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Özet 

 

XXI. yüzyılda teknoloji büyük bir hızla gelişmektedir. Günümüzde çok büyük bir 

ivme kazanan teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmeye devam ederken gelişen 

teknolojiden haberdar olmakta ve haberdar etmek biz Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin 

yegâne görevlerinden biridir. 

 

      Öğrencilerin akranlarının dijital çağı takip edebilmeleri için tüm günlerini geçirdikleri 

okullarında onlara yeni bir nefes katmak adına bir gazete hazırlamayı planladılar. „Güncel 

Teknoloji Gazetesi‟ adı altında gündem yaratan teknoloji haberlerinin yer aldığı bir gazete 

oldu. Her 15 günlük periyotlar da büyük boyutlarda çıktıları alınarak sınıflarına ve 

koridorlarına asılan tüm öğrencilerin güncel teknolojilerden haberdar olması sağlandı. 

Öğrenciler kendi aralarında işbirliği yaparak ve Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden 

destek, yönlendirmeler alarak Poster hazırlama programlarında(PhotoShop) hazırladıkları 

tasarım ile diğer arkadaşlarına örnek olmuş ve dikkat çekmiştir.   

Teknolojinin sürekli değişen ve gelişen bir yapıda olması bize ve öğrencilerimize bu 

projeyi yapma isteği doğurmuş ve öğrenciler tarafından takip edilmesini görmek bizi 

onurlandırmıştır.  
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Çalışmanın Amacı 

 

Gazete denildiğinde hemen hemen herkesin aklına sıradan basit gazeteler gelir. 

Ġçerisinde reklamların yer aldığı bilgiye ulaşmak için uzun sayfalarca yazıların okunduğu 

gazeteler. Güncel teknoloji gazetesi hali hazırda aklımızdaki yer alan gazete kavramını 

tamamen değiştirmeye yönelik bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Bilgiyi araştırıp 

doğruluğuna ulaşılarak, güncel haberleri yakından takip edip, özümlenmiş bir şekilde 

haber oluşturup bu habere yönelik görsellerle zenginleştirilerek hazırlanan Güncel 

Teknoloji Gazetesi büyük bir emeğin parçasıdır. Öğrencilerimiz takip ettiği konulardan 

işletim sistemleri, mobil gelişmeler, internet portalı,mobil teknoloji vb. yer alan 

gelişmeler, siber güvenlik gibi konular teknoloji gazetesinin oluşumunda öncelik alınan 

konular arasında yer aldı.  

 

 

Okuma alışkanlığının azalması önemli haberlerin göz ardı edilmesine sebep 

olabilmektedir.  Bu süreç sonucunda bilişim dünyasındaki gelişimlerin farkındalığı 

çocuklar tarafından yeterince ayırt edilememektedir.  Biz de bu düşünceden yola çıkarak “ 

Güncel Teknoloji Gazetesi” projesini başlattık. Bu projeyle dijital çağın gereği haline 

gelen bilgisayarları daha yararlı bir etkinlik için kullanmak, çocuklarımıza araştırmayı, 

haber oluşturmayı, tasarım yapmayı göstermek ve okuma etkinliğini oluşturan unsurların 

birinin eksik olması durumunda hiçbir engelin bizi durduramayacağını ortaya koymak 

istedik. 

 

Çalışmanın Eğitim Sistemine/Öğrenme Sürecine Katkısı 

 

 Araştırma yöntemleri, beyin fırtınası, birlikte çalışma, görsel zekâ gelişimi, teknolojiden 

doğru şekilde yararlanma, teknoloji haber takibi, ürün oluşturma ve sunma, bilgi paylaşma ve 

yayma gözlenmiştir.   

Çalışmanın Hedef Kitlesi Ve Hedef Kitlenin Genel Özellikleri  

 Grubumuz 12-13 (6. ve 7.sınıf) aralığında olup toplam 10 öğrenciden gönüllülük esası ile 

oluşmaktadır. Öğrencilerimiz bu projeyi hayata geçirmemizi sağlayan fiziksel, zihinsel ve 

görsel donanımlara sahiptir. Öğrencilerimiz Poster Hazırlama programlarından Photoshop 

programını kullanarak gazeteyi hazırlamışlar ve bu konuda yeterli bilgiye sahip olmuşlardır. 

 

Çalışmanın Yöntemi  

 

 Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimizin de katkısı ve yönlendirilmesi ile öğrencilerimizin 

araştırmaları doğrultusunda bilgiler ve güncel haberler toparlanmıştır.Haberlerde özendirici ve 



öykündürücü haberlerden uzak durulmuş tüm öğrencilerin ilgi alanlarına hitap edecek 

haberler seçilmek için özen gösterilmiştir.  

 Gönüllük esasına dayanarak oluşturulan 6-7.sınıf düzeyinde 10 öğrenci ile toplam 18 

gazete çıkartılmış ve çalışmalar hala devam ettirilerek ilerlenmektedir. 

 Teknoloji ile ilgili haberler araştırıp içeriklerini inceleyen öğrenciler, hazırladıkları 

haberleri özümleyerek bu haberlere destek sağlayacak görselleri buldular. Buldukları haber ve 

görselleri arkadaşlarıyla paylaşan ve tartışan öğrenciler bilgisayar yardımı ile bunu bir gazete 

afişi haline getirdiler. 

 

Bulgular – Sonuçlar 

 

Öğrencilerin teknolojiye olan ilgilerinin daha da arttığını, hazırlanan gazeteleri ilgiyle takip 

ettikleri gözlemlenmiştir. Öğrencilerin gelecek haftalarda yayımlanacak gazeteleri merakla 

bekledikleri görüldü. 

 

Yorum ve Değerlendirme 

Zamanını gün geçtikçe daha fazla bilgisayar başında geçiren günümüz öğrencilerinin, 

bilgisayarı daha farklı amaç doğrultuda kullanabileceklerini yaşayarak ve sorumluluk alarak 

öğrenmiş oldular. 
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