
                                                                                        

İDV ÖZEL BİLKENT ORTAOKULU ULUSLARARASI SANAT PROJE ÇALIŞMASI 

“CHILDREN ARE THE HOPE” Çocuklar  geleceğin umududur. - CATH 

Proje Başlama yılı: 2015 -2018 Devam ediyor. 

Proje ortakları: İDV Özel Bilkent oartaokulu –Wisconsin –Cath derneği 

Proje ülkeleri: Türkiye -Ankara / ABD-Wisconsin 

Projede Amacımız: 

Öğrencilerimizin açık görüşlü bireyler olarak ,kültürler arasında pek çok farklılıkları ve gözlemleyerek   aynı şeyleri yaşadıklarını  öğrenmelerini istiyoruz.Farklı 

Kültürleri  anlayarak  , dostluğumuzun ve işbirliğimizin bir hediyesi verildiğine inanıyoruz. İnsanlık için iyi bir model olma hakkında ,Dünyayı daha iyi bir yer 

yapmak için UMUT  birlikte çalışmayı hedefliyoruz 

Çocuklar Umuttur (CATH) ekibi, dünya kültürlerini ve halkları bir araya getirmeye adamış, düşünceli ve kararlı eğitimciler, bilim adamları, biyologlar, 

araştırmacılar, akademisyenler, ebeveynler, tabiatçılar, sanatçılar ve çevreye duyarlı insanlardan oluşan bir gruptur. Anlamlı ve renkli yollarla. CATH ekibinin 

her üyesi, çocuklar hakkında öğretime tutkuyla bağlıdır ve hayat serüvenlerini başkalarıyla paylaşmaktadır.Dünyaya evrensel  bir bakış açısı ile bakmak ve 

gülen yüzümüzü ve dünyaya ve geleceğe umut olmak için  iletişim kuran bireyler olmak için çalışıyoruz. 

Projeyi  yürüten  Kişiler:  İDV Özel Bilkent Ortokulu Okul Müdürümüz  Sayın Oya Kerman-Ortaokul Görsel Sanatlar Bölüm Bşk. Nil ÇELİK-İngilizce Öğretmeni  

Sandra Orbay, İngilizce ve İsapanyolca öğretmeni Carlos Lopez 

 

CATH NEDİR? 

Çocuklar dünyamızın geleceği için umudumuzdur.Bu düşünceden ve sanatın evrenselliğinden yola çıkarak,Kültürlerimizi sanat bilim aracılığı ile  küresel 

topluma aidiyet duygusu yoluyla diğer ülkelere taşımak istiyoruz.ABD wisconsın da kurulan yararlı grup iletişimi ile bu gruba gönüllü olarak katılmak 



istiyoruz.Turna kuşlarını sembolümüz seçtik göçlerini düşünerek birbirimize kendimizi anlattık.Çünkü turna kuşları her zaman barışın ve dostluğun sembolü 

olmuştur. Cath ile farklı kültürleri arasında ki ortak iletişiminin zemini oluşturmak istedik. Akran öğrenciler tüm iletişim yollarını kullanarak 

çalıştılar.Uluslararası sanat temelli  bir değiş tokuşunu hedefledik ve çalışmaya devam ediyoruz. 

Dünyada hiçbirimiz yalnız değiliz ve birlikte olursak her şeyi değiştirebiliriz.Sanatı kullanarak birlikte herşey için farkındalık kazandırmak için çalışıyoruz.  

Öğrencilerimiz  ile kültür sanat dil ve çevre hakkında disiplinlerarası bir eğitim programın katılım sağlayarak farkındalık yaratmaya çalıştılar.Bu projede Doğal 

kaynaklarımız,kültürümüz amaca uygun şiirler yazarak ,resimler,günlük yaşantımız,yemeklerimiz,tanıtarak ve onlardan gelenleri öğrenerek ,bireysel ve grup 

olarak dönüşümlü düşünme sağlamıştır. 

NELER YAPTIK? 

Bu etkinliklere  katılan  olan öğrencilerimiz: Acar oral 6A-Utku Berat Şapçı 6B ,Aylin Öztürk 6B,Nehir Erdoğan 6C,Deniz Özkan 6D,Yağmur Asya Şenol  

7A,Selenay Ercan 6C,Ece Yılmazkaya 7A ,Kıvanç Önal  5.sınıf,-Lara Özdemir  5. Sınıflar ,Kibele Ertürk  5. Sınıf Tuğra Larlar 

2015 yılından beri öğrencilerimiz ile CATH  ve çocuklar ile ilgili Afişler ve resimler yaptılar.Karşılıklı kültür sandıkları gönderdik ve okullarımızı 

sergiledik.«change exhibition» gerçekleştirdik.Mail aracılığı ile haberleştik. Ve skype görüşmesi ile yüzlerimizi tanıdık,    Birbirimize kendimizi ve 

yaptıklarınmızı anlattık. Sergiler hazırladık. Sanat yoluyla çocuklar  çalışmalar yaptık ve kendi kültütürmüzü anlatan çalışmaları tutkuyla hayat serüvenlerimizi 

başkalarıyla paylaşmak istedik.Dünyaya evrensel  bir bakış açısı ile bakmak ve gülen yüzümüzü ve dünyaya ve geleceğe umut olmak için kullandık. İletişim 

kuran bireyler olmak için çalıştık.Dünya üzerinde mesajlarımızı sanat çalışmalarımızla gönderdik.Sanat evrensel bir kavramdır; .Görsel anlatım ile gelen 

görüşler, fikirler, bilgi ve duygu yorumlamak anlamak için sözlü dil bir kullandık.Sanat, birçok şekil ve formlarda, kültürlere köprü  ve işbirliği sağlar ,Ülkeler 

arasında sanat alışverişi o, öğrencilerin bireysel ve kolektif kararlar ile  eylemlerimini küresel toplulukları  nasıl etkilediğini yansıtmak istedik. 

Yardım çalışmalarımız , uluslarası proje tabanlı çalışmamızı ,Ankara -  Altındağ  Nihat Başakar okulunda  okuyan çocuklarımıza yardım eli uzatmak ve sanat 

her çocuğun hakkıdır diyerek çalıştık. Amacımız Sanat dolu bir gün geçirmek bir iz bırakmaktı. 7 aralık 2017 günü hep birlikte yola çıktık. Bu proje de adı 

geçen öğrencileri canla başla çalıştılar.Afişler hazırladılar, satışlar yaptılar. Uzakta ki kardeşlerine elleri ile kek kurabiye yapıp götürdüler.  4. Sınıf öğrencileri 

bize ritm şovlarını sundular. Projemizi anlattık ,videolar çektik. Ardından sanat etkinliklerimize başladık bir masada yüz boyama bir masada  tabak süsleme ve 

diğer bir istasyonda  da origanik turna kuşları yapıldı.Büyük tuval bezlerine özgürce fırçalar ile duygularımızı anlatan yazılar yazdık resimler yaptik. Birlikte 

yemek yedik .Marşlar söyledik.Günün sonunda duygularımız anlattık. Hediyeler sundular öğrenciler birbirlerine.Yardım mazlmelerimizi sunduk okul 

idaresine. Öğrencilerimiz için inanılmaz bir deneyim oldu bu ziyaret.En güzel  gülümsemleri ile anlattık birbirimize. Tüm okul olarak yiyecek içecek kitap 

oyuncak akıl oyunu okula su sebili ihtiyaçlarını sunduk. Amerikan Büyük elçiğinden konuğumuz olan Ersin Dur Beyefendi de bizlere eşlik etti.Çalışmalarımızı 

izledi duygularımıza tanıklık etti. Daha sonra bu güzel gün için Alumna  dergisinde bizden bahsetti ve çalışmalarımız ve öğrencilerimizle gurur duyduk. 

 Nihat Başakar ilkokulunu 3 Nisan 2018 de okulumuzda konuk edeceğiz.Birlikte çalışma yapacağımız  2. Okulumuz olan Mamak ticaret ortaokulu için 

çalışmalarımız devam ediyor.Okulumuzda düzenlediğimiz biletli ses  müzik etkinlikleri ile ses sistemi desteğini sunacağız.Öğrencilerimiz ile yaptığımız kek 

satışı ile sanatsal malzeme yardımı yapacağız. Ve projemiz tüm güzel çalışmalarımızla devam etmektedir. 

 



Cath web sitesine bağlantı adresi : http://www.childrenarethehope.org  

 

 

 

http://www.childrenarethehope.org/
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