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Özet: Çağımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen teknolojinin her gün yenilenmesiyle büyüyen ve sonu 

olmayan bir ufuktur bilişim. Teknoloji ile sonradan tanışan biz eğitmenler ile teknolojinin içinde doğup, büyüyen 

yeni nesil öğrencilerimizin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi, eğitimin kalitesi açısından büyük önem 

arz etmektedir. Öğrencilerimizin ve eğitmenlerimizin gelişen ve değişen teknolojiden anlık haberdar olmalarını 

sağlamak amacıyla geliştirilen projede yeni çıkan teknolojik ürünler ve son teknolojiler öğrenciler tarafından 

dünyanın en büyük kütüphanesi olan internet üzerinden araştırılarak grafik tasarım programlarında büyük 

boyutlarda hazırlanan afişlere dönüştürülmektedir. Bilişim çağında olduğumuzun farkındalığı arttırılarak 

okulumuzda her öğrencinin ve öğretmenin görebilecekleri yerlere afişler asılarak boş zamanlarda ve buldukları 

fırsatlarda okuyarak teknolojiye bakış açılarının artması hedeflenmiştir. 
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Amaç: Gelişen ve değişen dünyamızda teknolojinin önemi gün geçtikçe daha çok artmaktadır. Yeni nesil 

öğrencilerimiz teknolojinin içinde doğup büyürken, bizler bu teknolojiye sonradan dahil olan eğitmenleriz. 

Çocukların kafasındaki kendi oluşturdukları şemalarda “Bilgisayar=Oyun” olgusunu gözlemledim. Bilgisayarın 

bir oyundan ibaret olmadığını, bir iletişim aracı olduğunu ve çeşitli amaçlar için kullanıldığını hatırlatmak 

projemin ana amacıdır. Diğer bir amacı ise öğrencilerimizin büyük bir kütüphane olan interneti doğru hedeflerle 

kullanarak araştırma yapabilme becerisini geliştirip, okullarımızda teknolojinin daha yakından takip edilmesine 

olanak sağlamaktır. 

Çalışma Grubu: İlkokul 4.sınıf ve ortaokul 5-6-7.sınıf öğrencileri 

Hedef Grubu: İlkokul-ortaokul-tüm öğretmen, idareci ve personeller 

Uygulama Adımları: 

1.Adım: Öncelikle projeye katılmak isteyen öğrencilerin belirlenmesi yapıldı. 4-5-6-7.sınıf kulüp öğrencilerimiz 

ile projenin amacı, hedef kitlesi ve nasıl yapılacağı paylaşıldı. Öğrencilerden olumlu dönütler alınarak 

çalışmalara başlandı. Her hafta kulüp derslerimizin belirli bir bölümünü projemize ayırarak en son ortaya çıkan 

teknolojik gelişmeler araştırıldı. Öğrenciler bu araştırmaları yaparken hem eğlendiler, hem de yeni çıkan 

teknolojileri keşfetmenin mutluluğunu yaşadılar. Her bir öğrencinin bulduğu farklı farklı haber ve röportajlarla 

ayın gündemini belirledik.  

2.Adım: Kulüp derslerinde oluşturulan gündemler yine kulüp saatinde ayrılan bir sürede öğrencilerin kendi 

aralarında beyin fırtınası yaparak buldukları araştırma sonuçlarını ortaya koymalarını sağladı. Bulunan tüm haber 

sonuçlarından en ilgi çekici ve okuyucuyu kendine çeken bilgiler ayrıştırıldı.  

3.Adım: Grafik tasarım kulübü öğrencilerimizle Adobe Photoshop, Adobe Fireworks programlarını kullanarak 

bulduğumuz haberleri dizayn ettik ve belirli bir tasarım oluşturduk. Yapılan afiş tasarımlarının kendilerine ait ve 

kendilerinden bir parça taşıdığını gören öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Uzun araştırmalar, beyin fırtınaları ve 

tasarım aşamalarını yaşayan öğrencilerimiz mutluluklarını akran ve öğretmenleri ile de paylaşacaklardı. 

Tasarlanan afişler büyük boyutlarda okulun görülebilecek yerlerine herkesin görebileceği şekilde tablolanarak 

asıldı. Okuldaki tüm öğrenci, öğretmen, idareci ve personelin buldukları her fırsatta teknolojik gelişmelerden 

anlık haberdar olması sağlandı.  

Sonuç: Yapılan projede öğrencilerin bilgisayarın sadece oyundan ibaret olmadığı, farklı amaçlarla diğer 

beyinlere ışık tutmak için birtakım çalışmaların da yapılabildiği bir çoklu ortam olduğunu fark etmeleri sağlandı. 

Okulda büyük ilgi gören projede tüm idareci, öğretmen ve personel de boş vakitlerinde yeni çıkan teknolojik 



gelişmeleri takip etme fırsatı buldu. Projenin gerekli programlar alındığı takdirde her okulda rahatlıkla 

uygulanabilir oluşu avantajlarındandır. Sonuç olarak teknoloji bir yarışsa, bu yarışsa bitiş çizgisi yoktur. Ve 

sürekli hale gelen bir proje uygulanmaya başlanmıştır. 

Kaynakça: www.teknolojikgelismeler.net 

                   www.cebitbilisim.com 

      www.teknoloji-haber.net 

      www.bthaber.com 
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