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Bunun dışında kişilerle doğrudan iletişim kurulabilecek bir e-posta

kutusu olan TwinMail, tartışma alanı olarak kullanılabilecek

forumlar da bu araçlar arasındadır.
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Projeniz kapsamında yürüttüğünüz çalışmaların hepsini resim,

video veya dosya olarak Materyaller bölümünde paylaşabilirsiniz.

Bu bölüm materyallerinizi depolayacağınız alandır. Bu alana

yüklediğiniz materyalleri belli bir düzen içinde aktarabileceğiniz

alan ise Sayfalar kısmıdır. Sayfalar sadece materyalleri değil çok

farklı özellikteki içerikleri de ekleme imkânı sunar. Yenilenen

TwinSpace’de, sayfalarda paylaşımların daha düzenli

görünmesini sağlayacak ve etkileşimi artıracak olan TwinBoard

özelliği eklenmiştir. TwinBoard ortakların çalışmalarını aynı alanda

düzenli şekilde sunmasını sağlayan bir pano oluşturma aracıdır.
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Sayfalar bölümüne yeni eklenen özelliklerden biri

de anket oluşturulabilmesidir. TwinSpace bu

özelliği ile proje etkinlikleri için ortakların karar

alma aşamasında işbirliği yapabileceği bir araç

sunmaktadır.
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Yeni TwinSpace ayrıca öğrencilerin güvenliğini ve

yüklenen içeriğin güvenirliğini de artıracak şekilde

tasarlanmıştır. Yeni TwinSpace ile öğretmenler ve

öğrenciler daha güvenilir bir çalışma ortamında daha

fazla etkileşim ve kolay paylaşım imkânı bulmuştur.
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TwinSpace Araçlarının 21. yy Yeterliliklerine 
Sahip Bireyler Yetiştirmeye Yardımcı 
Olduğunu Siz De Farkettiniz Mi?
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TwinSpace ve 21. yy. Becerileri

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/451197
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DURUM: e Twinning öğretmenleri 
öğrencilerini GELECEK için hazırlıyor.
SORU:Peki öğretmen adayları geleceğin 
çocuklarına hazırlar mı?



Teşekkür ederiz
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