Bilgi A€ac›’n›n
Do€al Miras E€itimleri
başl›€› alt›nda, minik ekologlar›n tarihin
tan›€› an›t a€açlarla tan›şt›€ı
“Evini Arayan Küçük Ard›ç Tohumu”
projesi var.

ARDIC
TOHUMU
Proje Tan›t›m›

Neler Yapaca€›z?

Proje, ‹stanbul’da yaşayan çocuklar›n, kentin
do€al miras›na sahip ç›kmas›, do€adaki
de€işimleri görüp okuyabilmesi ve kent
kültürünün oluşumunda ekolojinin etkisini
kavrayabilmesi için haz›rland›.

E€itim için haz›rlanan ve çizimlerle
desteklenmiş 15 farkl› a€ac›n öyküsünün
anlat›ld›€› “Evini Arayan Küçük Ard›ç Tohumu”
başl›kl› hikâye CD kitap biçiminde sunulacakt›r.
Projede ayn› zamanda ö€retmenlere ve
ebeveynlere yönelik birer etkinlik de
gerçekleştirilecektir. Belirlenen llçelerde
projeyle ilgili olarak öncü birer okul
belirlenecek, okul kadrolar›ndaki ö€retmenlere
yönelik yar›m günlük “Ardıç Tohumu’nun
Laboratuvar Halleri” başl›kl› atölyeler,
ebeveynlerin çocuklar› ile birlikte
gerçekleştirecekleri “A€açlar Nereye
Yara(›)ş›yor” başl›kl› alan gezileri
planlanacakt›r.
E€itimin CD Kitap d›ş›nda bir di€er önemli
yay›n› ise “‹stanbul A€aç Haritas›” olacakt›r.

Amaç
Kentin altyaz›s›n› oluşturan a€açlar›n
bilinmezli€ine yolculuk ederek çocuklar›n
duyarl›l›k, fark›ndal›€›n›n artmas› ve kentlilik
bilincinin gelişmesi, ‹stanbul’un vejetasyon ve
floras›n› keşfetmesi hedeflenmektedir.
Çal›şmalardaki temel amaçlardan biri de sosyal
sorumluluk projelerindeki sürdürülebilirli€in
önemini vurgulamak ad›na hedef kitle
halkas›n›n direkt uygulamalarla
genişletilmesidir.

Kiminle?
9-10 yaş grubu ö€rencilerinden seçilecektir.
Seçilen ö€rencilere ‘Ardıç Tohumu’ ismi
verilecektir. Projeye kat›lan çocuklar
‹stanbul’un do€al miras›n› alan gezileri
dahilinde irdeleyecek ve deneysel yaşant›larla
do€ada iz sürecektir.

Ne kadar Zamanda?
E€itim süresi toplam 3 y›ld›r. Her ilçeden
seçilen birer öncü okullarda e€itimi alan 20–25
kişilik lider grubun okullar›nda en az 75 ö€renci
ile akran e€itimi gerçekleştirmesi
hedeflenmektedir. 2012–2013 e€itim
döneminde 8, 2013–2014 e€itim döneminde 10,
2014–2015 e€itim döneminde 12 ilçede e€itim
gerçekleştirilecek ve projenin 3. y›l› sonunda
toplam 30 ilçede (okulda) 1500 çocu€a
ulaş›lacakt›r.

Nerede?

Hedefler-Kazan›mlar:

E€itim uygulama ana mekân› ‹stanbul
Üniversitesi Orman Fakültesi olacakt›r. Farkl›
e€itim uygulamalar›na uygun olarak Beyaz›t
Meydan›, Fethi Paşa Korusu, Emirgan Korusu ve
Atatürk Arboretumu alan gezilerinde
kullan›labilir.

•
•
•
•

Nas›l?

•

Çocuklar›n fark›ndal›k ve duyarl›l›k
düzeylerinin artmas›,
Yarat›c› üretim süreçleriyle tan›şmalar› ve
hayal güçlerinin gelişmesi,
Kent kimli€i ve kentlilik bilincinin
gelişmesi,
Yaşad›klar› kente bak›ş aç›lar›n›n gelişmesi
ve alg›lama düzeylerinin artmas›,
Kişisel sorumluluk ve koruma bilincinin
gelişmesi

E€itim için haz›rlanan hikâye kitab›n›n girişi ve
başl›klar› aşa€›daki gibidir:
Hikaye Başl›klar›:
Soylu Ulu Ç›nar, Selvi Boylu Servi A€ac›,
Defne’nin Mis Kokulu Saçlar›,
Meşe’nin Kalabal›k Ailesi,
Tanr›lar›n Gözüyle ‹stanbul Bo€az›,
Su döngüsü Tekrar Karş›laşmam›z› Sa€layacak
m›?, Kentte neler var?,
Çam ve F›st›k, Bilgin Göknar A€ac›,
Endemik Zenginli€imiz Nerden Miras?,
Ne! Kavak Korkak m›ym›ş?,
Erguvan Pembe Giyer, Sö€ütten Sepetim Var

Bütçe:
Projenin süresi 3 yıldır. Detaylı bilgi için lütfen
ÇEKÜL Bilgi A€ac› ile iletişime geçiniz.

