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PROJE İSMİ: Culture Shock 

 

 

UYGULAMA TARİHİ: Aralık 2020 – Mayıs 2021 

 

 

PROJE HAKKINDA: Kültür Şoku adlı proje toplumların ve kültürlerin değerlerini öğretmek ve öğremnek üzerine 

temellendirilmiş kapsamlı bir e-twinning projesidir. Öğrencilerden kendi kültürleri ile ilgili önemli değerleri başka bir 

ülkenin öğrencilerine sunarak ülkelerini temsil etmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda öğrenciler sinema, müzik, yemek 

kültürü ve tarih konularında araştırma yaparak farklı yollarla bu araştırmalarını sunacaklar ve diğer kültüre dair önemli 

detayları da öğrenme fırsatı yakalayacaklardır.  

 

PROJENİN İÇERİĞİ: 

Belirli zaman aralıklarıyla öğrenciler çevrimiçi toplantılarda bir araya gelecek ve araştırma yaptıkları konular üzerine 

sunumlarını gerçekleştireceklerdir. Belirlenmiş her toplantı seansında ya bir sunum hazırlanacak ya da video içerikler 

üretilecek ve paylaşılacaktır. Projenin müzik, tarih, sanat, dil ve edebiyat ve yemek kültürü olmak üzere beş farklı 

aşaması olacaktır. 

  

HEDEFLER: 

Proje Polonya ve Türkiye arasında gerçekleştirilecektir. Süreç boyunca öğrenciler ortaya çıkardıkları ürünleri nasıl 

sunacaklarına kendileri karar vereceklerdir. Bütün bu ürünler bir araya getirildiğinde iki ülkenin farklı öğrencileri diğer 

ülke hakkında öğrendikleri yeni gerçekleri anlatabilme yetisine sahip olacaklar ve nihai sonuçta öğrenciler farklılıklara 

karşı empati ve anlayış yeteneği geliştirmiş küresel vatandaş olma yolunda bir adım daha atmış olacaklar.  

 

ÇALIŞMA SÜRECİ:  

Müzik:  

Öğrenciler; 
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- Ülkelerinin genel müzik kültürü üzerine araştırma yapacaklar ve tarihi öneme sahip şarkıları belirleyecekler.  

- Seçilen şarkılar Türkiye Cumhuriyetinin tarihsel sürecinde kültürel olarak nelerden etkilenmiş ve neleri etkilemiş gibi 

bilgileri inceleyecekler.  

- Yaptıkları araştırma konusunda bir sunum hazırlayacak ve sunacaklar. 

- Bu şarkıları ve daha fazlasını karşıdaki öğrencilerin günlük hayatlarında dinlemesi için listeleyip çeşitli platformlar 

aracılığıyla paylaşacaklar. 

 

Tarih:  

Öğrenciler;  

- Önemli tarihi olaylar ile ilgili videolar hazırlayacaklar. Bu videolarda tarihi gerçekler İngilizce altyazılı bir biçimde 

anlatılacak. Son olarak iki ülkenin hazırladığı videolar karşılıklı bir biçimde çevrimiçi toplantıda izletilecek.  

- Ülke tarihleri ile ilgili eğlenceli gerçekleri derleyecekleri bir araştırma yapacaklar ve bunu toplantıda sunacaklar.  

 

Sanat:  

Öğrenciler; 

- Meşhur sanatçılar ile ilgili bilgiler içeren toplama ürünler hazırlayacaklar. (poster, kolaj vs.)   

- Ülkelerinin turistik bölgelerini özetleyen turizm broşürleri hazırlayacaklar. 

- Kendi ülkelerindeki önemli filmlerden oluşturdukları derlemeleri birbirlerine tavsiye edecekler ve bir sonraki toplantı 

seansında izledikleri filmler ile ilgili görüşlerini paylaşacaklar. 

 

Dil ve Edebiyat:  

Öğrenciler: 

- Kendi dillerinden İngilizceye önemli kelimelerden oluşan bir sesli sözlük hazırlayacaklar.  

- Diğer ülke öğrencileri ile ortaklaşa birbirlerinin hikayelerini tamamlayacak şekilde hikayeler oluşturacaklar.  

 

Yemek Kültürü: 

Öğrenciler: 
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- Birbirlerinin yemek kültürünü yansıtan yemek tariflerini paylaşacaklar ve her ülke kendilerine gelen tarife göre o 

yemeği evde yapmayı deneyecek. Yapılan yemekler videoya kaydedilip paylaşılacak.  

 

BEKLENEN SONUÇLAR:   

1. Farklı bir kültür ile ilgili önemli ölçüde bilgi seviyesine ulaşmak.  

2. Farklı dünya görüşleri ile ilgili farkındalık düzeyi oluşturmak.  

3. Farklı insanlara karşı empati hissi uyandırmak. 

4. Küresel vatandaş olma yolunda bir adım daha ileri gitmek.  

 

PARTNER COUNTRIES TO THE PROJECT: 

Turkey 

Poland 

 

AGE RANGE:  

15-20 

 


