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ETKİNLİK ADI: Kendi Orkestranızı Yaratın! 

 

UYGULANMA TARİHİ: 12.12.2019- 30.04.2020  

 

PROJE HAKKINDA:  

Bu proje, dünyanın dört bir yanından okulların değiş tokuş yaptıkları ve öğrencilerin kendilerini müzik 

yoluyla hem ulusal hem de İngilizce dillerinde şarkı söyleyerek kendilerini nasıl ifade ettiklerini 

gösterdikleri bir yerdir. Projenin en önemli amacı, okullarda müziğin ne kadar önemli olduğunu göstererek 

öğrencilerin her gün öğrenimlerini ve yaşamlarını etkilemektir. Proje süresince okullar web sitesindeki 

paylaşılan proje panosuna icra ettikleri şarkıların video ve ses dosyalarını gönderecekler. Projenin son 

ayında okullar, CD'ye kaydedilmiş şarkıları, kurstan ve projenin uygulanmasından fotoğrafların yanı sıra 

müzikli selamların yer aldığı müzik paketlerini posta yoluyla gönderecekler. Bu şekilde, dünyanın dört bir 

yanındaki okullardan şarkı alışverişi yaparak, proje okulda müziğin aktif kullanımını teşvik edecek - dersler 

sırasında, ders dışı etkinlikler veya okul performanslarında. Proje, öğrenciler, öğretmenler ve velilerden 

oluşan bir dünya orkestrası oluşturabileceğimiz bir yerdir. 

 

HEDEFLER:  

Proje süresince öğrenciler, projeye katılan her ülkede geçerli olan kültür ve gelenekler hakkında birçok bilgi 

öğrenecekler. Ebeveynler için müzik performansları veya okul konserleri veya ders planları veya okul 

tiyatrosu gibi okul yaşamında pek çok şekilde ifade edilen müzik aracılığıyla öğrenciler, kendileri hakkında 

birçok harika şeyi öğrenebilirler. Belirli bir ülke hâkimdir, oradaki kültür nedir, yıllarca yetiştirilen benzersiz 

değerler, hatta mutfağı, hava durumu veya nihayet belirli bir ülkedeki müzik zevkleri nelerdir. Kendinizi 

müzik yoluyla ifade etmek, öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri ve dünyadaki diğer öğrencilere ne kadar 

özel insanlar olduklarını ve eşit derecede ilginç bir ülkede ne kadar ilginç okula gittiklerini göstermeleri için 

benzersiz ve harika bir fikir ve yol olacaktır. Müzik yıllardır dünyanın dört bir yanındaki insanları birbirine 

bağlıyor ve projenin görevi dünyanın her yerinden öğrencileri birbirine bağlamak. 

 

ÇALIŞMA SÜRECİ: 

Proje ortakları arasındaki çalışma, genel olarak anlaşılmış müziğe dayalı olarak okulda nasıl çalışılacağı 

konusunda okullar arasında fikir alışverişinden oluşacaktır. Bu şekilde, okullar müzik kullanarak ders 

yürütmek için fikirler, müzik performans senaryoları, okul gezilerinde müzik kullanarak fikirler ve son 

olarak kendi performanslarının müzik kayıtlarını video ve ses dosyaları şeklinde gönderecekler. Tüm bunlar 

okullar tarafından web sitesinde oluşturulacak ortak bir tasarım panosunda çok kolay ve şeffaf bir şekilde 

yayınlanacaktır. Projenin en sonunda, okullar proje sırasında oluşturdukları somut, gerçek şeyleri içeren 

müzik paketleri gönderecekler - kaydedilmiş şarkıların bulunduğu CD'ler, şarkı sözleri, müzikal selamlar, 

okuldaki proje uygulamasından fotoğraflar, kullanılarak yürütülen dersler için senaryolar müzik ve daha 

fazlası. 

 

BEKLENEN SONUÇLAR: 

"Kendi dünya orkestranızı yaratın!" Başlıklı proje dünyanın her yerindeki okullara müziğin okul, öğrenci, 

öğretmen ve velilerin hayatlarında nasıl kullanılacağını göstermek için tasarlanmıştır. Bu projenin beklenen 

sonuçları kesinlikle bireysel okulların müzik performanslarından video raporları olacaktır. Projenin çok 

ilginç unsurları aynı zamanda okullarda okullarda düzenlenen müzikal dersler için bireysel planlar veya 

müzik etkinlikleri için senaryolar olacaktır. Projeye katılan okullar için önemli bir unsur da öğrencilerin 

kendi ana dillerinde veya İngilizcesinde söyleyecekleri şarkıları içeren CD'lerin kaydedilmesi çalışmaları 

olacaktır. Bu şekilde müzik aracılığıyla 
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PROJEYE ORTAK ÜLKELER:  

- Türkiye   - Arnavutluk 

- Polonya    - Ürdün 

- İtalya   - İspanya  

- Ermenistan   - Gürcistan 

 

Projeye toplam 8 okul katılmaktadır. 

 

YAŞ ARALIĞI: 3 – 20   


