Bilgi A€ac›’n›n
Kültürel Miras E€itimleri
başlığı alt›nda,
gençlerin dile gelen yap›lar›n
öykülerine kulak kesildi€i
“Kentin ‹ncir Çekirdekleri”
projesi var.

Proje Tan›t›m›

Neler Yapaca€›z?

Proje, gençlerin, her gün önlerinden geçtikleri
yap›lar›n, dönemine ›ş›k tutan yanlar›n›
keşfetmeleri için haz›rland›.

Projeye kat›lan gençler yap›lar›n fiziksel
özellikleri ile bütünleşen öykülerini, kentteki
de€işimi ve de€işimin tarihsel dokuya sayg›
duyularak şekillenmesi gerekti€ini
ö€reneceklerdir.

Amaç:
Projede, gençlerin kent tarihinin ve yap›lar›n
birbirlerinin parças› olduklar›n›, ancak bir
arada korunabileceklerini kavramalar›
sa€lanacakt›r. Haz›rlanacak e€itim projesi ile
yap›lar›n kentin tarihine tan›kl›k edişinden
yola ç›karak, kentlerde büyüyen gençlere
kentlilik bilinci ve sorumlulu€u kazand›r›lmas›
hedeflenmektedir. Çal›şmalarla gençlerin
kentle olan duygusal ba€› kuvvetlendirilecek,
“incir çekirde€ini doldurmamak” deyimi
üzerinden kentle ilgili görünür bilginin azl›€›
vurgulanacakt›r.

Kiminle?
12–14 yaşgrubu ö€rencilerinden seçilecektir.
Yap›lar, detaylar›ndan kentlerdeki
konumlar›na kadar bütüncül olarak içinde
bulundu€u kültürü yans›tmaktad›r. Bu temel
fikir üzerine geliştirilen koruma öncelikli
bak›ş aç›s› ÇEKÜL Vakf› taraf›ndan e€itime
dönüştürülecektir.

Proje sürdürülebilirli€i için gençlere yönelik
k›sa film atölyeleri gerçekleştirilecektir.
Atölyelerde gençler konu (mekân›n)
belirlenişi, kurgu/plan (storyboard-resimli
taslak), senaryo yaz›m›, çekim ekipman›
haz›rl›€›, çekim püf noktalar›, kamera arkas›
vb. başl›klar› konunun uzmanlar›yla ele
alacakt›r. Kentlerde belirlenen yap›lar
üzerinden k›sa filmler çekilecek, ev sahipleri
ile röportajlar yap›lacak, kentte sözlü tarih
çal›şmalar› planlanacakt›r.

Ne Kadar Zamanda?
E€itim süresi toplam 3 y›ld›r. Her ilçeden
seçilen birer öncü okulda e€itimi alan 20–25
kişilik lider grubun okullar›nda en az 75
ö€renci ile akran e€itimi gerçekleştirmesi
hedeflenmektedir. 21 kentte e€itim
gerçekleştirilecek ve projenin 3. y›l› sonunda
toplam 3000 çocu€a ulaş›lacakt›r.

Nerede?
E€itim uygulama ana mekân› kent dokusunu
yans›tan eski bir konak olacakt›r. Alan
gezilerinde ise kentin sivil, dini, askeri, endüstri
yap›lar› görülecektir.

Nas›l?
E€itimin farkl› içeriklerden oluşan modülleri
aşa€›daki gibidir.
Modül I: Giriş e€itimi/Is›nma/Tan›şma
Megaron’a Dönüş
‹lk yap›lardan günümüze de€in yap› biçimleri ve
malzemeleri irdelenecek, kentlerdeki yap›lar›n
malzemelerini, biçimini etkileyen co€rafi
etmenlere de€inerek yöreden yöreye yap›y›
özlü/özgün k›lan unsurlar ile kimlik ilişkisini ele
al›nacakt›r.

Modül III: Teorik bilgi / Yarat›c› uygulamalar
Keşif ‹çin Uzman›ndan ‹puçlar›
Yap›lar› okumak için kat izleri, oda/bölüm işlevi,
kentteki konumu uzmanlardan al›nan ipuçlar› ile
izlenecektir. Foto€raf kareleri, kolaj çal›şmalar›
ile detaylar bütünsel bir çerçeve ile
yans›t›lacakt›r. ‹zler takip edilirken yap›lar›n
öyküsünü yans›tan obje çizimleri/kolaj
yans›malar›/foto€raflar› ile büyük resimde yer
alacakt›r.

Hedefler-Kazan›mlar:
•

•
•
•

Modül II: Teorik bilgi/ ‹nteraktif sunum
Yap›larda Zaman›n Eli
Kentin tarih cetveli, simge yap›lar ve öyküleri
üzerinden oluşturulacakt›r. Tarihsel dönemlerin
yap›lardaki yans›malar› tespit edilecektir.
Anadolu’nun her kenti öne ç›kan dönemleri ve
yap›lar› ile ayr› ayr› de€erlendirilecektir.
Örne€in; Ankara’da Cumhuriyet Dönemi yap›lar›
ele al›n›rken, Bursa’da Osmanl› Han Kültürü
yap›lar üzerinden incelenecektir. Tarih cetveli,
üç boyutlu biçimde tasarlanacak, yap›lar›n
maketleri ile hareketlendirilecektir.

•
•

Yap›lar›n kentin tarihine tan›kl›k edişinden
yola ç›karak gençlerin kentlilik bilinci ve
sorumlulu€una sahip olmas›
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

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

