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ÖĞRENCİ KLAVUZUNA GİRİŞ
Öğrenci Kılavuzu projeyi kullanmanız için size ayrıntılı bilgiler vermek üzere oluşturulmuştur.
Öğretmenler için hazırlanan ayrı bir kılavuz vardır.
Öğrenci Kılavuzu iki ayrı bölümden oluşmaktadır:
1. Adım adım kılavuz (aşağıda verilmiştir)
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2. Ek materyal ve kaynaklar (farklı aktivitelerle birlikte) – bu bölüm bu kılavuza ek olarak
verilmektedir.
Projenin birbirini takip eden birkaç aşaması vardır. Her bir aşama aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Bu aşamalarla ilgili video anlatımları da mevcuttur.

Projenin Sonuçları
Bu projenin sonunda, bir şarkıyı iki dilde(anadiliniz ve yabancı bir dil) yazmış, seslendirmiş ve
kaydetmiş olacaksınız. Ayrıca bunların videosunu da yapmış ve Avrupa’daki diğer öğrencilerle
internet üzerinden paylaşmış olacaksınız. Avrupa’daki diğer öğrencilere ne kadar iyi olduğunuzu
gösterebileceğiniz bir ürününüz olacaktır.
Ardından, Avrupa’daki diğer öğrencilerin oluşturmuş olduğu şarkıları çalacak, kaydedecek ve
paylaşacaksınız. Böylece PopuLLar Avrupa işbirliğinin bir parçası olacaksınız.
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1 POPULLAR AŞAMALARI
PopuLLar projesi tamamlamanız gereken birkaç adımdan oluşmaktadır. Proje bağımsız olarak kendi
istediğiniz gibi çalışmanız için planlanmıştır ve bu sizin projenizdir. Öğretmenlerin rolü size
ihtiyacınız olduğunda yardım etmek ve rehberlik göstermektir. Yalnız, yardıma ihtiyacınız olduğunda
çekinmeden bunu öğretmenlerinizden isteyin.
Bu aşamalara ek olarak, projede size yardımcı olacağını düşündüğümüz bazı aktiviteler bulunmakta.
Bunlar:


Isınma oyunları



Koro oluşturma

Projedeki aşamalar şu sırada verilmiştir:
Aşama 1 – Bir şarkı oluşturma ve kaydetme


Adım 1 – Bir şarkı seç



Adım 2 – Bu şarkının sözlerini kendi dilinde yeniden yaz



Adım 3 – Şarkı sözlerini yabancı diline çevir



Adım 4 – Şarkıyı söyle ve audio & video olarak her iki dilde de kaydet



Adım 5 – Bilgisayara yükle ve paylaş

Aşama 2 – Avrupa’da paylaşma


Adım 1 – Diğer öğrencilerin tamamladığı şarkılardan
birini seç



Adım 2 – Bu şarkıyı kendi diline çevir



Adım 3 – Şarkıyı söyle ve audio & video olarak kaydet



Adım 4 - Bilgisayara yükle ve paylaş

4

1.1 ADIMLARLA POPULLAR
Hazırlık
Projeye başlamadan bu kılavuzu okumanız gerekecek. Burada yapmanız gerekenler size ayrıntılarıyla
anlatılmıştır. Ayrıca, Bölüm 2’deki destekleyici materyallere de bakmanız gerekir. Proje için, aşağıdaki
linklerdeki öntest ve sontestleri doldurmanız istenmektedir:
Öntest:
[https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHRhWjVCa0E0ZTRQVndsd0twSFZJWmc
6MQ]
Sontest:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhldEJta18yWjNtZGRLdlloRW14Vnc6MQ
Bu projenin nasıl işlediğini sizlerden öğrenebilmemiz açısından önemli bir adımdır. Projeye
başlamadan önce öntesti, bitirdikten sonra da sontesti tamamlamanız gerekmektedir.

Öğrenci Grupları
Sınıfınızda isterseniz gruplara ayrılabilirsiniz. Her grubun en az 5 üyesi en fazla da tüm sınıf olabilir.
Burada grup çalışması, işbirliği ve dayanışma çok önemlidir. Bu proje birçok beceri gerektirmekte ve
her üye bir başka şekilde katkıda bulunabilmektedir.
Bireysel olarak yapmanız gerekenler:



Bir şarkı sözü yazma



Şarkı sözünü çevirme



Müzik enstrümanı çalma (bu herhangi bir enstrüman olabilir, hatta şarkının orijinalinde
olmayan bir enstrümanı dahil edebilirsiniz)



Şarkı söyleme – şarkıyı söyleyecek kişi sayısı tamamen size bağlıdır



Videoyu kaydetme ve düzenleme



Audioyu kaydetme ve düzenleme

Öğretmenin rolü:
Kullanacağınız şarkı konusunda karar vermekte zorlanırsanız öğretmeniniz size yardımcı olacaktır.
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1.2 AŞAMA 1 – ŞARKIYI OLUŞTURMA VE KAYDETME

ADIM 1 – ŞARKIYI SEÇ
Bir şarkı seçmeniz gerekiyor. Bu istediğiniz herhangi bir türde olabilir; pop, metal, dans, halk, klasik
veya caz türünde olabilir. Seçtiğiniz şarkının sözlerini biliyor olabilirsiniz. Bunu tamamen göz ardı edin
çünkü bu şarkının sadece melodisini kullanarak kendi isteğinize ve hissettiklerinize göre yeni söz
yazacaksınız.
Bunun yerine şunları deneyebilirsiniz:


Kendiniz bir şarkı yazın (müziği ve sözleriyle).



YouTube’da şarkı bulun (http://www.youtube.com), veya
Soundcloud (http://soundcloud.com/) ya da The Free Music
Archive

(http://freemusicarchive.org/)

gibi

sitelerden

ücretsiz şarkılar seçin.


Proje tarafından sağlanan müziklerden birini seçin.

Eğer tek bir şarkı üzerine anlaşamazsanız, grupları bölebilir ve her grup
kendi şarkısını hazırlayabilir, sonar bunu oylamaya sunabilirsiniz (her
grup en az 5 kişiden oluşacak). Bu konuda herkesin anlaşması önemlidir.

Tabiki herkesin en beğendiği şarkı farklı olabilir, ama bu proje ortak bir karar üzerine işbirliği ile
çalışmayı gerektirmektedir.

Öğretmenin rolü:
Eğer tek bir şarkı üzerine karar veremezseniz, öğretmeniniz size yardımcı olabilir.
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ADIM 2 – ŞARKI SÖZLERİNİ KENDİ ANADİLİNDE YAZ

Bu projenin yaratıcılıkla ilgili aşamasıdır ve adımları takip ederek tamamlamak
gerekir. Zorlanabilirsiniz ama bu işi başarıyla tamamlayan birçok gruplar
olmuştur. Eğer ilerleme kaydedemezseniz Isınma oyunlarını deneyebilirsiniz
(bunları ek materyaller dosyasında bulabilirsiniz). Bu aşamada uymanız gereken
birkaç genel kural vardır, bu kuralları bu bölümün sonunda bulabilirsiniz. Aşağıda
bu aşamada size yardımcı olacak birkaç fikir sunulmuştur:

Bu süreçte size yardım edebilecek birkaç fikir:


Öncelikle seçtiğiniz şarkının Kareoke versiyonunu bulun (Youtube’a bakabilirsiniz) ve
böylece sadece melodiye odaklanabilirsiniz. Eğer bu versiyonu bulamazsanız, kendi
seslendirmenizi kaydedebilirsiniz, burada sadece melodiyi mırıldayabilirsiniz (Ek
materyal dosyasındaki Audio kaydetme bölümüne bakınız).



Melodiyi çalın (şarkı sözü olmadan). Sonra bu melodinin sizde uyandırdığı hisleri not alın,
bu bir kelime, manzara, duygu olabilir… Sonra yazdığınızı okuyun. Gruptaki herkes
notlarını okurken gözlerinizi kapatarak dinleyin. Bunun için sessiz bir ortama ihtiyacınız
olabilir.



Notlarınızdan seçerek yazacağınız şarkının temasına karar vermeniz gerekiyor. Bunu
bireysel olarak ya da grupla birlikte yapabilirsiniz. Fikirlerinizi geri kalanlarla paylaşın ve
ortak bir temaya karar verin.



En iyisi tek bir satırla başlamak ve oradan temaya karar vermek. Sonra bu ilk satırı takip
eden diğer satırlar yazabilirsiniz. Sözlerin şarkıyla uyumlu olması gerekmektedir. Bunun
için deneme-yanılma yoluyla en iyi ifadeye karar verebilirsiniz.

İstemezseniz şarkının tamamını yazmayabilirsiniz. Bir veya birkaç kıtadan veya nakarattan oluşabilir.
Bu karar da size bağlıdır. Ancak, karar verdiğiniz sözleri yazılı olarak kaydetmelisiniz çünkü bu sözler
bilgisayara yüklenip videonuzla birlikte paylaşıma açık olacak.
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Genel kurallar:


Seks, küfür, uyuşturucu, alkol, şiddet, ırkçılık veya hoşgörüsüzlük içeren ifadeler şarkı
sözlerinde yer alamaz.



Sokak dili KULLANILABİLİR ancak üçüncü bölüme geldiğinizde göreceksiniz ki bunları
başka bir dile çevirmek oldukça zor bir iştir.



Her durumda, üçüncü aşamadan önce şarkının son hali öğretmenize gösterilmeli ve
ondan uygunluğuna dair onay alınmalıdır.

Öğretmenin rolü:
Şarkı sözlerini yazarken tıkanıp kalırsanız öğretmeninizden yardım isteyebilirsiniz.
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ADIM 3 – ŞARKI SÖZLERİNİ YABANCI DİLE ÇEVİR
Şarkı sözlerini melodiye uyarlamak oldukça zor bir iştir ama ilk yazdıklarınızı deneyebilir ve gerekli
değişiklikleri yapabilirsiniz.
Kelime kelime tam bir çeviri yapmanıza gerek yoktur, ancak şarkının orijinal dilindeki
çerçevesiyle uyumlu olması gerekir. Doğru olması bir zorunluluk değil; amaç anlamlı bir şarkı
yaratmaktır.
Ayrıca, doğru bir dilbilgisi kullanmanız da çok önemli değildir. Sonucundan memnun
kalacağınız bir şey yaratmanız yeterlidir.

Size yardımcı olabilecek iki yöntem var. Bunlara ulaşmak için:


Çeviride Kayboldum: İpuçları ve tavsiyeler (Ek Materyal Dosyası)



Öğrenciler için faydalı çeviri araçları: (Ek Materyal Dosyası)

Bu sözleri yazılı olarak kaydetmelisiniz çünkü bu sözler bilgisayara yüklenip videonuzla birlikte
paylaşıma açık olacak.

Öğretmenin rolü:
Dördüncü aşama öncesinde şarkının son halini uygunluğunu onaylaması için öğretmeninize
göstermeniz gerekmektedir. Çeviri konusunda ihtiyacınız olursa öğretmeninizden yardım
isteyebilirsiniz.
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ADIM 4 – ŞARKIYI HEM AUDIO HEM VIDEO OLARAK KAYDET

Şimdi şarkınızın 2 versiyonunu da kaydetmeniz gerekiyor. Biri kendi ana dilinizde diğeri öğrendiğiniz
yabancı dilde. Fikirlerinize hayran olmayı bekliyoruz.
Şunlarda “adım adım” kılavuzlar mevcuttur:


Nasıl Audio Kayıt yapılır? (Ek Materyal Dosyası)



Nasıl kendi sınıfınızın videosunu yaparsınız? (Ek Materyal Dosyası)

Şarkıyı koro halinde de söylemeyi seçebilirsiniz. Bu konuda Ek Materyal Dosyası size yardımcı olacak
bilgiler de içermektedir. Bu seçim size bırakılmıştır. Video ve audioların kayıt ve paylaşılması çok
önemlidir çünkü bu yolla tüm Avrupa’ya neler yaptığınızı gösterebileceksiniz. Bu aşamayı
atlayamazsınız.
Süreçte şu aşamaları takip etmelisiniz:


Sözlerle birlikte şarkıyı prova etmek – şarkıyı kimin seslendireceğine ve enstrümanları
kimin çalacağına karar vermeniz gerekiyor.



Şarkının audio ve video kayıtlarını prova etmek – bu aşamada sure, çekim açısı gibi
teknik konularda prova edilmeli. Audio ve video aynı anda kaydedilebilir veya ayrı ayrı
yapılabilir (tüm bu aşamalar için ipuçları ve tavsiyelere Ek Materyal Dosyasından
ulaşılabilir).



Son kayıtlar



Düzenleme ve sonlandırma (istediğiniz eklemeler yapabilirsiniz.)
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Öğretmenin rolü:
Öğretmeninizden prova için yer ayarlama, gerekli ekipman, ve müzik enstrümanları konusunda
yardım isteyebilirsiniz. Bunları kendinizde ayarlamayı seçebilirsiniz. Kayıt için (sağlık ve güvenli

ortam koşullarına göre) istediğiniz zamanı ve mekanı kullanabilirsiniz.Öğretmeniniz kayıtlarınızı
düzeltmeden önce gözden geçirecek ve uygunluğunu onaylayacaktır.

ADIM 5 – BİLGİSAYARA YÜKLE VE PAYLAŞ
1. YouTube’a yükle
2. Video veya audio’yu PopuLLar wiki’ye yükle

Okulunuz için Wiki’de bir sayfanız olacaktır ve buraya yazdıklarınızı ve videolarınızı yükleyerek
paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki “Nasıl yaparım?” videoları için linklere bakabilirsiniz.
•

YouTube’a yükleme http://www.youtube.com/watch?v=Jwv6j0v6iQ8



Video yükleme http://www.youtube.com/watch?v=AgeE65X22ww



Audio yükleme http://www.youtube.com/watch?v=C7oU2ZdOtZ0

Bölüm 5’te size ve öğretmeninize yardımcı olacak bilgiler vardır.

Öğretmenin rolü:
Öğretmenlerin giriş yaparak bu aşamaya dahil olması gerekmektedir çünkü şarkı sözlerini ve
videoları PopuLLar YouTube’a ve Wiki’ye şifrelerini kullanarak girmeleri gerekmektedir.
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1.3 AŞAMA 2 – AVRUPA’DA PAYLAŞ

Bu aşama da 1. Aşamayla benzerdir. Burada projeye katılan başka
öğrencilerin hazırlamış olduğu bir şarkıyı seçeceksiniz.

Şu kurallar göz önünde bulundurulmalıdır:
1. Seçilen şarkı başka bir ülkedeki gruba ait olmalıdır.
2. Seçilen grubun ana dili sizinki ile aynı olamaz. Örneğin Almanya’daki bir grup Avusturya
grubunun şarkısını kullanmamalıdır.
Başka grupların şarkılarına bakabilir ve yorumlarda bulunabilirsiniz. Wiki’de bunun için ayrılan bir
bölüm vardır. Ancak bu yorumlar hoşgörü ve saygı çerçevesinde yapılmalıdır. Bu yüzden lütfen kırıcı
ya da aşağılayıcı yorumlardan kaçınınız.

ADIM 1 – DİĞER ÖĞRENCİLERİN OLUŞTURDUĞU ŞARKILARDAN BİRİNİ SEÇ
http://popullar.wikispaces.com adresindeki wiki sayfasına gidiniz ve diğer okulların videolarına
bakınız. Bunlara yorumlar ekleyebilirsiniz. Grubunuzun her bireyi seçilecek şarkı konusunda görüş
belirtmelidir. Sonra tüm grup kararı ortak olarak almalıdır.

Öğretmenin rolü:
İhtiyacınız olursa öğretmeniniz karar vermenize yardım edebilir.
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ADIM 2 – KENDİ ANA DİLİNE ÇEVİR
Bu Aşama 1 Adım 3 ile benzer bir aşamadır. Diğer öğrencilerin seçtiğiniz şarkısını kendi ana dilinize
çevirmeniz gerekmektedir. Bu çeviri sizin için daha kolay olacaktır. Burada orijinal sözlere mümkün
olduğunca sadık kalmanız gerekmektedir. Çeviri ipuçları ve tavsiyeler size yardımcı olacaktır.

Öğretmenin rolü:
3. Aşamaya geçmeden öğretmeninizin çeviriyi gözden geçirmesi gerekiyor.

ADIM 3 –AUDIO & VIDEO OLARAK KAYDET
Adım 4’teki aşamaları takip ediniz.

ADIM 4 – YÜKLE VE PAYLAŞ
Bu Aşama 1 Adım 4 ile benzer bir aşamadır. Şarkıyı wiki’ye yükleyecek ve diğer grupların yorum
yapmasını bekleyeceksiniz. Seçtiğiniz grup şarkılarını kullanmanıza memnun olacaktır. Burada şarkıyı
seçtiğiniz grubun okulunu ve ülkesini eklemeyi unutmayın.
Burada ek bir aşama seçtiğiniz şarkının grubuyla iletişime geçmektir. Onlara kendi okulunuzun
bu şarkıya yeni bir versiyon eklediğini bildirin. Seçtiğiniz grup şarkılarını kullanmanıza memnun
olacaktır. Onlardan farklı aşamalarda yardım isteyerek dayanışma ve iletişimi arttırabilirsiniz. Bu her
iki okulun öğretmenlerinden yardım isteyerek gerçekleştirilebilir. Bu konuda öğretmeninize danışın.

Şimdi de projeyi nasıl bulduğunuzla ilgili görüşleriniz için sontesti tamamlamanız gerekiyor:
[https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhldEJta18yWjNtZGRLdlloRW14Vnc6M
Q]
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1.4 Sonuç

PopuLLar grubu sizlerin bu projede çalışmaktan memnun kaldığını umut ediyor. Devam edebilir ve
daha çok şarkı üretebilirsiniz, bunları paylaşabilir ve paylaşılan şarkıları takip edebilirsiniz.
En önemli olan, bu projede öğrendiğiniz yabancı dili öncekilerden çok farklı yaratıcı bir yolla
kullanma şansı elde ettiniz. Böylece hem eğlenceli hem de verimli bir süreç geçirdiniz. Ortaya
koyduğunuz sonuçları arkadaşlarınız ve ailenizle hatta tüm Avrupa’yla paylaşabilirsiniz.
Başka okullardaki arkadaşlarınıza bu projeden bahsedebilir ve onlarında katılmalarını
sağlayabilirsiniz. Bunun için bir öğretmenlerinden destek istemeleri ve bu kılavuzu okumaları
gerekmektedir.

Bu kılavuzun 2. Bölüm’ünde Ek Materyal Dosyasını bulabilirsiniz. Bu dosyada ek oyunlar, ipuçları ve
farklı aşamalar için tavsiyeler bulabilirsiniz.
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This Student Guide is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 2.0 License. To view a
copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

PopuLLar projesi Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir projedir. Bu belge sadece yazarın
görüşlerini yansıtmakta ve Komisyonu bağlamamaktadır.
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