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 2023-2024 dönemi eTwinning Okulu başvuruları 23 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başlamıştır. eTwinning 
Okulu etiketi başvurusu yapabilecek okulların adaylık durumunu belirlemek için gerekli bilgiler eski platform-
dan alınmıştır. Bu nedenle, okulların 01.09.2022 tarihi itibarıyla eski platformdaki son iki yıllık etkinlikleri baz 
alınmıştır. Yeni platformdaki herhangi bir çalışma, kayıt vb. adaylık durumunu etkilememiştir. 

Aşağıdaki ön koşulları sağlayan okullar eTwinning Okulu Etiketi için başvuru hakkı elde etmiştir:

1. Okulun eTwinning Platformuna 01.09.2020 tarihinden önce kayıtlı olması gerekmektedir. 
2. Okulda en az üç aktif öğretmen olması gerekmektedir. Aktiflik durumu, son iki yıl içerisinde bir projeye 
dâhil olmak, son iki yıl içinde Merkezi Destek Servisi veya Ulusal Destek Servisi tarafından yürütülen mesleki 
gelişim etkinliklerine katılmış olmak veya gruplara dâhil olmak şeklinde tanımlanmaktadır.
3. Okulda Ulusal veya Avrupa Kalite Etiketi alınmış bir Avrupa projesi yürütülmüş olmalıdır. Kalite Etiketinin 
01.07.2020 tarihi ve sonrasında alınmış olması gereklidir.

Başvuru süreci:

• Başvuru formu PDF formatında indirilebilir. Formu indirerek PDF üzerinde çalışmanız, en son şekliyle plat-
forma yüklemeniz ve teslim etmeniz tavsiye edilmektedir.
• Başvuru formu aynı okulda kayıtlı tüm öğretmenler için açık olacaktır. Bir öğretmenin bireysel olarak başvu-
ru yapması yerine okuldaki öğretmenlerin birlikte çalışmaları, formdaki ilgili alanların nasıl doldurulacağına 
ortak karar vermeleri daha uygun bir yaklaşım olacaktır. Bu yüzden, okuldaki öğretmenlerle ortak karar al-
madan bireysel olarak başvuru formunu teslim etmeyiniz.
• Başvuru Türkçe veya İngilizce dilinde yapılabilir. Bu dillerden birinin kullanılmış olması değerlendirmeyi 
etkilemeyecektir.
• Başvuruyu tamamladıktan sonra doğruluk beyanının indirilerek okul müdürü tarafından imzalanması ve 
mühürlenmesi, daha sonra bu belgenin taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Önemli Tarihler: Sonuçların Merkezi Destek Servisi tarafından açıklanacağı tarih henüz belirlenmemiştir. 
Sonuçlar açıklandığında eTwinning Okulu etiketi alan okulların listesi Ulusal Destek Servisi tarafından http://
etwinning.meb.gov.tr adresinde paylaşılacaktır.

31 Ocak 2023 Son başvuru tarihi 

28 Şubat 2023 Reddedilen başvuruların verilen dönütlere göre düzenlenmesi ve yeniden teslim edilmesi.

Not: Başvurular 28 Şubat 2023 tarihine kadar incelenecek ve başvurusu uygun olmayan 
okullara yapılan başvuru ile ilgili dönüt verilerek reddedilecektir. Bu tarihler arasında yal-
nızca 31 Ocak tarihine kadar teslim edilip reddedilen başvurular için yeniden başvuru 
yapılabilecektir. 

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2023’tür. 

28 Mart 2023 Değerlendirme süreci 28 Mart 2023 tarihinde tamamlanacaktır.



Başvuru Formuna Erişim ve Genel Bilgiler:

• Başvuru formu eTwinning Okulu kriterlerinin 5 başlığını kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Soruları yanıtlama-
dan önce eTwinning Okulu ile ilgili bilgilendirme metninin okunması (http://meb.ai/Ujvyhet)  faydalı olacaktır.  
• Başvuru formunda ‘Yes’ olarak işaretlenen her soru için bu ifadeyi kanıtlayacak bir belge paylaşılması ve/
veya 2500 karakterle sınırlı bir açıklama eklenmesi gereklidir. 
• Her soru için yalnızca bir belge yüklenebilir. Bu nedenle, yüklenmek istenilen çalışmaları ortak bir dokü-
manda toplamak faydalı olacaktır. 
• Belge seçilip yüklendikten sonra mutlaka “Upload documents” butonuna tıklanmalıdır.
• Eklenen bir belge daha sonra kaldırılarak yeni bir belge yüklenebilir. 
• Başvuru formu teslim edilmediği müddetçe düzenleme yapabilirsiniz.

  Aday okullardaki öğretmenler platformdaki:

    *My Dashboard
    *School and System “Development” (Development sekmesi altında) 
     *eTwinning ana sayfa alanlarından birinde başvuru butonunu görüntüleyebilir ve başvuru formuna ulaşabi- 
lir veya kendilerine gönderilen e-posta içerisindeki bağlantıya tıklayarak formu açabilirler.

Açılan ekrandaki menüden başvuru yapmak istediğiniz okulu seçiniz. 

Profilinde birden fazla aday okul bulunan öğretmenler bu okulların tümünü listede görecektir. Bu aşamada 
doğru okulun seçildiğinden emin olunmalıdır.



Başvuru yapılacak okul seçilerek ‘Next’ butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır. Bu sayfada 
eTwinning Okulu ile ilgili bilgilendirme metninin bağlantısını (http://meb.ai/Ujvyhet) bulabilirsiniz. Aynı 
sayfada başvuru formunu PDF formatında indirebileceğiniz buton da bulunmaktadır.



Başvuru Formunun Doldurulması:

A. İlk soru okulda e-güvenlik konusunda yapılan çalışmalarla ilgilidir. Bu bölümde okulun e-güvenlik politi-
kalarının ve yapılan çalışmaların belgelendirilmesi gereklidir. Belge olarak okuldaki e-güvenlik farkındalığını 
artırmak için yapılan etkinlikler, toplantılar, yazılı veya dijital ürünler, okul panoları ve sertifikalar paylaşılabilir.

B. Bir sonraki aşamada eTwinning Okulu kriterlerinin  5 alt başlığı kapsamında ifadeler bulunmaktadır (Pay-
laşımlı liderlik, İş birliği,  Değişim öncüsü olarak öğrenciler,  Diğer okullar için model olma, Kapsayıcı ve yeni-
likçi öğrenme kurumları). Aşağıdaki tabloda her bölümde yanıtlanması gereken ifadeler ve bu ifadeler ‘Yes’ 
olarak işaretlendiğinde kanıt olarak sunulabilecek belge örnekleri paylaşılmıştır

PAYLAŞIMLI LİDERLİK
Soru/Beyan Kanıt olarak sunulabilecek örnek belge
Okul değerlerinin ve hedeflerinin ortaya konulduğu 
ortak bir vizyon belgesi bulunmaktadır ve bu bel-
geye okuldaki tüm paydaşlar tarafından erişilebilir.

- Okul vizyonunun ve değerlerinin paylaşıldığı bir 
belge veya web sayfası bağlantısı.

-   Okul vizyonunun paylaşıldığı bir e-posta veya haber 
metninin ekran fotoğrafı.

Ortak okul vizyonu (veya eylem planı) bir görev 
planına dönüştürülmüştür. Söz konusu görev, be-
lirlenen hedeflere ulaşmak için yapılan çalışmaları 
göstermektedir.

- Okulun vizyon ve görevinin okuldaki somut çalışma-
larla nasıl ilişkilendirildiğini gösteren okul eylem 
planı. (veya benzer herhangi bir belge)

Okul liderliği okul yöneticileri ile sınırlı değildir. 
Okuldaki diğer personel de farklı etkinliklerde lider-
lik görevi üstlenmektedir.

Okulda kimin hangi etkinliğe liderlik ettiğini gösteren, 
farklı sorumluluk ve rollerin tanımlandığı bir belge. 
(örn: Erasmus+ koordinatörü başvuru sürecinde 
öğretmenlere yardımcı olur, BT öğretmeni dijital 
araçların kullanılması ile ilgili diğer öğretmenlere eği-
tim verir vb.) 

Okulda bir paylaşım kültürü bulunmaktadır. Karar 
alma süreçleri ve okulun hedefleriyle ilgili plan-
lamalar ortak yürütülmektedir.

-  Okul personeli için düzenli toplantılar yürütüldüğünü 
gösteren ve kararların iş birliği içinde alındığını (örn. 
oy vererek) kanıtlayan bir belge. (örn. toplantı tu- 
tanağı) 

- Okul etkinlikleri ile ilgili hedef belirleme, tartışma 
ve karar alma süreçlerinin gösterildiği iş birlikçi bir 
web aracının ekran görüntüsü veya URL bağlantısı. 

‘Evet’ olarak yanıtlanan ifadeleri kanıtlamak 
amacıyla bir açıklama ekleyiniz (Bu bölümde bir 
önceki bölümde yüklenen belgeleri destekleyen bir 
açıklama ekleyebilir, gerekli bağlantıları paylaşabil-
irsiniz)
eTwinning Okulu etiketi alırsanız sonraki iki yıl için 
“Paylaşımlı Liderlik” konusunda okulunuzda yap-
mayı planladığınız çalışmalar nelerdir?



İŞ BİRLİĞİ
Soru/Beyan Kanıt olarak sunulabilecek örnek belge
Okuldaki öğretmenler öğretim etkinliklerini resmi 
veya informal toplantılarda birlikte planlar.

- Öğretmenlerin öğretme etkinliklerini planlarken iş 
birliği içinde çalıştıklarını açık şekilde gösteren bir 
web aracının  ekran fotoğrafı veya URL bağlantısı.  

- Çevrim içi veya yüz yüze düzenlenen resmi veya in-
formal toplantılardan fotoğraf veya ekran görüntüsü. 
(Toplantının bağlamı ve açıklamalar eklenmiş olarak) 

Okuldaki öğretmenler ortak projelerde iş birliği 
içinde çalışır ve/veya birlikte öğretim etkinlikleri 
yürütürler.

- Bir eTwinning projesinin üyelerini gösteren ekran 
fotoğrafı. (Projelere okuldan birden fazla öğretmenin 
dâhil olduğunu gösteren)

-  Bir proje kapsamında veya farklı konuları öğretmek 
için en az iki öğretmenin disiplinler arası çalışmaları 
(iş birliği içerisinde) yürüttüklerini gösteren bir belge 
veya ekran fotoğrafı.

Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme kazanımlarını 
ve refahlarını (well-being) artırmak için velilerle iş 
birliği yapar.

- Bir veli toplantısı programı ve/veya çevrim içi/yüz 
yüze veli toplantılarının ekran fotoğrafı.

- Velilerin sınıf etkinliklerine aktif olarak katıldığını 
gösteren bir kanıt. (örn. mesleğini tanıtan veliler, 
beste yapan bir velinin eTwinning projesi marşı yaz-
mak için öğrencilere yardım etmesi) 

Okul, öğrencilerin okul dışındaki rollerini/görevle- 
rini anlamalarına yardım etmek için bölgedeki diğer 
kuruluşlarla iş birliği içinde çalışır. 

(Bunlara örnek olarak toplumsal kuruluşlar, spor 
kulüpleri, eğitim ve öğretim veren diğer kurumlar, 
devlet kurumları, yerel iş ve sanayi kuruluşları veri- 
lebilir.)

- Okulun eTwinning projeleri dışında da çeşitli ku-
rumlarla iş birliği yaptığını gösteren ekran fotoğraf- 
ları, haber bağlantısı. 

- Bölgedeki topluluklarla nasıl iş birliği yapıldığını 
gösteren ve hangi etkinliklerin planlandığını açıklayan 
bir belge. (Uzmanlar için davet mektubu, öğrencile-
rin çeşitli kurumları ziyareti vb.) 

- Yürütülen etkinlikleri gösteren okul web sitesi veya 
okul gazetesi/dergisi.

‘Evet’ olarak yanıtlanan ifadeleri kanıtlamak 
amacıyla bir açıklama ekleyiniz.

(Bu bölümde bir önceki bölümde yüklenen belge-
leri destekleyen bir açıklama ekleyebilir, gerekli 
bağlantıları paylaşabilirsiniz)

eTwinning Okulu etiketi alırsanız sonraki iki yıl için 
“İş birliği” konusunda okulunuzda yapmayı plan-
ladığınız çalışmalar nelerdir?



 DEĞİŞİM ÖNCÜSÜ OLARAK ÖĞRENCİLER
Soru/Beyan Kanıt olarak sunulabilecek örnek belge
Öğretmenler ve öğrenciler okulda yürütülen bir et-
kinliğin planlanmasından uygulanmasına kadar her 
aşamasında iş birliği içinde çalışır.

- Öğrencilerin aktif olarak katıldığı eTwinning proje- 
lerinden ekran fotoğrafları.

- Öğrencilerin hangi etkinliklerde yer almak istediği-
nin sorulduğu isimsiz anketler.

- Öğrencilerin fikirlerini paylaşarak katılım sağladığı 
ekip çalışmalarından fotoğraflar. 

Öğretmenler, okulla ilgili konularda, projeler 
konusunda vb. öğrencileri karar alma sürecine dâhil 
eder.

- Öğrencilerin öğretmenlerle birlikte okul toplantıları-
na katıldığını gösteren görseller. (Açıklamalarla birlik-
te) 

- Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin okulla ilgili 
konuları, gelişmeleri vb. tartıştığı bir grup çalışması.

-  Öğrenci meclisinin okulla ilgili karar alma aşaması-
na dâhil edildiğinin gösteren bir belge. (Örn. öğrenci 
temsilcilerinin öğretmen toplantılarında aktif şekilde 
yer aldığını gösteren bir belge)  

Öğrencilere, bir projede neler yaptıklarını herkese 
açık bir etkinlikte sunmaları için fırsat verilir.

- Öğrencilerin projelerini sunduklarını gösteren bir 
etkinliğin fotoğrafları ve açıklaması. (örn. diğer sınıf- 
larda, okulda, konferanslarda yapılan sunumlar vb.)
 
Not: Küçük yaştaki öğrenciler de yaptıkları etkin-
likleri sunabilir. (ör. yazdıkları bir masal, kısa bir dra-
ma gösterisi, şarkı vb. ile) 

Öğrenciler diğer öğretmenlerin/öğrencilerin BT  
araçlarının veya eTwinning’in kullanımı konusunda 
düzenledikleri eğitimlere katılırlar.

- Öğrencilerin öğretmenleri ve diğer öğrenciler için 
düzenledikleri eğitim etkinliklerinin fotoğrafı ve 
açıklaması.

- Öğrencilerin dijital araçlar veya diğer eğitim konu-
larında hazırladığı eğitimlerin ekran fotoğrafı veya 
URL bağlantısı.

Öğrenciler veli toplantılarına veya yerel otoritelerle
düzenlenen toplantılara katılarak eTwinning’i 
öğrenci bakış açısıyla tanıtır.

- Öğrencilerin veli toplantılarına katıldığını gösteren 
belge veya fotoğraf.

- Velilere yönelik eTwinning tanıtım etkinliklerinden 
belge, fotoğraf, URL bağlantısı vb. 

-  Velilerin eTwinning projesi kapsamında etkinliklere 
davet edilmesi.

-  eTwinning’in öğrenciler aracılığıyla yerel otorite- 
lere tanıtılması. (örn. videolar, fotoğraflar, sunumlar, 
okul gazetesindeki yazılarla vb.) 



DEĞİŞİM ÖNCÜSÜ OLARAK ÖĞRENCİLER
Soru/Beyan Kanıt olarak sunulabilecek örnek belge
Eğitim fuarları, yarışmalar gibi okul dışı etkinlikler- 
de çalışmalarını sunmaları için öğrencilere fırsat 
verilir.

- Okul dışındaki topluluklara yönelik düzenlenen 
eTwinning tanıtım etkinliklerinden belge, fotoğraf 
veya URL bağlantıları. (Örn. eğitim fuarları, yarışma-
lar, Erasmus+ toplantıları, UDS etkinlikleri)  

- eTwinning’in okul dışında öğrenciler aracılığıyla 
tanıtılması. (örn. videolar, fotoğraflar, sunumlar, ye-
rel gazetedeki yazılar, medyadaki röportajlar vb.) 

‘Evet’ olarak yanıtlanan ifadeleri kanıtlamak 
amacıyla bir açıklama ekleyiniz (Bu bölümde bir 
önceki bölümde yüklenen belgeleri destekleyen 
bir açıklama ekleyebilir, gerekli bağlantıları   pay-
laşabilirsiniz)
eTwinning Okulu etiketi alırsanız sonraki iki yıl için 
“Değişim ajanı olarak öğrenciler” konusunda oku-
lunuzda yapmayı planladığınız çalışmalar nelerdir?



DİĞER OKULLAR İÇİN MODEL OLMA
Soru/Beyan Kanıt olarak sunulabilecek örnek belge
Okulda öğrenciler ve öğretmenler için eTwinning 
eğitimleri (eTwinning’in metodolojisi, fırsatları, 
araçlar vb.) düzenlenmektedir.

-  İçerik ve modülleri gösteren bir kurs programı.
 
- Çevrim içi kurslar için, kursun URL bağlantısı ve 
(URL’de mevcut değilse) kursla ilgili kısa bir açıklama. 

Okul personeli bölgedeki okullar için projelerini, 
kullanılan araçları, öğretim yöntemlerini vb. sun-
mak için eğitimler düzenler.

- Oturumların/etkinliklerin modüllerini ve içeriğini 
gösteren bir ajanda.

- Etkinlik/oturum katılımcılarının sayısı.

- Bu oturumları gösteren fotoğraflar veya okul web 
sitesinde paylaşılan bir metin. 

Okul web sitesi düzenli olarak güncellenerek tüm 
eTwinning etkinlikleri hakkında bilgi paylaşımı 
yapılmaktadır.

- Okul web sitesinin ana sayfasında (veya okul adı-
na oluşturulan bir sosyal medya hesabında) bulunan 
eTwinning logosu.

- Tarihin görünür olduğu, eTwinning ile ilgili yazıların 
ekran fotoğrafı veya URL bağlantısı. (Başvuru tarihine 
daha yakın olan en yakın tarihli yazıları gösteriniz.)

Okul personeli (yalnızca öğretmenler değil) okul-
daki çalışmalarını paylaşmak amacıyla etkinliklere 
(eğitim konferansları vb.) katılır.

- Okuldaki bir veya daha fazla öğretmenin Avrupa 
projelerine yönelik (eTwinning dışındaki çalışmalar 
da dâhil) çalışmaları sunduğu eğitim konferansının 
veya diğer herhangi bir eğitim etkinliğinin programı/
ajandası.

Okulda eTwinning etkinliklerini sergilemek için bir 
eTwinning köşesi mevcuttur.

- Okuldaki eTwinning köşesinin bir fotoğrafı.

‘Evet’ olarak yanıtlanan ifadeleri kanıtlamak 
amacıyla bir açıklama ekleyiniz (Bu bölümde bir 
önceki bölümde yüklenen belgeleri destekleyen bir 
açıklama ekleyebilir, gerekli bağlantıları paylaşabi- 
lirsiniz.)

eTwinning Okulu etiketi alırsanız sonraki iki yıl için 
“Diğer okullar için model olma” konusunda oku-
lunuzda yapmayı planladığınız çalışmalar nelerdir?



 KAPSAYICI VE YENİLİKÇİ ÖĞRENME KURUMLARI
Soru/Beyan Kanıt olarak sunulabilecek örnek belge
Okuldaki tüm personel için sürekli öğrenme fırsat-
ları yaratılır ve bu etkinlikler desteklenir. (Eğitim-
lere, konferanslara, uzaktan eğitime vb. katılım.)

- Birden fazla okul personelinin sürekli eğitim fırsat-
larından birine katıldığını ve tamamladığını gösteren 
sertifikalar. (Sertifikaların ekran fotoğrafı paylaşılabi- 
lir veya taranarak tek bir PDF vb. dosyada toplanabi- 
lir.)  

- Okulun yıl boyunca tüm personele yönelik eğitim 
planını gösteren bir belge.
 
- Okul web sitesinin okuldaki öğrenme fırsatlarının 
açıklandığı bir bağlantısı. (Örn. etkinliğin ajandası, 
katılımcılar ve etkinliği düzenleyen okul tarafından 
yapılan değerlendirme) 

Okul, tüm personelini ekip öğrenmesi ve iş birliği 
konusunda teşvik eder.

- Okulda eTwinning projelerinde yer alan okul per-
sonelinin sayısını gösteren bir ekran fotoğrafı. (Bu 
kapsamda eTwinning dışındaki diğer Avrupa projel-
eri de eklenebilir.)
 
- Çalışma gruplarının oluşturulduğunu ve bu grup- 
ların görevlerini/çalışmalarını gösteren ekran fo-
toğrafı veya belge.

- Okuldaki farklı branşlardaki personelin disiplin-
ler arası/çok disiplinli projelerde iş birliği yaptığını 
gösteren ekran fotoğrafları veya belge .
 
- Okul personelinin informal iş birliğini (Kahve bu-
luşmaları, ziyaretler, geziler.) gösteren kanıtlar. 
(e-postaların ekran fotoğrafları, fotoğraflar vb.) 

Okul, sorgulama, yenilik ve araştırma kültürünü 
besler.

- Okul personelini/bölge halkını desteklemek amacıy-
la düzenlenen faaliyetlerin ve etkinliklerin raporları. 
(Örn. ebeveynlik veya e-güvenlik, teknoloji bağım-
lılığı gibi farklı konularda velilere yönelik düzenlenen 
seminerler, webinarlar)

- Okulun yenilikçi çalışmalarının karşılığında aldığı 
ödüller ve unvanlar.

Okulda öğrencilerin/öğretmenlerin interneti bilinç-
li kullandığını kanıtlayan çalışmalar mevcuttur.

- Okulun internet etiği kurallarının okul web sitesine 
yüklenmesi.

- e-Güvenlik konusunda düzenlenen çevrim içi/yüz 
yüze etkinliklerin kanıtı. (Fotoğraflar, URL, ajanda)
 
- Okulun aldığı eSafety Label etiketleri.
(https://etwinningonline.eba.gov.tr/course/esafety-label-hakkinda-hersey)
- e-güvenlik konusundaki eğitim içeriğinin kanıtı. 
(Örn. e-güvenlik kulübü, okul e-güvenlik eylem planı, 
öğrenciler için yine öğrenciler tarafından hazırlanmış 
bir video vb.) 



KAPSAYICI VE YENİLİKÇİ ÖĞRENME KURUMLARI
Soru/Beyan Kanıt olarak sunulabilecek örnek belge
Okul, çevresiyle ve daha geniş eğitim topluluklarıy-
la (üniversiteler, toplum kuruluşları, alan uzmanları 
vb.) iş birliği kurarak bu iş birliğinden fayda sağlar.

- Diğer kurumlarda (okullar, üniversiteler ve diğer ku-
ruluşlar) imzalanan anlaşmaların/iyi niyet sözleşme- 
lerinin (MoU) kanıtı.

- Okul dışındaki ortaklarla düzenlenen etkinlikler-
in fotoğrafları, uzmanlarla, üniversitelerle ve/veya 
toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapıldığını gösteren 
blog veya web sitelerinin bağlantıları.

- Bu iş birliğini gösteren yerel, bölgesel veya ulusal 
medyadaki yazılar veya sosyal medyadaki gönderil-
er. (Süreç, hedefler, sonuçlar gibi etkinliklerin açıkla- 
ması ile birlikte.) 

Okul; öğrenme zorluğu, dil sorunu, sosyal sorunlar 
yaşayan özel eğitim öğrencilerinin farkındadır ve 
bu öğrencilere onlara özel destek ve etkinliklerle 
yardım ederek başarılarını artırmayı amaçlamak-
tadır. 

- Özel eğitim ihtiyacı olan veya öğrenme, dil, sosyal 
konularda zorluk yaşayan öğrencilerin desteklenme-
si konusunda okul politikasını gösteren bir belge.
  
- Okul içerisinde veya okul bahçesindeki erişilebilir 
öğrenme ortamlarının (veya yapılan düzenlemelerin) 
fotoğrafları.

- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için özel prog- 
ramlar geliştirilmesine yönelik etkinliklere ait belge 
veya materyaller.
  
- Desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için hazırlanmış 
uygulanabilir bir eylem planının kanıtı. (örn. müf-
redatın uyarlanması, bireyselleştirilmiş eğitim/
öğrenme programı/planı, farklılaştırılmış öğretim.) 

‘Evet’ olarak yanıtlanan ifadeleri kanıtlamak 
amacıyla bir açıklama ekleyiniz (Bu bölümde bir 
önceki bölümde yüklenen belgeleri destekleyen bir 
açıklama ekleyebilir, gerekli bağlantıları paylaşabi- 
lirsiniz.)
eTwinning Okulu etiketi alırsanız sonraki iki yıl için 
“Kapsayıcı ve yenilikçi eğitim kurumları” konusun-
da okulunuzda yapmayı planladığınız çalışmalar 
nelerdir?



EK BİLGİLER

Başvuru teslim edilmeden önce indirilmesi ve okul müdürü tarafından imzalanarak mühürlenmesi gerek-
en doğruluk beyanı başvuru formunun son bölümünde yer almaktadır (Aşağı görseldeki sayfa). Doğruluk 
beyanını ‘Download declaration’ butonuna tıklanarak indiriniz. Form imzalanıp mühürlendikten sonra 
‘Upload the declaration form’ ibaresinin bulunduğu bölüme yükleyiniz.




