65. Avrupa Yarışması Konuları
Bir düşün bakalım – Avrupa'nın temeli nedir?
2018 Avrupa Kültür Mirası Yılı

Modül 1 (4. sınıfa kadar / 9 yaşa kadar)
Kim çalışkan zanaatkârlar görmek istiyor...
… Biz çocuklara gelsin. Avrupa'da çeşitli zanaat ve sanat meslekleri vardı ve vardır. Çok çeşitli ürünler
ortaya çıkmıştır ve çıkmaktadır. Çalışmanda, bir Avrupa ülkesindeki bir zanaatı anlat.
Senin Avrupa şehrin – Mimar sensin!
Bir Avrupa şehrinde çok çeşitli insanlar birarada yaşar: genci yaşlısı, farklı kökenlerden ve dinlerden
gelen insanlar. Böyle bir şehir nasıl görünmektedir? Herkesin huzur içinde birarada yaşadığı senin Avrupa
şehrini veya içinde yaşamak istediğin evi göster.

Modül 2 (5.-7. sınıfa kadar / 10-13 yaşa kadar)
Saraylarda, kalelerde ve kiliselerde macera
Avrupa'nın sarayları, kaleleri, manastırları ve kiliseleri, dünyanın en güzelleri arasında yer almaktadır ve
Avrupa'ya ait pek çok hikayede rol oynamaktadır. Buralarda ne olmaktadır? Çanları çaldır, kılıçları vınlat
ve Avrupa'nın tarihi ve kültürel çeşitliliğini dile getiren bir hikaye anlat.
Avrupa için dernek (birleş)
Tüm Avrupa'da pek çok insan, derneklerde veya izci olarak faaliyet göstermekte ya da futbol oynamakta,
korolarda şarkı söylemekte vb. ve çok çeşitli kökenlerden insanlarla ortak çıkarları paylaşmaktadır. Sen
hangi dernekte angajesin veya angaje olmak istersin? Orada arkadaşlarınla neler yaşıyorsun?
Bir düşün!
Kimin veya neyin anıtını dikmek isterdin? Çevrendekileri ....'in/ın anıtını diktirmeye resimlerle, yazıyla vb.
ikna et.
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Modül 3 (8.-10. sınıfa kadar / 14-16 yaşa kadar)
Beni unutma
Şehir ve köylerde her yerde olan: binalar, anıtlar, sanayi binaları, parklar; bunlar konuşmadan hikayeler
anlatırlar; ister eski, yıkık, yeniden yapılmış olsun, ister cilalanmış, terkedilmiş veya içinde birilerinin
oturduğu. Bu türden çok özel bir yer bul ve onu anlat, resmini çiz ve hikayesini canlandır.
Unutulmaya yüz tutmuş meslekler
Bir kürkçünün, passementeristin, mavi baskıcının ya da bir sepet örgücünün ne yaptığını biliyor musun?
Avrupa'nın pek çok eski zanaatı, geçtiğimiz son iki yüzyılda giderek artan makineleşme ve
endüstrileşmeye kurban gitmiştir. Avrupa'daki eski geleneksel zanaatlar hakkında bilgi edin.
Yazı
… pek çok kültürün temelini oluşturmaktadır. Pek çok kültürde kitapların sanatsal mizanpajı, hat sanatı
ve resimler büyük rol oynamaktadır. Avrupa yazı kültürünü araştır.

Modül 4 (11.-13. sınıfa kadar / 17-21 yaşa kadar)
Saray ressamından "selfie"ye
Hiç de nadir olmayan biçimde öz sunuma dönüşebilen kendini resmetme, geçtiğimiz yüzyıllarda gözle
görülür biçimde değişti. Günümüzün öz sunum kültürünün Avrupa toplumunu ne ölçüde değiştirdiğini
araştırın ve geçmişteki ve günümüzdeki öz sunum şekillerini keşfedin.
Çeşitlilik güçlendirir

"Aslında Avrupa'nın gücü, çok çeşitli mantalitelerin ve yaratıcılıkların bir toplamı olmasında yatmaktadır;
zorunlu benzetme ve eşitlemenin tersidir bu." (Lennart Meri 1929-2006, Estonyalı yazar, film yapımcısı ve
politikacı) Çeşitliliğin Avrupa'yı nasıl güçlendirdiğini anlatın.
Dijital miras
Kültürel miras – Bu pek çoğu için anıt, bina, sanat eseri, edebiyat veya yaşanan gelenek anlamına
gelmektedir. Peki ama günümüzün medya çağı gelecek nesillere neler bırakacak? Yarışmaya katılacak
eserinizde "kültür mirası" kavramının yeniden tanımlanıp tanımlanmaması gerektiğini de ele alın.

Özel ödev (Tüm yaş kademeleri için)
Yarışmada dostluk
Spor sadece zevk vermekle ve dinç tutmakla kalmayıp, aynı zamanda değer aktararak tüm dünyadaki
insanları birleştirir. Atletizm veya Avrupa Futbol Şampiyonası gibi etkinliklerde, sporun toplumumuza
etkisinin ne derece büyük olduğu ortaya çıkmaktadır. Avrupa'nın birleşmesinde sporun getiri sağlayan
ve/veya zorlu boyutlarını göster.
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