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Ergenliğe Geçişte
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İletişim
Becerileri

anlaşılmış hisseden gençler için. Sanat, zanaat ve yazma yoluyla yaratıcı
anlatım yapmak, gençlerin kişisel kimliklerini keşfetmelerine ve iletişim
kurmalarına yardımcı olmak için doğal ve etkili bir yoldur.
Bu kitap, her yerde kolayca uygulanabilen etkinlikler ve projelerle dolu. Bu
anlamalarına ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olacak. Bu eğlenceli ﬁkirler;
her bireye uyarlanabilir ve minimum donanım ile çok az teknik bilgi gerektirir.
Kitap, profesyonellerin bu faaliyetleri tedavilerine nasıl dahil edilebileceğini
açıklayan faydalı bir bölümü de içeriyor.
Bu yaratıcı ve bilgi dolu kitap; terapistler, sosyal hizmet uzmanları ve rehberler
için çok yararlı bir kaynak.
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Thomas

okullarda

çalışan

bir

klinisyendir.

Çocuklarla

ve

ebeveynleriyle yıllara dayanan tecrübesi bulunmaktadır. Bonnie, ayrıca
Çocuk Tutukevleri’nde çalışmış ve sosyal hizmetler kapsamında genç
kızlara mentorluk faaliyetlerinde bulunmuştur.
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etkinliklerin hepsi, gençlerin kim olduklarını, onlar için neyin önemli olduğunu
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Giriş
‘Ergenlik’ birçok kişide korku yaratan bir kelimedir. Fırtınalı, yürek burkan her
türden büyüme sancıları ile sarılı olmasıyla bilinir. Ancak duygusal çalkantılara ve
ergenlik döneminin günlük zorluklarına rağmen, ergenlik çocukluktan yetişkinliğe
güzel bir dönüşümdür. Evet, ‘güzel’ dedim. Ve evet, ciddiyim.
Yıllar boyunca psikiyatri hastaneleri, toplu konut komşuluk programları, okullar ve çocuk hapishaneleri gibi çeşitli ortamlarda ergenlerle çalıştım. En önemli
farkındalıklarımdan biri gençlerin ifade etme ihtiyaçlarının olduğu. Sürekli olarak
düşünür, hisseder ve her âna (geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek) kendilerini kaptırırlar ama bunlarla ilgili iletişimde o kadar iyi değildirler. İyi iletişim, hitabeti güçlü
ve kendinden emin yetişkinler için bile bir zorluktur. Bu yüzden "Gençler için iyi
iletişimi nasıl geliştirebiliriz?" önemli bir konudur.
Kelimeler her zaman yeterli değildir. İnsanların en derin ve en savunmasız düşüncelerini, duygularını ifade etmek için daha fazla şeye ihtiyaç duydukları zamanlar vardır. Sanat ve yaratıcı ifade bu noktada devreye girer, bunlar gençler için mükemmel bir rehberdir. Sanat ve yaratıcı ifade, bir duygu fırtınasını açığa çıkarabilir;
sözcüklerin dile getiremeyeceğini söyleyebilir.
Bu kitaptaki projeler ve aktivitelerin tümü, ifade ihtiyacını gidermek için tasarlanmıştır. Bu kitabı okuyan bir gençseniz, kitabın içine dalın ve size hitap eden
etkinlikleri deneyin. Gençlerle çalışan bir danışmansanız (danışman, gençlik grubu
lideri veya grubun ev sahibi gibi), etkinlikleri gözden geçirin ve danışanlarınızın ihtiyaçlarına en uygun olanları bulun. Bu kitabın IV. bölümü özel olarak danışmanlar için hazırlanmıştır ve bu aktivitelerin tedavi süreçlerine nasıl dâhil edileceğini
göstermektedir.

Bu kitaptaki etkinlikler 11 yaş ve üstü kişiler için uygundur. Her faaliyet, kişiliğin (geçmiş, şimdi ve gelecek) bir kısmına değinir ve sanatçıya kendisi hakkında az
ya da çok şey ifade etme fırsatı verir. Ancak siz (bu kitaptaki etkinlikleri yapan kişi)
herhangi bir zihinsel sağlık sorunu yaşıyorsanız ve/veya bir travma geçmişiniz varsa,
en iyisi hangi aktiviteleri seçtiğiniz konusunda dikkatli olmanız. Bu aktivitelerden
herhangi biri sizi rahatsız ederse, lütfen bir yetişkin ya da bir profesyonelden yardım
isteyin.
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Yaratıcı Avcı Toplayıcılık

Yaratıcı Avcı Toplayıcılık, bu kitaptaki aktivitelerin öncüsüdür. Neden mi? İlk
olarak, bu aktivite ilhamınızı ateşlemek için tasarlanmıştır. İkincisi, bu aktivitede
topladığınız öğeler bu kitaptaki çeşitli etkinliklerde kullanılabilir.
Şunlara ihtiyacınız olacak:
• Bulduğunuz öğeleri saklamak için büyük bir zarf veya kutu.
Bir çeşit atık avına çıkın ve size hitap eden küçük şeyler toplayın. İşte başlangıç
için bazı fikirler:
• Bazı dergileri gözden geçirin ve size ilham veren sözleri veya resimleri kesin.
• İlgi çekici, ilham verici, güzel veya dikkat çekici bulduğunuz mekânların fotoğraflarını (okul, mahalle, yatak odası vb.) çekin.
• En sevdiğiniz anıların veya özellikle gurur duyduğunuz özel olayların (Örneğin; yarışmaya katıldığınız bir resim.) fotoğraflarını toplayın.
• Bir nalbur veya boyacıya gidin ve boya örneklerine göz atın. Bu yerlerin birçoğu ücretsiz numune almanıza izin verir (lütfen önce sorun). Sevdiğiniz bazı
renklerin örneklerini toplayın. Ayrıca, beğendiğiniz renk adlarına sahip birkaç örnek de toplayabilirsiniz.
• Özel veya favori bir tarifinizin fotokopisini çekin.
• Elinizde tutmayı veya bakmayı sevdiğiniz eğlenceli küçük eşyaları toplayın:
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ˏ Düğmeler
ˏ İncik boncuk
ˏ Kabuklar
ˏ Taşlar
ˏ Minik oyuncaklar (Örneğin; otomatlardan alınanlar.)
ˏ Kısmet kurabiyesi falları1
ˏ Favori şeker ya da sakızının paketi
ˏ Hoşuna giden desenli kâğıt
ˏ Kurdele
ˏ Özel boncuklar ve takılar
ˏ Şişe kapakları
ˏ Bulduğunuz nesneler (Örneğin; pullar, saat parçaları, çakıllar)
ˏ Bir yapboz parçası
ˏ Anahtar
ˏ Bir ürün etiketi (Örneğin; çay kutusundan favori bir tasarımı kesmek)
ˏ Kopmuş mücevher parçaları
ˏ Oyun taşları
ˏ Kart destesinden kartlar (oyun kartları, tarot kartları, yetenek kartları,
vb.)
ˏ Okul not defterinden favori karalamalar (eğer bir karalama yapan biriysen)
ˏ Sakladığın posta pulları
ˏ Arkadaşlardan ve aileden özel notlar veya kartlar
ˏ Gezi hatıraları (Örneğin; kartpostal veya hediyelik eşya)

1

ÇN: Sakız falları gibi
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• İlgi çekici, rahatlatıcı veya ilham verici bulduğunuz bir yerin fotoğrafını çekin.
• Seyahat acentesinden veya seyahat web sitesinden seyahat etmek istediğiniz
yerlerin broşür veya resimlerini alın.
Bu sürenin sonunda size ilham veren, sizi cezbeden ve/veya mutlu eden bir nesneler koleksiyonuna sahi p olacaksınız. Bu süreçten keyif aldıysanız, zaman geçtikçe
listenize ve koleksiyonunuza yenilerini eklemeyi deneyin.

13

BÖLÜM I

Sanat Projeleri ve
Yaratıcılığı Tetikleme

Kitabın bu bölümündeki aktiviteler yaratıcı ifade için tasarlanmıştır. Bu kitapta
HERHANGİ bir şey yaratmanın doğru ya da yanlış yolları yoktur. Bu aktiviteler
ilham vermek ve rehberlik etmek için burada, dikte etmek için değil. Sanatçı/yaratıcı sizsiniz.
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Sanatçı Koleksiyon Kartları (ATC’ler)
ve Sanat Kartları, Basımları ve
Orijinalleri (ACEO’lar)

Sanatçı Koleksiyon Kartları (kendini sanatla ifade etmede uluslararası bir
fenomen hâline gelmiştir) insanların 64x89 mm ölçüsündeki karton veya
sert kâğıt üzerinde yarattıkları sanat eserleridir. ATC’lerin yaratıcıları sanat
eserlerini dünyanın dört bir yanında ya da kendi çevrelerinde takas ederler. ATC’lerini takas etmek için yerel buluşmalar yapan birçok topluluk bile
var ve ayrıca dünya çapında takas yapabileceğiniz online takas siteleri de
var.
Sanat Kartları, Basımları ve Orijinaller, ACEO’lar takastan ziyade, satılmak ve koleksiyonlar için yaratılmaları dışında ATC’lere oldukça benzerdir.
ACEO ve ATC sanatçılarına ulaşabileceğiniz online birçok kaynak var. Bu
proje size ilham verirse, “Artist Trading Cards” ve “Art Cards, Editions
and Originals” anahtar sözcüklerini kullanarak online bir arama yapabilirsiniz. Bu sanat tarzının tarihi gibi, çalışmanızı gönderebileceğiniz yarışmaları, benzer fikirli sanatçıların yerel toplantılarını ve bu tür kartları oluşturma
teknikleri gibi bilgileri bulabilirsiniz. Birçok sanat malzemesi mağazası ve
web sitesi de özellikle ATC’ler için kart satmaktadır. Bununla birlikte, oyun
kartlarını ve diğer geri dönüştürülmüş malzemeleri kolayca kullanabilir
veya belirlenen ölçüleri kullanarak kendi kartlarınızı kesebilirsiniz.
Artık ATC’lerin ve ACEO’ların ne olduğunu biliyorsunuz, hadi şimdi
yapmayı deneyin! Olasılıklar pratik olarak sonsuz! 64x89 mm büyüklüğünde
bir kart üzerine herhangi bir minyatür resim yapın. Başlangıç için bazı
fikirler:
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• Kartınızı gazete ile kaplayın ardından kara kalem veya renkli kurşun
kalem kullanarak gazete kâğıdına bir resim çizin.
• Kartınızı nota kâğıdı ile kaplayın ve üzerine biraz kolaj malzemesi
ekleyin.
• Kartınız için bir tema seçin. (Örneğin; peri masalı, deniz kızları, kahve dükkanları, çizgi roman sanatı, ağaçlar, melekler, abur cubur veya
böcekler.)
• Bir temaya ilişkin bir dizi ATC oluşturun. Bu, bir konuyu araştırmanın
ve onu birçok yaratıcı açıdan yorumlamanın harika bir yoludur. Başlamanıza yardımcı olacak bazı fikirler:
ˏ Alice Harikalar Diyarında gibi bir kitaptan favori karakterlerinizin birkaç ATC’sini oluşturun.
ˏ Renk temaları için bir dizi ATC yapın.
ˏ Farklı duyguları uyandıran bir dizi ATC tasarlayın.
ˏ Yaratıcı oyunlar veya eğlenceli bir fal için bütün bir iskambil destesi ACEO’ları hazırlayın.
ˏ Daha fazla fikir için ‘İlham Desteleri’ bölümüne bakabilirsiniz
(s.65).
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