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ETKİNLİK ADI: Teachers4Europe: Debating: The Fundamental stone of EU Democratic Value 

 

UYGULAMA TARİHİ: 20 Ekim 2020 - 30 Mayıs 2021 

 

PROJE HAKKINDA: 

“Teachers4Europe: Tartışma: AB Demokratik Değerlerinin Temel Taşı” projesi, farklı ülkelerden okulların 

işbirliği ile Avrupa düzeyinde uygulanacak. Projenin temel amacı, öğrencilere farklı kültürel geçmişlere 

sahip diğer öğrencilerle potansiyel olarak tartışmalı konular üzerinde konuşma, yaratıcı bir şekilde etkileşim 

kurma ve tartışmalı konulara mantık ve ılımlılık duygusu ile yaklaşma, gerçek dünyadaki sorunları ele alma 

ve sonuç olarak anlayışı ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmektir. Katılımcıların iletişim dili ve sağlanan 

materyaller (pozisyon belgeleri, videolar, posterler vb.) İngilizce olacaktır. Amacımız, hareketlilik ve okul 

ortaklıkları için daha fazla fırsat yaratmak amacıyla öğrencilerin çalışmalarının nihai ürününün 

yayınlanacağı bir öğrenci blogu oluşturmaktır. 

HEDEFLER: 

Mantıksal olarak yapılandırılmış diyalog kurallarına aşina olmak, dijital okuryazarlık ve çevrimiçi davranış, 

21. yüzyıl için gerekli becerileri kazandırmak, AB değerleri ve temel hakların anlaşılmasını ve 

sahiplenilmesini geliştirmek ve demokratik kültürü temel bir AB değeri olarak takdir etmek bizim 

amaçlarımız arasındadır.  Dahası, okullar arasında bir ağın oluşturulması, öğrencileri demokrasi temelinde 

meşgul etmek için bir teşvik olarak iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını teşvik edecektir. 

ÇALIŞMA SÜRECİ 

Farklı okullardan seçilen öğrenciler, Twin Space Forum'u kullanarak ve katılım nedenlerini belirten küçük 

bir ankete katılarak birbirlerini tanıyacaklar. 

Öğrencilerimiz aşağıdaki konulara odaklanacaklar 

Pandemi sırasında çevrimiçi eğitim ve öğretim 

İfade özgürlüğü-İnsan hakları- Sahte haberler 

Her konunun farklı yönlerini araştıracaklar, ilgili anketler yapacaklar ve bir öğrenci blogu veya dijital bir 

dergi gibi çeşitli projeler oluşturacaklar. Padlet, Genial.ly, AnswerGarden ve lucidpress gibi çeşitli araçlar 

kullanılacaktır. Ayrıca, Avrupa Parlamentosu sayfası gibi resmi AB sayfaları da materyal kaynağı olarak 

kullanılacaktır. 

Niyetimiz haftalık olarak çalışmak, projeye dahil olan okullardan geri bildirim almak ve sonuçları 

yaymaktır. Öğrencilerin kaydı, padlet oluşturulması, sosyal medyanın kullanımı vb. Görevler öğretmen 

arasında eşit olarak paylaşılacaktır. 

 

BEKLENEN SONUÇLAR 

Öğrencilere önerilecek son ürün, projenin sonuçlarının yükleneceği okulların web sitelerine bağlanan bir 

blogdur. Ancak süreç boyunca farklı bir fikir benimsenebilir. Mümkünse, amacımız farklı okullar arasında 

öğrenci değişimini teşvik etmektir. Her şeye rağmen, nihai amacımız kamuya açık konuşmada iletişim 

becerilerinin ve tekniklerinin kazanılmasına yol açacak iyi uygulamalar oluşturmaktır. 
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PROJEYE  ORTAK ÜLKELER: 

- Yunanaistan 

-Fransa 

-Türkiye 

 

Projeye toplam 3 okul katılmaktadır. 

 

YAŞ ARALIĞI : 15 – 18  

 

 

 

 

 

 


