
 OUR NEW  ETWINNING PROJECT ‘’POETRY TOGETHER’’ 

 

POETRY TOGETHER will be a project about learning some important American and English poets and 

their most important works. In this technology -dominated era ,teenagers are not much interested in 

poetry and don’t know much about very important poets,but poetry is one of the best genre of art to 

feed the soul and outburst the feelings .In this project, we will not only explore important poets and 

their works,but also learn how to translate poems to otherlanguages and even write poems in English 

.We will also translate famous poems of our own countries into English and get to know more about 

our partners’ culture. Moreover, we will stress media literacy,web 2.0 tools and e-Twining values,too. 

In this context,we will do activities such as organising the most creative poster competition, reading 

the poets of the month together organisation or the best poet reader and writer competitions among 

us. We will teach about media literacy and internet usage(web 2.0 tools) as well. 

 

 

 BİRLİKTE ŞİİR, bazı önemli Amerikan ve İngiliz şairlerini ve en önemli eserlerini öğrenme konulu bir 

proje olacaktır. Teknolojinin hakim olduğu bu çağda, gençlerin şiirle pek ilgilenmediği ve çok önemli 

şairler hakkında fazla bilgisi olmadığı halde şiir, ruhu beslemek ve duyguları dışa vurmak için en iyi 

sanat türlerinden biridir. Sadece önemli şairleri ve eserlerini keşfetmekle kalmayıp, aynı zamanda 

şiirleri diğer dillere çevirmeyi ve hatta İngilizce şiir yazmayı da öğreniyoruz. Ayrıca kendi ülkelerimizin 

ünlü şiirlerini İngilizce'ye çevireceğiz ve ortaklarımızın kültürü hakkında daha fazla bilgi sahibi 

olacağız. Ayrıca medya okuryazarlığı, web 2.0 araçları ve e-Twinning değerlerini de vurgulayacağız. Bu 

kapsamda aramızdaki en yaratıcı afiş yarışması, ayın şairlerini birlikte okuma organizasyonu veya en iyi 

şair okur ve yazar yarışmaları gibi etkinlikler yapacağız. Medya okuryazarlığı ve internet kullanımını 

(web 2.0 araçları) da öğreteceğiz. 

 



 

 

             FIRST MEETING WITH OUR PROJECT PARTNERS 

            (PROJE ORTAKLARIMIZLA İLK TOPLANTIMIZ) 

 

 

 

 
 


