
67. Avrupa Yarışması 2020: 

EUnited – Avrupa birleştiriyor 
 

Avrupa’da Yeni Başlangıç: Avrupa kurumları seçimden sonra önlerindeki zorlu gündem maddelerine 
hazırlanıyorlar. İçerideki gündemde milliyetçilik ve Brexit, küresel gündemde ise daha güçlü dış 
politika sorumluluğu ve iklim değişikliği var. AB ve kendi değerleri dünya çapında kullanıldığı gibi 
Avrupalıların kendisi tarafından da kullanılmakta. EUnited – Avrupa birleştiriyor: 67. Avrupa 
Yarışması, bizi birleştiren şeyler üzerine odaklanmaya çağırıyor.  

Çocukların iyi bildiği ve sevdiği Pippi Uzunçorap, Kurbağa Kral veya Jim Button gibi masal ve çocuk 
kitabı kahramanları Avrupa’daki çocuk odalarını birleştiriyor. Daha ileri yaştaki öğrenciler biz 
Avrupalıları toplumsal ve politik olarak birleştiren konuları araştıracak: Avrupa kıtasında barış, 
kültürel çeşitliliğe değer vermek ve gezegenimizin geleceği. 

Bu özel ödev çerçevesinde tüm yaş gruplarını, kendi istekleri ve önerilerini Temmuz 2020’den itibaren 
Alman AB-Parlamento Başkanlığı’na bildirmeye davet ediyoruz: Avrupa değerlerini güçlendirmek için 
Almanya neler yapmalı? 

Bize fikrinizi söyleyin! İster resim, metin veya video olsun, ister kendi kendinize bestelediğiniz Hip 
Hop, poster serisi veya doğaçlama şiir (Poetry Slam) olsun, hayal gücünüze hiçbir sınır konmamıştır. 

 

Modül 1 (1. - 4. sınıf / - 9 yaşa kadar) 
 

1-1 Pippi Uzunçorap ve Jim Button  
... bunlar Avrupa’daki tüm çocukların bildiği kahramanlar. Bu çocuk kitabı kahramanları, güçlü 
özellikleri temsil ediyor. Sevdiğiniz kahramanlardan biriyle karşılaştığınızı hayal edin.  

 
1-2 En sevdiğim yer  
Burada olmayı çok seviyorum. Avrupa’da kendimi iyi hissettiğim yer şurasıdır: 

 
1-3 Gerçek bir sirk!  
Bir sirk içinde çok farklı kabiliyet ve yeteneklere sahip çok farklı insanlar yaşar. Bunlar çeşitli 
ülkelerden gelip bir topluluk oluşturmaktadır. Tüm Avrupa’dan artistler, palyaçolar, 
müzisyenler, insanlara açık pist! 

 

Modül 2 (5. - 7. sınıf / 10 - 13 yaş) 
 
   2-1 Baba Yaga, Kurbağa Kral ile karşılaşıyor  

Avrupalı masal kahramanları birbirleriyle karşılaşıyor. Aralarında neler geçiyor? Baba Yaga’yı 
hiddetlendirin, Sinderella’ya ışın kılıcını sallandırtın veya Hans’a şansını Finlandiya’da aratın…  
 
2-2 Cep telefonsuz bir gün  
Yarın cep telefonunuz olmasa hayatınızda neleri değiştirirdiniz? Belki neleri keşfedecektiniz?  
 
 
2-3 O piti piti karamela sepeti! 
Her insan kendine özgüdür. Fakat bazen farklı olmak o kadar da kolay değildir. Tartışma, 
marjinalleştirme ve hatta mobbing söz konusu olabilir. Birlikte barış içinde yaşamak 
konusunda hangi katkıyı sunabilirsiniz? 
 



Modül 3 (8. - 10. sınıf / 14 - 16 yaş) 
 

3-1 Avrupalı pencereden bakış  
Pencereden bir bakış atın. Bir enstantane çekin. Neler görüyorsunuz? 
 
3-2 Barışa bir şans tanı  
Barış çoğumuz için olağan bir gereklilik haline gelmiştir. 75 yıl Avrupa topraklarındaki en uzun 
barış dönemidir. Bu durumun böyle kalabilmesi için biz Avrupalılara hangi görevler düşüyor? 

 
        3-3 Avrupa’da iklim 

Biz Avrupalıları birleştiren şeylerden biri de temiz hava ve sağlıklı çevre arzusu. Yine de pek 
azımız alışkanlıklarını ve lüksü bırakmaya hazır. Çözüm önerileri oluşturun ve çevremizi 
korumak için harekete geçin. 

 

Modül 4 (11. - 13. sınıf / 17 - 21 yaş) 
 

4-1 Beden kült(ür)ü 
Bedenin süslenmesi son yıllarda daha fazla önem kazandı. Baklava kaslı gündelik güzellik 
kültü, dövme ve estetik operasyonunun yanı sıra gevşeyen kıyafet kuralları ve cinsiyet 
rollerine karşı davranış bu gelişimi yansıtıyor. Bunun toplumsal etkilerini belirgin hale getirin. 
 
4-2 Ortak evimiz Avrupa 
Geleceğin „Avrupa Evi“ yeniden tasarlanmalı. Gelecekteki hangi talepler (örn. sahiplenme, 
entegrasyon, ekoloji, barış ve birliktelik …) politika ve mimari ile uyumlu olmalı? Bir tasarı 
hazırlayın. 

 
4-3 Tartışma kültürü 
„Aramızdaki farklara tahammül göstermek için ağzımızdan köpük saçmadan tartışmayı tekrar 
öğrenmeliyiz“, diye konuşmuştu Almanya Cumhurbaşkanı 2018 Noel konuşmasında. Sosyal 
medya dahil olmak üzere Avrupa’da saygılı bir tartışma kültürünün neden her zamankinden 
daha önemli olduğunu açıklayın. 
 

Özel ödev (tüm yaş grupları/ büyük gruplara açıktır) 
 
         S  Avrupa vizyonları  

Özgürlük, Demokrasi ve İnsan Hakları okulda ve AB içinde bizler için olağan değerlerdir. 
Almanya, AB-parlamentosu başkanlığı sırasında bu değerleri güçlendirmek için neler 
yapmalı?  
 
Bu özel ödev, dörtten fazla katılımcı tarafından çalışıldığı takdirde, ortak bir ürün oluşturulmalı 
ve süreç kayıt altına alınmalıdır. 
 
 
  


