Sınıfımı Ben Tasarlıyorum!
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Tek etkinlikteki katılımcı sayısı: 24
Tekrar sayısı: 2
İlgili bilim dalı: Mimarlık-Tasarım
Tek etkinlik süresi: 120
Etkinlik özeti: İlkokul 2., 3., 4. sınıf öğrencileriyle sınıf mekanlarını istek ve ihtiyaçları
doğrultusunda yeniden tasarlama
Amaç: Çocukların öncelikli eğitim mekanı olan sınıf ortamını nasıl algıladıklarını, kendi
tespitleriyle ihtiyaçlarını, mimari estetik anlayışlarını, renk tercihleri ve beğenilerini araştırmak ve
sınıf mekanlarına yönelik sunum aracılığıyla çocukların mimari çevre algısını arttırmak
Konu: İlkokul birinci kademe öğrencilerine uygun sınıf tasarımı
Yöntem: Atölye çalışmaları
Uygulama Planı: Tanışma sonrası öncelikle çocukların kendi sınıf mekanları üzerine kısa bir
sohbet yapılıp sınıf mekanları sunumuna geçilecek ve sunum sonrası çocuklar, A4 kağıt ve gerekli
malzemeler verilerek, edindikleri bilgiler ve kendi yorumları doğrultusunda hayallerindeki sınıfı
tasarlayacaklardır. Çocuklar renklerle eğlenceli bir tasarım etkinliği gerçekleştirecektir.
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Atölye Liderleri:
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Lisans eğitimini 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Yüksek Lisans
eğitimini aynı üniversitede “Sağlık Yapılarında Renk Olgusunun
Özel Dal Hastaneleri Hasta Yatak Odası Örneklerinde
Araştırılması” başlıklı tez çalışması ile 2008 yılında tamamladı.
Yüksek lisansının bir dönemini Almanya University of Applied
Sciences Koblenz’de yaptı. 2014 yılında tam deneysel bir çalışma
olan “Zihinsel Engelli Çocuğun Eğitiminde Rehabilitasyon
Mekanlarındaki Rengin Etkisi” başlıklı tez çalışmasını
tamamlayarak Dokuz Eylül Üniversitesi Bina Bilgisi Programında doktorasını aldı. 2003-2005
yılları arasında özel sektörde hastane, okul, konut vb. proje işleri yaptı. 2006 yılından itibaren
çalıştığı Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi
olarak görev yapmaktadır. 2009 yılından beri Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde Çocuk-Mimarlık
Komisyonu bünyesindeki çocuk-mimarlık atölyelerinde yürütücü olarak çalışmaktadır. Aynı
zamanda Enerji Etkin Yapılar ve Yapı Fiziği Komisyonunda sürdürülebilir çevre için farkındalık
ve bilinç kazandıracak çalışmaların düzenlenmesinde yer almaktadır. Sağlıklı ve engelli çocuk
mekânları, eğitim ve sağlık yapıları, mekân algısı, engelsiz tasarım, mimaride renk ve
sürdürülebilir mimarlık konuları üzerinde makale, bildiri, tasarım çalışmaları, disiplinler arası
projeleri ve mimari proje tasarım yarışmalarında üç ödülü bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir.
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