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    Atölye Günlüğü

     AÇIK ATÖLYE

YER / MEKAN
İzmir Ticaret Odası

KONU
İzmir Ticaret Tahiri Serüveni

ATÖLYE LİDERİ
Ayşegül Selçuki



    Atölye Günlüğü
    Uğraş Demir

Sezonun üçüncü Açık Atölyesi için, topluluğumuzun 22 üyesiyle Alsancak’ta
bulunan İzmir Ticaret Odasında buluştuk. Binanın zemin katında bulunan
İzmir Ticaret Tarihi müzesinde, müze sorumlusu Ayşegül Selçuki bizleri
karşıladı.  

14.30 başlayacak atölyeyi
beklerken kısa bir müze turu
gerçekleştirdik. 

Sonrasında Uğraş atölyeyi
başlattı ve atölye açılış
konuşmasını yaptı.

27 Kasım 2022, Pazar

Dökümanın tüm hakları Öğretmen Kulübüne aittir ve saklıdır.



    Atölye Günlüğü
    Başak Fındıkçıoğlu

Başak’ın kolaylaştırıcılığında taş-kağıt-makas
oyununun çeşitlemeleriyle güne başladık. 

Isınma Oyunları

Farklı versiyonlarını oynadığımız Taş-Kağıt-
Makas oyunu öğrencilerle hangi amaçlarla
ve nasıl oynanabileceği konusunda deneyim
paylaşımını da ihmal etmedi sevgili Başak.

Dikkat, videolar aşırı eğlence içerir! İzlerken
dikkatli olunuz 

Dökümanın tüm hakları Öğretmen Kulübüne aittir ve saklıdır.

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNU
Genel kurallar:
Üçe kadar sayarak ya da taş,kağıt,makas
diyerek karşılıklı geçen oyuncular taş
(yumruk) - kağıt (elidik ve açık) - makas (iki
parmak açık) hareketlerinden birini yapar. 
Taş, makası ezer.
Makas, kağıdı keser.
Kağıt, taşı sarar.
Katılımcılar aynı yaparsa puan almaz.
Oyun belirlenen skora kadar oynanabilir.

Evrimsel Versiyon: 
Katıımcıların hepsi oyuna tavuk
olarak başlar. Oyun alanında
dolaşıp farklı kişilerle taş kağıt
makas oynar. Kazandıkça evimde
ilerleme kaydeder. Tavuk maymun
olur, maymun bilim insanı olur,
bilim insanı kazanınca oyunu
tamamlamış olur. Herkes sadece
kendisi ile aynı evrim basamağında
olanla oynayabilir. Kazanırsa bir üst
evrim basamağına çıkar,
kaybederse bir alt basamağa geçer. 
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    Başak Fındıkçıoğlu

Grup Versiyonu:
Katılımcılar iki gruba ayrılır. Gruplar
kendi aralarında kolaylaştırıcı üçe kadar
sayarken taş-kağıt-makas
hareketlerinden hangisini yapacaklarına
karar verir. Kolaylaştırıcı saymayı
bitirdiğinde grupça dönüp karar
verdikleri hareketi yaparlar. Grupta
herkes aynı hareketi yapmazsa
kaybetmiş sayılırlar. Gruplar aynı
hareketleri yaparsa kaybeden taş-kağıt-
makas kuralına göre belirlenir.
Kaybeden gruptan bir katılımcı kazanan
gruba geçer. Bir grup tamamen bitene
kadar oyun devam eder.

Isınma Oyunları

Yol Boyu Versiyonu
Katılımcılar iki gruba ayrılır. Bir parkur hazırlanır. Gruplar parkurun iki ucuna
geçer. Komutla grupların ilk üyeleri karşılıklı parkurda birbirlerine doğru
ilerlemeye başlar. Karşılaştıklarında taş-kağıt-makas oynarlar. Kazanan
parkurda ilerlemeye devam eder. Kaybeden katılımcı parkurda çıkar,
grubundan yeni kişi parkurda ilerlemeye başlar. Parkuru tamamlayıp karşı
takımın yanına ulaşan grup puan kazanır.

Dökümanın tüm hakları Öğretmen Kulübüne aittir ve saklıdır.
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    Ayşegül Selçuki

Doktorasını yeni almış bir arkeolog olan
Ayşegül Selçuki’nin 20 yıllık müzecilik
deneyimi var. Yüksek lisansını kültürel
mirasın değerlendirilmesi üzerine yaptığı
için bu konuda da kent için çalışmalarda
bulunuyor. Yaratıcı drama eğitmeni ve
çocuklarla müzede ve kültür alanlarında
çalışmalar sürdürüyor.

Atölye Liderimiz kimdir?

İzmir özelinde çocukları yaşadıkları
şehirle bütünleştirmeyi amaçladıklarını
belirtti. İzmir’in bir açık hava müzesi
olduğunu söyleyen Ayşegül en çok kafa
yordukları konulardan birinin kent
kültürü ve arkeolojiyi nasıl
birleştirebilecekleri olduğundan
bahsetti.

Birkaç turdan oluşan bu keyifli oyunun ardından
Ayşegül Selçuki önce bizlere içinde bulunduğumuz
müzeyi tanıttı. Oluşum sürecinden ve taşınma
macerasından bahsetti. Sonrasında bizlere müzelerde
çocuklarla gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatmaya
başladı.

Dökümanın tüm hakları Öğretmen Kulübüne aittir ve saklıdır.
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    Ayşegül Selçuki

Bu amaçla yürüttükleri Çarşım
Kemeraltı projesiyle çocuklar için
somut ve somut olmayan kültürel
miras rotası oluşturduklarını belirtti.
Kemeraltı’na, Saat Kulesi’nden giren
bir rota çizilerek bu rotaya yiyecek
içecek kültürünün de eklendiği;
şerbet, boyoz gibi İzmir’in kültürel
hayatına ait öğelerin de bu
kapsamda incelendiğini anlattı.

Projeler

İzmir Arkeoloji Müzesi için
oluşturulmuş müze kiti projesi ile
çocukların müzeyi bağımsız olarak
gezebilmeleri amaçlanmış. Kit
içindeki kartlar sayesinde çocuklar
müzeyi bir rehbere ihtiyaç
duymadan kendileri de
gezebiliyorlar.

 Bu çalışmalar sırasında
İzmir’in çok katmanlı
yapısını da çocuklarla
çalışma olanakları
olduğunu belirtti.

Dökümanın tüm hakları Öğretmen Kulübüne aittir ve saklıdır.
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    Ayşegül Selçuki

Materyaller

Efes Antik Kenti ile ilgili yaptıkları
bir projede de çocuklarla birlikte
şehre ana kapıdan girilerek takip
edilen bir rota ve bu rotaya ait
harita hazırlanmış. Böylece
çocuklar kendi haritalarını
kullanarak ailelerini tıpkı bir rehber
gibi kentte gezdirebiliyorlar. Bu
projede ayrıca Efes’in simgesi olan
arı ile ilgili de çalışılmış. 

Efes Antik Kenti

İzmir Ticaret Odası tarafından
basımı gerçekleştirilmiş; çocuklarla
müze deneyimini kolaylaştıran
kitap, broşür ve harita gibi
malzemeleri inceleme fırsatımız
oldu.

Müzede çocuklarla çalışacağımız eserleri
önceden belirleyip o eserlere ait tanıtım
kartları hazırlayarak kendi müze
kitlerimizi oluşturabiliriz.

Ayşegül’ün öğretmenler ve çocuklarla
birlikte yürüttüğü projeler sayesinde
müzeleri sadece ziyaret edilen bir alan
olmaktan çıkarıp çocukların yaşantısına
nasıl katabileceğimizi öğrendik. İzmir’in
zengin kültürel mirasını derslerimize
nasıl katabileceğimize dair sayısız fikirle
atölyemizi tamamladık.

Fikirler

Dökümanın tüm hakları Öğretmen Kulübüne aittir ve saklıdır.

https://www.yumpu.com/tr/document/view/37998004/egatama-muze-unicef-ta-1-4-rkiye
https://docplayer.biz.tr/59127-Ankara-ili-ogretmenler-icin-muze-ile-egitim-rehberi-ilkokul.html


    Atölye Günlüğü
    Burçak Temel

Günün değerlendirme etkinliğinde
Burçak bizlere rehberlik etti.
Kağıttan uçaklarımıza hissettiğimiz
duygumuzu ve atölyeden bize
kalan bir fikri yazdık. Daha sonra
uçaklarımızı birbirimize doğru
uçurduk. En yakınımıza düşen
uçağı alıp bu notları toplulukla
paylaştık.

Değerlendirme

Dökümanın tüm hakları Öğretmen Kulübüne aittir ve saklıdır.
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    Öğretmen Kulübü

Dökümanın tüm hakları Öğretmen Kulübüne aittir ve saklıdır.


