GÖBEKLİ

TEPE

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

: Ücretsiz

Uygulanacak Program

: Bilim gezisi, “Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi” binası içerisinde yürütülecek olan
“Göbekli Tepe” etkinliği ile başlayacaktır. Etkinlik eğitmen eşliğinde 3 aşamada
gerçekleştirilecek [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 sürecektir. “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) gezebilir. 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 tercihen 2 yetişkin (öğretmen ve/veya veli)

Etkinlik Günleri

: Hafta içi sadece Cuma günleri

Etkinlik Başlangıç Saatleri

: 11:00 ve 14:00

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” binası içerisindeki Göbekli Tepe etkinlik alanına alınır. Kısa
bir tanışmanın ardından, sergi alanına alışmak için birinci aşamadaki etkinliklere
geçilecektir. Daha sonra eğitmen, Göbekli Tepe etkinliğinin ikinci aşamasındaki
etkinlikleri yaparak öğrencilerin Göbekli Tepe’nin önemini kavramalarını
sağlayacaktır. Göbekli Tepe insanının sütunları nasıl yaptığı sorusu ile üçüncü
aşamaya geçilerek kalıplar ve kil ile Göbekli Tepe sütunu yapılacaktır. Günün
değerlendirmesi için öğrencilere mini bir test yapılacak ve katılım belgesi ve küçük
bir hediye verilerek öğrenciler uğurlanacaklardır.

Rezervasyon

: Rezervasyon işlemi için lütfen burada sunulan belgedeki işlem basamaklarını
gerçekleştirin.

* Uygulanacak etkinlik belirtilen sınıf seviyeleri için oluşturulmuştur. Belirtilen sınıf düzeyleri dışında öğrencilerini getiren
okul grupları etkinliğe kesinlikle katılamayacak ve etkinlik binasına alınmayacaklardır.
** Etkinlikte en fazla öğrenci sayısına uyulması beklenmektedir. Öğrenci sayısı 22 kişiyi geçen okul grupları, etkinliğe
kesinlikle katılamayacak ve etkinlik binasına alınmayacaklardır.

