
TEKİRDAĞ-SÜLEYMANPAŞA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 

PROJE TANITIM BELGESİ 

PROJENİN ADI: Trakya’nın Kaybolan Mirasları 

 
 

TÜRÜ: (ETWINNIG, ERASMUS, 
TÜBİTAK, DİĞER) 

ETWİNNİNG 
 
 

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ALİ AY 
FUNDA TÜFEKÇİ 
 

BAŞLANGIÇ TARİHİ ve SÜRESİ: 13-11-2018 
 

KATILAN ÖĞRENCİLERİN SINIF 
DÜZEYİ: 

 
10-18  YAŞ 
 

KAZANILAN ÖDÜL ve BELGELER:  
 
 

PROJE TANITIM METNİ: Proje hakkında 

Öğrencilerimizle birlikte kendi bölgemizin 

unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş veya 

popülerliğini halen devam ettiren sosyokültürel ve 

ekonomik faaliyetleri keşfedeceğiz. 

Öğrencilerimizle merak etmenin, araştırmanın, 

öğrenmenin ve birlikte çalışmanın tadına 

varacağımız projede bu faaliyetleri bölgemizdeki 

öğrencilere ve ülkemizdeki diğer öğrencilere 

tanıtacağız. 

HEDEFLER 

-Bölgemizde bulunan ustaları ve eserlerini tanır ve 

bu zenginliklere sahip çıkar. 

-Yaptığı çalışmalarla kaybolmaya yüz tutmuş 

eserleri bir sonraki nesile aktarılmasına katkı 

sağlar. 

-Yapmış olduğu sanat eserinin özelliklerini, tarih 

sürecini ve topluma katkısı kavrar. 

-Sosyal rollerin zaman içindeki değişimini inceler. 

-Sosyoekonomik ve kültürel faaliyetlerin zaman 

içindeki değişimini analiz eder. 

-Sosyokültürel ve ekonomik bağların toplumsal 
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birlikteliğin oluşumundaki yerini ve rolünü analiz 

eder. 

-Toplumla uyum içerisinde yaşayabilmek için 

farklılıklara ve değişimlere ayak uydurmanın 

gerekliliğini kavrar. 

-Sosyokültürel ve ekonomik gelişimi analiz ederek 

bu değerlere etki eden faktörleri kavrar. 

-Teknolojik gelişmelerin sosyokültürel ve ekonomik 

yapının şekillendirilmesinde etkili bir faktör 

olduğunu kavrar. 

-Toplumların sosyokültürel ekonomik yapılarının 

ihtiyaçlarını çevresel faktörlerin,teknolojik 

gelişmelerden etkilenip değişip geliştiğini fark 

eder. 

ÇALIŞMA SÜRECI  

7 ay 

Her ayın başında seçilen çalışmayı uygulama 

çizelgesi oluşturulacaktır. 3 hafta içerisinde 

çalışma uygulamalı olarak öğrencilere yaptırılacak. 

1- aralık ayında bölgenin ekonomik yapısı 

2-Ocak ayında kaybolan veya kaybolmaya yüz 

tutmuş el sanatlarının araştırılması 

2- Şubat ayında uygulama yapılması 

3- Mart ayında sosyokültürel faaliyetlerin 

araştırılması 

4-Nisan ayında çalışmaların toplanması 

5-Mayıs ayında yapılan çalışmaların bir hafta 

boyunca sergilenmesi – Okulların birbirini ziyaret 

etmesi 

BEKLENEN SONUÇLAR  

-Yöresindeki yitirilmeye yüz tutmuş zanaatsal 

eserleri yeni ve farklı komposizyonlar 

düzenleyerek üretime katkı sağlar. 

-Her zanaatın kendine özgü dili ve anlamı 

olduğunu kabul eder. 

-Farklı zanaat eserleri hakkında bilgi edinir. 

-Zanaat eserlerin oluşum sürecini ve düzenleme 

ilkelerine göre nasıl yapılacağını açıklar. 



-Zanaat eseri oluştururken ustanın hayatı 

hakkında bilgi edinir. 

-Zanaat eserinin hangi ihtiyaçlardan dolayı ortaya 

çıktığını kavrar. 

- Zanaat eserlerini günümüz teknolojisine nasıl 

yenildiği açıklar. 

-Yaptığı çalışmaları sergilemenin kıvancını yaşar. 
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