Workshop---Okullar İçin Stüdyo Çalışmaları
Portfolio Hazırlık Grubu:
Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa’da 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.
Bir stüdyo, okul sınıfları için çeşitli temalarda veya okul yönetiminin istekleri doğrultusunda 90 ila 120 dakika veya üç saat
süren kapsamlı mimari stüdyo çalışmaları düzenler. Workshoplar tek tek veya birden fazla paket halinde istenebilir.
Stüdyolar adım adım bir öğrenme piramidi oluşturur, her stüdyo tamamlandığında doğal olarak diğeri başlar.
Mimari stüdyo çalışmaları, çocukları harika mimarlık dünyasıyla tanıştırmakta ve onlara kendi çevrelerini incelemeleri için
araçlar sunmaktadır.
Workshoplar mimari ve çevresel konuları, yapılı çevrenin ve doğal çevrenin farklı yönlerini tanıtmakta ve aralarındaki
etkileşimi tartışmaktadır. Öğrenme oyun yoluyla, ancak özellikle üç boyutlu yapı ile gerçekleşir. Yaklaşım, çocuğun kendi
deneyimlerinden yola çıkarak, çeşitli alternatifleri düşünerek ve deneyerek sonunda da bunları gerçekte test ederek
"yaparak öğrenmek" şeklindedir. Stüdyo çalışmaları Bir Stüdyo’nun binasında yapılır. İstenirse okul binalarında da
yapılabilir.
Bir mimari Stüdyoları yaklaşık 20-35 çocuktan oluşan gruplar içindir. Stüdyolar hafta içi saat 09.00-16.00 saatleri arasında,
özel düzenlemelerle akşam veya hafta sonları düzenlenebilir.
Temalar:
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 ve Sırt Çantasını Tasarımı/Geri Dönüşümlü ve kullanılmış Nesnelerle Tasarlama
• Lego Kulesi ve Şehir Stüdyosu
• Yapısal Dayanıklılık Kulesi
• Yapısal Köprü Tasarımı
• İç Mekan Tasarımı: Rüya Evinizi Yapın
• Mobilya Tasarımı: Sandalye / Kitaplık
Açık veya Geniş Mekan Stüdyoları (Her yaş için)
• 1: 1 Ölçekli Kulübe Tasarımı
• 1: 1 Ölçekli Efes Taşları
• 1: 1 Ölçekli Jeodezik Yapıların Tasarımı

Workshop --- Tasarım
Tasarım stüdyosunda endüstriyel tasarım, malzemelerin geri dönüşümü hakkında bilgi sahibi oluruz. Ürünleri kimler
çiziyor, nasıl üretiliyor ve tasarlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor gibi sorularla tasarıma niçin ihtiyacımız olduğunu
irdeleriz. Değişik ölçeklerde, çeşitli ürünleri, farklı teknikler kullanarak tasarlar ve yaparız.
Yaş sınırı: 7 yaş
Fiyat: 5 gün 500 ₺ / 4 gün 400 ₺
Workshop --- Kodlama
Scratch Stüdyosu, çok az veya hiç programlama deneyimi olmayan öğrencilere temel programlama kavramlarını
öğretmek için tasarlanmıştır. Katılımcılar kendi interaktif hikayelerini, animasyonlarını ve oyunlarını kodlamak 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
stüdyoda programlama terminolojisi, 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.
Yaş sınırı: 10 yaş
Fiyat: 5 gün 500 ₺ / 4 gün 400 ₺
Workshop --- "Rüya ev" - 3D Bilgisayar Programı ile Planlama
Profesyonel mimarların kullandığı 3 Boyutlu yazılımı kullanarak hayalinizdeki evin eksiksiz bir modelini oluşturabilirsiniz.
Program, katılımcıların günlük yaşamda kullandığı malzemeler ile sanal bir model oluşturmalarını sağlıyor.
Kendi eserinizde 3B dolaşmak harika bir duygu!
Yaş sınırı: 10 yaş
Fiyat: 5 gün 500 ₺ / 4 gün 400 ₺
Workshop ---Bir Stüdyo’da Doğum Günü Partisi
Eğlenceli ama etkili bir öğrenme sürecine sahip olan "Tatlı Şehir" veya "LEGO®- Şehir" stüdyoları unutulmaz ve
benzersiz etkinliklerdir. Parti, Bir Stüdyonun ilham veren binasında yapılmaktadır. Stüdyolar, bir mimarın
rehberliğinde, lezzetli malzemelerden binalar ve hatta şehirler inşa ederek, mimari ilkeleri eğlenceli bir şekilde öğretir.
Bu stüdyonun amacı, katılımcılara yapılı çevre ve mimarlık hakkında daha fazla bilgi vermektir. Doğum günü partisi
workshopları iki saat sürer. İlk saat Bir Stüdyonun rehberliğinde, yapı stüdyosu yapılır ve ikinci saat kendi doğum
gününüzün parti programından oluşur. Hazırlıklar ve daha sonra temizlik için ek bir yarım saata ihtiyaç bulunmaktadır.
Tatlı Şehir stüdyosunda çocuklar, bisküvi, gofret ve şeker gibi lezzetli malzemelerden bir şehir kurmak için bir araya
gelirler. LEGO® Şehir Stüdyosunda her katılımcı kentin bir bölümünü oluşturan bir şehir bloğu oluşturur. Stüdyo,
mimar rehberin verdiği bir girişle başlar.
Doğum günü partileri stüdyoları cumartesi günleri 16:30'dan sonra ve Pazar günleri herhangi bir saatte organize
edilebilir. Bir Stüdyo tatilde olduğunda, doğum günü partisi stüdyoları hafta içi de düzenlenebilir.
Yaş sınırı: 4yaş
Fiyat: 250 ₺ (Malzemeler ücrete dahildir.)
Workshop --- LEGO®
Türkiye’nin en yüksek LEGO® kulesini veya şehri inşa etmek için gelin!Bütün grup, 'Türkiye’nin en yüksek LEGO® kulesini
inşa etmek için birlikte çalışabilir. Yada nehrin iki yanında, köprülerle birbirine bağlanan farklı şehirler farklı ekipler
tarafından tasarlanarak inşa edilir. Paylaşılan şehir işbirliği içinde çalışan farklı ekiplerce oluşturulmuştur. İletişim ve motor
becerilerini vurgulayan bu eğlenceli stüdyo, keyifli yapısal zorluklarla takım çalışması ve sosyal etkileşimi teşvik eder ve
katılımcıların ekip çalışması becerilerini enteresan ve ilham verici bir şekilde geliştirir.
Workshop --- Tatil Günleri
Mevsime uyacak şekilde tatil gününüz için bir tema seçin! Gelin ve Bir Stüdyonun aktif bir yapı gününe katılın! Açık havada
kulübeler veya iç mekanlarda LEGO® ile inşa etmek için Bir Stüdyo eğlence amaçlı stüdyo çalışmaları düzenler.

