Bilgi A€ac›’n›n
Kültürel Miras E€itimleri
başl›€› alt›nda,
antik liman s›rlarını saklayan
“Toprak Kent Kaşifleri”
projesi var.

Proje Tan›t›m›

Neler yapaca€›z?

‹stanbullu çocuklar binlerce y›ll›k efsanevi bir
geçmişe sahip kentin toprak alt›ndan günümüze
ulaşan s›rr›n› keşfe haz›rlanacakt›r.

Projeye kat›lan çocuklar ‹stanbul’un arkeolojik
miras›n› belgelere dayanarak inceleyecek, ilk
aletlerden, çanak çömlek kal›nt›lar›ndan
günümüze kadar teknolojinin takipçisi olacak,
bir çeşit iz sürme yöntemini ö€reneceklerdir.
Günümüzden 8 bin y›l kadar öncesine
tarihlenen buluntular›yla gündemi de€iştiren
Yenikap› Kaz›lar› e€itime dönüştürülecektir.
Yenikap› Bat›klar› e€itimle canlanacakt›r.
Ö€retmenlere yönelik yar›m günlük uygulamal›
“Kent Keşfi ‹çin ‹z Sürme Taktikleri” başl›kl›
çal›ştaylar, ebeveynlerin çocuklar› ile birlikte
gerçekleştirecekleri “Kentte Yaşamaya Dair
Tarihi ‹puçlar›” başl›kl› alan gezileri
planlanacakt›r. Projede çocuklarla birlikte
ö€retmenleri ve ebeveynleri de kente farkl›
bakacaklard›r.

Amaç:
“ARKEOLOJ‹” başl›€› alt›nda haz›rlanacak
e€itim projesi ile çocuklar taraf›ndan kentin
betonarme yüzü d›ş›nda “Toprak Kent” olma
özelli€inin ele al›nmas›, çocuklar›n kentin
bilinmeyen yönleri ile iletişime geçmesi,
duyarl›l›k ve fark›ndal›€›n›n artmas› ve kentlilik
bilincinin gelişmesi, ça€›n teknolojisinin
temelini keşfetmesi hedeflenmektedir.

Kiminle?
10–11 yaş grubu ö€renciler ile çal›ş›lacakt›r.

3 y›l boyunca e€itimin son modülündeki
projeler haz›rlanacak. Projeler ile ilgili
düzenlenecek yar›şmada ödül kazanan ilk üç
gruba ödül verilecektir.

Ne kadar zamanda?
E€itim süresi toplam 3 y›ld›r. Belirlenecek
okullarda e€itim alan 20–25 kişilik lider grubun
okullar›nda en az 75 ö€renci ile akran e€itimi
gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Projede her
yılın sonunda 10 okuldan toplam 300 çocuğa
ulaş›lacakt›r.

Nerede?
E€itim uygulama ana mekân› ‹stanbul Arkeoloji
Müzeleri olacakt›r. Farkl› e€itim uygulamalar›na
uygun olarak Yenikap› ve ‹stanbul Üniversitesi
arkeoloji laboratuvar› alan gezilerinde
kullan›labilir.

Nas›l?
3 günlük e€itimlerin farkl› içeriklerden oluşan
e€itim modülleri aşa€›daki gibidir.
Modül I: Giriş e€itimi/Is›nma/Tan›şma
Geçmişi Kazmak/Keşfetmek
Sunum ve uygulamalardan oluşan e€itim,
kent-bellek, arkeoloji-uygarl›klar
kavramlar›n›n çocuklara aktar›lmas›n› ve hayal
güçlerini aktif hale getirecek çal›şmalar›
içermektedir.
Modül II: Teorik bilgi/ ‹nteraktif sunum
Toprak Kent’in S›rr›
E€itimde kentin “Toprak” karakteri a€z›ndan
sadece ‹stanbul’un de€il ayn› zamanda
Dünyan›n önemsedi€i konulara göz at›lacakt›r:
Yar›mburgaz Ma€aras›, Büyük Saray, Yenikap›
kaz›lar› gibi. Anadolu Yakas›’ndaki Fikirtepe ve

Pendik yerleşimlerinin ard›ndan Avrupa
Yakas›’nda kaz›lan ilk Neolitik dönem köy
yerleşimi çocuklar taraf›ndan mercek alt›na
al›nacakt›r. Yenikap› bat›klar› ile ilgili in situ
durum maketi, çizimler, arkeoloji illüstrasyonu
ve animasyonlar› üniversite koridorlar›nda
yank› bulacak.
Modül III: Teorik bilgi/‹nteraktif
sunum/Uygulama
Do€an›n Arkeolojiye Dokunuşu: Toprak, Hava, Su
‹nsano€lunun yaşam› boyunca kulland›€› her
şey topra€a kar›ş›yor, fakat çok az k›sm›
günümüze kadar ulaş›yor. Bu objelerin gün
›ş›€›na ç›k›ş›n›n “Nas›l?” › ele al›nacakt›r.
Arkeolojik kaz› çal›şmalar› (araç-gereçler), kaz›
yap›l›rken önemle üzerinde durulan bilgiler;
“Alttaki buluntu üstekine göre daha eskidir”,
do€adaki olaylar›n objelere etkisi
irdelenecektir. Arkeolojik kaz› havuzlar›
oluşturulacak, çanak konservasyonu s›ras›nda
balonlar şişirilecek ve kaybolan çömlek
parçalar›ndan bütüne do€ru bir yolculu€a
ç›k›lacakt›r.
Modul IV: Teorik bilgi / Yarat›c› uygulamalar
Kâşif Dürbünü
Geçmişin ‹stanbul’daki izlerini, kentin 8500
y›ll›k süreç içinde geçirdi€i kültürel, sanatsal ve
jeolojik de€işimi, gemi teknolojisi, kent
arkeolojisi, jeo-arkeoloji, osteo-arkeoloji,
arkeo-botanik, sanat tarihi, deniz ticareti,
filoloji ve dendrokronoloji bilgilerini, kent
içinde insanlar›n dikkatini çekecek biçimde
“Nas›l?” sunulaca€› (konuyla ilgili barkovizyon,
elektronik bilgi kutular›, maket, heykel
tasar›mlar›, projeleri vb.) tart›ş›lacak ve yarat›c›
ürünler ortaya konacakt›r.

Hedefler?

Bütçe

•

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

•
•
•
•
•
•

‹stanbul’da yaşayan çocuklar›n ‹stanbul’un
arkeolojik miras›n› keşfetmeleri, yaşad›klar›
kentin özgün ve zengin de€erleriyle
tan›şmalar›
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
Sosyal sorumluluk projelerindeki
sürdürülebilirli€in önemini vurgulamak
ad›na hedef kitle halkas›n›n direkt
uygulamalarla genişletilmesidir.

