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Modül 1 (4. sınıfa kadar / 9 yaşa kadar) 
1-1 Avrupa'da böyle kutlanır 

Avrupa'da bir ülke ya da bölge için tipik sayılan çok sayıda 
farklı şölen ve görenekler vardır. Diyelim ki böyle bir 
göreneğe veya şölene katılıyorsun. Neler yaşadığını kur 
veya anlat. Yöntem: Resim, kolaj, yazı, film, eTwinning… 

1-2 Zaman makinesi ile Avrupa'dan geçmek 
Harika bir zaman makinesi yaptın. Hangi zamana 
gideceksin? Zaman makinesi seni hangi Avrupa ülkesine 
götürecek? Yöntem: Resim, yazı, tiyatro, eTwinning… 

1-3 Kılık değiştirmek eğlencelidir 

Avrupa'da ne giyilir? Kostümler, ulusal giysiler veya 
gündelik moda; giysiler sana dair çok şey anlatır ve seni 
dönüşüme uğratabilir. Bir giysi tasarımı yap veya 
dönüştür ve bunu tanıt. Yöntem: Resim, eskiz defteri, 
kolaj, eTwinning… 

 

Modül 2 (5.-7. sınıfa kadar / 10-13 yaşa kadar) 
2-1 Müzik birleştiricidirunisce 

Müzik, hikayeler anlatabilir. Vivaldi'nin "Dört Mevsim"i veya 
Smetana'nın "Moldau"su Avrupa'nın en büyük müzik eserleri 
arasında gelir. Böylesi parçalardan esinlen, fotoğraflarla, 
çizimlerle, film ya da yazılarla Avrupa'da müzikal bir gezi 
hazırla. Yöntem: Resim kompozisyonu (resim/ grafik), 
hikaye-resim defterleri, film, eTwinning… 
 

2-2 Bugünün efsanevi figürleri 

Avrupalı bir efsanevi figür, bugün canlanıyor. Senin 
çevrende neler keşfedecek? Nelere şaşıracak? Efsanevi 
figürün günümüzü nasıl yaşayacağını kur veya anlat. 
Yöntem: Film, resim, fotoroman, yazı, eTwinning… 

 

2-3 Yerleri değiştirilebilen kurşun harfler – Harflerin dili 

Matbaacılık Avrupa'da bulundu; yerleri değiştirilebilen 
kurşun harflerle harfler, kelimeler ve komple kitaplar basıldı. 
Avrupa'nın her ülkesinde anlaşılabilen kavramlar, deyimler 
ya da atasözleri biliyor musun? Bu sözcük ve deyimleri 
topla, aralarından en ilginç olanları seç ve bunlardan afiş 
veya kitap yap. 

Yöntem: Resim, yazı, afiş, kolaj, kitap, video, eTwinning… 

 

Modül 3 (8.-10. sınıfa kadar / 14-16 yaşa 
kadar)  
3-1 Renkli yaşam  

Çok sayıda kültürler bir şölende buluşuyor. Ressam 
Wassily Kandinsky, ilk eserlerinden olan "Renkli Yaşam"da 
(1907) rengârenk bir çalışma sergilemiştir. Bu resmi 
günümüze aktar. Yöntem: Resim, film, kolaj, karikatür, 
yazı, eTwinning....  

3-2 Avrupa 4-0 – Beam me to 2027 

Fra dieci anni molte cose saranno diverse: tecnica, 
società, lingua, moda, architettura, musica, pittura, usanze. 
Organizza il tuo contributo, rappresentando questi 
cambiamenti. Metodo: immagini, video, collage, fumetti, 
testo, eTwinning … 

3-3 Avrupa kültür başkenti 
Bir Avrupa şehri için Avrupa kültür başkentliğine başvuru 
hazırla. Yöntem: Afiş, yazı, film, broşür, konuşma, 
eTwinning… 
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Modül  4 (11.-13. sınıfa kadar / 17-21 yaşa 
kadar) 

4-1 İşte sanat bu öyle değil mi...? 

Friedrich Hölderlin demiş ki: "Fırat kıyısındaki şehirler! 
Palmira'nın yolları! Ve ey çölün ovalarındaki sütun 
ormanları, ne oldunuz?!" Çok sayıda Avrupalı sanatçı ve 
şair, antik vaha şehri Palmira'nın eşsizliğinden 
etkilenmiştir. Onun varlıklarından pek çoğu şimdi 
Suriye'deki iç savaşta tahribata uğramıştır. Buradan yola 
çıkarak, Avrupalıların kültürel miraslarına karşı tutumu 
konusunu işleyin. Yöntem: Şarkı, afiş, el ilânı, konuşma, 
kolaj, resim, yazı, eTwinning... 

4-2 Benim Avrupa'm, senin Avrupa'n– bizim Avrupa'mız! 

"Avrupa'nın birleşmesi, çok az kişinin hayaliydi. Pek çok 
kişinin umudu oldu. Bugün ise herkes için şart oldu.“ 
(Konrad Adenauer, 1876-1967, Alman politikacı, ilk 
Almanya Şansölyesi)  Avrupa sizin için ne zaman bir 
hayal ve umuttur? Avrupa sizin için ne zaman gündelik 
yaşamın gereğini oluşturmaktadır? Yöntem: Konuşma, 
resim, film, kolaj, karikatür, eTwinning... 

4-3 500 yıllık reform 

Martin Luther'in 95 tezini Wittenberg Saray Kilisesi'nin 
kapısına astığı söylenir. Hangi tezleri bugün Avrupa'nın 
hangi kapısına asardınız? Seçiminizi gerekçelendirin. 
Yöntem: Yazı, afiş, konuşma, film, müzik, eTwinning…… 

 
 

  

 
 

 

 
 

Özel ödev (Tüm yaş kademeleri için):  

 

Avrupa'ya vardık, peki ya şimdi? 

 
Avrupa, pek çoğumuz için bir zamanlar yeni bir yerdi ve 
yeni gelen herkes için de başka şeyler ifade etmektedir. 
Yeni gelenler hangi fikirleri, arzuları, umutları ve hayalleri 
Avrupa ile ilişkilendiriyor? 

Tüm öğrencilere ve özellikle yeni göç eden çocuk ve 
gençlere ödev. Özellikle yeni gelenler ve halihazırda 
orada olanlar arasında ortaklaşa çalışmalar olumlu olarak 
değerlendirelecektir. Yöntem: Resim, kolaj, performans, 
proje dokümantasyonu, Flashmob, film, şarkı, 
eTwinning... 

  

 
 

 
 
 
 
 

 


