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About Us

Bir Studio is a unique after school
architecture & design program in
Turkey that utilizes the concepts
and criterias of basic design
principles.
We offer a variety of long-term
courses on design and architecture
to children and teens who are
between 4 to 18 years old. We also
offer Weekend “Bite-Size” studios
bimonthly.

Aims

As Bir Studio, we aim to promote design and architectural
education all around Turkey in order to:
Encourage children discover and enjoy their designed and built
environment, architecture and design,
Help them grasp the significance, impact and meaning of
architecture and design,
Urge them to celebrate, protect and sustain the natural habitat
while designing and creating.

Objectives

Learning Outcomes

Bir Studio’s design and architectural education program aims to
develop a child’s ability to perceive, comprehend, evaluate and
conceptualize her surroundings. Bir Studio:
● Emboldens brainstorming, group discussions, demonstrations and
exhibitions,
● Utilizes dynamic, and progressive hands-on, 3D working methods,
● Celebrates diversity and encourages the peculiarities of its
participants.
The participants’ portfolios and in-studio contributions are considered
to understand and measure their development as a designers.

Bir Studio strives to:
Cultivate an analytical
thinking and decision making
process,
Become nationally
widespread to support and
inform educators and parents
about design education in
and outside of the school
environment,
Help create design education
curriculums for schools, art
courses,
museums
and
children's & youth clubs,
Collaborate with national and
international institutions that
made a difference in the
professional and academic
realms,
Take part in national and
international activities, events,
conferences and workshops.

Curriculum
Bir studio aggregates its curriculum with internationally renown design
curriculums such as the Bauhaus curriculum, which combines crafts, fine
arts and design.
Bir Studio hosts design and architecture studios for schools. These
studios consist of various themes that lasts 90 minutes (for younger
peer) up till 120 minutes (for older peers.) The structures and themes of
workshops offered in the system of K-12 schools are customized
according to the request of the educators of the school we are
collaborating with.
We created our workshops so that each workshop feeds the other and
the continuous series create a learning pyramid. We encourage students
to attend each workshop, however, we also welcome students who only
wish to attend specific workshops.

How to Register?

Courses Offered

In order to apply for the training given in Bir Studio, you must
complete the application form at www.bir-studio.com. You can
register after a confirmation message from Bir Studio.

Bir Studio offers a variety
of architectural courses to
children and teens:

Detailed information about studio tuition and payment options can be
learned from www.bir-studio.com.

Basic Design Education
for Children and their
Families (4-6 yrs),
Basic Design and
Architectural Education
( 7-9 yrs and 10-14 yrs ),
Architectural Education
with Occupational English
Terminology (7-9 yrs and
10-14 yrs),
Advanced Design and
Architectural Education
(13-18 yrs).

Angora Evleri, Sarmaşdolaş Sokak No: 15
Çankaya / Ankara
Tel: 0312 225 40 41
Fax: 0312 225 40 44
www.bir-studio.com
facebook.com/bir1studio
instagram.com/bir.studio

BIRSTUDIO

School of Architecture for Children and Youth
RSTUDIO
BI

BIR

About Us

Bir Studio is a unique after school
architecture & design program in
Turkey that utilizes the concepts
and criterias of basic design
principles.
We offer a variety of long-term
courses on architecture and
design to children and teens who
are between 4 to 18 years old. We
also offer Weekend “Bite-Size”
studios bimonthly.

About Scratch

This workshop engages students with little or no programming experience to learn basic programming concepts. Participants can use MIT’s
Scratch Program to code their own interactive stories, animations, and
games. By dragging and dropping graphic tiles that contain standard
programming statements, students develop programs that animate 3D
objects. In the process, they learn basic object-oriented programming
terminology and concepts such as procedure definition, algorithms,
functions and conditional statements as well as creative thinking,
systematical reasoning and collaborative working, which are essential
skills for everyone in today’s society.

Why the
Teachers
Take Part in
Studios?

Teachers
who
are
not
trained in design, but have
pedagogical
backgrounds
accompany
our
trainers
during the workshops.
These teachers evaluate the
appropriateness
of
the
workshops to specific age
groups, align Bir Studio’s
curriculum to MEB’s syllabus
and cooperate with our
trainers in the assessment and
evaluation process.

Why College Students as Trainers?

We believed that architecture and design students should be an
integrated part of the process as we build our curriculum. Bir Studio
students receive basic design education from college students majoring
in architecture and engineering. Over time, Bir Studio has realized that
better communication is achieved when the age difference between
trainers and students is minimized. Additionally, the “studio culture”,
which is one of the most significant aspects of architecture and design
schools, are introduced to Bir Studio attendees. From time to time,
leading practicing engineers and architects lead the workshops along
with college students. The workshops are created by practicing BİR
architects and engineers.

Workshops

Beginner & Intermediate Level:
The Sweet City
Paper Mache Balloons
Gummy Bear Structures
Sambatra Tanana: The Blissful Town
Intermediate & Advanced Level:
Enchanting Facades
Design Your Tree House
Aspiring Architects and Designers’ Group
Fashion Design: Designing With Recycled and Found Objects
Fashion Design: Design Your Wallet, Handbag and Backpack
Lego Tower and City Workshop
Structural Endurance Tower
Structural Bridge Design
Interior Design: Design Your Dream Home
Furniture Design: Chair / Bookshelf
Out Door Studios:
Hut Design at 1:1 Scale
Stones of Ephesus at 1:1 Scale
Designing Geodesic Structures at 1:1 Scale
Portfolio Prep Group:
The Portfolio Prep Group is a long-term studio which is specifically
created for students who plan on applying on design or fine arts majors
in the Europe and United States. Students will be attending all
Advanced Level workshops as well as weekly studio hours. These studio
hours will be curated according to each student’s specific needs.
Additionally, seminars and critiques will be held in order to guide and
edit students’ portfolios.

Courses Offered

Bir Studio offers a variety of architectural courses to children and
teens:
Basic Design Education for Children and their Families (4-6 yrs),
Basic Design and Architectural Education (7-9 yrs and 10-14 yrs),
Architectural Education with Occupational English Terminology
(7-9 yrs and 10-14 yrs),
Advanced Design and Architectural Education (13-18 yrs).

How to
Register?
In order to apply for the training
given in Bir Studio, you must
complete the application form at
www.bir-studio.com. You can
register after a confirmation
message from Bir Studio.
Detailed information
about
studio tuition and payment
options can be learned from
www.bir-studio.com.
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Hakkımızda

Bir Studio,
Türkiye'de temel
tasarım ilkelerinin kavramlarını ve
kriterlerini kullanan ilk ve tek okul
sonrası mimari ve tasarım eğitimi
veren kuruluşudur.
4-18 yaşları arasındaki çocuklar ve
gençler için uzun süreli tasarım
ve mimari stüdyolar vermektedir.
Ayrıca günlük ve saatlik olarak
“tadımlık workshoplar” sunmaktadır.

Amaçlar

Bir Stüdyo olarak, tasarım ve mimari eğitimin Türkiye çapında
yaygınlaştırırken çocukların;
• mimariyi ve tasarlanarak inşa edilmiş çevreyi, eğlenerek
keşfetmelerine,
• mimarinin ve tasarımın insan üzerindeki etkisini, önemini ve
anlamını anlamalarına,
• tasarlar ve yaratırken doğal yaşam alanlarını korumalarının
önemini fark etmelerine yardımcı oluyoruz.

Hedefler

• Analitik düşünmeyi ve karar
verme sürecini geliştirmek,

Öğrenme Metodlarımız

Bir Stüdyo tasarım ve mimari eğitim programı, çocuğun çevresini
algılama, anlama, değerlendirme ve kavramsallaştırma becerisini
geliştirmeyi amaçlar. Bir Stüdyo:
. Beyin fırtınası, grup tartışmaları, gösteriler ve sergileri teşvik eder,
. Dinamik ve devamlılığı olan, dokunarak yaparak elleri kullanan, 3
boyutlu çalışma yöntemlerini kullanır,
. Çeşitliliği, farklılıkları teşvik eder ve katılımcılarının kişisel özelliklerini
destekler.
Katılımcıların portföylerini ve stüdyo içerisindeki katkılarını tasarımcı
olarak gelişimlerini anlamak ve ölçmekte dikkate alır.

• Ulusal çapta yaygınlaşarak,
eğitmenleri ve aileleri, okul
ortamında ve dışında, tasarım
eğitimi konusunda
bilgilendirmek,
• Okullar, sanat okulları,
müzeler, çocuk ve gençlik
kulüpleri için tasarım eğitimi
müfredatları oluşturmak,
• Mesleki ve akademik
alanlarda fark yaratan ulusal
ve uluslararası kurumlarla
işbirliği yapmak
• Ulusal ve uluslararası
etkinlikler, konferanslar ve
workshop çalışmalarında
görev almak.

Müfredat
Bir stüdyo müfredatını, tasarım, güzel sanatlar ve el sanatları ile
birleştiren Bauhaus müfredat programı gibi uluslararası çapta tanınmış
tasarım müfredatlarıyla birleştirir.
Bir Studio, okullar için tasarım ve mimarlık stüdyolarına ev sahipliği yapar.
Bu stüdyolar 90 dakikaya kadar (daha genç katılımcılar için) 120 dakikaya
kadar süren (genç katılımcılar için) çeşitli temalardan oluşmaktadır. K-12
okullarının sisteminde sunulan stüdyo çalışmaları yapıları ve temaları
Işbirliği
yaptığımız
okulun
eğitimcilerinin
taleplerine
göre
özelleştirilmektedir.
Stüdyolarımız, devamındaki diğer stüdyoya altyapı oluşturacak şekilde
hazırlanmıştır. Sürekliliği olan bu stüdyo serileri bir öğrenme piramidi
yaratır. Öğrenciler her stüdyoya katılmaya teşvik edilir, ancak yalnızca
belirli stüdyo çalışmalarına katılmak isteyen öğrenciler de programa
kabul edilir.

Nasıl Katılabilirim?

Derslerimiz

Bir Studio'da verilen eğitimlere başvurmak için www.bir-studio.com
adresinden başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. Bir Studio'dan gelen onay mesajının ardından kayıt işlemizi
yapabilirsiniz. Stüdyo eğitim ücretleri ve ödeme olanakları ile ilgili
bilgiyi www.bir-studio.com adresinden öğrenilebilirsiniz.

Bir Studio’da
. Çocuklar ve Aileleri için Temel
Tasarım Eğitimi (4-6 yaş),
. Temel Tasarım ve Mimarlık
Eğitimi (7-9 ve 10-14 yaş),
. Mesleki İngilizce Terimleriyle
Mimarlık Eğitimi (7-9 ve 10-14
yaş),
. İleri Tasarım ve Mimarlık
Eğitimi (13-18 yaş) dersleri
verilmektedir.
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Kodlama - Scratch Hakkında

Stüdyo, çok az veya hiç programlama deneyimi olmayan öğrencilere
temel programlama kavramlarını öğretmek için tasarlanmıştır. Katılımcılar kendi interaktif hikayelerini, animasyonlarını ve oyunlarını kodla
mak için Amerika’da bulunan M.I.T üniversitesinde geliştirilen Scratch
programını kullanırlar. Öğrenciler standart programlama ifadelerini
içeren grafik bloklarını sürükleyip bırakarak, üç boyutlu nesnelerin
animasyon programlarını geliştirirler. Bu süreçte programlama terminolojisi ve prosedür tanımlama, algoritmalar, fonksiyonlar ve koşullu
ifadeler gibi kavramları öğrenirler. Bu süreçte; yaratıcılık, sistematik
düşünme ve işbirliği yaparak çalışma konularında gelişirler. Bunlar
günümüz toplumlarında herkes için gerekli olan temel becerilerdir.

Öğretmenler
Eğitim
Sürecinin
Neresinde?
Tasarım
eğitimi
almamış,
ancak pedagojik deneyime
sahip
olan
öğretmenler,
workshoplar
sırasında
eğitmenlerimize eşlik eder.
Bu öğretmenler, workshopların belirli yaş gruplarına
uygunluğunu değerlendirir.
Bir Studio'nun müfredatını
MEB'in öğretim programına
göre ayarlar ve değerlendirme
sürecinde
eğitmenlerimizle
işbirliği yaparlar.

Eğitmenlerimiz Neden Üniversite
Öğrencileri ?

Müfredatımızı oluştururken, üniversite öğrencilerinin sürecin bir parçası
olması gerektiğine inandık. Zamanla, eğitmenler ve öğrenciler arasındaki
yaş farkı en aza indiğinde daha iyi iletişimi sağlandığını fark ettik.
Bir Stüdyo öğrencileri, mimarlık ve mühendislik bölümlerinden mezun
olan üniversite öğrencilerinden temel tasarım eğitimi alırlar. Böylelikle,
mimarlık ve tasarım okullarının en önemli yönlerinden biri olan "stüdyo
kültürü", Bir Studio katılımcılarına tanıtılmaktadır.
Zaman zaman workshoplara önde gelen mühendisler ve mimarlar
üniversite öğrencileri ile birlikte liderlik ederler.

Workshoplar

Başlangıç ve Orta Seviye:
• Tatlı Şehir
• Kağıt Balonlar
• Sakızlı Ayı Yapıları
• Sambatra Tanana: Keyifli Şehir
Orta ve İleri Düzey:
• Büyüleyici Cepheler
• Ağaç Evinizi Tasarlayın
• İstekli Mimarlar ve Tasarımcılar Grubu
• Moda Tasarımı: Cüzdan, El Çantasını ve Sırt Çantasını Tasarımı
/ Geri Dönüşümlü ve kullanılmış Nesnelerle Tasarlama
• Lego Kulesi ve Lego Şehir
• Yapısal Dayanıklılık Kulesi
• Yapısal Köprü Tasarımı
• İç Mekan Tasarımı: Rüya Evinizi Yapın
• Mobilya Tasarımı: Sandalye / Kitaplık
Out Door Studios (Her yaş için):
• 1: 1 Ölçekli Kulübe Tasarımı
• 1: 1 Ölçekli Efes Taşları
• 1: 1 Ölçekli Jeodezik Yapıların Tasarımı
Portfolio Hazırlık Grubu:
Amerika Birleşik Devletleri'nde mimarlık, tasarım veya güzel sanatlar
ana dallarına başvurmayı planlayan öğrenciler için özel olarak hazırlanan uzun vadeli bir stüdyodur. Öğrenciler, tüm ileri düzey stüdyolara ve
ayrıca haftalık stüdyo saatlerine katılırlar. Bu stüdyo saatleri her
öğrencinin özel ihtiyaçlarına göre seçilecektir. Ayrıca, öğrencilerin
portföylerini yönlendirmek ve düzenlemek için seminerler ve jüriler
düzenlenecektir.

Eğitimimiz İçinde Hangi Dersler
Verilmektedir?

Nasıl
Katılabilirim ?

Stüdyolarımızda;
• Çocuklar ve Aileleri için Temel Tasarım Eğitimi (4-6 yaş),
• Temel Tasarım ve Mimarlık Eğitimi (7-9 ve 10-14 yaş),
• Mesleki İngilizce Terimleriyle Mimarlık Eğitimi (7-9 ve 10-14 yaş),
• İleri Tasarım ve Mimarlık Eğitimi (13-18 yaş)

Bir Studio'da verilen eğitimlere
başvurmak için
www.bir-studio.com adresinden
başvuru formunu eksiksiz olarak
doldurmanız gerekmektedir.

dersleri verilmektedir.

Bir Studio'dan gelen bir onay
mesajının ardından kayıt işlemizi
yapabilirsiniz.
Stüdyo eğitim ücretleri ve ödeme
olanakları
ile
ilgili
bilgiyi
www.bir-studio.com adresinden
öğrenilebilirsiniz.
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