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İnformel Eğitim-çocukistanbul Hakkında

İnformel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri (çocukistanbul), çocukların formel eğitim alanı dışında ve
yanı sıra,
• akranlarıyla birlikte eşit ve paylaşımcı bir ortamda eğlenerek öğrenecekleri,
• birey olarak kendilerini tanıyacakları, sosyal, kültürel ve bilimsel sermayelerini geliştirip
zenginleştirecekleri,
• kalıcı bir nüfus grubu olarak, bugünlerini ve geleceklerini etkileyen sorunlara ilişkin
farkındalıklarını geliştirecekleri ve seslerini duyurabilecekleri
nitelikli ortam ve fırsatlar oluşturmayı amaçlamaktadır.
çocukistanbul faaliyetlerine 2011 yılında başlamıştır. 2012-13 eğitim döneminden bu yana da
santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi merkezli olmak üzere okul grupları ile eğitim programları,
farklı mekânları da kapsar şekilde çocuklara ve yetişkinlere dönük atölye programları ve etkinlikler
gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra, uluslararası işbirliği ve ortaklıklar, kamu ve özel kurumlar için
çocuklar ve gençlere yönelik proje, program ve etkinlik geliştirme, uygulama ve bu alanda
danışmanlık hizmetleri, interaktif sergi tasarım ve uygulamaları ile eğitimci eğitimleri çalışmalarının
ana çerçevesini oluşturmaktadır.
çocukistanbul, misyonu doğrultusunda okul dışı ortamlardan her kesimden çocuk ve gençlerin
yararlanmalarını hedeflemekte, program ve etkinliklerini, sağlanabildiği ölçüde destekçi/sponsor
katkısıyla devlet okullarına ve dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak ücretsiz olarak
gerçekleştirmektedir.
çocukistanbul, belirlediği temel başlıklara odaklanması, bu alanda ürettiği nitelikli programları, her yıl
ortalama 12-13 bin çocuğa ulaşabildiği tanınırlık ve alt yapısı ile geliştirdiği uluslararası ortaklık ve
işbirlikleri ile uluslararası informel eğitim alanının kalıcı ve güvenilir bir parçası olarak kendi alanında
farklılaşmış bir kurumdur.
çocukistanbul faaliyetlerinde;
•
•
•

“Enerji ve Sürdürülebilirlik”
“Bilim Sermayesinin” gelişimine katkı
“Çocukların Gözünden Kent, Kent Gözünden Çocuklar” ile büyüyen metropollerin öznesi
olarak çocuklar
başlıklarını temel ilgi ve çalışma alanı olarak belirlemiştir.
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çocukistanbulEnerji ve Sürdürülebilirlik
Bu başlık altında farklı yaş grupları için tasarlanan,
❖ “Enerji Eğitim Programları”,
❖ “Gezegenimizin Bir Mesajı Var!” ve
❖ “Nedenleri, Sonuçları, Eylemleri ile Bir İklim Yolculuğu” Programları yer almaktadır.
Bu başlıklar altında yer alan programlar, günümüzün ve yakın geleceğimizin temel sorunlarının
başında gelen enerji kaynaklarının kullanımı, enerji tasarrufu ve verimliliği, günlük yaşam
alışkanlıklarımızın sürdürülebilirlik üzerine etkisi, iklim değişikliği konusunda yapılması, atılması
gereken adımlar konusunda farkındalık ve bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır.
Programların tümü, “İnteraktif yöntemler ve öğrencilerin aktif katılımcı oldukları bir yaklaşımla”
tasarlanmış, oyun, aktivite, çalışma kağıtları/kartları ile zenginleştirilerek grup tartışma ve çalışmaları
şeklinde sürdürülmekte ve hafta içi günlerde okul grupları ile santralistanbul Enerji Müzesi’nde, hafta
sonlarında ise STK işbirlikleri ile farklı mekanlarda gerçekleştirilmektedir.
çocukistanbulEnerji ve Sürdürülebilirlik başlığı altında yer alan programlar İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından İstanbul’daki tüm devlet ve özel okullara tavsiye edilmekte ve
duyurulmaktadır. Programlara her eğitim döneminde ortalama 7.000 öğrenci katılmaktadır.

çocukistanbulBilim
Çocuklarla ve gençlerle bilim ve bilimsel düşünme yöntemleri üzerine bir yolculuğa çıkmayı
hedeflediğimiz Bilim Programlarında temel motivasyonumuz erken yaşlarda “Bilim Sermayesi”
oluşumuna katkı sağlamaktır.
Bu doğrultuda, çocukistanbulBilim programlarıyla;
• Bilim nedir? / Bilimsel düşünmenin yöntemleri nelerdir?
• İnsan bilim insanı mı olur, yoksa bilim insanı olarak mı doğar?
• Bilim ve bilimsel düşünce gündelik hayatımızın dışında bir yerlerde mi yoksa içinde mi?…
Sorularına yanıt arıyor ve yine bu yolculukta çocukların,
• “Merak” ve “soru sormak”, “bilinmeyene ulaşma çabası”, “kuşku”, “sorgulamak” ve
“tartışmak”, “verilere dayanarak sonuçlara ulaşmak” ve “test etmek” gibi bilimsel düşünme
yöntem ve ilkelerini, doğrudan deneyimlemelerini, bir yaşam pratiği olarak algılamalarını
amaçlıyoruz.
çocukistanbulBilim başlığı altında,
❖ “Gizemli Kutular” / “Mystery Boxes” (Londra Bilim Müzesi tarafından geliştirilmiş ve
geliştirilen işbirliği kapsamında çocukistanbul tarafından uyarlanarak 2012 yılından bu yana
Ortaokul yaş grupları ile uygulaması gerçekleştirilen interaktif bir atölye programıdır)
❖ “Kim Bilim İnsanıdır?” / “Who is a Scientist?” (Viyana ZOOM Çocuk Müzesi ile
çocukistanbul tarafından geliştirilmiş ve 2013 yılından bu yana İlkokul yaş grubu öğrencileri
ile uygulaması gerçekleştirilen interaktif bir atölye programıdır)
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çocukistanbulBilim Programları İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul’daki tüm devlet
ve özel okullara tavsiye edilmekte ve duyurusu yapılmaktadır. Bilim Programlarına her eğitim
döneminde ortalama 4.500 öğrenci katılmaktadır.

çocukKentçocuk
Columbia Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin bir girişimi olan Studio X-İstanbul işbirliği ile
gerçekleştirilen bu program ile çocukların yaşadıkları şehir ile ilgili algı, görüş, düşünce ve isteklerini
yansıtmaları amaçlanmaktadır.
2013 yılında başlayan program, her yıl 4-15 yaş grubuna dönük farklı içerikli hafta sonu atölyeler
serisi olarak uygulanmaktadır. Çocukların ve gençlerin yaşadıkları kentin bir nesnesi olmaktan çıkarak
öznesi haline gelmelerini destekleyen “Kent Gözünden Çocuklar-Çocukların Gözünden Kent”
(çocukKentçocuk) programı interaktif yapısıyla, aynı zamanda bu alanda kent planlamacıları, yerel
yönetimler, akademisyenler ve kamuoyu önderleri için değerli ve zengin çıktılar üretmektedir. Bu
başlık altında 2013-2018 döneminde 18 farklı başlık altında gerçekleşen atölye programlarına 2.000’e
yakın çocuk katılmıştır.
2019 yılında, yerel seçimlerin gerçekleştiği yıl olması nedeniyle “Dikkat! Sandıkta Çocukların Oyları
Var” başlıklı özel bir program gerçekleştirilmiştir.
çocukKentçocuk programı temel bir çalışma alanı olarak önümüzdeki yıllarda da zenginleşerek devam
edecektir.

Gerçekleştirilen Diğer Etkinlik ve Programlar
“Global Children’s Designathon 2018 – İstanbul”
Hollanda merkezli Designathon Works tarafından organize edilen bu tam günlük etkinlikte,
dünyanın her kıtasından toplam 30 kentte, 8-12 yaş grubu 1.000 çocuk eş zamanlı olarak aynı
gün bir araya gelerek “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden” 15 No’lu
“Karada Yaşam” teması kapsamında, “Ormansızlaştırmanın” nedenlerini ve doğurduğu
sorunları tartışarak kendi çözüm önerilerine dair projeler geliştirmişlerdir.
4. Uluslararası Global Children’s Designathon'a Türkiye ve İstanbul, çocukistanbul’un
organizasyonu ile ilk kez 2018 yılında katılmış oldu. Etkinlik Hollanda Baş Konsolosluğu
desteği ve WWF Türkiye işbirliği ile gerçekleştirildi.
http://www.cocukistanbul.org/wp-content/uploads/Flyer-Optimized.pdf

“Lets Look Closely – The Place I Live “
çocukistanbul tarafından çocukKentçocuk Programı kapsamında geliştirilip uygulanan,
“Gelin Yakından Bakalım-Yaşadığım Yer” atölye programı, “2018 Dutch Children Year”
kapsamında DutchCulture finansmanı ile Hollanda’ya taşındı ve WereldMuseum/Rotterdam
ile geliştirilen işbirliği kapsamında İstanbul ile eş zamanlı olarak Rotterdam’da uygulandı.
Programın değerli çıktıları karşılaştırmalı olarak raporlandı.
https://letslookcloserthep.wixsite.com/theplaceilive
https://glnyakindanbakalim.wixsite.com/yasadigimyer
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“Çocuklar için Açık Oyun Alanları”
çocukistanbul, Bernard van Leer Vakfı Kent95 programının Türkiye uyarlaması olan
İstanbul95 programı kapsamında, kamusal alanlarda yapılacak, 0-3 yaş çocuklara uyumlu
oyun alanların ve parkların tasarımı ve Belediyeler için hazırlanacak kamusal alan tasarımı
rehberi öncesinde, program partneri Belediyelerde yaşayan ebeveyn ve 4-8 yaş grubu
çocuklar ile fokus grup ve atölye çalışmaları gerçekleştirdi.
Projenin bu ön araştırma bölümüne ilişkin gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları rapor olarak
sunuldu ve rapor sosyal medya ortamı yanı sıra, “İstanbul95 Atölyeleri / Aileler ve Çocuklar
Oyun ve Oyun Parkları İçin Neler Diyor?” adlı Superpool işbirliği ile hazrılanan bir kitapçık
olarak da kamuoyu ile paylaşıldı.
http://www.cocukistanbul.org/wp-content/uploads/%C3%A7ocukistanbul-OyunParklar%C4%B1-Raporu-May%C4%B1s-2018.pdf

“İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Tasarım Bienali Eğitim Programları”

❖ “Tasarımla Büyümek”
İKSV 2. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında (3 Kasım-14 Aralık 2014) Galata Özel Rum
İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen “Tasarımla Büyümek” başlıklı programda Okul Öncesi,
İlkokul ve Ortaokul öğrencileri ve hafta sonu aileleri ile birlikte her yaş grubundan çocuklarla
“Eko Tasarım” temalı atölye çalışmaları ve etkinlikler gerçekleştirildi.

❖ “Gezegenimiz İçin Düşün /Hayal Et / Tasarla”
İKSV 3. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında (22 Ekim-20 Kasım 2016) hafta içi günlerde okul
grupları ve hafta sonlarında aileleri ile birlikte çocuklarla sürdürülebilirlik teması kapsamında
“Sürdürülebilirlik” temalı “Gezegenimiz İçin Düşün /Hayal Et / Tasarla” başlıklı atölye
çalışmaları ve etkinlikler gerçekleştirildi.

İklim Değişikliği – “Oyna Tartış Karar Ver”
2016 yılında uygulamaya alınan ve günümüzün küresel boyutta en büyük ve çarpıcı
sorunlarından bir olan “İklim Değişikliği” temalı program, yetişkinlerle gerçekleştirilen,
tartışma ve karar verme süreçlerini içeren 2 saat süreli bir interaktif atölye çalışmasıdır.
Atölye programı, farklı yaş ve sosyo-ekonomik kesimlerden yetişkinlerin iklim değişikliği
olgusuna ilişkin algı ve kavrayışlarını zenginleştirmeyi, bireysel, yerel ve küresel düzeyde
oluşturulabilir politika ve uygulamalar konusunda tartışmalarını ve tutum belirlemelerini
amaçlamaktadır.

“Çocuklarla Bilim Buluşmaları”
çocukistanbul, Türkiye’den “mentor” olarak dahil olduğu ve bir AB Projesi olan “SiS Catalyst
Mentorluk Programı” çerçevesinde “Çocuklarla Bilim Buluşmaları” serisini gerçekleştirdi.
Çocukları merak ettikleri konularda, interaktif bir konferanslar serisi ile bilim insanlarıyla
buluşturmayı amaçlayan program serisinin ilk uygulaması, 2014 yılı ilkbaharında 3 ayrı
temada 6 konferans olarak gerçekleştirildi.
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Alanında uzman akademisyenlerle 8-11 yaş grubundan çocukları bir araya getiren her
konferans bir kez hafta içi okul grupları, bir kez de aileleriyle birlikte çocukların katıldığı
hafta sonu etkinlikleri şeklinde düzenlendi.

“Flying High - Pegasus ile Yükseklere Uçuş”
2012 yılı ilkbaharında Viyana Çocuk Müzesi işbirliği ile gerçekleştirilen “uçma” temalı
interaktif sergi Beşiktaş Belediyesi ev sahipliği ve Pegasus sponsorluğu ile gerçekleştirildi.
Avrupa’da bir çocuk müzesi tarafından geliştirilmiş uluslararası bir serginin Türkiye’de ilk ve
tek uygulaması olarak büyük ilgi çeken 3 ay süreli sergiyi, hafta içi okul grupları olarak ve
hafta sonlarında da aileleriyle birlikte 15 bin çocuk ziyaret etti.

Eğitimci Eğitimleri
İnformel Eğitim-çocukistanbul, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi (ERG)’nin
düzenlediği “İyi Örnekler Konferansı” ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)’nın düzenlediği
“Yarı Yıl Eğitim Programları”na, interaktif atölye programları ile katılmaktadır.
Bu programlar dışında, özel okullara dönük olarak farklı temalarda eğitimci eğitimi
programları hazırlanmakta ve yürütülmektedir.

Uluslararası İlişkiler
İnformel Eğitim-çocukistanbul, gerçekleştirdiği bir kısmı yukarıda belirtilen proje ve işbirlikleri ile
geniş bir uluslararası ağın aktif bir üyesidir. Bu temelde zengin bir deneyim paylaşımı ve birikim inşa
etmiş, aynı zamanda bu alanda ülkemizi de temsil etmektedir.
İnformel Eğitim – çocukistanbul,

❖ Hands On! International - Association of Children in Museums Türkiye temsilcisidir. Düzenli
olarak uluslararası konferanslara katılmakta, ilişki ve işbirliği olanaklarını geliştirmekte ve
Türkiye’yi temsil etmektedir
http://www.hands-on-international.net
❖ EUCU.Net - European Children Universities Net üyesidir. 2016 EUCU Net Genel Kurulu’na ev
sahipliği yapmış, EUCU Net / SiS Catalyist ortaklığının Avrupa Birliği Komisyonu için
hazırladığı “What We Recommend” (Ne Öneriyoruz?) fokus grup çalışması Türkiye
uygulamasını gerçekleştirmiştir
https://eucu.net/

İnformel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
İnformel Eğitim-çocukistanbul
www.cocukistanbul.org
santralistanbul Enerji Müzesi Eyüp
0212 311 7835
0212 311 7703
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