öğrenim-hareket-oyun:
oyun alanları katılım yoluyla nasıl geliştirilebilir?
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dersleri dinlerken, küçük gruplar halinde tartışırken, okurken, izlerken, deneyimlerken ve
tabii ki oyun oynarken öğrenilir. Yetişkinler ve
çocuklar, hareket edip yoğunlaşarak oyun oynadıklarında, başka hiçbir yerde öğrenemeyecekleri temel becerileri edinirler.1 Bu nedenle,
okul bahçeleri çocuklara sadece teneffüs için
bir alan olmaktan ziyade, onları yaratıcılıklarını
ifade etmeleri ve iletişim kurmaları yönünde
cesaretlendirecek, ilham verici, cesur, kapsayıcı ve etkileşimli bir mekân sağlamalı.
Buna rağmen birçok okul bahçesi (ve oyun
alanları) hayal gücünden yoksun hatta sıkıcı
görünür.2 Oyun alanlarında, yaratıcı kullanımları ve etkileşimi teşvik eden öğeler çok azdır
ve mevcut endüstriyel prefabrik oyuncaklar
ise yaratıcı aktiviteleri daha çok kısıtlar.
Peki hem çocuklar için güvenli bir ortam sağlayan hem de yaratıcılığı ve deneyci ruhu geliştiren ilham verici oyun alanları sunmak için
neler yapılabilir?
Mısır, Kahire’de mimarlık fakültesinde ders
vermek bize bu sorular üzerine çalışma,
eğitim aktivitelerimizi pratik uygulamalarla
birleştirerek öğrencilerimizle birlikte yaratıcı oyun peyzajları ortaya çıkarma imkânını
sağladı.3 “Öğrenim-Hareket-Oyun-Alanları”
(Learn - Move - Play - Ground) (LMPG) formatını geliştirdik ve bir dizi tasarla-yap atölyesinde çok fonksiyonlu mekânları oyun peyzajına
dönüştürme üzerine çalıştık. Burada bir işlev
öneriliyor; fakat basit yapı elemanlarının nasıl
kullanılacakları tamamen çocukların hayal gücüne bırakılıyor: Delikli, kare biçimli bir ahşap
düzlem pencere, araba ya da at olabilir; ya da
saklanmak veya üzerinden atlamak için kullanılabilir.
İlk LMPG çalışmasına 2012’de Kahire’de başladık ve 2014’e kadar şehrin çeşitli köşelerin64 | eğitim yapıları

de farklı ilkokullarda 5 açık oyun alanı yaptık.
2016’da aynı formatı Litvanya’nın başkenti
Vilnius’a taşıdık ve şehrin çeperindeki bir okula yeni bir oyun alanı kazandırdık.
Okulların mevcut oyun alanlarının kalitesini
artırmak projelerimizin temel hedefi. Bununla
birlikte üniversitede öğretim üyeleri de olduğumuz için, öğrencilerimizin eğitimi de amaçlarımız arasında. Gerçekleşen projelerde Almanya, Mısır ve Litvanya’dan mimarlık, kentsel
tasarım ve eğitim bilimleri öğrencileri yeni
oyun alanları yaratırken bizimle birlikte çalıştı. Proje, okul bahçelerini iyileştirmenin yanı
sıra, öğrencilerimize, kişisel ve profesyonel
gelişimlerinde temel olabilecek birçok değer
de kazandırdı: Öğrencilerin diğer öğrencilerle,
ilkokul çocuklarıyla ve diğer yerel paydaşlarla
arasındaki sosyal iletişim; yaratıcı yaklaşımdan tasarım sürecine çeşitlilik ve farklı kültür
ve cinsiyetlerin biraradalığı gibi.

durum
Genelde Kahire’deki devlet ilkokullarının bahçeleri boş ve zemin kaplamaları da toprak,
karo ya da beton. En iyi durumda olanların,
ağsız metal bir futbol kalesi bulunuyor. Hatta
gölge sağlayacak elemanlar veya oturulacak
alanlar gibi daha temel altyapıya bile oldukça
nadir rastlanıyor. Genel olarak farklı yaş gruplarına ya da farklı aktivitelere hitap eden alanlar arasında ayrımlar yok. Bu alanlar çocukları
oynamaya, tırmanmaya, hareket etmeye motive edecek veya rol yapmalarına ilham verecek objelerden ise tamamen yoksun. Kısacası
açık alanlar, eğitim mekânının bir parçası olarak tasarlanmamış.
Litvanya’daki durum ise her şeyin yeşil olduğu ve ağaçların her yeri kapladığı iklim nedeniyle kısmen farklıydı; fakat elbette, çocukları
motor becerilerini ve yaratıcı potansiyellerini
artırmaya teşvik edecek oyun elemanlarının
eksikliği açısından durum aynıydı.
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metodoloji
1. hazırlık aşaması
İlk adım olan hazırlık aşaması boyunca ekip
birlikte çalışılabileceği bir okul arıyor. Birlikte çalışmak ve üretmek projenin başarısı için
son derece önemli olduğu için işbirliğine açık
okullar seçmeye özen görsteriliyor. Yapılı çevre bakımından, bahçesinde iyileştirmeye ihtiyaç duyulan okullar seçiliyor. Fakat hepsinden
önemlisi, projenin sürdürülebilirliğini sağlamak
açısından projeye destek verecek, imkân sağlayacak, hatta daha fazlasını yapabilecek açık
fikirli ve ilgili bir yöneticisi olan okul seçmek.
Eğer yönetici sürece en başından itibaren kendi zamanından ve kaynaklarından (insan gücü
ve neticede para) yatırım yaparak dahil olursa, sonuçları sahipleniyor. Böylece iyileştirilen
oyun alanının bakımı ve yaşaması da sağlanmış oluyor.

2. tasarım ve uygulama aşaması
Bu aşama, katılımcı tasarımı ve inşa sürecini
içeriyor. Tasarım için ilk konsepti oluşturmakla tamamlanmış alanda çocuklarla oynamak
arasındaki sürecin aşamaları geçtiğimiz yıllar
boyunca test ettiğimiz ve geliştirdiğimiz, iyi
yapılandırılmış bir eylemler zinciri. Bu sürecin ilk adımı öğenciler, aileler, öğretmenler ve
okul müdürünün de katıldığı bir atölye çalışması. Çocuklarla yapılan katılımcı atölyeler
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oyun alanı için soyut bir yoldan ilham almayı
amaçlıyor.
Atölyeler sonrasında, soyut kolajlar şeklinde
üretilen fikirler üniversiteye getiriliyor ve tasarıma ilham kaynağı olarak kullanılıyor. İşlev
ve eylemlerin hatırlatabileceği herhangi bir
somut formdan kaçınmak için çocuklar tarafından üretilen fikirleri soyut olarak düşünmek
şart. Bu yolla çocukların fikirleri, örneğin “rahat”, “iddialı”, “huzurlu” gibi tamamen soyut
konsept ve duygulara dönüştürülüyor. Bu
konseptlerden yola çıkarak tasarıma başlayınca somut bir alana dönmek mümkün oluyor.
Öğrencilerle tasarım atölyesi, her birkaç saatte bir tekrarlanan sunumlarla projelerin biraraya getirildiği yoğun bir aşama.4 En baştaki LMPG’den itibaren tasarım stüdyosunda
rekabetçi yöntemden kaçınmaya çalışıyor ve
gruplaştırma/kümeleme yöntemini tercih ediyoruz. Bu yöntemde, aynı kalitedeki projeler
gruplandırılıyor ve öğrencilerin önceki çalışmalarındaki ortak özellikler temel alınarak
yeni bir tasarım üzerine çalışmaları için daha
büyük ekipler oluşturmaları sağlanıyor. Böylece, her öğrenci sonuç tasarımda önemli bir rol
oynuyor ve tüm oyun alanına aktif olarak katkıda bulunmuş oluyor. Çalışmalarımız genellikle sahada deneyerek seçim yapmak üzere
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belirlediğimiz iki ya da üç alternatifle sonuçlanıyor. Bu aşamada, alana ve müşteriye geri
dönmek gerekiyor. Tasarım maketler ve eskizlerle çocuklara ve okuldan bir ekibe sunuluyor.
Öğrenciler, çocukların ilk fikirlerinden ortaya
çıkan oyun elemanlarına kadar yaratıcı süreci
adım adım anlatıyor. Maketler, genellikle herkesle doğrudan iletişim kurabilmenin bir yolu
ve üzerine tartışmak için mükemmel bir altlık

ekibin inşa sürecine yardım eden bir marangoz ile birlikte geliştiriliyor. Yanısıra bir veya iki
yerel usta bize yerel duvarcılık tekniklerini ve
malzemeleri özelliklerine göre nasıl kullanmamız gerektiğini öğretiyor.

oluyor. Öğrenciler için bu geri bildirim son derece yapıcı: Projeyi açıklamak, müşteriyi ikna
etmek, revizyon ve alternatifler üreterek bir
uzlaşmaya varılana kadar tartışmak ve en sonunda tasarımı adapte etmek zorundalar.

ya güzel, kullanışlı ve gerekli bir şey çıkarmak
için ekip halinde çalıştığı bu aşama, projenin
en heyecan verici ve duygusal anı oluyor.

Geri bildirimleri değerlendirme süreci genellikle oldukça hızlı oluyor ve böylece nihayet
uygulama aşaması başlıyor. Genellikle ahşap,
çeşitli levhalar, tuğla ve kum, betonu karıştırmak için çimento ve çakıl gibi yerel ve basit
malzemelerle inşa ediyoruz. Her okulda geçici
bir ahşap atölyesi kuruyor ve öğrencilere aletleri nasıl kullanacaklarını ve ahşap konstrüksiyonun temellerini öğretiyoruz. Teknik detaylar
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Çocuklar, aileleri ve öğretmenler tuğla taşıyarak, delikler açarak ya da betonu karıştırarak
üretim sürecine dahil oluyorlar. Herkesin, orta-

3. uygulama sonrası süreç
Uygulama süreci her zaman aceleye geldiği
için bu son aşamayı okullara geri dönmek ve
uygulamadan sonraki birkaç ay içinde oyun
alanının nasıl kullanıldığına dair izlenimleri ve
geri bildirimleri kaydetmek için kurguladık.
Genellikle, katkıda bulunanlara bir teşekkür
olarak projeye dahil olan insanların ve sürecin
fotoğraflarını içeren büyük bir poster hazırlıyor ve hediye ediyoruz. Bu hediye sunumu
resmi bir tören olmuyor elbette ama oldukça

önemli bir an çünkü bize okulla iletişimi devam ettirmek ve oyun alanının sürdürülebilirliğini kontrol etmek için bir şans veriyor.

gözlem yap, araştır, geliştir
baladilab’ın felsefesi “gözlem yap, araştır, geliştir”. Bu devrimsel ya da özellikle yenilikçi bir
yaklaşım değil fakat doğrusunu söylemek gerekirse mimarlık eğitimi bağlamında oldukça
gerekli. LMPG’nin anafikri mimarlık öğrencilerini okul dışındaki gerçek dünyada karşılaşacakları zorluklara hazırlamak. Atölyelerimizin
amacı öğrencileri çevrelerindeki gerçek problemlerle karşılaştırmak ve onlara çevrelerini ve
şehirlerini derinlemesine gözlemlemeleri için
fırsat vermek.
Geçmiş projeler boyunca öğrenciler şehirlerini, içerdiği pozitif mücadeleleri ve potansiyellerini de görerek farklı bakış açılarından
keşfettiler. Oldukça küçük olsa da mimarlığın
insanlar üzerinde sosyal bir etkisi olduğunu
anladılar. Bu eğitmenler olarak bizim için en
önemli başarıydı.
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