
 

 
 

ORFF-SCHULWERK ELEMENTER MÜZİK ve HAREKET ATÖLYESİ 

 

 
 

 

• Atölye Grupları Nasıl Oluşturulur? 

 

2016 doğumlu öğrencilerimizin bulunduğu grupta en fazla 6-8 öğrenci olmaktadır. 

2012, 2013, 2014, 2015 yıllarında doğan öğrencilerimiz için bir orta ve bir büyük grup 

oluşturulur. Her iki grupta da en fazla 10-12 öğrenci bulunmaktadır.  

 

• Ebeveyn katılımı var mıdır? 

 

Atölyemiz 4-5 haftada bir kere ebeveyn katılımlı gerçekleştirilecektir.  

Ebeveynlerimiz öğrencilerimizi okulumuzda kendilerine ayrılan bölümde 

bekleyebilirler. Çay ve kahve ikramımız ebeveynlerimiz için olacaktır.  

 

 

 

 



• Atölye derslerine gelirken dikkat etmemiz gereken noktalar var mıdır? 

 

Öğrencilerimizin rahat kıyafetlerle etkinliğe katılımı önerilir.  

Öğrencilerimize, atölyenin uygulanacağı salonda giymeleri için yedek rahat ayakkabı 

getirmeniz rica olunur.  

 

• Çocuk ebeveyninden ayrılmak istemezse nasıl bir yol izlenir? 

 

Çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda desteklenmesi sağlanır. Özellikle en küçük grup 

olan 2016 doğumlu öğrencilerimizin olduğu grupta, çocukların ebeveynden ayrılma 

sürecinde rahat ve güvende hissetmesi sağlanmaya çalışılır.  

Cogito Anaokulu Müdürü Hande Gül Çelik her türlü destek için atölye günleri ve 

saatlerinde okulda olacaktır. Ebeveynlerimiz talep ve önerilerini, ihtiyaçlarını Hande 

Hanıma iletebilirler.  

 

Hande Gül ÇELİK  

Telefon Numarası: 05531663316 

hande@cogitoanaokulu.com 

 

 

• Can Emre Uygan kimdir? 

 

1981 yılında İzmir'de doğdu. Küçük yaşta katıldığı İzmir Devlet Opera ve Balesi 

Çocuk korosu ile Carmen Operası ve Carmina Burana kantatında 3 yıl boyunca çocuk 

korist olarak görev aldı. Aynı yıllarda piyano ve gitar dersleri almaya başladı. 

Üniversite eğitimine felsefe alanında devam edebilmek için 2000 yılında Ege 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne girdi. 

Müzikle ilgili çalışmalarını yoğunlaştırmak amacıyla felsefe eğitimini yarıda bırakarak 

2007'de İstanbul'a taşındı. Üniversite yıllarında başlayarak birçok tiyatro oyunu ve 

film müziği besteledi. 

Katıldığı bir seminer sonrasında felsefe, pedagoji ve müziği bir arada içerdiğini 

hissettiği Orff-Schulwerk nerdeyse tek ilgi odağı oldu. 2013 – 2015 yılları arasında 

gerçekleşen Orff-Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Seviye Geliştirme 

Kursları'nı tamamladı. Orff- Schulwerk Forum Salzburg üyesi olan Orff Schulwerk 

Eğitim Danışmanlık Merkezi Türkiye'den onaylı "Eğitmen Eğitimi" kursunu  

Eylül 2016 tarihinde başarıyla bitirerek Orff-Schulwerk Eğitmeni olma hakkını 

kazandı. İTÜ Devlet Türk Müziği Konservatuvarı bünyesinde Mini Konservatuvar 

dahil olmak üzere çeşitli okullarda Orff-Schulwerk Müzik ve Hareket Pedagojisi 

eğitmenliğini sürdürmektedir. 

 

“Her çocuk müziğe yoğun bir ilgi duyar. Orff-Schulwerk, çocuğun doğal eğilimleri 

üzerinden deneyimlerini yaşamasını hedefler. Hareket, ritim, melodi ve üçünün 

organik bileşimi olarak dil üzerinden oyunlar ile müzik yapmak, çocuğu sadece 

eğlendirmez, aynı zamanda gelişimine ciddi katkılar sunar.” 

Orff-Sculwerk Müzik ve Hareket Eğitmeni 

                                                                            Can Emre Uygan 



 

• Atölye Tarihleri  

 

Atölye tarihleri 4-5 haftalık programlar şeklinde planlanmaktadır.  

Program detayları sosyal medya üzerinden duyurulmaktadır.  

Atölye derslerinin ardışık sürmesi, kontenjanının sınırlı olması ve katılımda              

sürekliliğin önemi sebebiyle telafi şansı bulunmamaktadır.  

4 haftalık katılım: 400 TL  

Ödeme yapıldıktan sonra dekontun aşağıdaki iletişim bilgilerine mail veya whatsapp 

yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. 

 

• İban: TC63 0006 4000 0011 1540 6519 12 

İş Bankası 

Hande Gül ÇELİK 

 

 

 

 

 

                                                                        ATÖLYE EKİBİ 

COGİTO ANAOKULU 

 

 


