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66. Avrupa Yarışması 
YOUrope-konu sensin! 

Modül 1 (4. sınıfa kadar / 9 yaşa kadar) 

1-1 Avrupa’nın akıllı mucitleri 

Avrupa’yı değiştiren icatlar ve fikirler her zaman vardı.  Senin için en önemli olan hangisi? 

1-2 Hava taksisi ile Avrupa seyahatine çıkmak 

Arkadaşlarınla birlikte bir hava taksisi yaptın. Şimdide renkli bir Avrupa yolculuğuna çıkıyorsunuz … 

Neler keşfediyorsunuz?  

1-3 Hâkimiyet Çocukların mı? 

Çocuklar için ne gibi değişikliklerin yapılacağı konusunda karar verme yetkisinin sende olduğunu 

düşün. Ne yapardın? 

Modül 2 (5.-7. sınıfa kadar / 10-13 yaşa kadar) 

2-1 Gözünü aç! 

Küçükten büyükler meydana gelir. Sence, gündelik yaşamda, Avrupa da yaşamı zenginleştiren hangi 

küçük şeyler, durumlar ve ayrıntılar göz ardı edilmemelidir? 

2-2 Söz hakkın var 

Ne için güçleniyorsun? 

2-3 Hayvanların Parlamentosu  

Hayvanat bahçesinde dünyanın ve Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen hayvanlar yaşamaktadır. 

Hayvanat bahçesinde yaşayan hayvanların bir Parlamentoya sahip olduğunu ve bir tartışmanın 

çıktığını düşün. Bize orada kim birbiriyle ve ne hakkında tartıştığını göster. 
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Modül 3 (8.-10. sınıfa kadar / 14-16 yaşa kadar) 

3-1 Biz Avrupa’yız! 

Avrupa’daki yaşam kalitesinin nasıl geliştiğini örneklerle göster. 

3-2 Influenced (Etkilenmek) 

Televizyon reklamları geçmişte kaldı. Bugün Influencer’ ler özellikle gençlerde söz sahibidir. 

Siyasetçilerde bunun farkında. Sence ağlar kararlarını ve yaşam tarzını nasıl etkiliyor? 

3-3 Dear Mr. President… 

Pink adındaki şarkıcı 2006 yılında “Dear Mr. President” (sevgili başkan) adındaki pop şarkısı ile Ame-

rikan siyasetine karşı duyduğu öfkeyi dile getirmiştir. Avrupa’daki yetkililere neyi bildirmek isterdin 

ve bunu ne şekilde yapmak isterdin?   

Modül 4 (11.-13. sınıfa kadar / 17-21 yaşa kadar)  

4-1 Sokak sanatı -Vandalizm, protesto veya sanat? 

Sokak sanatı uzun süre ciddiye alınmamıştı çünkü geleneksel sanat anlayışı ile bağdaşmıyordu. 

Bugün ise etiketler, duvar yazıları, çıkartmalar ve objeler ön plana çıkmaktadır. Sokak sanatını 

kamusal alanlarda da sık sık görebiliyoruz. Avrupa’daki Sokak sanatının özellikle güçlü sanatsal 

ve/veya siyasal ifade şekilleri araştırınız.  

4-2 Sosyal Medya-Demokrasiyi öldürüyor mu? 

Sahte haberler, filtre balonları ve sosyal botlar kamuoyu tartışmalarını etkilemektedir. Avrupa’da 

yaşanan demokrasi zorluklarını ele alın ve medyaları daha dikkatli kullanılması ile ilgili uyarılarda 

bulunun. 

4-3 Göstermek! İşaretlemek! 

2019 yılı,  nihayet zamanı geldi, Avrupa seçimlerinde,  Avrupa Parlamentosuna kimlerin gireceğine 

milyonlarca Avrupalı karar verecektir. Ne yazık ki son yıllarda seçime katılım sınırlı sayıda 

gerçekleşmiştir. Avrupa Birliğinde yaşayan insanların seçime katılmalarını sağlamak için bir kam-

panya hazırlayın. 

Özel ödev (Tüm yaş kademeleri için) 

S: Okullarda Avrupa 

Okul birliğinize, Avrupa’nın hepimiz için ne kadar önemli olduğunu göstermek için projeler hazır-

layın veya Avrupa günü düzenleyin. 

 


