
1 

 

 

TEKNOFEST  

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI  

PROJE DETAY RAPORU 

 

 

PROJE ADI 

3-E ENJOY ENGLISH EFFECTIVELY 
 

TAKIM ADI 

3-E ENGLISH GROUP 
 

BAŞVURU ID 

42712 

 

 

 



2 

 

İçindekiler 

1 Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

2 Problem/Sorun 

 

3 Çözüm 

 

4 Yöntem 

 

5 Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

6 Uygulanabilirlik  

 

7 Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

8 Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

9 Riskler 

 

10 Kaynaklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim ve öğretim 

2020 bilgi notu 21. Yüzyıl bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin insan yaşamını çok büyük ölçüde 

geliştirdiğini ve dönüştürdüğünü ifade eder. Bu teknolojik bir devrimdir. Bu gelişim ve 

dönüşüm eğitimi ve insan kaynaklarını da etkilemiştir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir 

geleceğe sahip olması için bir takım bilgi, değer ve becerilere ihtiyacı vardır. Bunlardan en 

önemlileri Yabancı dil ve dijital okuryazarlıktır. Aynı zamanda Eğitim ve Öğretim 2020 bilgi 

notunda “Yabancı dil öğrenme oranının arttırılması” maddesi yer almaktadır. Bu sebeple 2017 

yılında başlayan 3-E Enjoy English Effectively projesi 4 yıl boyunca eğitime, teknolojiyi 

entegre etmiştir. İngilizce derslerinde Web 2.0 araçlarını kullanmıştır. Bu proje ile yetişen, 

Teknofest 2020’de projelerini sergileyen ve İngilizce seviyelerini A1’den A2’ye yükselten 

ortaokul düzeyi öğrenci grubu, ilkokul ve ortaokul seviyesinde dijital oyunlaştırma yöntemini 

kullanarak oyunlar üretecek ve bunu yaşıtları ile paylaşacaktır. Ayrıca her ay aylık İngilizce 

dijital bir dergi yayınlayacak ve bir YouTube kanalı açılarak akranları için videolar 

hazırlayacaktır. 2023 eğitim vizyonunda “İngilizce öğreniminde erken çocukluk için 

etkileşimli, oyun temelli öğretim materyalleri ve teknikleri kullanılacaktır.” maddesi yer 

almaktadır. Bu madde bizim projemizi anlatmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin hazırladığı 

oyunlaştırılan öğretim şekli ile vizyonda yer alan “Yeni kaynaklarla öğrencilerin İngilizce 

konuşulan dünyayı deneyimlemesi sağlanacak” maddesine hizmet edilecektir. Teknofest’in 

toplumda teknolojiye olan ilgiyi arttırmayı ve Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma 

dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemesi gibi, bizim projemizin amacı da 

İngilizce öğretiminde öğrencilerin teknoloji kullanmasını sağlamak ve teknolojik bir dil 

öğrenimini öğrenci odaklı ve öğrencinin ürettiği bir şekilde yaygınlaştırmasına olanak 

sunmaktadır.  

2. Problem/Sorun 

Dünyada 1 Milyar 120 milyon kişinin konuştuğu, en yaygın konuşulan Yabancı dil olan 

İngilizce erken dönem Orta Çağ İngilteresi’nin ana dili olan Batı Cermen Dilidir. Kachru 

(1985)’nun hazırladığı dil halkalarına göre, ülkeler İngilizce açısından 3’e ayrılır. Bunlar iç 

halka, dış halka ve genişleyen halkalar şeklindedir. İç halka ana dili İngilizce olan ülkelerdir. 

Dış halka 19. ve 20. Yüzyılda Sömürge olan ve şu an ikinci dili İngilizce olan ülkelerdir. 

Genişleyen halka ülkeleri ise sömürge olmayıp ama Lingua Franca (Ortak Dil) olarak 

İngilizce’yi kullanan ülkelerdir. Ülkemiz bu ülkeler arasında olup, hiçbir zaman 

sömürgeleştirilememiştir. 

21. yy’da yaşanan gelişim ve dönüşüme ayak uydurmak için ülkemizde birçok çalışma 

yürütülmektedir. Bu çalışmalar Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından değerlendirilip 

Küresel Rekabetçilik Raporu olarak sunulmaktadır. Küresel Rekabetçilik Raporu 2020 37 

ülkeyi değerlendirmektedir. Ülkemiz bu raporda son 5 basamaktadır. Özellikle araştırma, 

inovasyon, buluş ve geleceğe hazır eğitim alanlarında son sıralarda yer almaktadır. Bu da 

projemizin sorunlarından biridir. Ayrıca WEF’in Eylül 2018’de yayınladığı “İşlerin Geleceği 

2018 (The Future of Jobs)” raporu bize ışık tutmaktadır. Bu raporda geleceğin meslekleri 

“Dijital dönüşüm uzmanı”, “Yeni teknoloji uzmanı” ve “Bilgi teknolojisi hizmetleri’dir (GE 

Türkiye, 2018). Günümüzün öğrencilerinin müfredatları göz önünde bulunduğunda bu 

mesleklere dair yapılan çalışmaya ulaşılamamıştır. Projemizin takımı 3-E English Group ise 

yaptığı 2 yıllık çalışma kapsamında bu mesleklerin alt yapılarını geliştirmişlerdir. 
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Projemizin alt problemleri; 

 

• Öğrencilerin İngilizce seviyesi istenilen ve beklenilen seviyede değildir.  

• Dijital yeterlilik çalışmaları çok yetersizdir, yapılmamaktadır. Öğrenciler dijital 

okuryazar değildir.  

• İngilizce dersinde ders içi veya ders dışı yeterli materyal yoktur ve var olan materyaller 

ders kitapları ve dinleme metinleri ile sınırlıdır.   

• Öğrenciler fazladan bir şey yapmak istediklerinde British Council ve ESL gibi yabancı 

kaynaklara yönlendirilmektedir.   

3. Çözüm  

Yabancı dil öğrenimi ve Yabancı dil öğrenimi kaynaklı sorunlar insanlık tarihiyle ortaya 

çıkmıştır ( Wikipedia, 2021) . Yabancı dil öğrenimi, bilinen tarihte Latin Dilinden İngilizceye, 

Fransızcaya, İtalyancaya ve Arapçaya, ayrıca bu dillerden Latinceye çeviri ile başlamıştır. 15 

yüzyılda Latince metinlerinin diğer dillere başarılı bir şekilde çevrilebilmesi için Grammar 

Translation ( Dilbigisi- Çeviri) yöntemi kullanılmıştır.  

Türk tarihi boyunca yabancı diller her zaman önemli olmuştur. Örneğin Atilla Dönemi'nde 

(M.S. 395-453) bile Çince gibi yabancı diller konuşulmaktaydı. Daha sonraki dönemlerde 

Osmanlı İmparatorluğu'nda Farsça ve Arapça yabancı dil olarak öğretiliyordu. Türk tarihinde 

dil çok önemli bir yere sahip olmasına rağmen dil eğitimine gereken önem verilmemiştir 

(Salihoğlu, 2012).  

Osmanlı tarihinde yabancı dil eğitimi bakıldığında ilk olarak mütercimlik ve tercümanlık 

çalışmaları görülür. Özdemir (2012), Osmanlı İmparatorluğu'nda 14. yüzyıldan itibaren 

mütercimlik ve tefsir çalışmalarının bulunduğunu belirtmiştir. Öncelikli olarak İspanya'dan 

kaçan Yahudiler, Osmanlı İmparatorluğu'nda tercüme yapmaya başladılar ve onlara “Sefarad 

Yahudileri” denildi. 14,15,16. Yüzyılda özellikle gümrüklerde tercüman olarak çalıştılar. Daha 

sonra tercümanlar İtalyan, Polonyalı, Alman, Macar veya Yahudi kişilerdi. 15. yüzyılın 

ortalarında ise Türk vatandaşlığına sahip Rumlar tercümanlık işinin sorumluluğunu 

üstlenmişlerdir. 

Osmanlı İmparatorluğu'nda İngilizce eğitimi 19. yüzyılda başlamıştır. Osmanlı 

İmparatorluğu'nda İngilizce eğitimi veren ilk okullar Amerikan Misyoner okullarıydı.  

Cumhuriyet Döneminde Yabancı dil öğrenmek ön plana çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 

ilk 30 yılında Yabancı dil öğrenimi için ilk önemli olay 3 Mart 1924'te ilan edilen Tehvîd-i 

Tedrisat Kanunu olmuştur (Salihoğlu,2012). Diğer önemli olay ise “Eğitim sistemi için on yıllık 

geliştirme programıdır (“Maarif İçin On Yıllık İnkişaf Programı”). Bu program 1926 yılında 

yayınlanmış ve yabancı dil öğretimi ve Yabancı dil öğretmeni yetiştirmeye dikkat çekmiştir 

(Güçlü ve Şahan,2018). Bu, İngilizce öğretmenliği eğitiminde Türk Eğitim Tarihinde ilk 

adımdı. Bu programdan sonra Millî Eğitim Bakanlığı İngilizce öğretmenleri yetiştirmeye 

başladı.  

Avrupa Birliği ile ABD ve Türkiye arasındaki güçlü ilişkilerden sonra, giderek daha fazla 

insan Yabancı dil öğrenmek istemiştir. Güçlü ve Şahan (2018) tarafından yapılan araştırma, 

Yabancı dil öğretiminde İngilizce öğretiminin ilk sırada olduğunu ortaya koymuştur. Ancak 

İngilizce öğretmenliği eğitiminde başlangıçtan bugüne kadar somut veya düzenli bir sistem 

olmamıştır. 
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Bu global ve tarihi soruna 3-E projesinin çözümü dijital dönüşümdür. Öğrenciler yaparak, 

yaşayarak ve bilgisayar destekli öğrenme yöntemlerini dijital dünyada birleştiren yeni nesil 

öğrenme metodu Uluslararası 3-E Enjoy English Effectively ile İngilizce öğreneceklerdir. Pilot 

okullarda uygulanan ve başarı elde eden örnek müfredat aşağıdaki gibidir: 

 Themes of the Lesson Activity Web 2.0 Tools 

1.  Meeting (Buluşma)  Örümcek Ağı Voice Tunner 

2.  Introducing yourself (Kendini Tanıtma)  İngilizce Tv Chatter Kid 

3.  Animals (Hayvanlar) Bilmece Quiver 

4.  Family (Aile) Aile Ağacı Canva 

5.  Body Parts (Vücudumuz) Canavar Yapmak Monster Maker 

6.  Feeling (Duygular) Emoji Yapmak Camart 

7.  Action Verbs (Hareket Bildiren Fiiller) Rol Yapmak Stop Motion 

8.  Sports (Sporlar) Tahmin Oyunu  Youcut 

9.  What’s is your favorite? (Favorin ne?)  Şarkı- Diyalog Video Voice Changer 

10.  Simple Present Tense (Geniş Zaman) Poster Padlet  

 

Ayrıca Web 2.0 araçları entegre edilmiş ders planı aşağıdaki gibidir:  

Ders: İngilizce 

Konu: Hayvanlar 

Süre: 40 Dakika 

Hedef kitle: 5. Sınıf öğrencileri 

Kullanılacak Kitap: 3-E Book (https://joom.ag/nS5C ) 

Amaçlar:  

• Öğrenciler İngilizcede hayvanları ifade edebilmeli 

• Öğrenciler İngilizce hayvanları bir dinleme metninde ayırt edebilmeli 

Ders planı:  

1. Öğrenciler bir şarkı dinler ve şarkı eşliğinde dans edebilirler. 

2. Öğrenciler öğretmenlerinin verdiği bir boyamaları boyarlar.  

3. Bu boyamaları Quiver programı eşliğinde canlandırırlar. 

4. Yine kendi akranlarının hazırladığı dijital etkileşimli bir kitap olan 3-E Book’taki boşluk 

doldurma ve çizme etkinliğini yaparlar. 

5. 3-E Book’ta yer alan dinleme metnini dinlerler. 

6. Aşağıda yer alan ve akranlarının hazırladığı dijital oyunlardan istediklerini oynarlar. 

https://learningapps.org/watch?v=pjasb9nfa21 

https://wordwall.net/tr/resource/16916463 

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=afd77 

 

 

 

 

 

 

 

https://joom.ag/nS5C
https://learningapps.org/watch?v=pjasb9nfa21
https://wordwall.net/tr/resource/16916463
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=afd77
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Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Öğrencilerin İngilizce seviyesi 

istenilen ve beklenilen seviyede 

değildir.  

 

3-E yöntemiyle öğrenciler 

yaparak, yaşayarak ve bilgisayar 

destekli bir şekilde İngilizce 

öğreneceklerdir.  

3-E küresel bir sorun olan 

Yabancı dil öğretimini yenilikçi 

bir metotla çözmektedir çünkü bu 

yöntem hem birçok materyal 

üreterek öğretmen ve öğrencilere 

kaynak sunarken, birçok 

öğretmene ilham kaynağı ve 

örnek olmuştur.  

Dijital yeterlilik çalışmaları çok 

yetersizdir, yapılmamaktadır, 

ayrıca öğrenciler dijital 

okuryazar değildir.  

 

3-E projesinin pilot, saha ve nihai 

çıktı uygulamaları süresince 

geçen 4 yıl boyunca öğrenciler 

daha önce hiç kullanmadıkları 

20’den fazla Web 2.0 araçlarının 

hepsini aktif kullanmış, dijital 

gazete, dergi, kitap, video, kare 

kod üretmiş, dijital okuryazar 

haline gelmiştir.  

Proje kapsamında öğrenciler 

dijital yazar olup, ayrıca eğitim 

hayatlarıyla dijital dünyayı 

entegre edebilmektedir. 

Ürettikleri materyaller multi-

disipliner materyaller olup, 

bilişim teknolojileri, İngilizce, 

görsel sanatlar, müzik, teknoloji 

ve tasarım derslerini içerir.  

İngilizce dersinde ders içi veya 

ders dışı yeterli materyal 

yoktur, var olan materyaller 

ders kitapları ve dinleme 

metinleri ile sınırlıdır.   

 

3-E kapsamında 1 adet dijital 

etkileşimli kitap, 4 adet 

etkileşimli gazete, 1 adet web 

sitesi, 1 adet mobil uygulama, 

birçok video ve oyun 

hazırlamıştır. 

Hazırlanan materyaller ücretsiz 

ve tüm öğrencilerin kullanıma 

açıktır.  

 

Öğrenciler fazladan bir şey 

yapmak istediklerinde British 

Council ve ESL gibi yabancı 

kaynaklara 

yönlendirilmektedir.   

 

3-E öğrencilerin ürettiği yerli 

materyalleri akranları ile 

buluşturmaktadır. 

Tüm materyaller eğitime 

yatırımdır. 

4. Yöntem 

3-E yeni nesil İngilizce öğretme tekniğini kullanarak öğrencilere konu; dinleme, izleme, 

yazma, okuma, konuşma, alıştırma, dilbilgisi, şarkı, kelime, fiziksel oyun, web 2.0 araçları ve 

dijital oyun bölümlerini içermektedir. Bu projede “aktif öğrenme ve multimedya öğretimi”, 

“bilgisayar destekli yabancı dil öğretimi (CALL)” teknikleri kullanılmıştır. Multimedya 

öğrenme, 3-E projesinin hemen hemen her alanında yer almaktadır. 3-E projesi uygulama 

yöntemi, vaka analiz çalışması ve karma metottur. Değerlendirme yöntemleri olarak, 

memnuniyet anketi ve yarı yapılandırılmış görüşmedir.  

3-E projesinde “Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi (CALL)”, “Aktif öğrenme ve 

Multimedya Öğretimi” metotları yer almıştır. CALL, Davies (2016)' ya göre bilgisayarın 

yabancı dil öğreniminde kullanılmasını içermektedir. Zahay vd. (2016)’ya göre aktif öğrenme; 

öğrencilerin öğrenme süreçlerinde aktif olarak yer aldığı bir öğrenme şeklidir. Sorden (2012) 

kitabında multimedyayı metin ve görsellerin birleşimi olarak tanımlar. Multimedya öğrenme, 

3-E projesinin hemen hemen her alanında yer almaktadır. 
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3-E Enjoy English Effectively hem Web 2.0 araçlarını hem yaparak hem de yaşayarak 

öğrenme yöntemini içeren yeni nesil bir öğrenme metodudur. Payne (2020), çevrimiçi öğrenme 

yöntemlerinin hem öğrenciler hem de öğretmenler için zengin ve kapsamlı İngilizce dersleri 

sağlayabileceğini ifade etmiştir. Canals (2020), otantik materyalleri dijital platformlarda 

paylaşmanın daha kolay olduğunu eklemektedir. Thararuedee ve Wette (2020) bu materyalleri 

desteklemektedir ve eğlenceli aktivitelerin öğrencilerin olumlu öğrenmeyi desteklediğine 

inanmaktadır. Projemiz kapsamında öğrenciler grup çalışmaları yaparak 4 gazete ürettiler. 

Gonzalet-Lloret (2020), Carhill-Poza ve Chen (2020), iş birliğine dayalı görevlerin etkili ve 

eğlenceli olduğunu belirtmektedir. Öğrenciler gruplar içinde kendilerini rahat hissederler ve 

ürettikleri materyaller yaratıcıdır. Bu görevler ikinci dil konuşma becerilerini geliştirir. Carhill- 

Poza ve Chen (2020), teknolojideki etkinliklerin öğrencilerin yaratıcılığını artırdığını 

belirtmektedir. 

3-E kapsamında birçok oyun ve dijital materyaller üretilmektedir. Bu materyaller bir 

dijital kitapta toplanmaktadır. Chen (2020), çevrimiçi oyunların doğrudan hedef dili 

öğretmediğini, ancak öğrencilerin hedef dili öğrenmeleri için bir platform oluşturduklarını 

aktarmaktadır. Ahmadi-Azad vd. al. (2020), eğlenmenin öğrencinin kapasitesini artırdığını 

bildirmektedir. Thararuedee ve Wette (2020), bu eğlenceli etkinliklerin öğrencilerin olumlu 

duygularını artırdığını ve öğrencilerin olumlu duygulara sahip olduklarında daha iyi 

öğrendiklerini belirtmektedir.  

Projeyi değerlendirmek için öğrencilere yarı-yapılandırmış görüşme uygulanmıştır.  

Yarı-yapılandırılmış görüşme sonuçları içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan 

temalar aşağıdaki gibidir; 

• Eğlence teması 

• Konuşma becerisi 

• Yabancı dilde yeni kelimeler öğrenmek 

• Yabancı dilde yeni konular öğrenmektir.  

Öğrencilerin İngilizce dersini eğlence bir ders olarak gördüğü ortaya çıkmıştır. Öğrenciler 

proje etkinlikleri sayesinde konuşma becerilerini geliştirmiştir. Yabancı dilde yeni kelimeler ve 

yeni konular öğrenmek amaçlarındandır.  

Projenin sonucunda; 

• Öğrenciler İngilizce seviyelerini yükselttiler. Öğrencilerin ön-test sonuçları 66 iken 

son-test sonuçları 87’dir. %32’lik başarı artışı vardır. 

• Öğrenciler konuşma becerilerini geliştirdiler. 

• Öğrenciler özgüven kazandılar. 

• Öğrenciler kültürel etkileşim yaşadılar. 

• Öğrenciler farklı temalarla İngilizce öğrendiler. 

• Öğrenciler Web 2.0 araçlarını tanıdılar, kullandılar ve ürettiler. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Dört yıl süren 3-E Enjoy English Effectively projesi 3. Yılında TEKNOFEST Havacılık, 

Uzay Teknoloji Festivali (2020)’nde 5.000 finalist takım arasına seçilmiştir. Eğitim 

Teknolojileri Ortaokul kategorisinde 6. Olmuştur. 4. Yılında ise geliştirilerek devam 

etmektedir. Bu proje 3-E English takımı ve danışmanlığında beyin fırtınası ve takım çalışması 

yöntemiyle yürütülmektedir. Bu proje yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemini dijital 
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dönüşümle birleştirmektedir. 3. Yılında ise tam bir dönüşüme girip sadece öğrenci odaklı 

hareket etmektedir. Öğrenciler dijital dönüşüm ve yerli dil materyalleri alanında gördüğü 

eksiklikler sonucunda proje planını güncellemişlerdir. Çalışmanın Patent başvurusu yapılmıştır. 

3-E projesi 3 Türk öğrencinin ve 2 danışman öğretmenin işbirlikçi bir ruhla hazırladığı ve 

yürüttüğü bir projedir. Çalışmalarını uluslararası projelere taşımışlardır. Romanya, Letonya 

ve Bulgaristan’ı Ortak almışlardır. Yerli ve Milli teknoloji hamlesine yabancı dil alanında bir 

soluk getirmiş projemiz bu alanda tüm Türkiye’ye örnek olmuştur. Projenin 4. Yılında 3-E 

English Group ekibi dijital dönüşüme ortak olarak, yabancı dil alanında yerli ve milli 

materyaller hazırlamaya başladılar. Fikir özgün, yerli ve millidir. İngilizce öğretmenleri bile 

yabancı dil materyalleri arayışına girdiğinde yabancı menşeili kaynaklara başvururken, web 

sitemizin yerli ve milli kaynaklarla zenginleştirilmesi sonucu bu ihtiyaç giderilecektir.   

3-E’nin 10 adet ayırt edici özelliği bulunmaktadır.  

i. 3-E öğrenci merkezli bir proje olup, tüm materyaller öğrenciler tarafından üretilmiştir. 

ii. 3-E öğrencilerin dijital okur yazarlılığını geliştiren bir projedir.  

iii. 3-E 4 dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) birden geliştiren bir yöntemdir. 

iv. 3-E’nin tüm materyalleri 4 ülke tarafından hazırlanan ortak müfredata göre hazırlanmıştır 

ve tüm materyaller evrenseldir. 

v. 3-E Web 2.0 araçlarını ve fiziksel aktiveyi birleştiren bir projedir.  

vi. 3-E eğitim teknolojilerini ve aktif öğrenmeyi bir araya getirir.  

vii. 2023 eğitim vizyonunda yer alan “Yeni kaynaklarla öğrencilerin İngilizce konuşulan 

Dünya’yı deneyimlenmesi sağlanacaktır.” hedefine hizmet etmektedir.  

viii. 3-E akran öğrenimi destekler. 

ix. Proje 3 basamaktan oluşmaktadır ve 4 yıldır kesintisiz devam etmektedir. Proje 

sürdürülebilirdir.  

x.  Ürünlerimizin piyasada satılan ürünlerden 4 adet farkı vardır. İlki dijital içerik olmaları, 2. 

Farkı 4 dil becerisine hitap etmesi, 3. Farkı tüm materyallerin öğrenciler tarafından 

hazırlanması ve 4. Farkı ise tüm müfredatın 4 ülkenin ortak müfredatına göre hazırlanıp, 

materyallerin 4 ülke ile hazırlanması ve bundan dolayı materyallerin evrensel olmasıdır.  

Yapılan literatür çalışmasında 3-E ‘ye benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır. Sadece web 

2.0 araçları ile İngilizce dersi işleyen projelere rastlanmaktadır yalnız bu projeler ortaya kalıcı 

ürünler koyamamaktadır, ayrıca var olan ürünler ise öğretmenler tarafından oluşturulmaktadır. 

3-E gerek öğrenci merkezli oluşu, gerekse sürdürülebilir oluşu ile var olan çalışmalardan dikkat 

çekici bir şekilde ayrışmaktadır.   

6. Uygulanabilirlik  

3-E projesi 2017 yılından itibaren uygulanan bir projedir. Proje 2017 yılında sadece bir 

eTwinning projesi şeklinde uygulanırken, 2020-2021 yılında gelişerek rüştünü ve başarısını 

ispatlamış, Erasmus, Teknofest ve Start Türkiye projesine dönüşmüştür. 3-E projesinin fikri 

2017 yılında 2 İngilizce öğretmeninin İngilizce dersine teknolojiyi entegre çabaları ile ortaya 

çıkmıştır. 2017 yılında, Week Week Activity adı altında, Türkiye, Romanya, Ukrayna ve 

Azerbaycan’da uygulanmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerin hem dijital hem de 

İngilizce seviyeleri yükselmiştir. Proje 4 ulusal ve 4 Avrupa kalite etiketi almıştır. Proje 

kurucuları Antalya’da 8. Ulusal konferansa davet almıştır ve bu konferansta stant açmıştır. 

2018-2019 eğitim öğretim yılında Romanya ve Türkiye ortaklığıyla 3-E Enjoy English 

Effectively projesine dönüşmüştür. eTwinning projesi olarak devam eden proje 3 ulusal ve 3 
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Avrupa kalite etiketi alıp, proje kurucuları Antalya’da 9. Ulusal konferansa davet almıştır. Proje 

TÜBİTAK 4006’da, TÜBİTAK şenliklerinde ve Uluslararası MERSCIN (INTERNATIONAL 

MERSİN SCIENCE NIGHT)’de sergilenmiştir. Proje başka birçok İngilizce öğretmenine 

ilham vermiştir. Proje değerlendirmelerinde öğrencilerin İngilizceye ilgileri artmıştır ve 

öğrenciler birçok Web 2.0 aracını etkili kullanabildikleri ortaya çıkmıştır. Projenin başarısı 

sadece eTwinning projesi olarak sınırlı olduğundan, proje ortakları projeyi geliştirmek ve 

dönüştürmek için Erasmus başvurusu yapmış ve bütçe 18.000 Euro hibe alarak 2019-2020 

eğitim öğretim yılında Türkiye, Romanya, Letonya ve Bulgaristan’da uygulamaya başlamıştır. 

Proje 2020 yılında eğitim teknolojileri alanda Türkiye 6. Olmuştur. Start Türkiye’de ilk 10’da 

yerel yarışma olan Fikir Otobüsünde en başarılı projeler arasına girmiştir. 2020 yılında 4 ülkede 

uygulanan projenin çıktıları, web sitesi, 1 dijital kitap ve 2 adet gazete iken, 2020-2021 eğitim 

öğretim yılında proje bir uygulama, birçok oyun, 4 gazete ve birçok video üreterek yoluna 

devam etmiştir. Proje CALL (Bilgisayar destekli Dil öğretimi) ile yaparak yaşayarak öğrenme 

yöntemini birleştirmeden yola çıkarken, 2021’de yabancı dil, dijital okuryazarlık ve dijital 

oyunlaştırma yöntemiyle akranlarına materyal desteği sunmuşlardır.  

Projenin uygulama aşamaları 4 başlıkta sunulabilir:  

i. Pilot çalışmaları 

ii. Saha uygulamaları  

iii. Nihai ürünlerin hayata geçirilmesi 

iv. Yaygınlaştırma 

2017-2019 yılları arasında yürütülen 3 eTwinning projesi projenin pilot çalışmasıdır. 

Proje değerlendirilmiş ve geliştirilmiştir. Projenin saha uygulaması 2019-2020 yıllarında 

uygulanmıştır ve proje 1 kitap 2 gazete üretmiştir. Projenin nihai çıktıları ise öğrencilerin 

akranları için hazırladığı videolar, gazete ve telefon uygulamasıdır.  

Projenin tüm ürünleri EBA platformunda paylaşılmıştır. EBA haberde, Yabancı Dil 

Eğitimcileri Derneği’nin Web sitesinde, Romanya’da bir gazetede haber olarak yer almıştır. 

Mersin ili Ar-Ge bültende proje 2 defa eğitimde iyi örnekler olarak yayınlanmıştır. TÜBİTAK 

bilim fuarında ve TÜBİTAK bilim şenliğinde projenin standı açılmış ve proje tanıtılmıştır. 

Proje hem makaleye hem de akademik yazıya dönüştürülmüştür. Birçok platformda projenin 

sunumları gerçekleştirilmiştir. Projenin sosyal medya hesapları, web sitesi ve blog sayfası 

mevcuttur. 6 okulda projenin kırlangıcı, afişleri ve bayrakları asılı durmaktadır. Her okulda 

proje panoları ve proje tabelaları mevcuttur. Proje kapsamında soya, şapka, t-shirt, kalem, not 

defteri bastırılmıştır. Proje Teknofest 2020 Eğitim teknolojileri ortaokul alanında Türkiye 6. 

Olmuştur. Start Türkiye’de en başarılı ilk 10 proje arasına girmiştir.  eTwinning’de 6 ulusal ve 

6 Avrupa kalite etiketi almıştır.  Mersin’in yerel projesi Fikir Otobüsünde en başarılı 

projelerden biri olmuştur. Projemiz fikir otobüsü kapsamında, Mersin Ticaret ve Sanayi 

Odasına öğrencilerimiz tarafından tanıtılmıştır. Proje UPUES’te sunulmuştur. 2020 

Teknofest’te Eğitim teknolojileri ortaokul kategorisinde 6. Olmuştur ve ekip üyesi Ecrin Rabia 

Yıldız Selçuk Bayraktar ile TRT ekranlarına çıkıp projemizi tüm Türkiye’ye tanıtmıştır. 

Teknofest Eğitim Teknolojileri tanıtım videosunda Mehmet Toprak Uçar ile Ecrin Rabia Yıldız 

bulunmuş ve Teknofest Youtube kanalında projemizi canlı anlatmışlardır. Mart ayında, 

Rabia’nın ve danışman öğretmenin hazırladığı video, Teknofest sosyal medya hesaplarında 

yayınlanmıştır. Danışman öğretmen, başka öğretmenlere ilham olması için 3-E’yi Mersin’de, 
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Kastamonu’da, Ankara’da, Muğla’da, Karaman’da, Burdur’da ve Adana’da binlerce öğretmene 

anlatmış ve birçok öğretmenin Teknofest ile tanışmasında aracı olmuştur.  

Proje çalışmalarının temelinde öğrencilere fayda sağlamak yattığı için ticari amaca 

hizmet etmemiştir. Projenin çıktısı, dijital etkileşimli kitap, dijital etkileşimli gazeteler, web 

sitesi ve uygulama ücretsizdir. Yalnız bu projenin ticari boyuta dönüşemeyeceği anlamına 

gelmez. Eğer ürünler ticari ürünlere dönüştürülmek istenirse, dijital etkileşimli kitap ücretli bir 

şekilde satılabilir. Web sitesinde var olan oyunlar ve videolar modüller halinde ücretli üyelikle 

verilebilir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin maliyeti 4 kalemde incelenebilir: web sitesi, mobil uygulama, kitap ve gazetelerin 

basımı. Web sitesi için domain alınmıştır ve hizmet ücreti ödenmiştir. Uygulama için Google 

Play Store’a üye olunmuştur ve uygulama daha çok öğrenci ve öğretmene ulaşabilsin diye bu 

platforma yüklenmiştir. Kitap ve gazete basımı matbaada gerçekleştirilmiştir. Gazetelerin 

dizaynı için öğretmenlerin ücretsiz Canva Edu hesabı kullanılmış ve yayınlanması için ücretsiz 

bir platform olan Joomag kullanılmıştır. Oyunlar hazırlanırken Learning Apps, Educandy, 

Quizziz, Kahoot, Jigsaw planet ve Wordwall uygulamalarının ücretsiz versiyonu kullanılarak 

maliyet düşürülmüştür. Ayrıca video için yine öğretmenlere ücretsiz olan Canva Edu 

kullanılmıştır.  

Proje Maaliyet Tablosu 

Hizmet Adı  Birim Fiyatı Adet Toplam Maliyet 

Web Sitesi Hizmetleri  4.000 TL 1 4000 TL 

Mobil Uygulama Hizmetleri 1000TL 1 1000TL 

Kitap Basım 50 TL 10 500TL 

Gazetelerin Basımı 10 TL 50 500TL 

Toplam Maaliyet 6000 TL 

Teknofest’ten İstenecek Bütçe 0 TL 

Projenin tüm maaliyeti 6 okulun Erasmus bütçesinden karşılanacaktır. Teknofest’ten hiçbir 

şekilde ücret talep edilmeyecektir. Yaptığımız araştırmalar sonucu maliyet çalışması 

yapacağımız benzer çalışmaya rastlanmamıştır. 

 Proje Takvimi 

 

Proje Etkinlikleri 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Web 2.0 araçları atölyesi      

eTwinning      

Erasmus      

Teknofest      

Bildiri- Makale ELT Kit      

4006 Projesi- Bilim Şenliği      

Start Türkiye      

Fikir Otobüsü      

Patent      
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin pilot uygulaması sırasında eTwinning ve Erasmus projelerinde bulunan öğrenciler 

hedef kitle olarak belirlenmiştir. Hedef kitle belirlenmeden önce proje ortakları uluslarası 

platformlardan seçilmiştir. Proje ortak okulları SWOT analizine göre seçilmiştir. SWOT 

analizden okulların yabancı dil öğretimi konusunda güçlü yönleri, zayıf yönleri , fırsatları ve 

tehditleri ortaya çıkmıştır. Okulların profili yakındır. Okul belirlendikten sonra, öğrenciler, yaş 

grubuna, sınıfına, ilgileri ve isteklerine göre seçilmiştir. Hedef kitle seçme yöntemimiz amaçlı 

örneklem seçimine örnektir.Projenin pilot uygulaması eTwinning projesindeki partner 

okullarda uygulanmıştır, Projenin saha çalışması ise Erasmus projesindeki partner okullarda 

uygulanmıştır. Projenin 3. Aşaması nihai ürünlerin hayata geçirilmesi ise, Yenişehir Belediyesi 

Bilim ve Sanat Merkezi öğrenim gören 3-E English Group ekibinin üyeleri tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Nihai ürünlerin yaygınlaştırılmasında öncelikle, ilçemiz ve ilimizdeki 

ortaokul İngilizce öğretmenlerine ve öğrencilerine ulaşmayı hedeflemekteyiz. Daha sonra 

ülkemiz ve Avrupa’daki ortaokul İngilizce öğretmenlerine ve öğrencilerine ve en son olarak 

Dünyadaki ortaokul İngilizce öğretmenlerine ve öğrencilerine ulaşmayı amaçlamaktayız.  

9. Riskler 

Projemizde karşılaşılabilecek 3 adet risk vardır. 

I. Proje kapsamında hazırlanan özgün içeriklerin izinsiz kullanılması. Çözüm olarak ürünlerin 

arka fonuna projenin logosu konulabilir. 

II. Klasik yaklaşımı benimsemiş öğretmenler yenilikçi öğretim yöntemlerini desteklemeyebilir. 

B planı olarak, öğretmenler için çevrimiçi toplantı uygulamaları üzerinden bir toplantı 

düzenlenip, bu yaklaşımının yararları anlatılabilir. 

III. Materyallerimiz hedeflenen sayıda öğrenciye ulaşamayabilir. Çözüm olarak 

materyallerimiz, öğretmenlerin kurduğu ve yer aldığı Facebook , Telegram gruplarında, 

yabancı dil öğretmenlerinin kurduğu Yabancı Dil Eğitimcileri Derneğinde ve ortak okulların 

web sitelerinde paylaşılacaktır. 4 ülkenin yerel yönetimlerine materyaller sunulacaktır.  

Olasılık ve etki matrisi  

Risklerimiz I, II ve III şeklinde olasılık ve etki matrisinde gösterilmiştir.  

  Şiddet 

Olasılık                                    

(İhtimal) 

Düşük Etki Orta Etki Yüksek Etki 

Düşük Olasılık II   

Orta Olasılık  III  

Yüksek Olasılık    I 

 

 

   

Proje Etkinlikleri (2021) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Teknofest ön başvuru Metninin yazımı       

Teknofest ön başvuru videosunun hazırlanması       

Proje oyunlarının hazırlanması       

Proje gazetelerinin hazırlanması       

Proje videolarının hazırlanması       

Proje yaygınlaştırılması       

Teknofest final raporu yazımı       
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Çok Hafif 

2 
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Orta Derece 

4 

Ciddi 

5 

Çok Ciddi 

1 Çok Küçük Anlamsız DüşükII. Düşük Düşük Düşük 

2 Küçük Düşük Düşük Düşük Orta Orta 

3 Orta Derece Düşük Düşük OrtaIII. Orta Yüksek 

4 Yüksek Düşük Orta Orta Yüksek I. Yüksek 

5 Çok Yüksek Düşük Orta Yüksek Yüksek Tolere Edilemez 

https://en.wikipedia.org/wiki/Language_education
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Ek 1  

Proje Ürün Linkleri 

Padlet : https://padlet.com/tugbabademcikaydet/enjoyenglisheffectively 

Web sitesi : https://www.enjoyenglisheffectively.com/ 

 
 

Oyun Linkleri:  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3af64508875f 

https://www.playfactile.com/tuuba 

https://quizizz.com/admin/quiz/60c5f969db7c90001b0bd1da 

 https://quizizz.com/admin/quiz/60c5ea740d3ea2001e7639d5 

https://quizizz.com/join/quiz/60c5ef36b4dd1d001bc22d52/start 

https://learningapps.org/watch?v=pjasb9nfa21 

https://learningapps.org/display?v=pc9rry2e521 

https://learningapps.org/watch?v=pmonpt8m521  

https://learningapps.org/watch?v=pitiv4zcc21 

https://wordwall.net/tr/resource/16916463 

https://wordwall.net/resource/16917994 

https://wordwall.net/resource/16918422 

https://wordwall.net/tr/resource/16918521 

https://wordwall.net/tr/resource/16918668 

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=afd77 

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=afd80 

https://wordwall.net/play/16948/406/400  

https://wordwall.net/play/16916/463/244 

https://wordwall.net/play/16918/133/406 

Magazine Links:  

 

https://www.canva.com/design/DAEisRHm7as/6dMN_DUroFd-x3y-

7PpV9Q/view?utm_content=DAEisRHm7as&utm_campaign=designshare&utm_medium=lin

k&utm_source=publishsharelink  

https://www.canva.com/design/DAEisRHm7as/6dMN_DUroFd-x3y-

7PpV9Q/view?utm_content=DAEisRHm7as&utm_campaign=designshare&utm_medium=lin

k&utm_source=publishsharelink 

https://www.canva.com/design/DAEiHi5eZ9s/B_1YjNhj65aXuPn5MCoW3Q/view?utm_cont

ent=DAEiHi5eZ9s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsh

arelink  

 

 

 

https://padlet.com/tugbabademcikaydet/enjoyenglisheffectively
https://www.enjoyenglisheffectively.com/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3af64508875f
https://www.playfactile.com/tuuba
https://quizizz.com/admin/quiz/60c5f969db7c90001b0bd1da
https://quizizz.com/admin/quiz/60c5ea740d3ea2001e7639d5
https://quizizz.com/join/quiz/60c5ef36b4dd1d001bc22d52/start
https://learningapps.org/watch?v=pjasb9nfa21
https://learningapps.org/display?v=pc9rry2e521
https://learningapps.org/watch?v=pmonpt8m521
https://learningapps.org/watch?v=pitiv4zcc21
https://wordwall.net/tr/resource/16916463
https://wordwall.net/resource/16917994
https://wordwall.net/resource/16918422
https://wordwall.net/tr/resource/16918521
https://wordwall.net/tr/resource/16918668
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=afd77
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=afd80
https://wordwall.net/play/16948/406/400
https://wordwall.net/play/16916/463/244
https://wordwall.net/play/16918/133/406
https://www.canva.com/design/DAEisRHm7as/6dMN_DUroFd-x3y-7PpV9Q/view?utm_content=DAEisRHm7as&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEisRHm7as/6dMN_DUroFd-x3y-7PpV9Q/view?utm_content=DAEisRHm7as&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEisRHm7as/6dMN_DUroFd-x3y-7PpV9Q/view?utm_content=DAEisRHm7as&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEisRHm7as/6dMN_DUroFd-x3y-7PpV9Q/view?utm_content=DAEisRHm7as&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEisRHm7as/6dMN_DUroFd-x3y-7PpV9Q/view?utm_content=DAEisRHm7as&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEisRHm7as/6dMN_DUroFd-x3y-7PpV9Q/view?utm_content=DAEisRHm7as&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEiHi5eZ9s/B_1YjNhj65aXuPn5MCoW3Q/view?utm_content=DAEiHi5eZ9s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEiHi5eZ9s/B_1YjNhj65aXuPn5MCoW3Q/view?utm_content=DAEiHi5eZ9s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEiHi5eZ9s/B_1YjNhj65aXuPn5MCoW3Q/view?utm_content=DAEiHi5eZ9s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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Ek 2 

Proje Ürünlerinin Fotoğrafları  
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Ek 3 

Öğrencilerin Çalışırken Fotoğrafları  

 

 

 

 


