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SINIFLAR

ATÖLYE

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Yaşadığımız günü geleceğe 
bağlamakta bir köprü görevi 
üstlenen zaman kapsülleri 
hakkında ayrıntılı bilgi edinirler.

  Bugün yaşadıkları dünya, 
hayalleri ve hayatları üzerine 
düşünme fırsatı yakalarlar.

  Gelecekte kendilerini 
nerede, nasıl ve ne şekilde 
görmek istediklerine dair çeşitli 
varsayımlarda, öngörülerde 
bulunurlar.

  Zaman kapsülüne ekleyecekleri 
nesneleri belirleyebilmek 
için araştırma yapma fırsatı 
yakalayarak alternatifleri 
değerlendirmeyi öğrenirler. 

  Belirli bir tema üzerine, çeşitli 
kurallar doğrultusunda bir grup 
çalışmasına katılarak ortak bir işe 
imza atmanın deneyimini yaşarlar.  

  İnteraktif bir etkinliğe katılım 
göstererek sosyalleşirler. 

Figen Gülü’yle

Amber’in Zaman Kapsülü kitabı esas alınarak 
oluşturulmuş, geçmişin, geleceğin ve bugünün 
önemini kavramak için 2025 yılına bir zaman 
kapsülü bırakma üzerine kurulu eğlenceli bir 
atölye çalışması.

Figen Gülü
İzmir’de tamamladığı 
ilk ve ortaöğrenimi 
boyunca yazmaya 
ve edebiyata hep 
ilgi duydu. Bu ilgisi 
zamanla bir tutkuya 
dönüştü ve üniversitede 
de yazarlık eğitimi 
almaya karar verdi. 
Yazarlık eğitimi 
boyunca birçok oyun, 
öykü, radyo oyunu, 
senaryo ve televizyon 
dizisi gibi yazım 
türleri üzerinde çalıştı. 
Üniversite eğitiminin 
ardından 2011’de 
başladığı reklam ve 
metin yazarlığına, 
drama eğitmenliği ve 
senaryo-televizyon dizisi 
yazarlığını da ekleyerek 
devam ediyor.

“2O25’e Bir Zaman 
Kapsülü”



Etkinliğin Akış Programı

Babasının belirlediği sınırlarda basit bir yaşam süren 
Amber’in hayatı yanıtını hiçbir zaman öğrenemediği sorularla 
doluydu. Küçük yaşlarda annesini kaybeden Amber’in geçmişe 
duyduğu merakı her geçen gün artıyordu. Üstelik bu yolda yalnız 
da değildi: “Kordelya” isimli, kimliği belirsiz biri çeşitli ipuçları 
sunup Amber’e yol göstererek onu geçmişi keşfetmeye çağırıyordu. 
Amber’in Zaman Kapsülü, geçmişini arayan veya geçmişini 
geleceğe taşıyan herkesin öyküsü...

Ön hazırlık: Atölyeye katılım gösterecek tüm 
öğrencilerin, zaman kapsülüne koymak üzere 
boyutları büyük olmayan bir nesne belirlemeleri 
ve etkinlik günü bu nesneyi beraberlerinde 
getirmeleri gerekmektedir. 
Etkinlik Günü: “Geçmişi neden merak ederiz? 
Anılarımızı neden saklamak isteriz? Geçmişte 
insanların nasıl yaşadığı bizim için neden ilginç ve 
merak uyandırıcı? Kendimizi on yıl sonra nerede 
görmek istiyoruz?” soruları üzerine düşünsel bir  
tartışma gerçekleştirilir.

  Zaman kapsülü nedir? Hangi amaçla kullanılır? 
Nasıl hazırlanır? Amber’in Zaman Kapsülü 
ile dünyanın dört bir yanından farklı zaman 
kapsüllerine görsel sunumla kısa bir  
bakış gerçekleştirilir.
2025 yılına zaman kapsülü hazırlama: 
Katılımcılardan kendilerine dağıtılacak not 
kâğıtlarına, 2025 yılından beklentilerine ilişkin 
kısa bir not yazmaları istenir. Kaleme alınan 

notlar, öğrencilerin zaman kapsülüne koymaları 
için beraberlerinde getirdikleri nesnelerle birlikte 
toplanır. 

  Zaman kapsülünün hazırlanması: Büyükçe 
bir kutuya toplanan tüm notlar ve nesneler 
yerleştirilir. Kutunun gömüleceği yer belirlenir.

  Zaman kapsülünün gömülmesi: Kutu  
belirlenen yere gömülür ve üzeri kapatılır.
Etkinlik Günü ve Sonrası

  Katılımcılar arasından seçilen bir gönüllü, 
zaman kapsülünün tüm hazırlanış evrelerini 
fotoğraflar. Çekilen fotoğraflar daha sonra 
basılarak duvar gazetesinde, okulun internet 
sitesinde ya da okulun aylık-mevsimlik vb. haber 
bülteninde yayımlanır.  
Zaman Kapsülünün Açılması 

  Ortak bir çalışma sonrasında 2025 yılında 
açılmak üzere bir zaman kapsülü hazırlayan 
öğrenciler, 2025 yılında yeniden bir araya gelerek 
gömdükleri kapsülü çıkarmak için sözleşirler. 
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