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YARATICI OKUL ETKİNLİKLERİ GÜNÜ 

PROJESİ 

 Proje kapsamında, İlkokullarımızda tüm sınıflara uygulanacak olan ‘’Yaratıcı Okul 

Etkinlikleri Günü Projesi‘’ okullarımızdaki öğrencilerin gerek sınıf ortamlarında gerekse okul 

aktivitelerinde, gerekse okul dışı zamanlarında yaptıkları çalışmaları  yaratıcı sunum 

organizasyonlarıyla okuldaki diğer arkadaşlarına, öğretmenlerine ve ailelerine yansıtmaları, bu 

çerçeve içerisinde okulun bulunduğu  bölge itibarıyla bölgenin coğrafik, ekonomik, kültürel-

folklorik, sosyal  zenginlikleri ile kaynaklarını okul ortamlarında buluşturarak okul yönetimleri ve 

öğretmenlerinin bölge halkı ve  STÖ ve diğer kurumlarla  bağlarını ve işbirliklerini  kültürel , 

sanatsal bağlamda  yaratıcı etkinlikler ve işbirlikleriyle geliştirmektir, 

 KKTC’ deki diğer kültürel, sanatsal kurumları, resim, müzik, tiyatro sanatçılarını, şair ve 

yazarları, kültür insanlarını, müzisyen ve müzik gruplarını okullara davet ederek  bölgeler 

arasındaki sanatsal kültürel anlamda fırsat eşitsizliklerini en aza indirmek, öğrencilerimizi 

yetenekleriyle ön plana çıkarılması hedeflenmelidir. 

Projenin Kapsamı 

 Proje Okul’un  bir bütün olarak tüm yaratıcı faaliyetlerini kapsamakta olup, merkezde okul 

olmak üzere bölgedeki insan kaynakları ve ekonomik, kültürel potansiyellerin  eğitim ve öğrenime 

katkı koyacak  biçimde özendirilmesi ve katkı koyması önerilmektedir. Bu anlamda okulun 

öğrencilere kazandırması istenen genel becerilerin sonuçlarının bölge halkıyla paylaşılması 

amaçlanmaktadır.  

  Okulda yaşanılan eğitimin hayat şartlarına uygulanması, öğrenci aktivitelerinin temel ortak 

değerlerle ortak bir payda sağlaması, meslek, sosyal yaşam, tüketim, verimlilik ve üretim konuları 

ile eğitim ve öğrenimin ilişkilendirilmesi, Öğrencinin erken yaşlarda toplum içerisinde özellikli 

(beceri sahibi, düşünen, yaratıcı, kendini ifade edebilen, özgüven sahibi) bir birey olarak erken 
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yaşta yer alması , okulun hedeflediği birey hedefinin  öncül ürünlerinin  halkımızla paylaşılması 

projenin amaçları arasındadır. 

 Bu anlamda okullar  oluşturacakları komisyon çalışmaları çerçevesinde  bölgesel olarak 

kaynak taraması yapmalı ve bölgedeki üniversite, Sivil Toplum Örgütleri, kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği yaparak bu kaynakların okul projesine katılması sağlanmalıdır. 

Yaratıcı Okul Etkinlikleri Günü ile ilgili Özel Olarak Resim, Resim İş 

Öğretmenleri İçin Önerilen Çalışmalar 

 Bu genel hedef ve amaçlar doğrultusunda resim, resim iş öğretmenleri okul idaresi ve okul 

komisyonlarıyla istişare ederek, çevresl katkılar da alarak okuldaki yaratıcı öğrenci aktivitelerini 

planlamalı, bu çerçevede öğrencilerin görsel sanatlar alanındaki yaratıcı ürün ve potansiyellerini 

ortaya çıkaracak biçimde öğrencilerle ortak projelere kılavuzluk yapmalıdır. 

Örnek olarak: 

Resim,resim-iş öğretmeni öğrencilerle yapacağı ortak projeler çerçevesinde: 

♦ Büyük resim Uygulama Grupları 

 Duvar resimleri, pano resimleri veya yere serilen büyük rulo kağıt veya bez üzerine 

‘’Renkler Ülkesi’’, bölgemizin zenginlikleri, bölgemizin güzel doğası veya turistik özellikleri veya 

serbest yaratıcı çalışmalar konusunda  okulun tüm öğrencilerini ve bölge halkını veya bölge 

çocuklarını bu aktiviteye katabilir. Velilerin ve öğretmenlerin bu aktiviteye katılması 

gözetilmelidir. Bu anlamda sanatsal, estetik olarak okul öğrencilerinin kısıtlama olmaksızın anne, 

baba, öğretmenleriyle birlikte bu çalışmaya katılması onların  ortak ürün ortaya çıkarma,birlike 

çalışmadan zevk alma konusunda okulla olan birlik ruhunu güçlendirecektir. 

♦ Küçük sanatsal yaratıcı gruplar 

 Denge Çalışmaları grupları 5 kişiyi geçmeyecek oyun hamuru veya strafor, plastisin gibi 

malzemelerle kürdan kullanılarak yapılacak denge-inşa çalışmaları. 
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♦ Maket Grubu, 

♦ Taş Boyama Grubu 

♦ Doğa ve Çevre Grubu 

♦ Bölgemizin güzelleştirilmesi için görsel proje Grubu 

♦ Kapal-Bağlı gözle  konulu resim yapma yarışması 

♦ Sandalye Oyunu düzeninde dönerek Çizgisel eklemelerle tek bir resim yapma grubu, 

♦ Projeksiyonla sanatsal tasarımları yansıtma grubu 

♦ Kukla Tiyatrosu 

♦ Moda yaratım ve genç stilister defilesi grubu 

♦ Perdeli gölge tiyatrosu 

♦ Delikli kutu ile damlatarak resim yapma grubu 

♦ Power point uygulamaları ve Bilgisayar genç Animasyoncular Grubu 

♦ Sprey Boya ‘’Belirlenen temalar’’, Graffiti Grupları (duvar resimleri)”Çevre Dostu” 

♦ Yaratıcı  Takı Üretimi Grupları 

♦ Okul Adına veya kişisel kart postal ve kart, ünlü sanatçıların poster, röprödüksiyon (Tıpkı 

çoğaltılmış basım) öğrencilerin örnek print-out çerçeveli, çerçevesiz, baskı  sergisi ve satış 

grubu 

♦ Örnek öğrenci resimleri açık müzayedesi (Açık artırma ile satış) (satış koşullarını okul 

yönetimi belirler) 

♦ Öğrenci çizim örneklerinden veya sanatçı çizimlerinden baskılı T short ve aksesuarlar serge 

ve  satış grubu 

♦ Öğrenci el işi, tığ işi, lefkara işleri vs sergi ve  satış grubu 

Yukarıda sayılan grupların dışında bölgesel yaratıcı gruplarda olışturulabilir. 

 GEREKLİ MALZEMELER 

♦ Plastisin 
♦ Kürdan Parmak Boya 

♦ Kalın Fırçalar    

♦ Kil  

♦ Rulo şeklinde beyaz kağıt 
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♦ Pastel Boya  Strafor (köpük), 

♦ Yeşil ve mavi renk karton 

 

ÖRNEK ÇALIŞMALAR 

 6- 9 Yaş Grubu(Örnek) 

 Plastisin (10 paket plastisin ) 

 Kil ( 15 kilo kil) 

 Not: Kil grubu en fazla 15 kişi. Plastisin grubu en fazla 10 kişi ile sınırlı tutulmalıdır. 
  Konu: Denizde ve ormanda yaşayan canlılar 

 9 - 12 yaş grubu  

 Taş boya 

 Renkler ülkesi grup çalışması 

 Çeşitli büyüklükte taşlar (En az yirmi adet)  
 Parmak boya ( 20 adet mavi, kırmızı ve sarı renklerde) 
 Pastel Boya (20 kutu) 

 
 Not: Taş boyama grubu en fazla 10 kişi ile sınırlandırılmalıdır. 
 “Renkler ülkesi”ne (büyük rulodaki resim) her yaş grubu ve orada bulunan herkes katılabilir. 

 

 9 – 12 yaş grubu   

 Kürdan ve plastisin ile denge çalışması 

 15 paket plastisin 

 5 Strafor 50x70 cm 

 5 kutu kürdan 

Not: 15 kişi ile sınırlandırılması verim açısından önerilir. Gruplar, okulların kendi koşullarına 

uygun, sınıf ve/veya öğrenci sayısı olarak düzenlenebilir 
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PROJE KONTROL SÜREÇ BASAMAKLARI 

 Etkinlikte gerçekleştirecek çalışmalar belirlenir. 

 Grup çalışmalarını yapacak olan öğrenci listesinin oluşturulması. 

 Oluşturulan programın idare ile paylaşılması ve karar alınması 

 Yönetici asistanın etkinlik duyurusunu en az üç gün öncesinden müdüre onaylatması ve 

öğrencilere dağıtılması 

 Onaylatılan duyurunun tüm okula öğrenci sayısı kadar fotokopi çekilerek dağıtılması. 

 Her öğrenci çalışma öncesinde yapacakları çalışmalar için gerekli malzemeleri etkinlik 

günüden iki gün öncesine temin etmesi. 

 Etkinlikte gerekli olan masa ve sandalye sayıları idare amirine iletilmesi.  

 Masa ve sandalyelerin etkinlik düzenine göre en az iki saat öncesinden etkinlikten uygun 

bir şekilde hazır olması istenir. 

 Konuşmalar ve müzik için gerekli ses düzenlemeleri yapılması 

 Etkinlik öncesi okulda genel prova yapılır. Bu prova da öğrencilerin görev yerlerini 

öğrenmeleri sağlanır. 

 Her grupta  görev alacak öğretmenin belirlenmesi. 

 Çalışma esnasında olabilecek eksikliklerin giderilmesi için idari amir ve gözlemci bir 

öğretmenin sürekli grupları gezerek gözlem yapması sağlanır. 

 İlk yardım çantasının ve sorumlunun etkinlikte hazır olmasının sağlanması 

 Etkinlik tamamlanmasıyla zilin çalması sağlanır. 

 Daha önceden belirlenecek bir yerde çalışmaların muhafaza edilmesi sağlanır. 

 Yapılan çalışmalar toplanarak belirlenen yerlere konulması sağlanır. 

 Çöp poşetlerinin hazır olması sağlanır. 

 Çöplerin etkinlik alanında ki öğrencilerle toplanması sağlanır. 

 İdare, masa, sandalye ve müzik sisteminin toplanmasını sağlar. 

 Yapılan resim çalışmaları bir sonra ki okul açılışında sergilenmek üzere toplanır. 

 Bu çalışma ile kendi okulumuzu bir tanıtım panosunda veya sunum yoluyla halkımıza, 

öğrencilerimize tanıtarak vizyonumuzu genişletebiliriz.  

 Bu çalışmaların arşivlenebilmesi için gereken kayıtların yapılması önerilir. 
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 Kendi ülkemizin kültürel mirasını korumak adına da (el sanatları, halk dansları kıyafetleri, 

gelinlik, eskide kalan bazı eşyalar vs.) bir odada müze oluşturabiliriz. 

 

 

Yaratıcı Okul Etkinlikleri Günü Projesi ile ilgili daha önce yapılan örnek çalışma resimleri 

ekte sunulmuştur. 

 

 

 


