
	   	   	  

 

 

KÜÇÜK MÜC İZELER 
Hayat Kısa, Sanat Uzun 

Bizans’ta Ş i fa Sanatı 

Atölyeler 
21 Şubat – 19 Nisan 2015 

  
 

Pera Eğitim, 21 Şubat – 19 Nisan 2015 tarihleri arasında, dünya tıp tarihinden bir kesite ışık 
tutan “Hayat Kısa, Sanat Uzun: Bizans’ta Şifa Sanatı” sergisine yönelik “Küçük Mucizeler” 
eğitim programında 4-6, 7-14, 15 yaş ve üzeri yaş gruplarına yönelik çeşitli atölyeler dü-
zenliyor.  
 
Küçük Mucizeler adlı eğitim programında çocuklar önce eğitmen eşliğinde sergiyi geziyor, 
ardından atölyede çeşitli malzeme ve tekniklerle farklı projeler gerçekleştiriyorlar. 
 
Biletler www.biletix.com sitesi üzerinden temin edilebilir. PERAkart aile ile %50 indirimli! 
 

Detaylı	  bilgi: 0212 334 99 00 (4), egitim@peramuzesi.org.tr    
www.peramuzesi.org.tr/egitim 

Atölyeler 
 

4-6 yaş 
• Kabarık Çamur 
• Mühürümü Basarım 

 
7-14 yaş 

• Sihirli Muska 
• Gizemli Sembol Defteri 
• Teraryum: Minyatür Dünyam 
•  

15 yaş ve üzeri 
• Ahşapkari Atölyesi 
• Teraryum Atölyesi 

 
Okul Grupları 

• Güncel İkona 



	   	   	  
 

4	  -‐	  6	  yaş	  
 
KABARIK	  ÇAMUR	  
 

  
  
Sergide yer alan Bizans dönemi madalyonlar, 
damgalar ve başka kabartmalı objeleri incele-
yerek, çocuklar, çamurun yüzeyinde kendi 
rölyeflerini oluşturuyorlar.  
  
22 Şubat Pazar  12:20-14:20 
22 Mart Pazar  12:20-14:20 
 
Eğitmen: Leyla Sakpınar 
	  

MÜHÜRÜMÜ	  BASARIM	  
 

 
 
Eskiden imza yerine kullanılan mühürler sergi-
de incelendikten sonra çocuklar, mantar, ah-
şap, eva gibi çeşitli malzemelerle, kullanabile-
cekleri mühürlerini tasarlıyorlar. 
 
4 Nisan Cumartesi 11:00 – 13.00 
 
Eğitmen: Leyla Sakpınar

7	  -‐	  14	  yaş
 
SİHİRLİ	  MUSKA	  
 

 
  
Muska uygulamalarından esinlenerek, çocuk-
lar, barış, huzur ve şans getiren, koruyucu 
muskalarını kumaş, tüy, taş gibi malzemelerle  
yorumluyorlar. 
  
21 Şubat Cumartesi 14:00-16:00 
7 Mart Cumartesi  14:00-16:00 
 
Eğitmen: Leyla Sakpınar   
  
	  

GİZEMLİ	  SEMBOL	  DEFTERİ	  
 

 
 
Çocuklar çeşitli çizimler yaparak ve farklı ebat-
ta kağıtları bir araya getirerek basit defter bağ-
lama yöntemleriyle kendi sembol defterlerini 
tasarlıyorlar. 
 
12 Nisan Pazar  14:00-16:00 
 
Eğitmen: Erbil Sivaslıoğlu

TERARYUM:	  MİNYATÜR	  DÜNYAM	  
 

        
 

Çocuklar öncelike teraryum ve yapımı ile ilgili 
bilgilendiriliyorlar. Ardından sukulentlerle, kuru 
bitkilerle ve taşlarla  doğanın bir parçası  haline 
getirdikleri teraryumlarını, küçük figürlerle birlik-
te  minyatür dünyalara dönüştürüyorlar. 
 
8 Mart Pazar 14:00-16:00 
5 Nisan Pazar 14:00-16:00 
 

Eğitmen: Burçin Yılmaz 



	   	   	  
 

 
15	  yaş	  ve	  üzeri	  

 
 
TERARYUM	  ATÖLYESİ	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pera Eğitim, “Hayat Kısa, Sanat Uzun” sergisi 
kapsamında 15 yaş ve üzeri grupları için  Ter-
rarium House işbirliği ile ''Teraryum Atölyesi'' 
düzenliyor. Doğayla ilişkide olamadığımız,  
şehir hayatında yeşile ve toprağa dokuna-
madığımız şu günlerde biz de şifamızı doğada 
arıyoruz ve yeşile dokunuyoruz. Katılımcılar bu 
atölye çalışmasında Burçin Yılmaz tarafından 
teraryum ve yapımı ile ilgili bilgilendiriliyorlar. 
Ardından sukulentlerle, kuru bitkilerle ve taşlar-
la  doğanın bir parçası  haline getirdikleri terar-
yumlarını, küçük figürlerle birlikte  minyatür 
dünyalara dönüştürüyorlar. 
. 
28 Nisan Cumartesi  14:00-16:00 
21 Mart Cumartesi  14:00-16:00 
 
Eğitmen: Burçin Yılmaz 

	  
	  
	  

	  
AHŞAPKARİ	  ATÖLYESİ	  
 

Pera Eğitim 28 Şubat – 18 Nisan 2015 
tarihlerinde Hayat Kısa, Sanat Uzun- Bizans’ta 
Şifa Sanatı sergisi kapsamında 15 yaş ve üzeri 
grupları için ‘’Ahşapkari Sanatı”  (ahşap 
parçacıklarının sanat eserlerine dönüşmesi) 
eğitim programı düzenliyor. Katılımcılar 
öncelikle sergiyi geziyor, ardından sergideki 
eserlerden esinlenerek  ahşap parçacıklarıyla 
“Ahşapkari” eserlerini  yaratıyorlar. 
 
15 Mart Pazar  14:00 – 17:00 
18 Nisan Cumartesi 14:00 – 17:00 
 
Eğitmen: Mehmet Şakir Ünlü 
 
 
 
 
 
 

Okul	  Grupları	  
	  

GÜNCEL	  İKONA	  
 

 
 
 

 
 
Pera Eğitim, 12 Şubat 2015 – 24 Nisan 2015 
tarihleri arasında, dünya tıp tarihinden bir kesi-
te ışık tutan “Hayat Kısa, Sanat Uzun: Bi-
zans’ta Şifa Sanatı” sergisine yönelik “Güncel 
İkona”  isimli atölye çalışmasını düzenliyor. 
Sergilenen ikonalarla ilgili bilgi edinerek, çocuk-
lar, atölye çalışmasında gümüş folyolarla kendi 
güncel ikonalarını yaratacaklar. 

Perşembe / Cuma 
10:00 – 11:30 
13:00 – 14:30 

 
 

 


