
                                              HEROES OF OUR TIMES 

ABOUT THE PROJECT 

In a world affected by pandemic, global warming, pollution, poverty and general insecurity on 

many levels, we need to reconstruct to be able to live fully, with hope and trust in ourselves 

and mankind. 

Besides the superheroes that children and teenagers admire, there are many people living 

among us, who become real heroes of our times, trough their work and commitment. 

This project aims to raise students' awareness on the importance of "everyday heroes". such as 

firefighters, policemen, nurses, doctors, artists, sportsmen and sports coach, educators, people 

who work for the well-being, safety and personal development of others. 

By taking an insight in their life stories, their goals and work, students will learn how to 

become more responsible, will discover values and strengths appreciated in different cultures, 

will create collaboratively stories about heroes fighting and solving global problems. 

The project will start in October 2021 and will end in April 2022. The teachers involved in  

the project are from ARMENIA, FRANCE, POLAND, ROMANIA AND TURKEY.The 

project will be carried out with the participation of 7 students from 9th grades 

 

ÇAĞIMIZIN KAHRAMANLARI 

PROJE HAKKINDA 

 

Pandemiden, küresel ısınmadan, kirlilikten, yoksulluktan ve genel güvensizlikten birçok 

düzeyde etkilenen bir dünyada, kendimize ve insanlığa umut ve güvenle tam olarak 

yaşayabilmek için yeniden inşa etmemiz gerekiyor.Çocukların ve gençlerin hayran olduğu 

süper kahramanların yanı sıra, aramızda yaşayan, çalışmaları ve bağlılıkları ile çağımızın 

gerçek kahramanları haline gelen birçok insan var.Bu proje, öğrencileri "gündelik 

kahramanların" önemi konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. itfaiyeciler, polisler, 

hemşireler, doktorlar, sanatçılar, sporcular ve spor antrenörleri, eğitimciler, başkalarının 

iyiliği, güvenliği ve kişisel gelişimi için çalışan kişiler gibi. Öğrenciler, hayat hikayeleri, 

hedefleri ve çalışmaları hakkında bir fikir edinerek nasıl daha sorumlu olunacağını öğrenecek, 

farklı kültürlerde takdir edilen değerleri ve güçlü yönleri keşfedecek, küresel sorunları çözen 

ve savaşan kahramanlar hakkında işbirliği içinde hikayeler oluşturacaklar 

Proje Ekim 2021'de başlayıp Nisan 2022'de sona erecektir. Projede yer alan öğretmenler 

ERMENİSTAN, FRANSA, POLONYA, ROMANYA VE TÜRKİYE'dendir. Proje 9. 

sınıflardan 7 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 

 

 



 
 

 

 


