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ETKİNLİK ADI: Atalarımızı Tanıyalım 

 

UYGULANMA TARİHİ: Eylül 2020- Haziran 2021 

 

PROJE HAKKINDA:  

Genellikle Tarih derslerinde öğrenciler ağırlıklı olarak bilgi tüketicileridir. Bu proje, öğrencilerin bilgi 

üreticisi ve aktarıcısı olmalarını amaçlamaktadır. 

Öğrenciler, kendilerini bölgelerinin tarihini ve coğrafyasını biraz inşa eden küçük tarihçilerin yerine 

koyarlar. Yaş, yıl ve doğum yeri, evlilik yılı, ikametgah, meslek gibi aile ağacı gerçekleri ve belgelerdeki, 

şecere bilgilerindeki, fotoğraflardaki, kimlik kartlarındaki, ebeveynleriyle, büyükanne ve büyükbabalarıyla 

ve başkalarıyla atalarının akrabaları hakkında görüşme yapan daha fazla veri toplarlar (erken 20. ve 19. 

yüzyıl sonları)(köklerini keşfetmek, kim olduklarını bilmek için) 

Aileleri (ana meslekler, göçler, tarihi olaylar vb.), Ataları hakkında tarihsel olarak bağlamsallaştırılmış, 

ebeveynlerinin, büyük babalarının ve büyük büyük babalarının nasıl olduklarını bilerek bilgi üretirler. Dijital 

araçları kullanarak aile ağacını, zaman çizelgesini ve retrografik çerçeveyi, toplayabilecekleri kadar çok 

bilgi ile çerçevelerler. 

 

HEDEFLER: 

- Öğrencilerin ailelerinin geçmişi hakkındaki bilgilerini geliştirmek; 

- Seçilen konuyla ilgili bilgileri ararken, seçerken ve düzenlerken araştırma becerilerini geliştirmek; 

- Bilgi kaynakları ile çalışmak ve araştırma sonuçlarını dijital araçlarla çıkarmak; 

- Aile geleneklerini Avrupalı arkadaşlarla değiş tokuş etmek; 

- Farklı ülkelerden insanlar arasındaki bazı benzerlikleri ve farklılıkları anlamak; 

- Kilit sorulara güvenerek aile hikayeleri anlatmak için: Ne zaman? Nerede? Ne? DSÖ? Neden? Nasıl?; 

- Öncesi, sonrası, şimdiki zaman, on yıl, yüzyıl, milenyum gibi zamanı tanımlayan basit ifadeler kullanmak; 

- Ailesinin kuşaklarının planını tasarlamak. 

 

ÇALIŞMA SÜRECİ :  

Eylül - Aralık 

- Projenin sunumu; 

- Okul ve ülkeler hakkında kısa açıklama; 

- Aile üyeleri üzerine araştırma, olabildiğince geriye giderek büyük büyükanne ve büyükbabalara, büyük 

büyük büyükanne ve büyükbabalara  

- Veri, belge, şecere, fotoğraf, kimlik kartı, röportaj toplayın; 

- Doğumlar, evlilikler ve ölümlerle ilgili dijital cemaat verilerinde araştırma; 

- Bir aile zaman çizelgesi ve soy ağacı oluşturun; 

- Öğrencilerimizin atalarının atalarının (asıl mesleği, göçleri, tarihi olaylar vb.) hayatları hakkında yazmaya 

başlamak. 
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Ocak Mart 

 - Ana aile, yerel ve ulusal etkinliklerle aile ağacını ve aile zaman çizelgesini iyileştirmek; 

- Öğrencinin ataları hakkında yazmayı geliştirmek 

- Soy ağacı, zaman çizelgesi, ailenin kitabı gibi proje ürünlerini paylaşmak için iletişimi teşvik edin ... 

- e-kitabı oluşturun 

 

Nisan - Haziran 

- Soy ağacı ve aile zaman çizelgesi ve retrografik hakkında sunumlar; 

- e-kitabı paylaşmak 

 

BEKLENEN SONUÇLAR: 

- Öğrenciler geçmiş, şimdiki zaman, atalar, soy ağacı, on yıl, yüzyıl, milenyum gibi anahtar kavramları 

edinir; 

- Öğrenciler atalarının isimlerini, ana mesleğini, göçlerini, tarihi olaylarını öğrenirler; 

- Nihai ürün: e-kitap, dijital zaman çizelgesi, soy ağacı, 

 

 

PROJEYE ORTAK ÜLKELER:  

 

- Türkiye 

- Romanya 

- Arnavutluk 

- Azerbaycan 

- Portekiz 

 

Projeye toplam 12 okul katıldı. 

 

YAŞ ARALIĞI: 7 - 19 

 

 

 

 

 


