
About the project 

Her yıl olduğu gibi 2020 de 365 gün sürdü. Fakat 2020 çok özeldi. Tarihe adını bitmeyen felaketler yılı olarak 

kazıyan “2020” gelecek yıllarda hatırlayacağımız yaşattıklarıyla unutulmaz bir yıl olmaya adaylığını koydu. 

Biz öğrencilerimiz ile zaman tüneline girip ve ilk günden başlayarak 2020’de neler oldu tek tek inceleyip 

yaşanan olayları haberleştirip ders almayı hedefliyoruz. 

PROJEMİZ “2020” ile 2020 de yaşadığımız olaylara bakalım: Depremler, Çığ, Yangınlar ve CORONA 

Virüs… 

 

Like every year, 2020 took 365 days. But 2020 was very special. "2020", which has made its name known as 

a year full of endless disasters, is a candidate to be an unforgettable year with what we will remember in the 

coming years. 

We aim to enter the time tunnel with our students, to examine the events of 2020 one by one from the first 

day, to report the events and to take lessons. 

 

Let's look at the events we experienced in 2020 with our PROJECT “2020”: Earthquakes, Avalanche, Fires 

and CORONA Virus ... 

AIMS 

*Öğrencilerde, 

- Medya okur yazarlığı ile yakın tarihe kendi bakış açıları ile bakmayı sağlamak. 

- Farklı ülke, iller ve okulların kültürlerini tanımak. 

- Etkin iletişim kurmak ve işbirliği için BİT faaliyetlerini geliştirmek. 

- Bilim ve teknoloji yetkinliklerini geliştirmek. 

- Dijital yetkinlik kazanma. 

- 4 temel dil becerisini geliştirmek. 

 

* Students will be able to 

- Provide media literacy to look at recent history from their own perspective 

- Recognizing the cultures of different countries, provinces and schools.. 

- Develop ICT activities for effective communication and cooperation 

- Develop science and technology competencies. 

- Gaining digital competence 

- Improve 4 basic language skills. 

WORK PROCESS  

2020 projemiz Ocak 2021- Mayıs 2021 ayları arasında faaliyet gösterecektir. 

Öğrencilerin twinspace’de kaydı yapılıp, karma okul takımları oluşturulacak 

- Ortak logo, poster çalışmaları yapılacak ve ortak harita oluşturulacak. 

- Ortak anket oluşturulacak. 

- 2020 yılında olan olaylar ay ay derlenecek. 

- Derlenen olaylar haberleştirilecek. 

- Proje YouTube kanalında haber olarak sunulacak 

- BLOG sayfamızda yayımlanacak. 

- Her öğrencinin kendine ait bir sorumluluğu olacak. Yapılan çalışmaları takip edecek. EBA da, Facebook ve 

Instagramda, WEB sitesinde Blogda, Youtube kanalımızda tüm etkinliklerimize takım grupları olarak katılım 

sağlayacaktır. 



- Derslerde yapılan çalışmalar ve etkinlikler müfredatla ilişkilendirilecek disiplinler arası çalışmalar sağlanmış 

olacaktır. 

EXPECTED RESULTS  

Tüm çalışmalar ortak ve işbirliği içinde yapılacak ve proje sonunda yapılacak e-Gazete ile ortak ürün halinde 

sunulacaktır. 

 

All studies will be done together and in cooperation and will be presented as a common product with the e-

Newspaper to be made at the end of the project. 

 


