2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı için planlanan PASCH Projeleri
Orta Öğretim Genel Müdürülüğü

2018-2019
Eğitim ve
Öğretim
Yılı

1) PASCH Girişimi çerçevesinde planlanan projeler ve yarışmalar:
PASCH Projesi çerçevesinde planlanan eğitici projeler ve yarışmalar ile, öğrencilerin Almanca
dersindeki başarılarının ve motivasyonlarının artırılması hedeflenmektedir.
a) Bauhaus sanat akımı hakkında dersler:
Bauhaus sanat okulunun kuruluşunun 100’üncü yılı vesilesiyle, öğrenciler için, Bauhaus sanat akımı
konulu dersler planlanmaktadır. Derslerle ilgili olarak, TED Üniversitesi ile işbirliği planlanmaktadır.
Derslerin amacı, tarihe ışık tutan bilgilerle, Bauhaus sanat akımı eserlerini ele alarak, öğrencilerin
Almanya coğrafyası hakkındaki bilgilerini ilerletmektir.
Yer ve zaman bildirilecektir.
b) Bauhaus sanat akımı stilinde; “En sevdiğim Bauhaus mimarı, yapıları, sanatçıları, mobilyaları
ve Projeleri” konulu yarışma:
Goethe-Institut Ankara, Bauhaus Sanat Akımının 100’üncü yılı vesilesiyle, PASCH öğrencileri için bir
yarışma planlamaktadır.
Konu: Bauhaus sanat akımı stilinde; “En sevdiğim Bauhaus mimarları, sanatçıları, binaları,
mobilyaları ve Projeleri.
Amaç: öğrencilerin Almanca dil seviyelerini ve Almanya coğrafyası hakkındaki bilgilerini
ilerletmeleri ve aynı zamanda yaratıcıklarını kullanabilmelerini sağlamaktdır.
Format: en fazla 3 dakikalık video gönderimi.
Yarışmaya katılım için gerekli Almanca seviyesi: A2
Yarışma tarih aralığı: 2 Ocak 2019-28 Şubat 2019
Yarışmada başarılı görülen ilk 10 öğrenci, Türkiye’deki PASCH kamplarına burslu katılım hakkı
kazanacaktır.
c) Bauhaus Takvimi yarışmaşı: Yarışmaya katılan PASCH okulu öğrencileri (en fazla 4 kişilik
çalışma grubu) “Bauhaus” konulu bir takvim çalışması hazırlayacaklar. Her okul, öğrenci gruplarının
hazırladığı en az 5 takvim çalışması ile yarışmaya katılabilir. Birinci olan takvim, pasch-net.de‘de
yayınlanacak ve böylece tüm dünyadaki PASCH okulları tarafından görülebilecektir.
Projeye katılan Okullar: Çapa Fen Lisesi, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, Eti Sosyal Bilimler
Lisesi, Vefa Lisesi
Takvimlerin PASCH ekibine ulaştırılması: en geç 15 Aralık 2018
Yarışmada beğeni kazanan ilk 3 grup (toplam 12 öğrenci), PASCH Yaz Dil Kamplarından birine
katılmaya hak kazanacaktır.
d) Bauhaus Sanat Akımı stilinin, pasch-net.de’deki ”ZeiTRaum”da tanıtılması projesi:
Katılımcı öğrenciler, Bauhaus projesi ile ilgili araştırma yaparak, edindikleri bilgileri kendi
yaratıcılıklarıyla harmanlayacaklardır. Ortaya çıkan çalışmalar, PASCH-net web sayfasındaki
Türkiye PASCH’in ZeitTRaum gazetesinde yayınlanacak ve böylece dünyadaki diğer PASCH Okulları
da çalışmalara erişerek bunlardan yararlanabileceklerdir.
Projeyi katılan Okullar: Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi, Trabzon Fen Lisesi, Türk Telekom
Sosyal Bilimler Lisesi)
Proje Süresi: 1 Aralık 2018- 31 Mart 2019
e) Berlin Duvarının yıkılışının 30’uncu yılı nedeniyle ders materyali hazırlanması:

Tüm Projeler
için katılımcı
okullar
1) Adana Gündoğdu
Koleji,
2) Adana Ticaret
Odası Anadolu
Lisesi,
3) Alanya TED Koleji,
4) Antalya Özel
İSTEK
Anadolu Lisesi,
5) Ankara Atatürk
Lisesi,
6) Ankara TED Koleji,
7) Ankara YÜCE
Koleji,
8) Ankara Türk
Telekom Sosyal
Bilimler Bilimler
Lisesi,
9) Eskişehir Eti
Sosyal
Bilimler Lisesi,
10) Erzurum Özel
Bilkent Laboratuvar
Lisesi,
11) İstanbul TED
Koleji,
12) İstanbul Çapa
Fen Lisesi,
13) İstanbul Vefa
Lisesi,
14) İzmir Gelişim
Koleji,
15) İzmir Kız Lisesi,
16) İzmir Çakabey
Koleji,
17) Samsun Tülay
Başaran Anadolu
Lisesi,
18) Trabzon Fen
Lisesi
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Goethe-Institut Ankara, Berlin Duvarının yıkılışının 30’uncu yılı vesilesiyle, PASCH okulları
öğrencilerine Almanca dersi için uyarlanmış ve derste izlenebilecek film kesitleri planlamaktadır.
PASCH öğrencileri bu film kesitleri sayesinde, Alman tarihini daha iyi anlama fırsatını
bulacaklardır.
Proje öncesi düzenlenecek olan bir yarışma ile, öğrencilerin konuya hazırlanmaları sağlanacaktır.
Yarışma konusu: Günümüz Almanya’sı ve 1989 öncesi Almanya
Yarışmaya katılım için gerekli Almanca seviyesi: A2
Başvuru: 1 Şubat 2018-15 Mart 2018
f) Türkiye’deki PASCH Okulları ağının güçlendirilmesi projesi:
Proje çerçevesinde, PASCH öğrencilerinin Almanca dersinde oluşturdukları; edebiyat, müzik,
fotoğrafçılık, medya ve gazeticilik alanlarındaki başarılı çalışmaları, pasch-net.de’de yayınlanacak
(ZeiTRaum) ve Türkiye’deki tüm PASCH okullarının bu çalışmalara erişimi sağlanacaktır. Bunun
sonucunda farklı PASCH okulları öğrencileri iletişime geçerek, karşılıklı olarak Almanca dersindeki
tecrübelerini paylaşabilecek ve Almanca dil seviyelerini ilerletebileceklerdir. Söz konusu
çalışmaların, PASCH okulları arasında bir öğrenci değişim programına olanak vermesi de
hedeflenmektedir.
Projeyi yürütmek isteyen okullar: Çapa Fen Lisesi, Vefa Lisesi, Trabzon Fen Lisesi, İzmir Kız Lisesi
Proje Süresi: 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı
g) Kendi şiirini yazma projesi: Projenin amacı, öğrencilerin Almanca dersinde kaydettikleri
ilerlemelerini, yaratıcı bir şekilde şiirle sergilemektir. Bunun için, edebiyata ilgi duyan PASCH
öğrencileri, kendi belirleyecekleri bir konuda, Almanca dilinde bir şiir yazacaklardır. Ortaya çıkan
şiirler yayınlanacak ve diğer PASCH okullarıyla paylaşılacaktır.
Projeyi başlatan okullar: İzmir Kız Lisesi, Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi
Süre: 1 Kasım 2018 - 1 Mayıs 2019
Şiirlerin son teslim tarihi: 01.04.2019
Eserlerin, Temmuz 2019’da, pasch-net.de ’de (ZeiTRaum) yayınlanacaktir. Gerekirse, şiirlerin
basılması da planlanmaktadır.
h) Lautstark yarışması: PASCH-Okulları öğretmenleri, öğrencilerine Lautstark çalıştayları
sunacaktır (Lautstark çalıştayları geçmiş yıllarda, Goethe-Institut Ankara tarafından PASCH
okullarında düzenlenmiştir.) Çalıştaydan sonra öğrenciler (en fazla 4 kişilik gruplar) kendi
besteledikleri Almanca şarkılarını max. 2 dakikalık video ile PASCH ekibine göndereceklerdir..
Yarışmada beğeni kazanan ilk 3 grup (toplam 12 öğrenci), PASCH Yaz Dil Kamplarından birine
katılmaya hak kazanacaktır.
Videoyu son gönderim tarihi: Kasım 2018-15 Şubat 2019.
i) Almanca kitap okumaya motive etme yarışması:
Amaç, öğrencilerin Almanca dersindeki okuma becerisini geliştirmektir.
Katılımcı öğrencilerden, okumaları için A1, A2 ve B1 dil seviyesinde, 3 ayrı kitaptan birini seçmeleri
istenecektir. Öğrenci, seçtiği kitabı okuyacak ve akabinde kendisine verilen kitapla ilgili soruları
yazılı olarak cevaplayacaktır.
Yarışmada sorulara en fazla doğru cevabı veren, A1, A2 ve B1 seviyesindeki toplam 12 öğrenci (her
seviye için 4’er öğrenci), PASCH Yaz Dil Kamplarından birine katılmaya hak kazanacaktır.
Son başvuru tarihi: 28 Şubat 2019
j) ZeiTRaum için metin yazarlığı çalıştayları: PASCH Proje Müdürü Zarife Soyluçiçek veya enstitüce
görevlendirilen başka bir eğitimci, Almanca öğretmenlerine ve Almanca dersinde başarılı olan
öğrencilere, Türkiye PASCH’in online ZeitTRaum gazetesine yönelik çalıştaylar sunacaktır.
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Çalıştayın amacı; ZeitTRaum gazetesi için etkili makaleler yazabilme konusunda çalışmalar
yapmaktır.
Tarih aralığı: 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı içersinde düşünülen çalıştayların tarihi, okullarla
görüşüldükten sonra belirlenecektir.
k) Almanca dersi çerçevesinde düzenelenecek olan, Alman sanatçı ve Alman sanat eserlerine
yönelik çalıştay:
PASCH Proje Müdürü Zarife Soyluçiçek veya enstitüce görevlendirilen başka bir eğitimci,
PASCH Okulları için, Alman ve uluslararası alanda ün kazanmış sanatçılar ve sanat eserlerine
yönelik çalıştaylar sunacaktır.
Tarih aralığı: 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı içersinde düşünülen çalıştayların tarihi, okullarla
görüşüldükten sonra belirlenecektir.
l) İstanbul’daki Türk Alman Üniversitesinin ziyaret edilmesi programı (Günübirlik):
Program, PASCH Okulu öğrencilerine İstanbul’daki Türk–Alman Üniversitesinin sunmuş olduğu
zengin yükseköğrenim programını ve kabul şartlarınını tanıma fırsatı verecektir.
Goethe-Institut Ankara, katılımcıların program dahilindeki, otobüs bileti ve öğle yemeği
masraflarını üstlenecektir.
Programa son başvuru: 15.11.2018
Ziyaret tarihleri: 12.04.2019 ve 26.04.2019
m) Türkiye’de faaliyet gösteren Alman firmalarının ziyaret edilmesi programı (Almanya’ya
yükseköğrenim bilgilendirme gezisi yerine):
Almanca dersinde üstün başarı gösteren ve Almanca dil seviyesi, Dillere İlişkin Avrupa Ortak
Referans Çerçevesi (GER) doğrultusunda B1 olan öğrencilere, Türkiye’de faaliyet gösteren Alman
firmalarına bilgilendirme gezisi sunulacaktır.
Tarih ve ziyaret edilecek Alman kuruluşların isimleri duyurulacaktır.

1 yıllık
tam
burslu
değişim
programı

2) Goethe-Institut Ankara ve YFU (Youth For Understanding) işbiriliğiyle bir yıllık tam burslu
değişim programı:
Bu program çerçevesinde, Almanca dersinde üstün başarı göstermiş olan iki (2) PASCH okulu
öğrencisine, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılını, Almanya’da tam burslu değişim öğrencisi olarak
geçirme olanağı sunulacaktır. Öğrencilerin, 2019 Ağustos ayı itibarıyla özenle seçilmiş bir ev sahibi
aile yanına yerleşmeleri ve Alman okullarına devam etmeleri planlanmaktadır.
Programın amacı, öğrencilerin Almanca dil seviyelerini ve Almanya coğrafyası hakkındaki
bilgilerini ilerletmeleridir. Değişim program süresince öğrencinin alışma ve uyum takibi, YFU
tarafından titizlikle yapılacaktır.
Programa katılım için gerekli Almanca seviyesi: en az A2 (GER)
Programa, 01.04.2001-01.08.2004 arası doğumlular başvuru yapabilecektir.
Başvuru, YFU Ankara Web Sitesinden online olarak yapılacaktır
Mülakatlar için belirlenen tarih aralığı: (skype görüşmesi): 07.01.-11.01.2019

Fitsınavları

3) PASCH Okulu Öğrencilerine Goethe-Institut Sertifika Sınavlarında
(Fit Sınavları) indirim uygulaması:
PASCH Öğrencilerinin, Goethe-Institut’un düzenlemiş olduğu Fit sınavlarında gösterdikleri başarı,
girişimin önemli bir ölçütü olarak kabul edilmektedir.
a) Geçerli sınav ücreti üzerinden 75 TL indirim: Türkiye’de faaliyet gösteren Goethe-Institutlar,
aldıkları ortak kararla, Goethe-Instituların düzenlemiş olduğu Fit sınavlarına girmek isteyen PASCH
okulu öğrencilerine, geçerli sınav ücreti üzerinden 75 TL indirim uygulayacaktır.
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b) 70 TL’lik sınav ücreti desteği: Geçmiş yıllarda Goethe-Institut sınavlarına katılım gösteren
PASCH Okullarına, başarıyla geçtikleri her bir sertifika sınavı için uygulanacaktır.
Bu desteğı almanın koşulu ise, okulun aynı dil seviyesinde en az 20 öğrenciyi aynı seviyedeki
sınava girmek üzere kayıt ettirmesi ve öğrencilerin sertifika sınavını başarıyla geçmesidir.
Okul başına verilebilecek destek, en fazla 6000 TL’dir.
c) Daha önce Fit sınavı tecrübesi olmayan PASCH Okullarına ücretsiz Fit sınavı:
Daha önce Fit sınavlarına hiç girmemiş olan 5 PASCH Okulundan 20’ser öğrenciye, ücretsiz olarak
Fit sertifika sınavlarına katılım hakkı sunulacaktır.
Uygulamadan yararlanmanın koşulu ise, okulun aynı dil seviyesinde en az 20 öğrenciyi aynı
seviyedeki sınava girmek üzere kayıt ettirmesi ve öğrencilerin sertifika sınavını başarıyla
geçmesidir.
Pilot okullar: ATO, Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Trabzon Fen Lisesi
İzmir Kız Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi

4) Zarife Soyluçiçek’in PASCH Okullarını ziyaret etmesi:
PASCH Okulları ile mevcut işbirliğinin muhafaza edilmesi, iyileştirilmesi ve bu bağlamda Okul
Müdürleriyle ve Almanca öğretmenleriyle direkt bir iletişimin sağlanması adına, PASCH Proje
Müdürünün PASCH okullarını Bakanlık izniyle ziyaret etmesi, görüşmeler yapması ve ders
dinlemesi planlanmaktadır.
a) Pilot PASCH Okullarında Goethe-Institut Fit sınavlarının yapılması:
PASCH Proje Müdürü Zarife Soyluçiçek’in veya Goethe-Institut Ankara’nın görevlendireceği başka
bir eğitimcinin, PASCH okullarında Goethe-Institut sınavlarını yapması planlanmaktadır.
b) Tanışma ve tanıtım ziyaretleri: PASCH Proje Müdürü Zarife Soyluçiçek’in, PASCH Okullarında
göreve yeni atanan Okul Müdürleri ve Almanca öğretmelerini okullarında ziyaret etmesi ve
kendilerini PASCH Girişimi hakkında bilgilendirmesi planlanmaktadır.
c) Proje ve PASCH dil kampları için görüşmeler: PASCH Proje Müdürünün Zarife Soyluçiçek’in,
hayata geçirilmesi planlanan PASCH projelerini ve PASCH dil kamplarını detaylı bir şekilde
planalayabilmek adına, PASCH Okulları Müdürlerini ve Almanca öğretmenlerini okullarında ziyaret
etmesi planlanmaktadır.

5) PASCH Dil Kampları:
a) PASCH DİL KAMPI 29.6.2019 -13.7.2019
Goethe-Institut Ankara’nın düzenlediği projeler ve yarışmalara katılarak başarı elde etmiş
öğrenciler arasından belirlenecek olan katılımcılar, PASCH Dil Kampına burslu olarak katılmaya hak
kazanacaklardır.
Dil kampının amacı, PASCH öğrencilerinin Almanca dil seviyelerini ilerletmek, PASCH öğrencileri
arasında fikir alışverişini ve kültürlerarası hoşgörüyü sağlamak ve güçlendirmektir.
Kamp için günlük program akışı aşağıda verildiği gibi planlanmıştır:
Saat 09.00-12.45 (aralar dahil)
Saat 14.30-18.30
Saat 19.30-22.00

Almanca dersi
Çalıştaylar
Eğitici akşam programı

Toplam katılımcı sayısı: 30 öğrenci
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Katılım için öngörülen dil seviyesi: A1.2 - A2
Kamp varış günü: 29.06.2019
Kamp bitiş günü: 13.07.2019

b) PASCH DİL KAMPI 20.7.2019-3.8.2019 (Trabzon Fen Lisesi)
Goethe-Institut Ankara’nın düzenlediği projeler ve yarışmalara katılarak başarı elde etmiş
öğrenciler arasından belirlenecek olan katılımcılar, PASCH Dil Kampına burslu olarak katılmaya hak
kazanacaklardır.
Dil kampının amacı, PASCH öğrencilerinin Almanca dil seviyelerini ilerletmek, PASCH öğrencileri
arasında fikir alışverişini ve kültürlerarası hoşgörüyü sağlamak ve güçlendirmektir.
Kamp için günlük program akışı aşağıda verildiği gibi planlanmıştır:
Saat 09.00-12.45 (aralar dahil)
Saat 14.30-18.30
Saat 19.30-22.00

Almanca dersi
tematik çalıştaylar
Eğitici akşam programı

Toplam katılımcı sayısı: 60 öğrenci
Katılım için öngörülen dil seviyesi: A2+
Kamp varış günü: 20.07.2019
Kamp ayrılış günü: 03.08.2019

6) Almanca Öğretmenlerine Türkiye’de Mesleki Gelişim Bursu
Goethe-Institut Ankara, Almanca seviyesi B2 üzeri olan (GER) Almanca öğretmenlerine yönelik 2
haftalık yurtiçi mesleki gelişim programları planlamaktadır.
Bu program, ders izleme, ders planlama-değerlendirme ve Almanca dersinde modern eğitim
metotlarının kullanımını içermektedir.
PASCH okulu öğretmenleri, başvurularının başarılı görülmesi halinde, bu mesleki gelişim
programına burslu olarak katılım hakkı elde edebilirler.
Yer ve zaman belirlenecektir.

7) Fit sınavlarına hazırlık ve yazma becerisini geliştirme konulu çalıştay (11.01.-13.11.19):
Çalıştay çerçevesinde, PASCH okulu Almanca öğretmenlerine, Fit1 ve Fit2 sınavlarının yapısı
anlatılarak öğrencilerini Fit sınavlarına nasıl hazırlamaları gerektiği konusunda bilgiler verilecektir.
11.01.2019 (Cuma):

saat 12:00’ye kadar katılımcılar için varış günü
13:30-17:30 arası Fit 1 çalıştayı
12.01.2019 (Cumartesi): 09:00-16:00 arası yazma becerisi çalıştayı
13.01.2019 (Pazar):
09.00-16.30 arası Fit 2 çalıştayı ve bitiminde
katılımcılar için dönüş seyahati
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8) PASCH Projelerini planlama buluşması:
Amaç, geçmiş eğitim ve öğretim yılında düzenlenen PASCH etkinliklerinin değerlendirilmesi ve
yeni eğitim ve öğretim yılında hayata geçirilmesi düşünülen projeler üzerinde görüşmelerin
yapılmasıdır. Söz konusu buluşmaya, Her PASCH Okulundan, PASCH koordinatörünün ve bir
Almanca Öğretmeninin katılımı görülmektedir.
Goethe-Insitut Ankara, PASCH Koordinatörleri ve Almanca öğretmenleriyle, toplantı çerçevesinde
görüşülen proje ve faaliyet planlarını, Milli Eğitim Bakanlığının onaylarına sunacaktır.
Konferans varış günü:
Konferans günü :
Konferans ayrılış günü:

09.09.2019
10.09.2019
10.09.2019 (öğleden sonra)

9) Pilot Proje- Almanca dersinde iPad kullanımı:
Eskişehir’deki PASCH Okulu Eti Sosyal Bilimler Lisesi’ne, Almanca dersinde bir pilot proje
çerçevesinde kullanmak üzere, emaneten 5 adet i-Pad verilecektir. Pilot projenin hedefi,
öğrencilerin Almanca öğrenimindeki motivasyonlarını artırmak ve Almanca dilinde iletişim
becerilerini güçlendirmektir.
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