“Kent Gözünden Çocuklar
Çocukların Gözünden Kent”
Atö lyeleri 2017 Prögram Detayları

GİYİLEBİLİR BİNALAR
Yaş Grubu: 4-7
Tarih: 9 Nisan Pazar
/ 10.30-12.00
3 Haziran Cumartesi / 10.30-12.00
Bu atölye çalışmasında çocuklar önce, farklı ev çeşitlerini tanıyor, şehirdeki farklı binalar, alanlar
üzerinde düşünüyor, konuşuyor ve kolileri, kraft kağıtları, boyaları, makasları kullanarak bunların
arasından istediklerini seçerek bireysel olarak üzerinde çalışıyor, yaratıyorlar. Daha bitmedi, sonra
tüm grup yarattıkları binaları, alanları üzerlerine giyerek hep birlikte bir “şehir” oluşturmaya
girişiyorlar.

KAĞITTAN ŞEHİRLER
Yaş Grubu: 4-7
Tarih: 19 Mart Pazar / 10.30-12.00
23 Nisan Pazar / 13.30-15.00
Bu atölyede şehirdeki evler, insanlar, sokaklar, arabalar, hayvanlar, gökdelenler, parklar hepsi
kağıttan. Atölyeye katılan tüm çocuklar, keserek, yapıştırarak, boyayarak, şehirlerde var olan
unsurlardan istediklerini katarak, istediklerini çıkararak kendi kağıt şehirlerini oluşturuyorlar.

İSTANBUL MASALLARI
Yaş Grubu: 4-7
Tarih: 1 Nisan Cumartesi / 10.30-12.00
29 Nisan Cumartesi/ 13.30-15.00
14 Mayıs Pazar
/ 10.30-12.00
Çocuklar masal dinlemeyi her zaman sever. Bu kez masallarımızın konusu; İstanbul. Çocuklar bu
atölye çalışmasında İstanbul’un simgelerinden olan “Kız Kulesi”, “Galata Kulesi” nin hikaye ve
efsanelerini dinliyor, konuşuyor ve bu masallardan yola çıkarak kendi gözlerinden bu önemli 2
simgeyi görsel biçimde canlandırıyorlar.
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İSTANBUL ve BEN
Yaş Grubu: 9-12
Tarih: 19 Mart Pazar
/ 13.30-15.30
29 Nisan Cumartesi / 10.30-12.30
Hepimiz aynı kentte yaşıyoruz ama hepimizin İstanbul’u farklı. Güzergahlarımız, gördüklerimiz,
yaşadıklarımız, yaptıklarımız farklı. Bu atölyede çocuklar kendi gördükleri İstanbul’larını çizerek, sözel
olarak aktararak paylaşıyor, İstanbul’u farklı gözlerden görüyor, tanıyor ve İstanbul’u çocuklar için
dönüştürüyorlar.

KENDİ ŞEHRİNİ OLUŞTUR
Yaş Grubu: 8-12
Tarih: 25 Mart Cumartesi / 13.30-15.30
20 Mayıs Cumartesi / 13.30-15.30
Sınırlar, bölgeler, halka açık alanlar, simgeler… Hepsi bir şehrin unsurları. Bu unsurları bir araya
getirerek ve kendi yaratıcılıklarını katarak çocuklar kendi şehirlerini oluşturuyor. Çocukların şehirleri
hem fiziksel olarak şekillendiren hem de ruhunu oluşturan sayısız faktörün farkına vardıkları bu
atölyenin sonunda sınırları birbirinden farklı, simgeleri kendilerine özel, bölgeleri birbirinden ilginç
pek çok şehir oluşuyor.

GELİN YAKINDAN BAKALIM: YAŞADIĞIM YER
Yaş Grubu: 8-12
Tarih: 1 Nisan Cumartesi
/ 13.30-15.30
23 Nisan Pazar
/ 10.30-12.30
10 Haziran Cumartesi / 10.30-12.30
Bu atölye çalışmasında çocuklar yaşadıkları çevreyi kendi gözlerinden nasıl anlatacakları,
yansıtacakları üzerinde çalışıyorlar. Yaşadıkları çevreye bu amaçla daha yakından bakıyor, rehber
sorularla gözlemlerini analiz ediyor, olumlu ve olumsuz yönleri ile değerlendiriyor ve bunları
çizimlerine yansıtıyorlar. Değiştirme şansları olsa kendi isteklerine, ihtiyaçlarına göre neyi
değiştirmek, revize etmek istedikleri üzerinde düşünüyor, çizimlerini birbirleri ile paylaşıyorlar.

ŞEHİR BİNGOSU
Yaş Grubu: 9-12
Tarih: 15 Nisan Cumartesi / 10.30-12.30
3 Haziran Cumartesi / 13.30-15.30
Atölye çalışmasına, gelin birlikte “Şehir BİNGO”su oynayarak başlayalım. Bir şehirde neler var? “Şehir”
ne demek? Hangi yapılar, alanlar, mekanlar? Bu çeşitlilik içinde fonksiyonlarına göre bunlar ne şekilde
gruplandırılabilir? Tüm bu soruların cevaplarını çocuklar atölye süresince keyifli bir biçimde
keşfederken, aynı zamanda şehir planlamasına da bir ilk adım atmış oluyorlar. Atölye, çocuklara kendi
şehirleri üzerinde düşünme, nasıl bir şehir istediklerini hayal etme fırsatı da sağlıyor.
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KENT KONSEYİNE SÖZÜNÜ SÖYLE ve FİLM GÖSTERİMİ
Yaş Grubu: 12-15
Tarih: 7 Mayıs Pazar / 10.30-13.30 (Atölye)
28 Mayıs Pazar/ 10.30-13.30 (Atölye)

14.00-16.00 Film Gösterimi
14.00-16.00 Film Gösterimi

Bir şehrin planlanma sürecinde, kimlerin sözü var? Şehri yönetenler bir şehirde neler olacağına nasıl
karar veriyorlar? Şehirle ilgili alınan kararlar nasıl alınıyor? Şehir planlamacıları, belediye başkanları,
şehirde yaşayanlar… Başka kimler şehir planlamasında etkili? Bu atölye çalışmasında katılımcı gençler
bu soruların cevaplarını bulurken aynı zamanda farklı rollere girerek şehir ile ilgili söz söyleme, karar
verme deneyimini yaşıyorlar. Bölgelerinin ya da İstanbul Belediye Başkanına iletmek istediklerini
yazıyorlar. Söz söylemek, demokratik katılım için erken değil!

ÇOCUKLARDAN İSTANBUL REHBERİ
Yaş Grubu: 9-12
Tarih: 25 Mart Cumartesi / 10.30-12.30
10 Haziran Cumartesi / 13.30-15.30
Bu atölyede çocuklar, İstanbul’a yabancı bir ülkeden turist olarak gelen çocukları az para harcayarak
ya da hiç para harcanmasına gerek olmadan nereye götürebileceklerini tartışıyor, karar veriyor ve
çocuklar için alternatif bir “gezi rehberi” oluşturuyorlar.

ÇOCUKLAR ve ANNE-BABALAR İLE İSTANBUL’U KONUŞUYORUZ / Kent
Söyleşileri
Yaş Grubu: 5 Yaş + (Aile Atölyesi)
Tarih: 9 Nisan Pazar / 13.00-14.30
Bu atölyede, önce Mimar Sinan Logie ile birlikte yaşadığımız şehir İstanbul’un tarihine masalsı bir
yolculuk yapıyor, ilk oluşumundan bu yana nasıl geliştiğinin ilginç hikayesini dinliyoruz. Ardından,
anne ve babaları ile birlikte tüm çocuklar grup çalışmaları ile kenti farklı açılardan, farklı başlıklar
halinde değerlendiriyor, yorumluyor ve tüm grupların görüş ve yorumları ile bir İstanbul’un farklı bir
haritasını oluşturuyorlar.

BEDENİM BİNA OLSA
Yaş Grubu: 6 Yaş + (Aile Atölyesi)
Tarih: 15 Nisan Cumartesi / 13.30-15.00
20 Mayıs Cumartesi / 10.30-12.00
Binalar nasıl ayakta duruyor? İnsan bedeni ile benzeşen yönleri var mı? Kendi bedenimizin sınırlarını
keşfederken, yaşadığımız kentleri oluşturan evlerin, köprülerin, dev yapıların nasıl şekillendiğini
öğrenmek ister misiniz? Her yaştan katılımcının keyifle gerçekleştirebileceği bu atölyede
bedenlerimizle bina parçaları oluşturuyor, mimarlığın sırlarını çözüyoruz. Dr. Mimar Sebla Arın ile
gerçekleşen bu atölyede çocuklar ve aileler bir arada bedenlerimize ve kentlerimize bir de bu gözden
bakmaya ne dersiniz?
Atölyeye katılacak tüm çocuklar ve anne-babaları en rahat kıyafetleri ile bekliyoruz…
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ÇOCUKLAR ve GENÇLERLE KENT ÜZERİNE FOKUS GRUP ÇALIŞMASI
Yaş Grubu: 9-15
Tarih: 8 Nisan Cumartesi/ 10.30-13.30
Kayıta açık olmayıp davetle gerçekleştirilecektir
Çocuklar/Gençler bir moderatör eşliğinde, yaşadıkları şehirle ilgili fikirleri, beklentileri, kısıtları, eleştiri
ve önerileri üzerine, kalitatif sorulara odaklandıkları bir fokus grup çalışmasına katılıyorlar.

www.cocukistanbul.org
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