ÇOCUKLARDA YARATICILIĞI DESTEKLEYEN EBEVEYN OLMAK İZLENCESİ
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Öğretim Yöntem ve
Teknikleri
Öğrenme Çıktıları

Çocuklarda Yaratıcılığı Destekleyen Ebeveyn Olmak
2+2+2 saat
Anne ve babalar (ebeveynler)
Bu eğitim ebeveynlerin erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve
yaratıcılığın desteklenmesi konusundaki farkındalıklarını artırmayı
hedeflemektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda gelecek nesiller için
sahip olunması beklenen temel nitelikler arasında yer alan
yaratıcılığın temelleri erken çocukluk yıllarında atılmaktadır.
Yaşamın bu ilk yıllarında çocukların en yakın çevresinde bulunan ve
çocuğun okul ortamı dışında birlikte en çok zaman geçirdiği
yetişkinler olan ebeveynlerin yaşamın bu ilk ve en kritik yıllarında
çocuklarını yaratıcılık gelişimi açısından desteklemesi oldukça
önemlidir. Bu eğitimin ebeveynlere, hem yaratıcılık kavramına hem
de ebeveynlerin çocuklarının yaratıcı düşünme becerilerini çocuk
merkezli sanat ve STEM etkinlikleri ve çocuk kitapları aracılığıyla
nasıl destekleyebileceklerine yönelik bakış açısı sağlayacağı
düşünülmektedir. Bu eğitime katılım sağlayan ebeveynler; erken
çocukluk döneminde yaratıcılık ve önemi, yaratıcılığa ket vuran
uygulamalar, çocuklarının yaratıcılıklarını desteklemede kendilerine
düşen roller ve bu dönemde yaratıcılığı desteklemenin yolları
hakkında bilgi sahibi olacaktır. Ayrıca her oturum sonunda tüm
ebeveynlerden eğitimci tarafından önerilecek olan bir etkinliği evde
çocukları ile birlikte uygulamaları ve bir sonraki oturumda bu
uygulamaya yönelik deneyimlerini paylaşmaları istenecektir.
Böylece, ebeveynler örnek uygulamaları görme ve uygulama fırsatı
edinecek, çocuklarının yaratıcı süreçlerine katılım sağlayarak
tanıklık edecek ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşma fırsatı
edinecektir.
Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, tartışma, problem çözme.
•

Yaratıcılık kavramını tanır.

•

Yaratıcı süreci tanır.

•

Yaratıcılığın önemini kavrar.

•

Iraksak ve yakınsak düşünmeyi tanımlar.

•

Yaratıcı ifade ve ıraksak düşünme arasındaki ilişkiyi kavrar.

•

Açık uçlu materyallerin ıraksak düşünmedeki rolünü kavrar.

•

Okul dışı ortamlarda yaratıcılığın desteklenmesi konusunda
ebeveynlerin rollerini değerlendirir.

•

Yaratıcılığı engelleyen faktörleri kavrar.

•

Yaratıcı sanat etkinliklerinin özelliklerini bilir.

•

Yaratıcı çocuk kitaplarının özelliklerini bilir.

Eğitimin İçeriği

Önerilen Kitaplar

•

Yaratıcı STEM etkinliklerinin özelliklerini bilir.

•

Çocuklarıyla yaratıcı etkinlikler uygular.

•

Yaratıcılık nedir?

•

Erken çocukluk döneminde yaratıcılık neden önemlidir?

•

Yaratıcılığa ket vuran uygulamalar nelerdir?

•

Yaratıcılığın desteklenmesinde ebeveyn rolleri nelerdir?

•

Yaratıcı soru sorma

•

Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat

•

Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve çocuk kitapları

•

Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve STEM
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David Eagleman ve Anthony Brandt, Yaratıcı tür.
Jill Englebright Fox ve Robert Schirrmacher, Çocuklarda sanat ve
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