TASARIMLA BÜYÜMEK!
İSTANBUL TASARIM BİENALİ
ÇOCUK VE GENÇ ATÖLYE VE ETKİNLİK PROGRAMI
onar / az tüket / uzun kullan / dönüştür / yenile /
yeniden tasarla / tasarımı yeniden keşfet

EKO TASARIM
Çocuklar ve gençler soruyor, sorguluyor,
geleceği tasarlıyor!

yenilenebilir malzeme / çok fonksiyonluluk /
basitlik / modüler yapı / sağlamlık / eko tasarım
GDKDD]HQHUMLD]PDO]HPHD]DWĞN

2. İSTANBUL TASARIM BİENALİ
1 KASIM - 14 ARALIK 2014 / GALATA ÖZEL RUM İLKÖĞRETİM OKULU
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Bienal Eş Sponsorları
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konaklama

İstanbul Tasarım Bienali Çocuk ve Genç Atölye ve Etkinlik Programı
2. İstanbul Tasarım Bienali “Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” başlığı
altında yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için tasarımın bugünkü
rolünü sorguluyor, yeni yaklaşımlar üzerinde düşünüyor, düşündürüyor.
Bienal süresince, İnformel Eğitim-çocukistanbul tarafından hazırlanan ve
uygulanan atölye ve etkinlik programı çerçevesinde çocuklar ve gençler
Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nun koridorlarında,
ŝWDVDUĞPYHJHOHFHN¾]HULQHLQWHUDNWLIYHHĘOHQFHOLELURUWDPGD
düşünüyor,
ŝVHUJLOHQHQSURMHOHUDUDVĞQGDELUWDVDUĞP\ROFXOXĘXQD©ĞNĞ\RU
ŝELUWDVDUĞPFĞNLPOLĘLLOHIDUNOĞWDVDUĞPVWUDWHMLOHULQLSUREOHP
çözme, yaratıcılık, iletişim becerileri ile birleştirerek kendi
tasarımlarını üretiyorlar.
Farklı yaş grupları için farklı içeriklerde hazırlanan program, hafta
içi günlerde okul grupları ile gelen öğrencileri, hafta sonlarında ise
aileleri ile birlikte çocuk ve gençleri bekliyor.

Katılım bilgileri
Program, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nda, okul öncesi, ilkokul ve
ortaokul olmak üzere üç farklı yaş grubuna özel olarak düzenlenmektedir.
Program süresi 2 saattir. Programlar en fazla 25 öğrencinin katılımıyla
gerçekleşmektedir. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleşen
programa katılım için rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.
Rezervasyon için (212) 311 78 35 ve (212) 311 77 03 numaralı
telefonlardan kayıt yaptırılabilir.
Pazar günleri 10.30-17.00 arasında, çocuklar ve gençler etkinliklere
aileleri ile birlikte rezervasyonsuz katılabilirler. Tüm program ve
etkinliklere katılım ücretsizdir.
Ayrıntılı bilgi için: tasarimbienali.iksv.org
cocukatolyesi@iksv.org
Galata Özel Rum İlköğretim Okulu
Kemeraltı Caddesi No: 49
Beyoğlu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı
1HMDW(F]DFĞEDĺĞ%LQDVĞ
Sadi Konuralp Caddesi No: 5
Şişhane 34433 İstanbul
T: (212) 334 07 00
F: (212) 334 07 01
E: info@iksv.org
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