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YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ 

“Her Öğrenci Yaratıcıdır” 
 

 Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme 

yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir. Buna bağlı olarak “Yaratıcı 

Öğrenci Günleri” çerçevesinde organize edilecek günlerle öğrencilerin kendilerini keşfetme ve 

becerilerini ve yeteneklerini sergileme fırsatı verilecektir. 

 “Spor ve Sağlık günleri”, “Çevre Günleri”, “Genç Yetenekler”,”Kitap Günleri”,”Yabancı 

Diller Günleri”,”Kültür Sanat Günleri”, “Bilim Şenliği Günleri” ve “Felsefe Günleri” etkinliklerinin 

gerçekleştirilmesi ile ilgili içeriği aşağıda belirtilmiştir. Etkinlikler her okulun kendi bünyesinde 

gerçekleştirilecek organizasyonlarla yapılabileceği gibi okullar arası işbirliği ile belirtilen haftada 

ortak etkinlikler olarak da düzenlenebilir. Etkinlikler organize edilirken okul aile birlikleri, bölge 

sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerle işbirliği yapabilir. 

  

 

 

 

SPOR VE SAĞLIK GÜNLERİ 
 27 - 31 Ekim 2008 

Tema Sağlıklı ve Kaliteli Bir  Yaşam İçin Spor 

Amaç Öğrencilerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yardımcı olabilecek bilgi, 

beceri, tutum ve davranışların  fiziksel, zihinsel ve duygusal aktiviteler yoluyla 

kazanabilecklerini vurgulamak. 

 
Kazanımlar Öğrenciler bu etkinlikle yapılacak çalışmalar sonunda; 

1.Fiziksel aktiviteyi artırma bilinçine varır. 
2.Sağlıklı gelişimi destekler. 
3.Sosyal yaşama daha çok uyum sağlar. 
4.Temel bilgi ve kavramları öğrenir. 
5.Sağlıklıve aktif bir yaşam tarzı oluşturmak için çevresindekilerle olumlu ilişki   
   kurar. 
6.Fiziksel aktiviteyi sağlıklı yaşamın bir gereksinimi olduğunu anlar. 
7.Sağlıklı yaşam için gerekli fiziksel uygunluğu geliştirir. 
8.Beden eğitimi dersinin sağlığa olan yararlarını kavrar. 
 

Önerilen 

Etkinlikler 

  Satranç Oyunları Bisiklet Turları   Yürüyüş Turları Dağcılık       
Slogan  Geliştirme Dans Gösterileri Karikatür ve Resim  Çalışmaları 
 Yaratıcı Oyunlar     Resim  Atölye Çalışması   Takım ve Bireysel Oyunları    
  Basketbol, Voleybol, Hentbol, Futbol v.s. gösterileri    Çeşitli Yarışmalar 
 Sporcu sağlığı ve beslenme konusunda seminer  
 Takım olma bilinci konusunda work-shop çalışmaı 
 Kazanmak ve kaybetmek konusunda seminer 
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GENÇ YETENEKLER (MÜZİK VE RESİM) GÜNLERİ 
15-19 Aralık 2008 

Tema Yeteneklerimizin Farkındayız 

Amaç Öğrencilerin yeteneklerinin geliştirlmesi ve kendilerini keşfetme sürecinde 

farkındalık yaratmaktır. 

 

Kazanımlar Öğrenciler bu etkinlikle yapılacak çalışmalar sonunda; 
1.Bilinçli müzik dinleyicisi olmanın önemini kavrar. 
2.Müzik yapma ve yaratmayı yaşamın önemli bir parçası olduğunun farkına varır. 
3.Çevresi ile müziksel iletişim ve etkileşimde bulunur. 
4.Müzik kültürünün genel kültürün ayrılmaz bir öğesi olduğunu anlar. 
5.Müziğin evrensl bir dil olduğunu kavrar. 
6.Türk ve dünya müziği hakkında fikir sahibi olur. 
7.Müziğin ve resimin  kültürel değerlerimiz arasındaki önemini kavrar. 
8.Müziği değişk anlatım biçimlerine (resim, drama) dönüşebileceğini anlar. 
9.Resim çalışmaları ile bireyin yaratıcılığının gelişebileceğini kavrar. 
10.Resim çalışmaları bireyin kendini ifade etme araçı olduğunu  kavrar. 
 

Önerilen 

Etkinlikler 

 Müzik Dinletisi (Grup - Bireysel) Müzikal  Drama Çalışmaları   Resim Sergis 
Karikatür ve  Resim Çalışmaları    Serbest  Atölye çalışması    
Poster Çalışmaları  

 
 

 

ÇEVRE GÜNLERİ 
 17-21 Kasım 2008 

Tema Bilinçli Birey ve Yaşanabilir Çevre 

Amaç Birey olarak güncel çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki rolünü anlatmak ve 

bu konuda bilinç düzeyini artırarak farkındalık yaratmaktır. 

 
Kazanımlar Öğrenciler bu etkinlikle yapılacak çalışmalar sonunda; 

1.Güncel çevre sorunlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini örneklerle ortaya  
    koyar. 
2. Güncel çevre sorunlarının sebeplerini örneklerle açıklar. 
3.Güncel çevre sorunlarının çözümüne ilişkin öneriler sunar. 
4.Çevre sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara aktif katılmanın önemini  
    kavrar. 
5.İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini yakın çevreden  
    örneklerle anlatır. 
6. Bilinçli bireyin  yaşanabilir çevre için neler yapabileceğini anlar. 
7. Yaşanabilir bir çevrenin yaşam kalitesini artırdığını kavrar. 
 

Önerilen 

Etkinlikler 

 Proje Çalışmaları     Atık Malzeme Geri Dönüşüm Çalışmaları      Yürüyüş 
Turları  Slogan  Geliştirme  Poster Çalışmaları  Drama  

Karikatür ve  Resim Çalışmaları   Kompozisyon Çalışmaları 
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KİTAP GÜNLERİ 
5-9 Ocak 2009 

Tema Okuyor Ve  Düşünüyoruz 

Amaç Kitap okuma alışkanlığının kavratılması ve her düzeyde sözlü, yazılı olarak doğru 

ve güzel ifade etmenin önemini kavratmaktır. 

 
Kazanımlar Öğrenciler bu etkinlikle yapılacak çalışmalar sonunda; 

1.Günlük hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak yazma ve konuşma becerisi kazanır. 

2.Dil bilgisi kurallarını; ses, kelime, kelime grubu, cümle ve metin düzeylerinde 
doğru uygulama becerisi kazanır. 

3.Dinleme, konuşma, okuma ve yazma faaliyetlerinde Türkçenin yazım 
kurallarına, söyleyiş özelliklerine ve inceliklerine özen gösterir. 

4.Dinlediklerini, okuduklarını, anladıklarını, düşündüklerini söz ve yazıyla planlı, 
etkili, akıcı, anlaşılır biçimde ifade edebilir. 

5.Konuşurken ve yazarken anlatım kurallarına uyması gerektiğini anlar. 

 
Önerilen 

Etkinlikler 

Fotoğraf   Serbest Kompozisyon Çalışmaları Slogan 
Resim  Drama  Aytışma  
Çeşitli Yaratıcı Oyunlar   Powerpoint Sunum Yazarlarla 

Sohbet       Şairlerle Sohbet Şiir Çalışmaları   
  

 

YABANCI DİLLER GÜNLERİ  
16-20 Mart 2009 

Tema Farkındalık 

Amaç Farklı dillerin ve kültürlerin olduğu bilincini kazandırmak 

Kazanımlar Öğrenciler bu etkinlikle yapılacak çalışmalar sonunda; 
1  Farklı dillerin olduğunun farkına varır. 
2. Yabancı dil bilmenin faydalarını anlar. 
3. Yabancı dil öğrenirken kendi anadilinin önemini anlar. 
4. Çok kültürel yaşamlarda yabancı dilin zorunlu olduğunu anlar. 
5. İletişim becerisini geliştirmek için yabancı dilin faydalarının farkına varır. 
6. Diller arası ortakve farklı yönleri ve kültürel değrlerin farkına varır. 
7. Evrensel değerler için ortak dilin zorunlu olduğunu kavrar. 
 

Önerilen 

Etkinlikler 

İngilizce  Şarkı  Fotoğraf   Poster  Slogan 
Resim  Drama  Karikatür  Müzik 

Dinletisi       Video Gösterimi   Powerpoint Sunum  
 Yaratıcı Oyunlar Dans 
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KÜLTÜR-SANAT GÜNLERİ 
13-17 Nisan 2009 

Tema Gelenek Ve Göreneklerimizin Farkındayız 

Amaç Kıbrısın kültürel değerleri ve sanatsal çalışmalarının farkına varılması ve 

tanıtılmasını sağlamak 

Kazanımlar Öğrenciler bu etkinlikle yapılacak çalışmalar sonunda; 
1. Kültürel mirasın önemini kavrar. 
2. Kültürel değerlerimizin korunması gereğini kavrar. 
3. Kültürel değerlerimizin tanıtılmasının ülke ekonomisine katkı sağladığını 

anlar. 
4. Kültürel mirasın yeni kuşaklara tanıtılmasında bilinçlenmenin önemini anlar. 
5. Farklı kültürlerin zaman içerisinde birbirinden naıl etkinlendiğini kavrar. 
6. Sanat çalışmalarının kültürel değerlerden nasıl etkinlendiğini kavrar. 
7. Sanatsal çalışmalarda yaratıcılğın önemini ifade eder.  

Önerilen 

Etkinlikler 

 Yiyecek ve İçecekler  Fotoğraf   Poster  Slogan 
Resim Drama Karikatür  Müzik Dinletisi 
Video Gösterimi  Powerpoint Sunum  Yaratıcı Oyunlar     
Dans   Kıyafetler  Beyitler ve Şiirler 

 
 

BİLİM ŞENLİĞİ GÜNLERİ 
27-30 Nisan 2009 

Tema Enerji Tasarrufu 

Amaç Enerjinin verimli kullanılması bilinçini geliştirmek 

Kazanımlar Öğrenciler bu etkinlikle yapılacak çalışmalar sonunda; 
1. Enerjinin farklı şekillerde tanımlanabileceğini fark eder. 
2. Enerjinin günlük yaşamda nasıl kullanıldığının farkına varır. 
3. Enerjinin bir cisim veya sistemden diğerine aktarabileceğini fark eder. 
4.Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajlarını  
    neler olduğunu anlar. 
5. Enerjinin verimli kullanılmasının önemini kavrar. 
6. Enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmayı ve u konuda başkalarını uyarmayı  
    alışkalık haline getirmenin önemini kavrar. 
 

Önerilen 

Etkinlikler 

 Bunları Biliyor musunuz?(Temaya uygun pratik bilgiler)  Fotoğraf 
Oyunlar (Kağıt uçak v.s.)   Poster Slogan Resim Drama 
Halkın Düşündükleri Sohbet Paylaşımı  Karikatür Video 

Gösterimi Müzik Dinletisi  Küçük Deneyler  Powerpoint Sunum 
 Yaratıcı Oyunlar 
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FELSEFE GÜNLERİ 
11-15 Mayıs 2009 

Tema Başarı 

Amaç Öğrencilerin yaratıcı düşünme güçünün gelişmesi ve yaşamında felsefe 

konusunun kavranması sağlamaktır 

Kazanımlar Öğrenciler bu etkinlikle yapılacak çalışmalar sonunda; 
1. Felsefenin gereğini kavrar, 
2. Farklı bilim yaklaşımlarını kavrar, 
3. Bilimin değerini anlar, 
4. Felsefenin çeşitli alanlarla ilişkisini kavrar, 
5. Felsefik yaklaşımın günlük yaşamda önemini bilir, 
6. Felsefenin çeşitli alanlarla ilişkisini anlar, 
7. Felsefede soru sormanın önemini bilir, 

   8.   İnsan yaşamında felsefi temellerin önemini anlar. 

Önerilen 

Etkinlikler 

 Poster Özlü söz yazma Slogan çalışması Resim 
Şiir yazma  Drama  Canlandırma  Dans  Müzik Dinletisi       
Karikatür  Powerpoint Sunum Fotoğraf   Yaratıcı Oyunlar  

 
 


