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ETKİNLİK ADI: Türkiye Çocukları Korosu 
 
UYGULANMA TARİHİ: 04.11.2020 
 
PROJE HAKKINDA:  
4-13 yaş aralığındaki öğrencilerle ülkemizin farklı illerinde bulunan okullarla müzik faaliyetlerinde 
bulunmak büyük bir koro oluşturmak istiyoruz. 
Bu projede yer alan öğrencilerin milli birlik ve beraberlik duygusunu şarkılar söyleyerek yaşamaları 
amaçlamaktayız. Ülkemizin tüm bölgelerinden farklı kültür ve dil yapılarına sahip olan öğrencileri müzik 
çatısı altında toplayıp halka açık, büyük bir koro ile konser vermek istiyoruz. Pandeminin devam etmesi 
halinde Web2 araçlarını kullanarak tüm koroların içinde olduğu bir video oluşturmayı hedefliyoruz. 
 
HEDEFLER:  

-Koro eğitimi ile çocukların sosyal gelişimine özgüven ve kişisel gelişmelerine katkıda 
bulunmak, 
-Müzikal disiplin kazanmak, 
Sosyal bir birey olarak toplumda kendini ifade edebilmek,-Dinleme yeteneğini geliştirme 
-Müziği çeşitli yollarla anlatabilmesi (hareketle,mimikle,sözle) yaratıcılık duygusunu geliştirmek 
-Müzik yaparken susmayı,dinlemeyi,dikkatini öğretmenine vermeyi,saygı göstermeyi öğrenmek, 
-Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, 
-Çalışma düzeni prensibi kazanmak, 
-Birlikte hareket edebilmek, 
-Boş zamanlarını kültürel faaliyetlerle geçirmeye özendirmek, 
Söyledikleri şarkılarla hayal güçleri,zekaları ve belleklerini güçlendirmek 
-Ülkemizin farklı illerinde yaşayan öğrencilerle aynı amaç altında toplanmak 
-Yeni insanlar tanımak 
Şarkılarla ülkemizi vatanımızı bayrağımızı, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'ü 
gönülden sevmek 
-Öğrencilerin şarkı dağarcığını geliştirmek 
-Görev ve sorumluluk bilincini oluşturmak 
Proje sonunda dev bir koro ile şarkılar söylemek 
 

ÇALIŞMA SÜRECİ: 
Haftalık çalışma saatleri belirlenecek, 
Farklı illerde olan okullardan öğretmen ve öğrenciler koromuza dahil edilecek 
Projemiz aralık ayında ortakların bulunmasıyla başlayacak 
Projemiz haziran ayının sonuna kadar devam eder. 
Ortak okullarla belirlediğimiz şarkıları İletişim teknolojilerini kullanarak çalışma yöntemleri belirlemek 
Öğretmenleri koro çalıştırırken dikkat etmesi gereken kuralları öğretilir 
Her öğretmen belirlediği sayıdan oluşan korosuna şarkıları öğretir. Ayda iki defa online çalışmalara 
tüm öğretmen ve öğrenciler katılır. 
Proje sonunda pandemi bitmişse Ankara'da 23 Nisan ,19 Mayıs veya Ankara'da düzenlenen Türkiye 
Korolar şenliğinde konser verilir. 
(uygun şartlar oluşursa bu tarihlerin birinde konser verilecektir.) 
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BEKLENEN SONUÇLAR: 
-Koro eğitimi ile çocukların sosyal gelişimine özgüven ve kişisel gelişmelerine katkıda bulunmak, 
-Müzikal disiplin kazanmak, 
Sosyal bir birey olarak toplumda kendini ifade edebilmek,-Dinleme yeteneğini geliştirme 
-Müziği çeşitli yollarla anlatabilmesi (hareketle,mimikle,sözle) yaratıcılık duygusunu geliştirmek 
-Müzik yaparken susmayı,dinlemeyi,dikkatini öğretmenine vermeyi,saygı göstermeyi öğrenmek, 
-Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, 
-Çalışma düzeni prensibi kazanmak, 
-Birlikte hareket edebilmek, 
-Boş zamanlarını kültürel faaliyetlerle geçirmeye özendirmek, 
Söyledikleri şarkılarla hayal güçleri,zekaları ve belleklerini güçlendirmek 
-Ülkemizin farklı illerinde yaşayan öğrencilerle aynı amaç altında toplanmak 
-Yeni insanlar tanımak 
Şarkılarla ülkemizi ,vatanımızı bayrağımızı ,ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'ü gönülden 
sevmek 
-Öğrencilerin şarkı dağarcığını geliştirmek 
-Görev ve sorumluluk bilincini oluşturmak 
Proje sonunda dev bir koro ile şarkılar söylemek 
 
PROJEYE ORTAK ÜLKELER:  

- Türkiye 
- Azerbaycan (eTwinning +) 
- Almanya  
- Kuzey Makedonya  

 
YAŞ ARALIĞI: 3 - 12  


