ÇOCUKLARIN KÜRESEL TASARIM MARATONU 2021 / EVDE…
“Bir değişim yaratmak için asla çok küçük değilsin” – Greta Thunberg / İklim Aktivisti

Çocukların Küresel Tasarım Maratonu 2021 (Global Children’s Designathon 2021) bu yıl 6. kez dünyanın farklı
kentlerinden 9-12 yaş grubu çocukların katılımı ile, pandemi koşullarında bazı ülkelerde okulların kapalı olması
nedeniyle “on-line” olarak gerçekleşiyor. Bu olağan dışı zamanlardan, ileriye dönük olarak çocukların bilimsel
düşünme, sorunlar karşısında bilgi ve bilinç düzeyinde tepki becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek,
güçlendirerek çıkmaları en büyük kazancımız olacak.
Amsterdam’dan, Katmandu’ya, Paris’ten Nairobi’ye kadar uzanan dünyanın 22 farklı kenti arasında bu yıl
İstanbul, Eskişehir ve Kayseri de yer alıyor. Hollanda merkezli Designathon Works, tarafından organize edilen
bu uluslararası etkinliğin Türkiye organizasyonunu İnformel Eğitim-çocukistanbul gerçekleştiriyor. Hollanda Baş
Konsolosluğu’nun desteklediği projeyi İstanbul dışında, Eskişehir’de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim
Deney Merkezi, Kayseri’de ise Abdullah Gül Üniversitesi yürütüyor.

NEDİR
Çocukların Küresel Tasarım Maratonu Amsterdam merkezli bir kuruluş olan
Designathon Works tarafından 2014 yılından bu yana her yıl uluslararası bir etkinlik
olarak düzenleniyor. Her kıtadan binlerce çocuğun katıldığı etkinlik her yıl, BM 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden birine odaklanarak, belli bir tema
çerçevesinde çocukları düşünmeye, sorgulamaya ve yaratıcı çözüm önerileri
üretmeye davet ediyor. Etkinliğin bu yılki teması: “Temiz Enerji ve İklim”.
Dünyanın farklı kentlerinden çocuklar bu yıl, “Herkese yetecek temiz enerjiyi nasıl üretebiliriz ve gezegenimizi
nasıl koruyabiliriz?” temasına odaklanarak, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan Hedef
No: 7 “Erişilebilir ve Temiz Enerji” ve Hedef No 13 “İklim Eylemi” üzerinde çalışıyor ve küresel olarak ya da kendi
şehirleri özelinde çözüm önerileri oluşturuyorlar. Yaşıtları ile birlikte aynı sorun üzerinde çalışarak, kendilerini
küresel dünyanın bir parçası olarak hissediyor ve oluşturdukları fikir ve projelerinin belki de bir ürün veya
uygulamaya dönüştürülmesi ile yol gösterici oluyorlar.

Katılım süreci boyunca, tasarım odaklı düşünme yöntemi adımlarını takip ederek oluşturdukları yaratıcı fikir ve
çözüm önerilerinin tümü projenin www.cocukistanbul.org/kureseltasarimmaratonu2021 web sayfasında
yayınlanıyor. Son aşamada ise her kent, kendi içinde bu amaçla oluşturdukları bir Jürinin değerlendirmesi ile “ilk
üç” projesini belirliyor ve bunlar dünyanın farklı kentlerinden katılan çocukların projeleri ile birlikte ilan ediliyor.

ETKİNLİĞİN AMACI
Bu etkinlik çocukları, “gezegen için daha iyi bir gelecek” düşünmeye odaklanmaları,
gerçek dünya sorunları üzerinde düşünmeleri, çözüm önerileri geliştirmeleri, fikirlerini
bir tasarıma dönüştürmeleri ve sunmaları için cesaretlendirmeyi ve motive etmeyi
hedeflemektedir. Bu yıl “Temiz Enerji ve İklim Sorunu”na odaklanan etkinliğin amacı;







Çocukların gezegenimiz ve tüm canlılar için çok “sıcak” bir gündem olan enerji sorunu konusunda
farkındalıklarının arttırılmasına,
Güncel sorunlar üzerinde düşünme, yaratıcı fikirler oluşturma becerilerinin geliştirmelerine,
Kendilerinde bir değişim yaratma gücü hissetmelerine ve aynı zamanda toplumsal eylemler için ilk
adımlarını atmalarına,
Dünyanın farklı şehirlerinden çocuklarla birlikte aynı sorun üzerinde düşünerek, paylaşarak küresel bir
perspektif kazanmalarına,
Çocuklar daha iyi bir gelecek tasarladıklarında dünya nasıl olurdu sorusunun cevaplarını görmemize

ortam hazırlamak ve fırsat vermektir.

KATILIM
Çocukları etkinliğe katılımı için bilgilendirmek ve onları teşvik etmek, bu dönemde onlar için
kendi kendilerine yapabilecekleri eğlenceli, eğitici ve nitelikli içerikler arayan anne babalar
ve öğretmenler için bir fırsat. Bu heyecan verici “karşılaşmayı” çocuklarla birlikte geçirilen
bir nitelikli zamana dönüştürmek de…

Çocukların Küresel Tasarım Maratonuna İstanbul, Eskişehir ve Kayseri’den katılacak çocuklar,
www.cocukistanbul.org/kureseltasarimmaratonu2021 web sayfasından gereken tüm bilgilere ulaşabilir, etkinlik
için kayıt yaparak çözüm önerilerini geliştirmek için tüm adımları takip edebilir ve fikirlerini buradan
yükleyebilirler.
Etkinliğin tüm aşamaları, çocukların kendilerinin sürdürebileceği niteliktedir ve yetişkin desteği sadece çocukların
kayıt aşamasında ve yaratıcı çözümlerini web sayfasına yüklemeleri aşamasında söz konusudur.
Kendi kendilerine katılımın yanı sıra, her kentte belli sayıda ve ilan edilecek tarihlerde on-line olarak
düzenlenecek atölye programlarına katılan çocuklar proje adımlarını atölyede deneyimleyebilir ve ardından
fikirlerini oluşturarak siteye yükleyebilirler.
İstanbul, Eskişehir ve Kayseri’de öğretmenler, kendi sınıflarının etkinliğe katılımını organize edebilirler.

ETKİNLİK TAKVİMİ
Çocukların Katılımı




Etkinliğe katılım süresi 27 Aralık - 17 Ocak tarihleri arasındadır
Kayıt aşamasından sonra tema ile ilgili gerekli tüm bilgi, çalışma materyalleri ve yönergelere
www.cocukistanbul.org/kureseltasarimmaratonu2021 web adresinden ulaşılabilir
Her 3 kentten çocukların gönderdikleri çözüm önerilerinin tümü, açıklamaları ile birlikte Proje Web
Sayfasında açılan “Galeri” de yayınlanır.

Değerlendirme Süreci ve Jüri





18-22 Ocak haftasında her kentte çocukların oluşturduğu yaratıcı fikir/projeler arasından “ilk 10” proje
belirlenir ve Proje Web sayfasında ilan edilir
23-24 Ocak tarihlerinde her 3 kent için ayrı ayrı belirlenen “ilk 10” proje, bu kentlerde oluşturulan
Jürilere çocuklar tarafından on-line ortamda sunulur. Her kentin Jürisi sunulan bu projeler arasından
“ilk 3” projeyi belirlerler
İstanbul, Eskişehir ve Kayseri’den belirlenen “ilk 3” ler, dünyada katılımcı olan diğer kentlerin
belirledikleri projeler ile birlikte uluslararası platformada ilan edilir

Katılan tüm çocuklara on-line bir katılım sertifikası gönderilir.

TAKİP
Yarışma süresi boyunca tüm güncel duyuruları ve gelişmeleri İnfornel Eğitim-çocukistanbul, Eskişehir Büyük
Şehir Belediyesi Deney Bilim Merkezi ve Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi sosyal medya hesaplarından sizlerle
paylaşıyor olacağız.
Süreci takip etmek ve sorularınız için;
www.cocukistanbul.org - info@cocukistanbul.org
www.eskisehirbilimdeneymerkezi.com - info@eskisehirbilimdeneymerkezi.com
www.agu.edu.tr - cocukuniversitesi@agu.edu.tr

