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Eğitim dışı ortak öğrenci faaliyet örnekleri 

 

 

I. Eğitim dışı faaliyetler 

 

EEE kriterlerine göre ortak öğrenci faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi:  

Okul kapsamında: 

- Okulun en büyük mekanında tartışma (Gençlik yararına bir konu seçiyoruz, öğretmen ve 

diğer öğrencileri davet ediyoruz, özgürce, organize biçimde, argümanlara dayalı olarak 

tartışıyoruz). 

- Entegrasyon için çalışma köşeleri  (Tecrübe paylaşımı yapabileceğimiz, çay içebileceğimiz, 

hatta arkadaş veya google translate yardımıyla konuşabileceğimiz köşeler oluşturuyoruz). 

- Film projeksiyonu (Film ile açık alan seçiyoruz ve filmden sonra tartışma yapıyoruz). 

- Arkadaşımın ayakkabılarında bir gün! (Sahip olduğumuz bilgilerle başka birinin 

hikayesine giriyoruz, onun adına sorulan soruya cevap veriyoruz, onların hak ve 

yükümlülükleriyle ilgili öğrendiklerimizi  ve nasıl hissettiğimizi yansıtıyoruz). 

- Beceri paylaşıyoruz! (Herkes, becerisini paylaşabileceği ve diğerlerine bunu öğretebileceği 

20 dakikaya sahip olup, buna öğretmenler de katılabilir).  

- Dostluk tuvali (Büyük bir alan seçiyoruz, takımlar halinde spor oyunları oynuyoruz, ondan 

sonra tuvalin üzerine avuç içimizin izini ve nasıl hissettiğimize dair mesaj bırakıp, tuvali 

okulda sergiliyoruz). 

- Duvar grafiti (Boş duvarın üzerine mesajımızı çiziyoruz, okulun içinde veya açık alanda). 

- Evden okula radyo tartışması – audio podcast (İlginç içerikler kaydediyoruz, paylaşıyoruz, 

genelde yolculuk sırasında veya boş zamanımız olduğunda yanımıza kulaklık alıp cep 

telefonuyla dinliyoruz). 

Kuruluşlarla: 

- Ulusal düzeyde kuruluş ziyaretleri (Ör.Meclis, Mahkeme, Kamu Denetçisi). Bu ziyaretler 

çerçevesinde öğrenciler kuruluşların önemini inceliyor, sorular soruyor, resim çekiyor, ondan 

sonra ise ziyaret edilenlerden sunum hazırlıyorlar. 
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- Belediyemizi ziyarette (Grup olarak belediyeye gidiyoruz, farklı sektörlerden sorumlu 

kişinin kim olduğunu öğreniyoruz, fikirlerimiz hakkında konuşuyoruz ve çözüm öneriyoruz).  

- Belediye Başkanıyla/danışmanlarla limonata içmeye (Belediye temsilcilerini davet 

ediyoruz, topluluğumuzdaki hergünlük meseleleri tanıtıyoruz ve çözüm önerileri hakkında 

konuşuyoruz). 

- Tolulukta: 

- Tpluluğu araştır (Etrafındaki alanı, okul/mahalle analiz et ve ziyaret ettiğin her yeri işaretle, 

topluluğun daha iyi olup olamayacağını ve gençlerin nelere ihtiyacı olduğunu düşün). 

- Genç liderleri, iyi davranıştan dolayı ödüllendiriyoruz! (Gençler ve yetişkinlerden oluşan 

bir gizli komisyon, gençlerin davranışlarını takip ediyor ve onları ödüllendiriyor. Örneğin, 

atık ayrıştırmak, yaya geçidinde geçmek, yardımlaşmak için... diğerleri de iyi davranmak 

konusunda motive oluyorlar). 

- Yayalara saygı duyma ve trafik kültürü kampanyası (Kuralları tanıtıyoruz ve 

bilinçlendirme kampanyası gerçekleştiriyoruz). 

- Spor etkinlikleri (Farklı spor dallarında turnuvalar düzenlemek- futbol, voleybol, basketbol, 

küçük çaplı okul olimpiyat oyunları düzenlemek, bayrak yarışları vb.) SPOR 

ETKİNLİKLERİ ELKİTABI İÇİN LİNK 

- Engelli arkaşlar için uyumlaştırılmış alan (Kuruluşlara ibraz edilecek telep hazırlanıyor: 

katılımcı bir eğitim amaçlı daha ulaşılabilir hizmetler için ne yapabiliriz- sorumlu öğrenciler, 

rampalar, sesli trafik lambaları, toplu taşımanın kullanılması). 

- Kuş evleri yapıyoruz! (Malzeme tedarik ediyoruz, küçük evler yapıyoruz ve ağaçlara 

asıyoruz). 

- Gölü/nehri temizliyoruz! (Uygun donanımı tedarik ediyoruz, çöpü temizliyoruz, sudan 

örnek alıyor ve mikroskopla inceliyoruz, suyun bileşenleri ve onu nasıl korumamız gerektiği 

konusunda tartışıyoruz).  

- Kendi ağacımızı dikiyoruz! (Nasıl ağaç dikildiğini öğreniyoruz, ağacın gelişimine dikkat 

ediyoruz, diğer ağaçları da koruyoruz). 

- Ayrıştırıyoruz, geri dönüştürüyoruz! (Ekoloji bilinciyle çevremizi düşünüyoruz, ders: 

atıkları ayrıştırmak neden önemlidir, atıkların ayrıştırılması için sepetler yerleştiriyoruz). 
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- Otobüs duraklarında kitap köşeleri yapıyoruz ve kitapları takas ediyoruz! (Belediyeyle 

anlaşma dahilinde kitap kutuları yerleştiriyor ve diğer vatandaşlarla kitap takas ediyoruz).  

- Bankları boyuyoruz! (Bakımı gereken bankları tespit ediyoruz, belediyenin izniyle toplanıp 

bankları boyuyoruz). 

- Kendi bisikletini tasarla! (Okul bahçesine bisikletler getiriliyor ve boyanıyor, tamir ediliyor, 

çıkartmalar yapıştırılıyor, bisikleti olmayanlar arkadaşlarına yardımcı oluyor, hep birlikte 

bisikletleri kullanıyoruz ve bisiklet kullanma kültürünü tanıtıyoruz). 

- Gıda dağıtıyoruz! (Yemek topluyor/hazırlıyor ve dağıtıyoruz). 

- Topluluktaki yaşlılara yardımcı oluyoruz! (Belediye aracılığıyla yardıma muhtaç kişileri 

öğreniyoruz, dükkandan gerekli olan malzemeleri satın alıyoruz, evlerine götürüyoruz, yolun 

karşı tarafına geçmelerine, doktora gitmelerine yardımcı oluyoruz, bunun karşılığında onlar 

bize geçmişten bir olayı anlatıyorlar). 

- Doğaya iyi bakıyoruz! (Temiz hava tanıtımı yapıyoruz, eğer bizi okula velilerimiz 

götürüyorsa, öğrenci arkadaşlarımızla ulaşımı paylaşıyoruz, doğa etkinlikleri uyguluyoruz ve 

doğayla nasıl baş edeceğimizi öğreniyoruz). 

- Zamanında başla! (Girişimciler, işletme uzmanları, aktivistler, start-up yaratıcıları kamu 

kuruluş temsilcileri ile sivil toplum teşkilatları gençler hakkında, öğrencilerin girişimci ruhu 

ve onları bekleyen fırsatlar hakkında konuşuyor. İş fikri yarışması düzenleniyor. Fikirle ilgili 

geridönüş bilgisi veriliyor). 

- Mahallemdeki performans! (Öğrencilerden oluşan bir grup kamu performansı sergiliyor ve 

önemli gençlik konuları üzerine mesaj gönderiyorlar). 

- [Gençlik faaliyetlerinin uzun vadede uygulanması ve desteklenmesi amacıyla, okullar 

öğrenci kulüpleri (gazetecilik kulübü, dram kulübü, yabancı dil kulübü, tartışma 

kulüpleri, biyoloji kulübü vb.) çerçevesinde de faaliyet oluşturma konusunda teşvik 

edilmektedir.] 

Önemli: 

 

*Veliler, faaliyet destekçileri olmanın yanısıra, belirtilen tüm eğitimsel ve eğitim dışı faaliyetlerde 

danışman/anlatıcı rolü alarak parallel bir şekilde dahil olmaya teşvik edilmektedir.  


