ÖĞRETMENLERE
ÖZEL KIDZANIA KILAVUZU

Ziyaret Öncesi Materyaller Aşağıdaki
Öğretmen Rehberi Üç Temel Alan Üzerinde
KidZania’nın öğrenim deneyimine hoş geldiniz!
Yapılandırılmıştır:
KidZania’nın sosyal deneyim boyutu ve eğitim
programına dayalı öğretici kaynakları, çocuklar
için benzersiz bir fırsat sunmaktadır.
Çocuklar için özel olarak tasarlanmış KidZania,
farklı meslek grupları ile gerçek iş hayatına ilişkin
ilham veren tüm bilgileri sizlerle paylaşmaktadır.
Her bir deneyim, çocuklara finansal okuryazarlığı,
ekip çalışmasını ve bağımsızlığı öğretirken, temel
yaşam becerilerini tanımalarına da yardımcı
olmaktadır.

Programın Genel Amacı
Çocukların çeşitli meslek grupları ile ilgili
meraklarını tetikleyerek bir yandan kendilerini
tanımalarını, bilgiyi araştırıp bulmalarını, fırsatları
keşfetmelerini ve değerlendirmelerini sağlamak,
diğer yandan da iş dünyasına keyifle entegre
olabilecekleri aktivitelere dahil olarak ufuklarını
genişletmelerine yardımcı olmaktır.

1. Ziyaret Öncesi

Ziyaret öncesinde çocuklar, öğretmenlerinin
de yönlendirmesiyle yetenek ve ilgi alanları
doğrultusunda kendi mesleki önceliklerini
belirlemektedirler.

2. Ziyaret Esnası
Çocuklar, hayal güçlerini beslemek ve
yaratıcılıklarını teşvik etmek üzere tasarlanmış
aktiviteleri deneyimleyebilmektedirler.

3. Ziyaret Sonrası
Ziyaret sonrasında çocuklar, KidZania’da ilgi
duyup deneyimledikleri meslekleri, bir sunum
halinde sınıflarında paylaşabilmektedirler.

Okul Grupları
Programları Hakkında
KidZania İstanbul’da meslek aktiviteleri, 4-14
yaş arası çocuklar için hazırlanmıştır. Öğretim
materyalleri ise 7-14 yaş arası çocuklara yönelik
belirlenmiştir.
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Kaynak Formatı Öğretmenler İçin
“Ziyaret Öncesi” ve “Ziyaret Sonrası” alanları,
Eğitim Programını Nasıl
tavsiye edilmiş ders etkinliklerinden oluşmaktadır.
Destekleyebiliriz ve Nasıl Daha
“Ziyaretiniz Esnasında”alanı, KidZania ziyaretinden
en iyi şekilde yararlanmanıza odaklanmaktadır.
Yararlı Bir Hale Getirebiliriz?
Ders aktiviteleri;
• Öğretmenler için uygulama notları,
• Uygun olduğu yerlerde şemalar ve
çalışma kağıtları,
• Projeyi planlamak için bazı yardımcı
ipuçlarına dayanan PowerPoint taslakları,
• Bazı aktivitelerde, aktivitelerin
tamamlanmasından sonra
sertifika verilir.
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KidZania’nın içeriği, mesleki farkındalığı ve iş
hayatına dayalı eğitimi, finansal okuryazarlık
ve iletişim gibi becerileri uygulamalı olarak
desteklemektedir.

Ziyaretinizi Planlamak
Gezinizi planlamak ve ziyaretinizden maksimum
verimi elde etmek için “Okul Grubu Bilgilendirme
Dokümanı”nı okuyarak ziyaret öncesi ihtiyaç
duyduğunuz tüm bilgileri edinebilirsiniz.
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Öğretmenler İçin Ücretsiz
Öğretmen Turları
KidZania’yı kendi gözünüzle görmek ve
grubunuzu getirmeden önce daha hazırlıklı
olabilmek için bizi önceden ziyaret edebilirsiniz.
Bu konu ile ilgili bilgi almak için
satis@kidzania.com.tr adresinden ya da
+90 216 428 67 63 no’lu telefondan
bize ulaşabilirsiniz.

Ulaşım

Yemek Seçenekleri
KidZania içerisinde bulunan restoranlardan
önceden sipariş verilen menüler ve KidZ
Menü’nün yanı sıra KidZania’da 10’dan fazla
yiyecek-içecek aktivitesi bulunmaktadır.
Çocuklar bu alanlarda hazırladıkları menüleri
tüketebilmektedirler.
Detaylı bilgi almak için satis@kidzania.com.tr
adresinden ya da +90 216 428 67 63 no’lu
telefondan bize ulaşabilirsiniz.

KidZania İstanbul, Acıbadem’deki Akasya AVM
içerisinde bulunmaktadır.
Otobüs, okul gruplarını AVM’nin Güney
Kapısı’nda, metro girişi karşısında indirmektedir ve
KidZania personeli ziyaretçileri bu noktada
karşılamaktadır.
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Ders Aktiviteleri
Genel Amaç
KidZania’yı ziyaret etmeden önce çocuklar:
• Bireysel farkındalık oluşturur,
• Hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları
alanları keşfeder,
• İyi oldukları ya da geliştirmeleri
gereken yönlerini kavrar,
• Potansiyellerine ve kapasitelerine
yönelik bir algı geliştirirler.

Aktivite 1:
Ne Gerekiyor?
Sohbet Nesnesi (opsiyonel).
Sohbet nesnesi herhangi bir
şey olabilmektedir, örneğin
peluş oyuncak ya da bir top. Bu
nesne, grupta dönüşümlü olarak
dolaştırılmakta ve sadece nesneyi
tutan kişi konuşabilmektedir.

Analiz Etmek
Çocuklar, sınıflarında birkaç dakika
kendilerinden bahsedebilmekte ve
herkes bunu yaptıktan sonra seçtikleri
mesleklerin kolay ya da zor yönlerinin
neler olduğunu analiz edebilmektedir.

Konuşalım
Uygulama

• Çocuklar bir daire oluşturacak şekilde
konumlandırılmakta ve bir nesne kullanılarak
sohbet kurgulanmaktadır.
• Sohbet nesnesi grupta dolaştırılırken çocuk
aşağıdaki cümlelerden birini tamamlamaya
yönlendirilmektedir:
1. Yapmayı sevdiğim şeylerden biri...
2. Yapmayı sevmediğim şeylerden biri…
3. …’da çok iyiyim
4. ...’da daha iyi olmayı isterdim.
5. En sevdiğim konu…
6. Dünyada değiştirmeyi dilediğim
şeylerden biri…
• Her bir çocuk cümlelerini tamamladıktan sonra,
verilen cevapların benzer ya da farklı tarafları
tartışılmaktadır. Çocukların verdiği cevapların,
onların bireysel kimliklerini nasıl şekillendirdiği
konuşulup tartışılmaktadır.
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Aktivite2 :

Aktivite 3:
Ne Gerekiyor?

Ne Gerekiyor?
PowerPoint: Kart sıralama slaytları

Analiz Etmek
Çocuklar, benzer bir görevi profesyonel
nitelikleri de içeren daha kapsamlı bir
liste ile tamamlayabilmektedirler.

Kendini Tanımla

Uygulama

• PowerPoint slaytlarındaki kartların çıktısı
alınmakta ve kesilerek ayrılmaktadır. Bu kartlar,
“Teknoloji düşkünü”, “İyi dinleyici” ve “İnsanlarla
anlaşan” gibi eğilim ve
yeteneklerden oluşmaktadır.
• Kartlar, “Benim gibi” ve “Benim gibi değil”
diye iki alt grup halinde destelenmektedir.
Çocuklar için önemli olup da listede olmayan
başka özellikler varsa bazı ilave kartlar
eklenebilmektedir.
• Küçük gruplar halindeki çocuklar bu kartların
yardımıyla kendilerini tanıtabilmektedirler.
• Çocuklar seçimlerini yaparken, onları etkileyen
şeyler detaylandırılıp, bunları anlamalarını
sağlamaya gayret edilmektedir.
• Çocuklar, eşleştikleri arkadaşları ile ilgili
öğrendiklerini sınıfın geri kalanı ile paylaşarak
aktivite sonlandırılmaktadır.

Çalışma Kâğıdı 1a ve 1b: Profilim.
Analiz etmek amacı ile komutlar
içeren ikinci bir çalışma kâğıdı
verilmektedir.

Analiz Etmek
Daha küçük yaştaki çocuklar,
resimlerle “ben” kavramını
tanımlamakta ve toplumda onlara
yardımcı olabilecek farklı insanların
resimlerini çizmektedirler.

Profilim

Uygulama
• Her çocuğa birer çalışma kâğıdı verilmektedir.
• Bu kâğıtlara kendileri hakkında bazı bilgileri
kaydetmeleri istenmektedir. Daha önceki iki
aktivitede yaptıkları çalışmalar, bu alıştırma için
iyi bir temel oluşturmaktadır.
• Aşağıdaki konuları tanımlayıp
tespit etmelerini isteyin:
1. İlgi alanlarım ve etkinliklerim nelerdir?
2. En sevdiğim konular hangileridir?
3. Hangi konuda iyiyim?
4. Hangi konuda daha iyi olmak istiyorum?
5. Hangi meslekleri ilginç buluyorum? Neden?
6. Hiç ilgilenmediğim meslekler hangileri? Neden?
• Sonrasında yapılan tartışmalar ile, neden bazı
mesleklere tamamen kayıtsız kaldıkları öğrenilmeye
çalışılmakta,özellikle bazı meslekler konusundaki
kalıplaşmış düşünceleri sorgulanmaktadır.
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Aktivite 4:
Ne Gerekiyor?
Çalışma Kâğıdı 2a ve 2b:
KidZania’daki aktiviteler

Analiz Etmek
Çocuklar, KidZania’yı ziyaret
etmeden önce hangi beceri ve
değerlerin meslekler için gerekli
olduğunu araştırmaktadırlar.

KidZania İçin Hazır Olun!
Uygulama

• Sınıf küçük gruplara ayrılmakta ve her gruba
paylaşmaları için çalışma kâğıtları verilmektedir.
• KidZania’da meslekleri gerçek bir ortamda,
eğlenceli ve heyecan verici bir atmosferde
deneyimleme şansı bulacakları açıklanmaktadır.
Onları teşvik etmek için KidZania videolarından
biri izlettirilmektedir.
Çalışma kâğıtları aşağıdaki detayları
içermektedir:
• Büyük bir aktivite alanı, örneğin hastane.
• KidZania’da sizi neler beklemekte? Örneğin
Yenidoğan Ünitesi’nde çalışan hemşirelerden
hayat kurtaran ameliyatları gerçekleştiren
cerrahlara kadar hastanede çalışmanın nasıl bir
his olduğu deneyimlenmektedir.
• Çocuklardan en çok denemek istedikleri ve denemek istemedikleri üçer aktivite seçmeleri istenmektedir.
Neden özellikle bu alanları seçtikleri örneklerle tartışılmaktadır. Değerlendirmedikleri alanlarla ilgili olarak
eğer yeterince bilgi sahibi değillerse, açık fikirli olmanın gerekliliği vurgulanmaktadır.
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Çalışma Kâğıdı: 1a

Profilim

İlgi alanlarım ve aktivitelerim

Okulda en sevdiğim konular

Hangi konuda iyiyim? Farklı değer ve
becerilerinizi göz önünde bulundurun.

Hangi konuda daha iyi olmak istiyorum?
Farklı değer ve becerilerinizi göz önünde
bulundurun

Hangi meslekleri ilginç buluyorum? Neden?

Hiç ilgilenmediğim meslekler hangileri? Neden?
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Çalışma Kâğıdı: 1b

Profilim

İlgi alanlarım ve aktivitelerim
Farklı ülkeleri ziyaret etmeyi ve yeni yerler
tanımayı isterim. Arkadaşlarımla futbol
oynamayı gerçekten çok severim.

Hangi konuda iyiyim? Farklı değer ve
becerilerinizi göz önünde bulundurun.
Hikaye yazmayı seviyorum. Yazarken çok
yaratıcıyım. İnsanlarla konuşma ve herkesle
anlaşma konusunda iyiyim.

Okulda en sevdiğim konular
İngilizce ve Tarih okulda en sevdiğim konulardır.
Okumayı seviyorum.

Hangi konuda daha iyi olmak istiyorum?
Farklı değer ve becerilerinizi göz önünde
bulundurun

Çarpım tablosunda çok iyi olduğumu düşünmüyorum.
Daha fazla pratik yapmam lazım. Çok organize değilim
bu nedenle ev ödevlerimde bazen son dakikaya
kalabiliyorum.

Hangi meslekleri ilginç buluyorum? Neden?
Bebekleri gerçekten çok seviyorum ve onlarla
ilgili bir mesleğin ilginç olacağını düşünüyorum.
Bir yenidoğan hemşiresi olma konusunda daha
fazla şey öğrenmek isterdim.
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Hiç ilgilenmediğim meslekler hangileri? Neden?
Bir bankada çalışmayı hiç düşünmedim çünkü
sayılarla aram hiç iyi değil.
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Çalışma Kağıdı: 2a

KidZania’daki Aktiviteler
KidZania’da deneyimlemek istediğiniz üç aktiviteyi √ ile işaretleyin.
Daha az hevesli olduklarınıza X koyabilirsiniz. Seçimlerinizin sebepleri neler?
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Aktivite Alanları
Acil Servis / ER
Ziyaretçiler, Acil Servis’te çalışan
paramediklerin ne iş yaptıklarını,
gelen acil bir yardım çağrısına
nasıl cevap verileceğini ve neler
sorulması gerektiğini uygulamalı
olarak öğrenmektedirler. Acil yardım
çağrısı alan paramedikler, ilk yardım
çantalarını da yanlarına alarak
ambulansa binmekte ve verilen
adrese giderek hastanın durumunu
yakından görüp, gerekli acil müdahaleyi
yapmaktadırlar.

Akaryakıt İstasyonu
Akaryakıt İstasyonu’nda pompa
görevlisi olarak çalışan ziyaretçiler,
sürüş parkurundan benzin almak için
gelen müşterilerin arabalarına benzin
koyduktan sonra arabanın lastiklerinin
havasını kontrol edip,
farları temizlemektedirler.
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Araç Kiralama
Ehliyeti olan sürücüler bu alanda sürüş
parkurunda sürebilecekleri otomobilleri
kiralamaktadırlar.

Arkeoloji Müzesi
Arkeoloji Müzesi aktivitesinde yer
alan ziyaretçiler önce “Kime arkeolog
denir?”,“Görev tanımı nedir?” sorularını
içeren kısa bir mesleki eğitim alıp
arkeolog adayı olarak görev almakta
ve ardından kazı alanında çalışmaya
katılmaktadırlar.
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Banka
Ziyaretçiler, Banka’da KidZos çeklerini
bozdurma, banka hesabı açtırma, para
çekme, para yatırma, ATM kartı alma
gibi işlemlerini gerçekleştirmektedirler.

Bisküvi Fabrikası
Bisküvi Fabrikası’nda gıda mühendisi
olarak çalışan ziyaretçiler, bisküvi
üretimi ile ilgili uygulamalı eğitim
almaktadırlar.

Çikolata Fabrikası
Mini bir çikolata fabrikasında
gıda mühendisi olarak görev alan
ziyaretçiler, çikolata üretimi üzerine
eğitim almaktadırlar. Çikolata üretimi
sırasında kullanılan temperleme
makinesinden titreşimli masaya kadar
her türlü ekipmanın bulunduğu alanda
kendi çikolatalarını üretmekte ve
kendi ürettikleri çikolatayı yanlarında
götürebilmektedirler.

Chika’nın Moda Evi
Ziyaretçiler, manken ya da fotomodel
olarak görev almaktadırlar. İstedikleri
kıyafet ve aksesuarları seçip giyen
ziyaretçilere istedikleri renklerde
makyaj yapılmaktadır. Dönüşümlü
olarak yapılan manken ve fotomodellik
aktivitesinde manken olanlar, tiyatro
sahnesinde defileye çıkmakta,
fotomodel olanlar ise aktivite alanında
fotomodellik yapmaktadırlar.
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Department Store
*0-14 yaş aralığındaki ziyaretçiler
bu alanda alışveriş yapmaktadırlar.
Yetişkinlerin girmediği bu alanda
ziyaretçiler kazandıkları KidZos’ları
kendi yaptıkları seçimler doğrultusunda
harcayarak hem tek başlarına
seçim yapmayı hem de kendi
paralarını özgürce harcamayı
deneyimlemektedirler.

İlk eğitimin ardından deprem
simülasyon kısmında “çök, kapan,
tutun” hareketini uygulamakta ve
depremden hasar görmüş bir binanın
içine girmekte, bu binanın içinde
depremden korunmak için yapılması
gerekenleri, neler
eksik yapıldığı için bu kadar hasar
oluştuğunu birebir gözlemlemekte ve
yaşamaktadırlar.

Diş Kliniği
Deprem Simülasyon Merkezi
Bu aktiviteye katılan ziyaretçiler,
deprem afet gönüllüsü olarak görev
almaktadırlar. Aktivitenin başında,
deprem afet gönüllüsü olarak
yeleklerini giyip kasklarını takmakta,
“Deprem nedir?”,“Deprem nasıl
oluşur?”,“Türkiye’nin deprem
bölgeleri nerelerdir?”gibi depremle
ilgili sorulara sunum
ve harita üzerinden cevap almakta,
deprem anında yapılması gereken
“çök, kapan, tutun” hareketini
görmekte ve her evde bulunması
gereken acil deprem çantasının
içinde neler olması ve nasıl
hazırlanması gerektiğini detayları ile
öğrenmektedirler.
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Ziyaretçiler, diş hekimi olarak
görev almaktadırlar. Önce ağız ve
diş sağlığını korumanın önemi ve
bakımı hakkında kısa bir eğitim alan
ziyaretçiler, sonrasında dev bir diş
maketi üzerinde doğru teknikle diş
fırçalamayı ve diş ipi kullanmayı
öğrenmektedirler. Sonrasında, gerçek
bir diş kliniğinin tüm ekipmanlarının
bulunduğu ve kurallarının uygulandığı
bu klinikte ziyaretçiler arasında görev
dağılımı yapılmaktadır. Ziyaretçiler,
klinik şefinin yönlendirmesi ile, çürük
tedavisi için gelmiş bir hastanın dişine
dolgu yapmak için hazırlanmakta,
sırasıyla anestezi, çürük temizliği,
dişin yıkanması, dolgu malzemelerinin
hazırlanması, dolgunun uygulanması ve
dolguya ışın tutulması işlemlerini başarı
ile gerçekleştirmektedirler.
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Dondurma Fabrikası
Gıda mühendisi olarak görev alan
ziyaretçiler, dondurma üretimi üzerine
eğitim görmekte, ardından kendi
dondurmalarını üreterek aktiviteyi
tamamlamaktadırlar.

Flamingo Residence
İtfaiye eri olarak görev alan ziyaretçiler,
bu alanda çıkan yangını söndürmek için
çalışmaktadırlar.

Fotoğraf Stüdyosu
Ziyaretçiler ya fotomodel ya da
fotoğrafçı olmaktadırlar. Aktiviteye
fotoğrafçı olarak katılan ziyaretçiler
fotoğraf çekmenin teknik ve inceliklerini
öğrenmekte, model olarak görev alan
ziyaretçiler ise modellik mesleği ile
ilgili bilgi sahibi olmakta ve stüdyoda
bulunan kostüm ve aksesuarları
kullanıp modellik yaparak poz
vermektedirler.

15

ÖĞRETMENLERE
ÖZEL KIDZANIA KILAVUZU
Gizli Ajan Eğitim Merkezi
Gizli ajan olmak isteyen ziyaretçiler bu
aktiviteye katılmaktadırlar. Heyecan dolu
bu eğitim aşamalardan oluşmaktadır:
İlk olarak ajan adayları, güvenlik önlemi
olarak kasklarını takmakta, ardından
lazer odasında lazerlerin arasından
dikkatlice geçmeye çalışmaktadırlar.
Sonraki aşamada vortex tünele giren
ajan adayları, bu parkuru tamamlayıp
örümcek ağına gelmekte, ağı tırmanıp
tahta köprüyü geçerek eğitimin büyük
bölümünü tamamlamış olmaktadırlar. Son
etap olan 5 metrelik serbest atlayış etabına
katılmak isteyenler emniyet için gerekli
koşum takımlarını giydikten sonra atlamaya
hazır hale gelmekte, atlayışını yapanlar
eğitimlerini tamamlayarak
aktiviteyi bitirmektedirler.

Güvenlik Şirketi
Ziyaretçiler, güvenlik montaj teknisyeni
olarak görev almaktadırlar. Güvenlik
ve güvenlik sistemleri hakkında
eğitim aldıktan sonra alandaki çeşitli
işyerlerindeki güvenlik sistemleri ile ilgili
çalışmaya başlamaktadırlar. İkişerli
gruplar halinde alandaki işyerlerine
giden montaj ekipleri, şifre paneli,
hareket dedektörü, manyetik kontak,
panik butonu ve dahili siren olmak
üzere beş ayrı güvenlik ekipmanının
kurulumundan sorumlu olmaktadırlar.
Aktivite alanına geri dönüp raporlarını
teslim ettikten sonra görevlerini
tamamlamaktadırlar.
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Hastane
Travmatoloji Uzmanı:
Ziyaretçiler, spor yaparken sakatlanan
hastamının röntgen sonuçları üzerinden
en iyi tedavi metodunu uygulayıp
iyileştirmektedirler.
Organ Nakli:
Ziyaretçiler cerrah, hemşire, anestezi
uzmanı ve ameliyathane teknisyeni
olarak ekip halinde çalışarak karaciğer
nakli ameliyatı yapmaktadırlar.
Önce organ naklinin ne olduğu, hangi
durumlarda uygulandığını öğrenen
ziyaretçiler, aldıkları görevlendirmelerle
operasyona başlamaktadırlar. Anestezi
uzmanı hastayı uyutmakta, doktor
operasyona başlamakta ve hemşire de
doktoru asiste etmektedir. Karaciğer
yetmezliği olan bir hastaya, ekip
şeflerinin yönlendirmesi ile başarılı bir
karaciğer nakli operasyonu
gerçekleştirilmektedir.
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Yenidoğan:
Ziyaretçiler, yenidoğan ünitesinde hemşire
olarak çalışmaktadırlar. Yeni doğmuş bir
bebeğin yıkanmasından beslenmesine,
alt temizliğinden giydirilmesine, gazının
çıkarılmasından uyutulmasına kadar
nasıl bakılması gerektiğini yenidoğan
bölümü başhemşiresinin yönlendirmesi ile
öğrenmekte ve uygulamaktadırlar.

Havacılık Akademisi
Uçuş eğitimine katılan ziyaretçiler,
pilot adayı olarak Boeing 737 uçağının
kokpitinde teknik ekipmanı kullanarak
Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan kalkış
yapmakta, rotadan çıkmadan seyri
tamamlayıp Atatürk Havaalanı’na iniş
gerçekleştirmektedirler.

İnşaat Alanı
Duvar Örme:
İnşaat ustası olarak görevlendirilen
ziyaretçiler, bu alanda inşaatın planı
hakkında bilgi aldıktan sonra, duvar
örme görevini yerine getirmektedirler.
Kontrolör:
Ziyaretçiler, bu alanda kontrolör olmak
için inşaat planı ve inşaat kontrolü
hakkında eğitim almaktadırlar. Şantiye
şefinden inşaat planı hakkında bilgi
aldıktan sonra şantiyeye girmek için
baretlerini, iskeleye çıkmak için de
koşum takımlarını giyip güvenliklerini
sağladıktan sonra yukarı çıkmaktadırlar.
Tüm inşaat alanını kontrol ettikten sonra
aşağı inip görevlerini
tamamlamaktadırlar.
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Kariyer Merkezi
Bu aktiviteye, iş arayan adaylar
katılmakta, bu alanda ilgi ve beceri
testini cevaplamaktadırlar. Test
sonuçlarına göre ilgi alanlarına uygun
aktivite alanlarına yönlendirilmektedirler.

Kasa
Ziyaretçiler bu alanda kasa
güvenlik görevlisi ve veznedar
olarak çalışmaktadırlar. KidZos’ların
alanlardan güvenle alınmasından,
teslim edilmesinden ve miktarların
hesaplanıp banknot sınıflamasından
sorumlu olmaktadırlar.

KidZania Emniyet Müdürlüğü
Ziyaretçiler, emniyet görevlisi olarak
çalışmaktadırlar. Ziyaretçiler, polis
üniformalarını giydikten sonra emniyet
birimlerinin görevlerini anlatan, eğitim
içerikli bir multimedya izlemektedirler.
Ardından emniyete gelen bir hırsızlık
ihbarını değerlendirmek üzere hazırlık
yaparak olay yerine gitmektedirler.
Olay yeri değerlendirmesini yaptıktan
sonra merkeze dönen ekip,
raporunu ve bulduğu ipuçlarını olay
yeri inceleme ekibi ile paylaşmak
üzere emniyet müdürüne teslim
ettikten sonra görevini tamamlamış
olmaktadır.
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KidZania Gazetesi
Ziyaretçiler, muhabir olarak görev
yapmaktadırlar. KidZania Gazetesi’nin
editörünün ziyaretçileri, gazetecilik ve
muhabirlikle ilgili bilgilendirilmelerinin
ardından spor, kültür-sanat, yaşam ve
serbest temalı dört farklı gazete için
farklı sorularla röportaj yapmak üzere
KidZania’da alana çıkmaktadırlar.
İstenilen sürede röportajlarını
tamamlayıp gazeteye dönen
ziyaretçiler, topladıkları haberleri
yazıya döküp, gazeteyi baskıya
göndermektedirler.

KidZania İtfaiyesi
Ziyaretçiler, itfaiye eri olarak görev
yapmaktadırlar. Üniformalarını giyip
baretlerini takan itfaiye erleri, önce
görev ve sorumlulukları ile ilgili eğitici bir
multimedya izlemektedirler. Multimedya
sonunda ‘Ev ortamında hangi şartlarda
yangın çıkabilir?’ konusunda aldıkları
teorik bir eğitimin ardından ekip
olarak itfaiye aracına binip yangın
yerine giderek, yangına müdahalede
bulunmaktadırlar.
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KidZania Stadyumu
Ziyaretçiler, bu alanda futbolcu
ve basketbolcu olmak için eğitim
almaktadırlar. Isınma hareketlerinin
ardından maç yapmakta, maç sonrası
soğuma hareketleri yaparak eğitimlerini
tamamlamaktadırlar.

KidZania Uluslararası Havalimanı
Yolcular KidZania ülkesine giriş yapmak
için buradan KidZos çeklerini
teslim almaktadırlar.

KidZania Üniversitesi
Ziyaretçiler, karma gerçeklik
teknolojisi ile gerçekleştirilen derslerde
kalbin anatomisini 3 boyutlu olarak
görüp; bölümlerini etkileşimli olarak
detaylı inceleyebilmektedir. Mezun
olan ziyaretçiler KidZania İstanbul
şehrinin Hastane, Acil Servis ve Diş
kliniğinde görev aldığında +2 KidZos
daha fazla kazanabilmektedir.

Kuyumcu
Bu aktiviteye katılan ziyaretçiler, bu
alanda takı tasarımcısı olarak görev
alıp kendi takılarını
tasarlamaktadırlar.İlk olarak,
geçmişten günümüze kuyum sanatı
ve kuyumculukta kullanılan

değerli taş ve metaller hakkında bilgi
alan ziyaretçiler, mevcut
malzemelerden kendi zevklerine uygun
takıyı tasarlamakta ve
kullanmaktadırlar.

Olay Yeri İnceleme
Ziyaretçiler, olay yeri inceleme memuru
olarak görev yapmaktadırlar. Olay Yeri
İnceleme Birimi’nin (OYİ) ne iş yaptığını
ve memurlarının görev tanımlarını
öğrenmektedirler. KidZania Emniyeti ile
işbirliği içinde çalışan memurlar daha
sonra OYİ laboratuvarında, bir hırsızlık
olayının delillerini inceleyip şüphelinin
kimliğini tespit etmek için parmak izi
analizi, ses analizi, DNA analizi
yapmakta, veri tabanındaki şüpheli
kayıtlarından analiz sonuçları ile
eşleşen kişiyi bulmaya çalışmaktadırlar.
Şüpheli kişinin kimlik tespitini yapan OYİ
memurları görevlerini tamamlamış
olmaktadırlar.

Optik Mağazası
Bu aktiviteye katılan ziyaretçiler, göz
sağlığı ve hastalıkları hakkında kısa bir
eğitim aldıktan sonra sürücü belgesi
almak üzere göz sağlığı
muayenesinden geçmektedirler.

Otomobil Bayii
Bu aktiviteye katılan ziyaretçiler,
otomobil satış temsilcisi olarak
görev yapmaktadırlar. Bu alanda
satış teknikleri eğitimi aldıktan
sonra müşterilerin otomobiller ile
ilgili sorularını cevaplandırmakta, aracın
teknik özellikleri hakkında bilgi
vermektedirler.
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Otomobil Servisi
Bu aktiviteye katılan ziyaretçiler mekanik
teknisyeni olarak görev yapmakta ve bu
alanda bir otomobilin 30.000 km bakım
hizmetini vermektedirler. Aracın zorunlu
bakımını gösteren iş emri formuna göre
servis elemanları aracın motor yağı
değişimi, hava filtresi değişimi, fren
sıvısı değişimi ve antifriz sıvısı değişimini
yapmaktadırlar.

Otomobil Tasarım
Bu aktiviteye katılan ziyaretçiler
tasarımcı olarak görev
yapmaktadırlar. Bu alanda müşteri
memnuniyeti ve ihtiyaçlarını dikkate
alıp, kendi yaratıcılıklarını da katarak
yeni bir otomobil modeli tasarlama
üzerine eğitim görmektedirler.

Oyunculuk Akademisi
Ziyaretçiler, oyuncu adayları olarak bu
alanda eğitim aldıktan sonra, bir tiyatro
oyununda ya da sanatsal bir gösteride
oyunculuk yapmaktadırlar.

Parfümeri
Bu aktiviteye katılan ziyaretçiler, parfüm
uzmanı olarak parfüm yapma üzerine
uygulamalı eğitim almaktadırlar.
Parfümün tarihçesi, parfüm notaları,
parfümün nasıl bestelendiği
konularında bilgi alan parfüm
uzmanları, eğitimden sonra dört farklı
esans seçeneğinden zevklerine uygun
olanını tercih edip, gliserin, etil alkol
ve su bileşenleri ile kendi parfümlerini
bestelemektedirler.

Radyo
Ziyaretçiler, radyo programcısı olarak
görev yapmaktadırlar. Ziyaretçilere ilk
olarak radyonun icadı, tarihi ile ilgili kısa
bir eğitsel içerik verilmektedir. Radyoculuk
ile ilgili mesleki bilgi sunumundan
sonra ise canlı radyo programı yayını
yapılmaktadır.

Saat Kulesi
Saat kulesi görevlisi olarak görev
alan ziyaretçiler, KidZania müziği
eşliğinde KidZania dansının bir
bölümünü yapmakta ve saatin
çanını çalmaktadırlar. Ayrıca dileyen
ziyaretçiler bando aktivitesine de
katılabilmektedirler.

El Sanatları Atölyesi

Bu aktivitede sanatçı olarak yer alan
ziyaretçiler, bu atölyede sanatların farklı
alanlarında eğitim görmelerinin yanı sıra
Dijital Resim Sanatçısı olarak tablet
üzerinde belli bir tema ya da konuya
yönelik çizimler gerçekleştirir; sanatın
farklı alanlarında deneyim kazanırlar.
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Sushi Restoranı
Ziyaretçiler bu alanda şef yardımcısı
olarak görev almaktadırlar. İlk olarak
“Sushi nedir?”, “Hangi ülkenin mutfağına
aittir?”, “Hangi malzemeler kullanılarak
yapılır?” gibi konularda kısa bir eğitim
almakta ve daha sonra sushi şefi
ile beraber eşzamanlı olarak kendi
sushi’lerini hazırlamaktadırlar.

Süpermarket
Ziyaretçiler, kasiyer, stok müdürü ve
müşteri olarak görev almaktadırlar.
Kasiyerler, süpermarkette müşterilerin
satın aldıkları ürünleri kasaya işleyip
ücretini tahsil etmekte, stok müdürleri,
reyonların düzeninden ve ürünlerin
doğru yerlerine yerleştirilmesinden
sorumlu olmakta, müşteriler ise
ellerindeki alışveriş listelerine göre
alışveriş yapmaktadırlar.

Sürüş Akademisi
Sürücü adayları olarak aktiviteye katılan
ziyaretçiler, burada ilk olarak trafik ve
araç güvenlik kurallarını öğrenecekleri
bir multimedya izlemekte ve ardından
araç simülatöründe uygulamaya
geçmektedirler. Eğitimi ve uygulamayı
başarı ile tamamlayanlar sürüş
parkurunda otomobil kullanabilmek için
sürücü belgesi almaktadırlar.

Şefler Akademisi
Ziyaretçiler, akademi şefinin
yönlendirmesi ile lezzetli tarifler
uygulamayı, tariflerde ölçü kullanmayı
öğrenmekte ve yemek yapma
becerilerini geliştirmektedirler.

Şehir Tiyatrosu
Oyunculuk Akademisi’nde oyunculuk
eğitimi alan ziyaretçiler, bu alanda
tiyatro oyununda rol almaktadırlar.
Ayrıca seyirciler, bu sahnede sergilenen
gösterileri izleyerek keyifli zaman
geçirmektedirler.

Şekerleme Fabrikası
Bu aktiviteye katılan ziyaretçiler
gıda mühendisi olarak görev
almaktadırlar. Bu alanda yumuşak
şeker üretimi üzerine uygulamalı eğitim
görmektedirler. Şekerleme fabrikasında
üretimin başlangıcından paketlemeye
kadar tüm aşamaları öğrenen
ziyaretçiler, aktivite sonunda şekerleme
paketlerini alarak aktiviteyi
bitirmektedirler.

Sürüş Parkuru
Sürücü belgesi alan ziyaretçiler, bu
aktivitede araç kiralama alanında
kiraladıkları otomobil ile sürüş pratiği
yapmaktadırlar.
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Tırmanma Duvarı
Ziyaretçiler, tırmanıcı olmak için hem
teorik hem de uygulamalı eğitim
almaktadırlar. Tırmanmanın esasları
ve dikkat edilmesi gereken kuralları,
alınması gereken güvenlik önlemlerini
öğrenmekte ve bunlara uygun olarak
tırmanışlarını yapmaktadırlar. Yaşlarına
uygun rotaları izleyerek hedef
noktaya ulaşınca eğitimi başarı ile
tamamlamaktadırlar.

Urbano’nun Evi
Ziyaretçiler evin içinde evcilik
oynayarak, kuklaları izleyip masal
dinleyerek, şişme mobilyalarda
zıplayarak, top havuzunda oynayarak
eğlenceli vakit geçirmekte ve
motor, bilişsel ve sosyal becerilerini
geliştirmektedirler.
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Urbano’nun Okulu
Ziyaretçiler bu alanda öğrenci olarak
resim ve müzik yapmakta, motor ve
bilişsel becerilerini geliştiren oyunlar
oynamaktadırlar.

Yöresel Mutfak
Bu aktiviteye katılan ziyaretçiler aşçı
yardımcısı olarak görev almaktadırlar.
Bu alanda mutfak şefinin yönlendirmesi
ile doğru adımları izleyerek dürüm
döner hazırlama üzerine uygulamalı
eğitim görmektedirler. Eğitim sonunda
kendi hazırladıkları dürüm dönerleri
yanlarında götürebilmektedirler.

Yüz Boyama Atölyesi
Ziyaretçiler bu alanda yüzlerini boyatarak
keyifli zaman geçirmektedirler.
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…….’yı denemek isterdim. Çünkü

…….’yı denemek istemezdim. Çünkü
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Kendini Tanımla
Eğilim ve Beceri Kartları

İnsanlara
yardımcı olan
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