
 

 

DRAMATİK YAPILANDIRMA SÜREÇLERİ 

Atölye Çalışması  
 

Eğitmen: Prof. Dr. Tülin Sağlam 
 

Tarih    : 04 – 05 Mayıs 2019 
Saat     : Cumartesi 10.00 – 17.00 ve Pazar 10.00 – 17.00   (İki gün, toplam 12 Saat)   
Yer     : ÇDD İstanbul Şubesi, Ahmediye Mah. Halk Cad. No:41/A  Üsküdar / İSTANBUL 
İletişim  : (216) 391 21 17 
  
Çalışma Saatlerimiz  
Hafta içi     : 10.30 – 19.30 (Öğle tatili 14.30-15.30) 
Hafta sonu: 09.00 – 17.30 (Öğle tatili 14.30-15.00) 
Kapalı        : Cuma 
 

Atölyenin Kapsamı:  
Drama ister okul derslerindeki bir takım konuları isterse sosyal yaşamı konu edinsin her halükarda 
öğrenme çıktısının hedeflendiği bir etkinliktir. Bilindiği gibi öğrenme bir deyişle yeni bağlantılar 
kurabilme becerisidir, bireyseldir ve bir süreç gerektirir. Bilgiyi edinmek, ilişkilendirmek, 
değerlendirmek ve başka bağlamlarda kullanabilmek yapılandırılmış bir sürecin sonunda 
gerçekleşebilir. Dramatik yapılandırma gerek dramatik yapının bileşenleri arasındaki karmaşık 
ilişkilerin çözümlenmesini gerektirdiği gerekse sağlam ama esnek bir yapıya dayandığı için öğrenme 
için olumlu bir ortam oluşturma potansiyeline sahiptir. Dramatik olanın nasıl farklı süreçleri 
yapılandırabileceği ve farklı süreçlerin ele alınan bir meseleye farklı bakış açıları geliştirmek için 
nasıl verimli bir biçimde değerlendirilebileceği bu çalışmanın odağını oluşturacaktır.  
 
Atölye İçin Notlar:    

 Katılımcı Profili:  Konuyla ilgilenen herkes… 

 Atölyeye başvuru tarihi: 11 Nisan 2019,  perşembe – 11.00 

 Arayıp (0554 958 55 00) listeye adınızı yazdırınız! 

 Kayıt kesinleştirme son tarihi: 17 Nisan 2019  
 Başvuru tarihinden itibaren kesin kayıt yaptıranlar, atölye katılımcısı olarak kabul 

edilecektir. 
 Katılımcılara 12 saatlik atölye katılım belgesi düzenlenecektir.  
 Katılımcılarımız esnek, rahat, yedek giysiler (terleme vb. durumlar için) ve temiz ayakkabı 

bulundurmalıdır. 
 Atölye katılım ücretleri; dernek üyelerimiz için 200 TL, üye olmayanlar için 250 TL’dir. 

Katılım ücreti hesaba havale (ücretin tamamı) ya da kredi kartı ile ödenebilecektir. 
 Kayıt Şekli: a) Kredi Kartı (Tüm kartlar için tek çekim) 

       b) Havale / EFT 

 

Havale/ EFT için: 
Türkiye İş Bankası Kanyon Şubesi (1235)  
Alıcı        : Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği İktisadi İşletmesi İstanbul  Şubesi 
Hesap No: 46089  
Iban No   : TR26 0006 4000 0011 2350 0460 89 

             Açıklama :  Ad-Soyad, Konulu Atölye 



 

 

 

Prof. Dr. Tülin Sağlam 
 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Sağlam, yüksek 
lisans ve doktora çalışmalarını da aynı bölüde tamamladı. Doktora çalışması için Manchester 
Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde iki sene (1992-94) eğitimde drama konusunda araştırma yaptı. 
Doktora tezini dramanın ritüel nitelikli oyunlarda kullanılma olanakları konusunda yaptı. 1988 
yılından beri çalıştığı tiyatro bölümünde öğretim üyeliğine devam etmekte ve tiyatro tarihi ve 
teorisi, eleştiri, çocuk tiyatrosu, eğitimde drama ve tiyatro antropolojisi konularında dersler 
vermektedir. Bölümün Tiyatro Tarihi ve Teorisi Ana Bilim Dalı başkanlığını yürütmektedir. Aynı 
zamanda Assitej (Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) Türkiye Merkezi başkanı, Çağdaş 
Drama Derneği üyesidir. 
Alana ilişkin yazdığı çeşitli makalelerin yanı sıra Kendi Oyununu Kendin Yap ve Liseler İçin Drama 
adlı kitapları bulunmaktadır.  
 


