Bilgi A€ac›’n›n
Kültürel Miras E€itimleri
başl›€› alt›nda,
‹stanbullu gençlerin kentin
altyaz›s›ndaki öyküyü okudu€u
“Yeni Başlayanlar ‹çin Kent Rehberi”
projesi var.

Proje Tan›t›m›
Proje, ‹stanbul’da yaşayan gençlerin ‹stanbul’un
kültürel miras›n› keşfetmeleri, yaşad›klar›
kentin özgün ve zengin de€erleriyle tan›şmalar›
için haz›rland›.

seçilen temsilci ö€rencilerle yar›m günlük
“Yap›lar ‹çin Varoluşsal Anlam Aray›şlar›”
başl›kl› söyleşiler planlanacakt›r. Kentin
gündemdeki tart›şma konular›, alan›nda uzman
kişilerin kat›l›m›n›n sa€lanaca€› söyleşilerle
ö€renci gündemine taş›nacakt›r.

Amaç:

Nerede?

Projede ‹stanbullu gençlerin kentin simgesel
yap›lar›n›n bilinmeyen öykülerini okumalar›,
kentin arkeolojisi, co€rafi ve mimari özellikleri,
yaşam kültürü aras›ndaki ilişki a€›n›
oluşturmalar› planlanmaktad›r.

E€itim uygulama ana mekân› ÇEKÜL Vakf›
olacakt›r. E€itim uygulamalar›, kent öyküsü
dahilinde bir gezi güzergah› ile
gerçekleştirilecektir: Sultanahmet, Tophane,
Beyo€lu.

Kiminle?

Nas›l?

12-14 yaş grubu ö€rencilerinden seçilecektir.

3 farkl› başl›kta oluşturulan e€itim içeri€i,
sunum ve interaktif e€itim yöntemleriyle
verilecektir. Her modülde bir yap›n›n dilinden
‹stanbul anlat›lacakt›r. Gençler için e€itim
materyali olarak yap›lar üzerinden kentin yaşam
kültürünü, co€rafi mimari ve arkeolojik
özelliklerini yans›tacak sembollerin yer ald›€›
bir harita kullan›lacakt›r. E€itim materyali
olarak haz›rlanan bu haritada güzergâh olarak
gençlerin farkl› nedenlerle ilgi gösterdi€i üç
semt seçilmiştir. Gençlerin bu semtlere hiç ele
almad›klar› köşelerinden bakmalar›
sa€lanacakt›r.

Neler Yapaca€›z?
Gençler, ‹stanbul’un kültürel miras›n› belgelere
dayanarak inceleyecek, bu miras›n yaşama de€en
yönlerini ö€reneceklerdir. Gezi rehberlerinde
yer almayan bilgiler ile kentin simge yap›lar›n›n
altyaz›s›ndaki varoluşsal anlam› ele al›nacakt›r.
Proje uygulamas›nda 39 ilçeden proje ile ilgili
olarak öncü birer okul belirlenecek, okullardan

E€itimin farkl› içeriklerden oluşan e€itim
modülleri aşa€›daki gibidir.

Hedefler:
•

Modül I: Giriş e€itimi/Is›nma/Tan›şma
Kentin En Eski Sakinleri
Ayasofya a€z›ndan kent-bellek kavramlar›n›n
çocuklara aktar›lmas›n›, kentin öncesi ve
sonras›na (Roma ve Bizans dönemlerine) göz
at›ş›, hayal güçlerini aktif hale getirecek
(rol-öykü kartlar›, gravür-foto€raf bulmacalar›
vb.) çal›şmalar› içermektedir.

•
•
•
•
•

Modül II: Teorik bilgi/‹nteraktif
sunum/Uygulama
De€işen Kent Yüzü
Tophane-i Amire a€z›ndan Osmanl› döneminin
bilinmeyen yönleri ele al›nacakt›r: ‹skele,
ticaret, endüstri, halk için çeşmenin önemi,
pazarlar, mahalle kültürü, yal›lar, Tophane
bay›r›ndaki NASA, camiler, saray vb.
şifreli mektuplar, kutu oyunlar›, eskiz
çal›şmalar› ile ö€renilenler pekiştirilecektir.
Modül III: Teorik bilgi/Yarat›c› uygulamalar
‹stanbul’un Yükselen Silueti
Pera Palas’›n a€z›ndan dönemler ele al›nacakt›r:
II. Meşrutiyet'in ilan›, I. Dünya Savaş›,
‹stanbul'un işgali, Kurtuluş Savaş›, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve II. Dünya Savaş›
vb. gibi. Çevresindeki yap›lar, yaşam kültürü,
sanat irdelenecek, yak›n semtlerle ilişkileri
gözler önüne serilecektir.
Gezginlerin/seyyahlar›n kente ilişkin söylemleri
ele al›nacakt›r.

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
Gençlerin duyarl›l›k ve fark›ndal›klar›n›n
artmas›, kentlilik bilincinin gelişmesi
hedeflenmektedir.

Bütçe:
Projenin süresi 1 yıldır. Detaylı bilgi için lütfen
ÇEKÜL Bilgi A€ac› ile iletişime geçiniz.

