


Yaşam Var
Kültür’de



Özel Bursa  
Kültür Okullarında
Eğitim ve öğretim 

alanındaki yenilikçi 

uygulamalarımızla 

eğitime farklı 

açılardan yaklaşıyor, 

öğrencilerimizi 

üretken, sanatsal 

yetenekleri gelişmiş, 

çevreye duyarlı 

ve topluma saygılı 

sosyal bireyler olarak 

yetiştirmek için 

çalışıyoruz.

Akademik eğitimin yanı sıra sosyal alanda 

hayata geçirdiğimiz projelerimizle, yalnızca 

Bursa’da değil Türkiye genelinde örnek 

olarak gösterilen, sürekli sosyalleşmeyi ilke 

edinmiş bir eğitim kurumuyuz. Çocuklarımız 

için düzenlediğimiz aktivitelerle, kişisel 

gelişimlerini ve özgüvenlerini geliştirmeyi 

amaçlıyoruz. Gerek sosyo-kültürel, 

gerek teknolojik, gerekse müzik ve spor 

odaklı kulüplerimiz ile öğrencilerimizin 

yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine 

olanak sağlıyoruz. Bu sayede “Yaşayan 

Okul” yaklaşımının getirmiş olduğu, 

tüketmeyi değil üretmeyi amaç edinen 

sosyal öğrenciler yetiştiriyoruz. 



BİZCE



KARİ-
KATÜR

İL 
LÜS 
TRAS- 
YON

Karikatür kulüp çalışmaları kapsamında modern 
karikatürün ne anlama geldiği ve dünya karikatür 
çalışmalarından örnekler sunularak öğrencilerin bu 
alanda sağlam bir temel oluşturmalarını hedefliyoruz.
Evrensel kültüre ait simgeler tanıyor ve bu simgeleri 
kullanarak bugünün dünyasının insan problemlerine 
eleştiri getirip bunları “cartoon” denilen yazısız 
karikatür dili ile yorumluyor, eleştiri ve mesajlarımızı 
mizahla çiziyoruz. Bunların yanı sıra yeteneklerini ve 
yaratıcılıklarını yarışmalarda da kanıtlayan kültürlü 
çizerlerimiz; Ulusal ve Uluslar arası düzenlenen 
yarışmalara hazırlanıyor, Nehar TÜBLEK Karikatür 
Yarışması, Yaratıcı Çocuklar Derneği Karikatür Yarışması 
gibi alanlarda ödüllerimizi almaya devam ediyoruz.

İllüstrasyon kulübünde, öğrencilerimiz farklı boyama 
tekniklerini öğrenip karakterler tasarlıyor, tasarladıkları 
karakterlerle heyecan dolu maceralara atılıyorlar. 
Animasyon filmler izliyor, hikâye görsellerini tanıyor, 
usta illüstrasyon sanatçıları ile bir araya geliyorlar. 
İllüstrasyon ve Karakter Tasarım Kulübünde 
uyguladığımız sosyal projelerle, öğrencilerimiz 
çevreye ve doğaya duyarlı olmaları gerektiğinin 
farkına varıyor, toplumsal farkındalık yaratabilmek 
adına uygulamalar yapıp görselleştirmeyi  
öğreniyor.

İllüstrasyon ve karakter tasarımı, öğrencilerimizin hayal 
gücünü destekleyerek evrensel simge ve görselleri 
kavramalarına yardımcı oluyor. İllüstrasyonu öğrenirken 
grafik değerleri kavrayıp problemleri illüstratif anlatım 
diliyle çözebilme becerisi kazanıyorlar.

Çocuk Hakları, Engelliler haftası,Tıp Bayramı gibi 
sosyal projelerde Karikatür ile harmanlanmış 
uygulamalar ile yer alan kulübümüz duyarlılığını 
ortaya çıkartıyoruz.



DANS
Özel Bursa Kültür Okullarında dans bir 
tutku, bir ayrıcalıktır. Öğrencilerimizin 
kendilerini ifade etmelerinin en eğlenceli 
yolu olarak gördüğümüz modern dans 
derslerimizde; kendi ritmimizi buluyor, 
özgürce dans ediyoruz.

Dansın eğlence dolu 
dünyasında müziğin 

ritmine ayak uydurmayı 
öğreniyor, özgürlüğümüzü 

keşfediyoruz.

Okulumuzda 
halk oyunları 

çalışmalarımız anaokulu  
5 yaş sınıflarımızdan başlayarak  

4. sınıfa kadar haftada 1 ders saati 
olarak gerçekleşmektedir. Her yıl 
öğrencilerimizin farklı bir yöreyi 

tanımaları sağlanan çalışmalarda, 
okulumuz 37 yöre ile okullar arasında 
Türkiye’nin en zengin repertuvarına 

sahiptir. Okulumuzda  
268 takım yöre kostümü 

bulunmaktadır.

HALK 
OYUN-
LARI

Halk oyunları içinde barındırdığı 
kardeşlik duygusu, melodi, ritim ve 
hareket yapısı ile bireyin bedensel 
ve ruhsal gelişiminde önemli bir 
faktör olarak karşımıza çıkıyor. Takım 
çalışmasının getirdiği kaynaşma, 
beraber hareket etme, paylaşma 
ve kendini ifade etme öğretileriyle; 
halk oyunları çocuklarımızın bireysel 
gelişiminin yanı sıra toplumsal 
gelişiminin de sağlanmasına katkıda 
bulunmaktadır.



ORG
Piyanonun başlangıcı 
sayılan Org Kulübümüz, 
daha çok küçük yaş 
grubu öğrencilerimize 
yöneliktir.  
Org Kulübünde 
öğrencilerimiz notaları 
öğrendikten sonra sağ 
ve sol el çalışmalarına 
başlarlar. Çeşitli etütler 
eşliğinde parmak 
kaslarının gelişimi 
hedeflenir. 

Öğrenilen parçaları 
bazen sağ, bazen sol 

bazen ise iki el eşliğinde 
çalarlar. Sene boyunca 
çalışılacak olan parçalar 

seviyelerine göre belirlenir. 
Öğrendiklerini gösterilerde 

sergilerler.

Sadece 
sahneye 

çıkmakla kalmayıp 
tiyatroya dair birçok tekniği 
de bu kulüpte öğreniyor ve 

sahnede uyguluyorlar. Ayrıca 
üç farklı dilde oynadıkları 
oyunlarla dil gelişimlerine 

katkı sağlıyor.

Tİ-
YAT- 
RO

Tiyatro Kulübü öğrencilerimizin  
kendilerini sahnede  
anlatabilmeleri ve duygularını  
ifade etmeleri için farklı olanaklar 
sağlayan bir kulüp. Sahneye farklı  
bir karakterle çıkmak, rol yapmak,  
seyirci karşısında kendilerini ifade etmek gibi farklı  
heyecanlar yaşamak ve alkışlanmak onları geliştiren ve 
yüreklendiren bir deneyim.



FOTOĞ- 
RAF
Fotoğraf kulübünde öğrencilerimiz; 
fotoğraf makinelerini kullanmayı, 
çekimlerde kompozisyon 
oluşturmayı, alan derinliğini, porte 
çekimlerini, makro çekim gibi 
temel teknik bilgileri öğreniyor. 
Düzenlenen gezilerde teorik 
çalışmalarını pratiğe dökme fırsatı 
yakalıyorlar. 

 
 

Yıl içinde  
doğa, çarşı, tarihi mekân 
gibi gezilerde çektikleri 

fotoğraflar, yıl sonu sergimizde 
sanatseverlerin beğenisine 

sunuluyor.

BATERİ

Davul dersleri, öğrencilerimizin 
konsantrasyon, hafıza ve el-ayak 
koordinasyonu becerilerinin gelişimine 
katkı sağlıyor. Bununla birlikte 
öğretmenler tarafından belirlenen 
seviyelerine uygun parçalara eşlik 
ederek de keyifli vakit geçiren 
öğrencilerimiz, yıl sonu  
gösterilerinde tüm hünerlerini 
sergileme fırsatı yakalıyor.

Müzik kulağımızı 
geliştiriyor, yerli ve 

yabancı onlarca şarkıya 
eşlik etmeyi öğreniyoruz. 

Müziğe ritmini biz 
veriyoruz.



SAT-
RANÇ

Satranç eğitimlerimizle, 
öğrencilerimizin turnuvalara 
yönelik uygulamalı satranç 
alıştırmaları yapmalarını ve 
eksikliklerinin tamamlanmasını 
amaçlıyoruz. Satranca ilgi duyan 

öğrencilerimize, hedeflerine 
ulaşmaları yönünde destek 
olarak düşünce alanlarının 

gelişmesini sağlıyor, birlikte 
başarıdan başarıya 

koşuyoruz.

Gİ-
TAR
Bu kulüpte öğrencilerimiz gitarla tanışıyor, 
temel akor ve ritim bilgisi ediniyorlar. Sene 
boyunca birçok parçayı hem çalmayı hem de 
söylemeyi öğrenen öğrencilerimiz yıl boyu 
çeşitli gösterilerde yeteneklerini sergileme 
fırsatı buluyor.

Romantik 
şarkıların 

vazgeçilmezi gitar 
aynı zamanda hareketli 

ve eğlenceli parçaların da 
değişilmez enstrümanı.  

Her perdesinde, keşfedilmeyi 
bekleyen muhteşem  

tınılar var.



EBRU 
SANA-
TI 

DRAMA

Geleneksel Türk el sanatlarından ebrunun 
mistik havasını teneffüs etme deneyimi 
yaşayan öğrencilerimiz, temel teknikleri ve 
püf noktalarını öğrenerek ürettikleri el emeği 
göz nuru ebru çalışmalarını, çeşitli sergilerde 
sanatseverlerle buluşturma fırsatı yakalıyor.

Deneyimli eğitmenlerimizin önderliğinde düzenlenen 
drama çalışmalarında, öğrencilerimizin hayata karşı 
yepyeni bakış açıları kazanmalarını sağlamayı ve farklı 
karakterlere bürünerek rol yapabilme yeteneklerini 
geliştirmeyi amaçlıyoruz. 

Ebru 
sanatının 

insana huzur 
veren atmosferiyle 
bütünleşebilmek,  

mükemmel bir deneyim.  
Sanat her haliyle 

güzel.

Konuşan ağaç da oluruz, güzeller 
güzeli Kleopatra da! Bir ekip olarak 
aynı sahneyi paylaşmanın verdiği 
sorumluluk, oyun sonunda büyük 
bir mutluluğa dönüşür.



ORİ-
GAMİ 
Origami çocuk için en başta bir oyundur ve faydalı 
bir oyunun asıl amacı ise eğlendirmesinin yanında 
eğitmesi olduğudur. Birinci ve ikinci kademede 
olan ve tüm öğrencilerimize hitap eden, çocukların 
psikomotor becerilerini eğlenceli aktivite ve deneyimlerle 
geliştirmelerini  hedeflendiği origami kulübünde 
öğrenciler,  tek bir kağıt materyal ile sınırları zorlayan 
ürünler çıkabileceğini tanık olarak el becerilerini 
geliştirmekteler. Bunun yanı sıra her yıl Uluyama  
Türk-Japon Derneği origami yarışmalarına hazırlanarak, 
ödüller alıyoruz.

Öğrencilerimizin resme olan ilgi 
ve yeteneklerini keşfetmemizi, 
iç dünyalarındaki duygu ve 
düşünceleri gözlemleyebilmemizi 
sağlayan yağlı boya atölyemizde; 
onların görsel anlatımını güçlendiren, 
sanata duydukları yakınlığı artıran 
eğitimler düzenliyoruz.Origami 

kulübünün içeriğinin 
öğrenci tarafından 

öğrenilmesi zorunlu bir 
dersten çok, bir oyun olarak 

algılatılıp çocuk için etkili 
bir eğitsel araç haline 

getirilmektedir. 

Yepyeni dünyalar 
resmetmek ve içinde 

kendimize yer vermek... 
Yağlı boyanın tuvale her 
dokunuşunda, bambaşka 

diyarlara yolculuğa çıkıyoruz.

YAĞ- 
LI- 
BOYA 



Pİ-
YANO 

O 
asil duruşunu 
kulağımızda 

çınlattığı şahane tınılarla 
tamamlayan piyano, 

ona hükmedebilmenin 
gerektirdiği çalışkanlıkla 

bize sıra dışı 
yetenekler katıyor.

Gitardan 
bir oktav 

daha yüksek 
olarak akort edilen 

ukulele ile okulumuzda 
keyif dolu atölyeler 
gerçekleştiriyoruz.

Özel Bursa Kültür Okullarında 
Kültürde piyano, müzik kültürünün 
temelini oluşturur. Piyano atölyesi; 
öğrencilerimizin işitsel becerileri ile 
hafızalarının gelişmesine, vücutlarını 
koordine şekilde kullanmayı 
öğrenmelerine destek olur. UKU-

LELE
Ukulele, Hawaii kökenli ve yerel dilde de zıplayan pire 
anlamına gelen oldukça eğlenceli 4 telli bir çalgıdır. 
Gitardan bir oktav daha yüksek olarak akort edilen ukulele 
ile okulumuzda keyif dolu atölyeler gerçekleştiriyoruz.



KE- 
MAN

 
 

Kemanın  
kendine özgü bir ruhu var. 

Ona yaslanıp tüm duygularınızı 
anlattığınızda, yaylarından yükselen 

seslere inanamayacaksınız.

Boyutuyla her yaştan öğrenci 
için oldukça uygun bir 
enstrüman olması ve hoş tınısıyla 
öğrencilerimizin oldukça ilgisini 
çeken keman, Özel Bursa Kültür 
Okullarında bambaşka bir yere 
sahip. Renklerle Hayal Dünyası’nda 

1. ve 2. sınıftan başlayarak 
öğrencilerimizin eğilimlerini 
keşfediyor, bu doğrultuda ilgili 
oldukları sportif ve sanatsal 
aktivitelere yönelmelerini 
sağlıyoruz.

HAYAL
DÜN-
YASI

RENKLERLE

Özel Bursa Kültür 
Okullarında hayal etmek kadar 

hayalleri renklendirmek de güzel. 
Eğlence dolu dünyamıza renk katan 

atölyelerimiz, gökkuşağı 
kadar güzel.



SERA-
MİK Avuçlarında şekillenen toprağın 

mutluluğunu yaşayan öğrenciler, hayal 
etmenin ve emek vermenin gücüne 
seramik atölyemizde tanık oluyor.

Ellerimizle 
şekillendiriyor, 

fırınlıyor ve boyuyoruz. 
Üstelik ömür boyu 

saklayabileceğimiz hatıralara 
sahip oluyoruz. Seramik 
atölyesinde üretmenin  

keyfi bambaşka.

BOOM-
WHACKERS

İlk kez 2003 yılında Amerika’da üretilen ve en iyi 
oyuncak ödülüne layık görülen BoomWhackers, 
bir oyuncaktan öte bir perküsyon aletidir. 30 
cm’den 80 cm’e kadar değişken boylarda, notalara 
göre akort edilmiş renkli plastik borular olarak 
özetlenebilir.

BoomWhackers ile; 
öğrencilerimizin kişisel ve 
grup koordinasyonunu 
artırmayı, dinleme 
yeteneklerini geliştirmeyi 
ve eğlenirken öğrenmelerini 
sağlamayı amaçlıyoruz.



MODA
TASARIM
Moda Tasarım Kulübü, öğrencilerimizin 
kumaş boyama çalışması, yaratıcı çizim, farklı 
malzemelerle tasarım, tişört tasarımı, hikaye 
panosu hazırlama, manken üzerinde tasarım 
çalışması yapma, defilelerde yaratım ve 
hazırlık aşamalarını izleme, ayakkabı-çanta 
tasarlama, boyama, moda haftasında defile 
izleme gibi çalışmalar yaptıkları eğlence dolu 
bir kulüptür.

Moda 
Tasarım 

Kulübü, moda 
tasarımının tüm 

süreçlerini öğrencilerimize 
tanıtmak ve kendi 

tasarımlarını geliştirmelerine 
imkân sağlamayı 
amaçlamaktadır.

Oyun 
Dans Müzik dersi; 

öğrencilerimizin bağımsız, 
esnek ve eleştirel düşünme 

yetileri ile iş birliği becerilerinin 
gelişmesini, estetik bakış açısı 

kazanmalarını, kendilerini tanımalarını, 
bilgiye ulaşma ve onu kullanabilmeyi 

öğrenmelerini sağlayan  
aktif bir öğrenme yöntemidir.

Oyun Dans Müzik 
dersinde öğrencilerin 
ritim, oyun, hareket 
ve dans ilişkisini 
kurarak müziksel 
oyunlar yaratmaları, 
müzikli çocuk oyunları, 
farklı araçlarla ritim 
çalışmaları yapmaları, 
müzik eşlikli oyun ve 
dansları kullanmaları 
amaçlanmaktadır.

OYUN
DANS
MÜZİK






