Kültürel Eğitim çocukları ve
gençleri güçlü kılar
Çocuklar ve gençler bir sanat icra ederken bizzat kendileri
ön plana çıkarlar. Örneğin, bir tiyatro temsilinin provasını
yaparken ya da bir ﬁlm için birlikte senaryo yazarken
sahnede onlar vardır.
Kendi arzuları, ilgileri ve düşünceleri söz konudur.
Bir şey plana göre işlemediği zaman çözüm yollarını ve
yeni ﬁkirleri kendileri araştırırlar. Bunu yaparken de neyin
kendileri için en uygun ve kolay olacağını öğrenirler.
Böylece, daha sonraki yaşamlarında yeni bir şey ile
karşılaştıkları zaman en uygun çözüm yolunun ne
olduğunu bilirler ve şunu öğrenirler:
Hemen pes etmeyip onun uğraşmaya değer olduğunu.

Kültürel Eğitim birçok
insanı bir araya getirir

Çocuklar ve gençler başkalarıyla bir tiyatro temsili
oynadıkları ya da bir müzikal veya sergi hazırladıkları
zaman takım halinde çalışma ruhunu öğrenirler. Böylece
birbirlerini ancak karşılıklı olarak dinlemeleri ve dikkate
almaları halinde ortak hedefe varabileceklerini öğrenirler.
Herkesin önemli olduğunu görürler.

Kültürel Eğitimde farklı birçok çocuk ve genç bir
araya gelir:

Hepsinin farklı ilgi alanları ve güçlü yanları vardır.
Her biri farklı ailelerden gelmektedir.
Dilleri ve düşünceleri farklıdır.
Bu yüzden de aynı konuda farklı düşüncelere sahiptirler.

Sözcükler olmadan konuşma

Örneğin, birlikte bir tiyatro sahnesini tasarlarken herkesin
faklı bir düşüncesi olacaktır.
Hiçbir düşünce ne doğru ne de yanlıştır.
Her düşünce farklı ve önemlidir.

Ancak tüm düşünceler birlikte bir tiyatro temsilini ilginç
yapacaktır. Çocuklar ve gençler bu şekilde öğrenirler:
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İnsanlar arasındaki farklılıklar önemli ve iyidir.

Bazen çocuklar ve gençler duygu ve düşüncelerini ifade
etmede zorlanırlar. Örneğin, zorlu bir yaşam durumu söz
konusu olduğunda bunu ifade edemeyebilirler.
Bu durumda, sunulan Kültürel Eğitim programları onlar
için önemli olabilir:
Boyama yaparken, dans ederken ya da şarkı söylerken
konuşmaları gerekmez. Ancak yine de duygularını ifade
edebilirler. Bu ise yaşadıkları sorunları daha kolay
aşmalarında onlara yardımcı olacaktır. Birçok çocuk ve
genç için bu durum söz konusudur.
İster Almanya’da doğmuş olsun, ister buraya daha sonra
gelmiş olsun, İsterse buraya sığınmış olsunlar.

Kültürel Eğitim nedir?
Burada, Kültürel Eğitimin çocuklar ve
gençler için neden önemli olduğu yalın
bir dil ile anlatılmaktadır.

Kültürel Eğitim nerede verilmektedir

Gençler ve çocuklar Kültürel Eğitimde
tamamen yeni şeyler ile tanışırlar

Çocuklar ve gençler her gün sanata ve kültüre dair
farklı şeylerle meşgul olurlar:

Belki sizin çocuğunuz da bir Kültürel Eğitim programına
katılmayı arzu eder. Okulunuzda veya mahallenizde Kültürel
Eğitim verilmesini mi istiyorsunuz?

Müzik, ﬁlm, kitap, bilgisayar oyunu, karikatür vb.
Kültürel Eğitimde çocuklar ve gençler nelerde başarılı
olduklarını ve nelerden hoşlandıklarını keşfedebilirler. Bu
ise çocukları ve gençleri güçlü ve öz güven sahibi yapar.

Bunu gönüllü olarak yaparlar ve yaparken de eğlenirler.
Böylece kim olduklarını, nasıl hissettiklerini ve nelerden
hoşlandıklarını gösterirler. İşte Kültürel Eğitim budur.

Kültürel Eğitim bir şeyi kendinizin yapmasıdır. Örneğin:
• Fırça ve boya ile çizim veya resim yapma,
• bir tiyatro grubunda şarkı söyleme ve oynama, ya da
• bir dans grubunda dans etme.

Çocuklar ve gençler bir şeyi denerken nelerde başarılı
olduklarının farkına varırlar. Neyi iyi ve kötü gördüklerini,
isteklerinin neler olduğunu keşfederler ve bunları, örneğin,
bir kamerayla internette ya da sahne ortamında
başkalarına gösterirler.
Kültürel Eğitim, çocukların ve gençlerin sanat ve kültür ile
uğraşıp kendi düşüncelerini uygulamaya koydukları her
yerde vardır.
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Kültürel Eğitim, çocukların ve gençlerin iyi bir şekilde
gelişmelerine katkıda bulunur. Bu nedenle, okulda ya da
bir gençlik merkezinde veya bir müzede ya da tiyatroda
onlara bunun için uygun mekan ve yeterli zaman
sağlamak önemlidir.

Dans etmek, bir müzik aleti çalmak, resim çizmek,
heykel yapmak gibi
– Kültürel Eğitimde çocuklar ve gençler tüm bedenleriyle
öğrenirler; dinleyerek ve
izleyerek, şarkı söyleyerek ve konuşarak, dokunarak ve
hareket ederek.
Bu şekilde çok farklı şeyleri yapabileceklerinin farkına
varırlar ve bunlardan, yaşamlarındaki başka işlerde de
yararlanabileceklerini öğrenirler.

Sunulan Kültürel Eğitim hizmetleri hakkında sorularınız olduğu
takdirde aşağıda verilen telefon numarasından veya e-postayla
bize ulaşabilirsiniz:

Kültürel Eğitimde çocuklar ve gençler yaptıkları her şeyin
aynı zamanda bir etki yarattığının da farkına varırlar.
Örneğin, bir tiyatro gösterisi ya da sergi açılışı için
davetiye yazmaları halinde insanlar bunu izlemeye
gelecektir.
Böylece bir şeyi kendi başlarına değiştirebileceklerini
görürler.
Kültürel Eğitimde çocuklar ve gençler birçok farklı insan
ile tanışırlar. Böylece her insanın farklı isteklere ve
yeteneklere sahip olduğunu görürler. Aynı zamanda, her
insanın farklı şeyler yapabilmesinin iyi bir şey olduğunu
da öğrenirler. Çünkü, herkes böylece farklı bir konuda
yardımcı olabilecektir.
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