
 

 

 

 

 

 

 

Model Programının Kısa Tarifi 
 

 

Sevgili Veliler!  

 

Çocuğunuzun okulu, içinde bulunduğumuz öğretim yılından itibaren 

“Yaratıcı Okullar İçin Kültür Elçileri” model programına katılmaktadır. 

Peki, bunun anlamı tam olarak nedir? 

 

Bundan sonraki dört yıl boyunca, çocuğunuzun okulu bir Kültür Elçisi 

tarafından sanatsal alanda desteklenecektir. Bu kişiyle birlikte 

öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimiz sanat dünyasına heyecanlı bir 

yolculuk yaparak, etraflarındaki dünyayı bambaşka gözlerle görmeyi 

öğreneceklerdir: Dersliğim bir tiyatroya nasıl dönüşebilir? Bir tiyatroda 

sahne arkası nasıl görünür? Okulumuzun toplantı salonunu bir konser 

salonuna nasıl dönüştürürüz? Şehrimizin müzesinde sergiler nasıl organize 

edilir?  

 

Kültür Elçisinin öğrenci, öğretim görevlileri, çeşitli sanatçı ve kültürel 

kuruluşlar ve belki de sizinle birlikte başlatacağı farklı sanat projelerinin 

hedefi, çocukları sanat ve kültüre eğilmeye, yaratıcı olup resim yapmaya, 

şarkı söylemeye, tiyatro oyunculuğu veya rap müziği yapmaya sevk 

etmektir. Tüm bu aktivitelerde birçok yeniliği keşfedecekler ve birçok şeyi 

yapabildiklerini ve başarabildiklerini öğreneceklerdir. Öğrenciler, ortaya 

koyacakları yapıtlardan ve öğrendiklerinden dolayı gurur duyacak ve bu 

gururlarını sizinle seve seve paylaşacaklardır.  

 

Bu aktiviteler aynı anda yaşadıkları şehirdeki kültürel programları da daha 

iyi tanımalarına vesile olacaktır. Zira “Yaratıcı Okullar İçin Kültür Elçileri” 

programı sayesinde, çocuğunuzun okulu ile örneğin şehir müzesi, 

konservatuar, tiyatro, kütüphane, kültür merkezi ya da bireysel sanatçılarla 

uzun vadeli bir iş birliği tesis edilecektir. Okulunuzun kültür sorumlusu ve 

diğer öğretim görevlileri ile birlikte, Kültür Elçisi okulda farklı projelere 

öncülük edecektir.  
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Bu model programının amacı, şüphesiz sanatsal dersler olan müzik, sanat 

ve tiyatro derslerinin yerine geçmek değildir, tam aksine: Programın amacı, 

okulda çocuklarınız için sanat ve kültüre yer verileceği ve okulun kendi 

kültürel projelerini bulunduğu bölgedeki insanlara açabileceği bir ortamın 

kurulmasıdır. 

 

Programla ilgili sorularınız olursa, dilerseniz okul müdürlüğüne ya da 

okulunuzun kültür sorumlusuna başvurabilirsiniz.  

 

Programla ilgili daha fazla bilgiyi, internette, www.kulturagenten-

programm.de adresi altında da bulabilirsiniz. 

 

Saygılarımla, 

 
Sybille Linke 

Programdan Sorumlu Müdür 

 

 

 

 

Bunun dışında Eyalet Bürosu ve kurumumuzun Berlin’deki merkez şubesi 

de bu model programı ile ilgili daha fazla bilgi temin edebilecektir. 

 

İletişim Bilgileri: 

Dr. des. Kerstin Mayhack 

Leiterin Landesbüro Thüringen "Kulturagenten für kreative 

Schulen" 

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH 

(DKJS) / Regionalstelle Thüringen 

Philosophenweg 26 

07743 Jena 

Tel 03641 / 489 478 

E-Mail thueringen@kulturagenten-programm.de 

Forum K&B GmbH    

Geschäftsstelle "Kulturagenten für kreative 

Schulen"  
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10178 Berlin  
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E-Mail info@kulturagenten-programm.de 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

“Yaratıcı Okullar İçin Kültür Elçileri”  
 

“Yaratıcı Okullar İçin Kültür Elçileri” adlı model programının amacı, çocuk 

ve gençlerde, sanat dallarına ilgi uyandırmak, sanat ve kültür hakkında 

daha fazla bilgi sağlamak ve kültürel katılımı olağan kılmaktır. Dört yıllık 

süreyle beş ayrı eyalette 46 tane Kültür Elçisi toplam 138 tane okulda 

faaliyet verecektir. Kültür Elçilerinin her biri, üçer ayrı okuldan oluşan 

yerel bir okul ağından sorumlu olacaktır. Öğrenciler, öğretim görevlileri, 

okul müdürlüğü, ebeveynler, sanatçılar ve kültürel kuruluşlarla birlikte, 

kültürel eğitim ve sanatsal projelerden oluşan çok çeşitli ve ihtiyaçlara göre 

tasarlanmış bir programı geliştireceklerdir. Bunun ötesinde bölgedeki 

kültürel kuruluşlarla uzun vadeli iş birliklerini kuracaklardır. Sanatsal ve 

kültürel karşılaşmalar, fikir ve görüş alış verişleri ve sanat türlerinin 

denenmesi ve aktif olarak deneyimlerin kazanılması böylece çocuk ve 

gençlerin günlük hayatlarının ayrılmaz birer parçası olacaktır. 

 

Programın amacı, sanatın değer verildiği ve sanata ilgi gösterildiği bir 

ortamı yaratmaktır. Sanatsal ve kültürel hayata aktif katılım, çocuk ve 

gençlerin kişiliklerini geliştirmelerine ve güçlendirmelerine olumlu katkıda 

bulunur ve ileride kültüre ilgi duyan ve kültürel alanda aktif olan bir 

toplumun faal bireyleri olmalarına olanak tanır. Kültürel kuruluşlar ve 

bunlara bağlı çalışan sanatçılar bu program için son derece önemli proje 

ortaklarıdır. Müzeler, konser salonları, kütüphaneler, tiyatrolar ve kültür 

merkezleri okullarda geleceğin seyirci kitlelerine ulaşabilecektir. Birlikte, 

okullar ile kültürel proje ortaklarının birbirlerine karşı açılmaları ve uzun 

vadeli iş birliklerinin geliştirilmesi için uygun yolları arayacaklardır. 

 

Okulların Kültür Elçileri, kültürel kuruluşlar ve sanatçılarla birlikte 

program boyunca düzenleyecekleri ve bu programın çerçevesinde “Sanat 

Parası” adı altında maddi kaynakların talep edilebileceği sanatsal projeler, 

kültürel konseptlerin birer model olarak denenmesine olanak tanıyacaktır.  

Bunun amacı, öğretmenler, sanatçılar ve kültürel alanda çalışanlar 

tarafından sanatsal programların kalitesinin güven altına alınmasına ve 

gerekli alt yapılarının oluşturulmasına imkan sağlamaktır. 

Programla ilgili daha fazla bilgiyi, internette, www.kulturagenten-

programm.de adresi altında da bulabilirsiniz 


