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“Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi” binası içerisinde yürütülen ve sadece okul gruplarına yönelik olan “Göbekli Tepe 
Etkinlik Paketi” kapsamında uygulanan örnek program ve içerik bilgisi alt kısımda öğretmenlerimizin bilgisine 
sunulmuştur.  
 

Etkinlik Ücreti   : Ücretsiz 

Uygulanan Program : Bilim gezisi, “Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi” binası içerisinde yürütülen “Göbekli 
Tepe” etkinliği ile başlamaktadır. Etkinlik eğitmen eşliğinde 3 aşamada 
gerçekleştirilmekte [1. Aşama: Hazırlık ve Isınma (Mekânı Tanıma), 2. Aşama: 
Canlandırma (Göbekli Tepe Bilgi Kartları), 3. Aşama: Değerlendirme (Kilden 
Göbekli Tepe Sütun Yapımı)] ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürmektedir. Göbekli 
Tepe etkinliğinin ardından isteyen okul grupları “Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi” ve 
“Klasik Otomobil Sergisi” binalarını ve “Açık Hava Sergisi” ni kendi başına 
(eğitmensiz) gezmektedir. Bu alanların gezilme süresinde bir sınırlama yoktur.  

Etkinlik Süresi   : Yaklaşık 1 saat 15 dakika  

Etkinlik Sınıf Düzeyi  : 7. ve 8. sınıflar*  

Etkinlik Kişi Kapasitesi  : En fazla 22 öğrenci** ve en az 2 yetişkin (öğretmen ve/veya veli)   

Etkinlik Günleri  : Belirli dönemlerde programa alınmakta; rezervasyon aşamasında detayları 
sunulmaktadır. 

Etkinlik Başlangıç Saatleri  : Belirli dönemlerde programa alınmakta; rezervasyon aşamasında detayları 
sunulmaktadır. 

Etkinlik Binası   : Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi  

Etkinlik Amacı : Öğrencilerin kültür varlıklarını öğrenmesini (Kültürel Farkındalık ve İfade), grup 
çalışmasına katılarak iş birliği yapma becerisinin gelişmesini (Dayanışma), eski 
eserleri koruma ve yaşatma bilincinin oluşmasını (Duyarlılık) ve zevkle 
gerçekleştirecekleri bu etkinlikte sorumluluk bilinçlerinin gelişmesini sağlamaktır.  

Etkinlik Tanıtımı : Yerleşkeye varan okul grubu eğitmen(ler) tarafından karşılanarak “Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Sergisi” binasına alınmaktadır. Kısa bir tanışmanın ardından, sergi 
alanına alışmak için birinci aşamadaki etkinliklere geçilmektedir. Daha sonra 
eğitmen, Göbekli Tepe etkinliğinin ikinci aşamasındaki etkinlikleri yaparak 
öğrencilerin Göbekli Tepe’nin önemini kavramalarını sağlamaktadır. Göbekli Tepe 
insanının sütunları nasıl yaptığı sorusu ile üçüncü aşamaya geçilerek kalıplar ve kil 
ile Göbekli Tepe sütunu yapılmaktadır. Günün değerlendirmesi için öğrencilere mini 
bir test yapılmakta, katılım belgesi ve küçük bir hediye verilerek öğrenciler 
uğurlanmaktadır. 

Rezervasyon : Belirli dönemlerde programa alınmakta; rezervasyon aşamasında detayları 
sunulmaktadır. 

 

 

* Uygulanan etkinlik belirtilen sınıf seviyeleri için oluşturulmuştur. Belirtilen sınıf düzeyleri dışında öğrencilerini getiren 
okul gruplarına etkinlik gerçekleştirilmemektedir. 

** Etkinlikte en fazla öğrenci sayısına uyulması beklenmektedir. Öğrenci sayısı 22 kişiyi geçen okul gruplarına etkinlik 
gerçekleştirilmemektedir. 

http://tbm.metu.edu.tr/btts
http://tbm.metu.edu.tr/kos
http://tbm.metu.edu.tr/ahs
http://tbm.metu.edu.tr/btts
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“Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi” binası içerisinde yürütülen ve sadece okul gruplarına yönelik olan “Uygarlık Tarihi 
(Sümer Çiviyazısı) Etkinlik Paketi” kapsamında uygulanan örnek program ve içerik bilgisi alt kısımda öğretmenlerimizin 
bilgisine sunulmuştur.  
 

Etkinlik Ücreti   : Ücretsiz 

Uygulanan Program : Bilim gezisi, “Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi” binası içerisinde yürütülen “Uygarlık 
Tarihi” etkinliği ile başlamaktadır. Etkinlik eğitmen eşliğinde 3 aşamada 
gerçekleştirilmekte [1. Aşama: Hazırlık ve Isınma (Mekânı Tanıma), 2. Aşama: 
Canlandırma (Mezopotamya ve Anadolu Ticaret Ağı), 3. Aşama: Değerlendirme 
(Kilden Sümer Çiviyazısı Tablet Yapımı)] ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürmektedir.  
“Uygarlık Tarihi” etkinliğinin ardından isteyen okul grupları “Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Sergisi” ve “Klasik Otomobil Sergisi” binalarını ve “Açık Hava Sergisi” ni kendi başına 
(eğitmensiz) gezmektedir. Bu alanların gezilme süresinde bir sınırlama yoktur. 

Etkinlik Süresi   : Yaklaşık 1 saat 15 dakika  

Etkinlik Sınıf Düzeyi  : 4. 5. ve 6. sınıflar* 

Etkinlik Kişi Kapasitesi  : En fazla 22 öğrenci** ve en az 2 yetişkin (öğretmen ve/veya veli)   

Etkinlik Günleri  : Belirli dönemlerde programa alınmakta; rezervasyon aşamasında detayları 
sunulmaktadır. 

Etkinlik Başlangıç Saatleri  : Belirli dönemlerde programa alınmakta; rezervasyon aşamasında detayları 
sunulmaktadır. 

Etkinlik Binası   : Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi  

Etkinlik Amacı : Öğrencilerin kültür varlıklarını öğrenmesini (Kültürel Farkındalık ve İfade), grup 
çalışmasına katılarak iş birliği yapma becerisinin gelişmesini (Dayanışma), eski 
eserleri koruma ve yaşatma bilincinin oluşmasını (Duyarlılık) ve zevkle 
gerçekleştirecekleri bu etkinlikte sorumluluk bilinçlerinin gelişmesini sağlamaktır.  

Etkinlik Tanıtımı : Yerleşkeye varan okul grubu eğitmen(ler) tarafından karşılanarak, Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Sergisi binasına alınmaktadır. Kısa bir tanışmanın ardından, sergi 
alanına alışmak için birinci aşamadaki etkinliklere geçilmektedir. Daha sonra 
eğitmen, “Uygarlık Tarihi” etkinliğinin ikinci aşamasındaki etkinlikleri yaparak 
öğrencilerin Uygarlık Tarihi’nin önemini kavramalarını sağlamaktadır. Sümer 
Çiviyazısının nasıl ortaya çıktığı ile üçüncü aşamaya geçilerek kil ile Sümer Çiviyazısı 
tablet yapımı gerçekleştirilmektedir. Günün değerlendirmesi için öğrencilere mini bir 
test yapılmakta, katılım belgesi ve küçük bir hediye verilerek öğrenciler 
uğurlanmaktadır.  

 

Rezervasyon : Belirli dönemlerde programa alınmakta; rezervasyon aşamasında detayları 
sunulmaktadır. 

 

* Uygulanan etkinlik belirtilen sınıf seviyeleri için oluşturulmuştur. Belirtilen sınıf düzeyleri dışında öğrencilerini getiren 
okul gruplarına etkinlik gerçekleştirilmemektedir. 

** Etkinlikte en fazla öğrenci sayısına uyulması beklenmektedir. Öğrenci sayısı 22 kişiyi geçen okul gruplarına etkinlik 
gerçekleştirilmemektedir. 

http://tbm.metu.edu.tr/btts
http://tbm.metu.edu.tr/btts
http://tbm.metu.edu.tr/kos
http://tbm.metu.edu.tr/ahs
http://tbm.metu.edu.tr/btts

