
 

KKTC 

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI 

 

 

 

TEKNOLOJİ TASARIM DERSİ 6-8.  

SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI 

 

 

2016 

  



TEPGP Yöneticisi/Koordinatörü 

Prof.Dr. Ahmet Pehlivan 

 

Proje Danışmanları 

Prof.Dr. Müfit Kömleksiz 

Prof.Dr. Buket Akkoyunlu 

 

Akademik Danışman 

Yrd. Doç. Dr. Guita FARİVARSADRİ 

Komisyon Üyeleri 

Formatör Öğr. Fikret Deniz 

Formatör Öğr. Emel Özdemir 

Ertül E. Erciyas 

 

 

 

 

 

 

 

Bu program, Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilmiş ve programın  KKTC Millî Eğitim ve 

Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi tarafından KKTC ilkokul ve ortaokullarında 2016-2017 öğretim yılından 

itibaren kullanılması uygun bulunmuştur. 
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TEKNOLOJİ TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GEREKÇESİ 

Günümüzdeki rekabetçi dünyada bir toplumun gelişmesi ancak kendine özgü değerler, 

ürünler yaratması ve geliştirmesi ile mümkündür. Gelişmiş bir toplum ancak özgün düşünebilen, 

yaratıcı ve sorgulayan bireyler tarafından oluşturulabilir. Dünyamızda özgün fikirlerin ön planda 

olacağı ve başkalarının ürettikleri fikirler ve ürünleri kopyalamanın başarı getiremeyeceği herkes 

tarafından kabul edilen bir gerçektir.  

TEKNOLOJİ TASARIM alanlarında gelişmek ancak eleştirel, yaratıcı ve yenilikçi 

düşünebilen, soru sormaya çekinmeyen, gözlem ve araştırmaya hevesli bireyler tarafından 

gerçekleşebilecektir. Bu nedenle yeni nesillerin çok genç yaşlardan başlayarak böyle düşünebilen 

bireyler olarak yetişmeleri dünyamızın ve toplumumuzun gelişmesi için büyük önem 

taşımaktadır. Bu programın amacı öğrencilerde bu düşünce biçimini geliştirmek, ihtiyaçlar 

ortaya çıkmadan öngörme ve farklı sorunları yakalama, bunlara yaratıcı çözümler geliştirme, 

tasarım hâline getirme, tasarımın üretim aşamalarını görme ve üretme becerilerini 

kazandırmaktır. Ayrıca, bu süreçte öğrencilerin kendi çevre problemlerini ve olanaklarını 

tanımasını sağlamak ve evrensel çevre sorunları konusunda farkındalık yaratması 

amaçlanmaktadır. 21. Yüzyılda yaşamalarını sürdürecek bireylerde aşağıda şematik olarak 

gösterilen bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmaları beklenmektedir. 

 

Şekil 1. 21. Yüzyıl bireylerinde bulunması gereken bilgi, beceri ve tutum alanları 

21. 
Yüzyıl 
Bireyi 

İletişim 
ve İşbirliği 

Meslek 
Bilgisi 

Alan 
Bilgisi 

Teknoloji 
ve Media 
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Geleceğin bireyleri, temel eğitim süreçlerinde hayata hazırlanırken yaşamları boyunca 

ihtiyaç duyacakları alan bilgisi yanında bu bilgiyi gerçek hayat problemlerinin çözümünde nasıl 

kullanacakları bilgisine de sahip olmaları gerekecektir (bir başka deyişle meslek bilgisi). Bu iki 

temel yanında çağın bireylerine güçlü bir iletişim ve işbirliği becerileri mutlaka kazandırılmalıdır. 

Buraya kadar saydığımız becerilere ek olarak sayısal vatandaşlar olacak bireylerin mutlaka 

teknoloji okur-yazarı olması yanında, algoritmik , bilgisayarca (computational) düşünme 

becerilerine de sahip olması ve bu becerileri kullanarak üretici bireyler olarak yetiştirilmeleri 

gerekmektedir.  

TEKNOLOJİ TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ AMACI 

TEKNOLOJİ TASARIM Dersi Öğretim Programı’nın amacı; teknolojik ve tasarım bilgilerine 

sahip, özgün tasarımlar yapabilen, içinde yaşadığı toplumun ve dünyanın sorunlarının farkında 

olan, daha iyi ve yaşanabilen bir gelecek için çözümler üretebilen, yaratıcı, düşünme becerilerine 

sahip,  değişime gelişime ve işbirliğine açık bireyler yetiştirmektir. Aşağıdaki tabloda Teknoloji 

Tasarım Dersi Öğretim Programının amacı ile programı tamamlayan öğrencilerden beklentiler 

İlişkisi verilmektedir. 

TEKNOLOJİ TASARIM DERS ÖĞRETİM PROGRAMININ AMACI 

TEKNOLOJİ TASARIM bilgilerine sahip • Yenilenen ve gelişen teknoloji karşısında 

güncel olarak teknolojik bilgilerini yeniler. 

• Tasarımın yaşamın her alanında yer aldığının 

bilincindedir. 

• Tasarım süreci ve yöntemleri hakkında bilgi 

sahibidir. 

• Teknoloji, tasarım ve insanlar arasındaki 

ilişkinin farkındadır, 

Özgün tasarımlar yapabilen  Gelecek ile ilgili kurgular yapar, hayal 

etmenin tasarımın ilk adımı olduğunun 

farkındadır.  

 Özgün tasarımlar ortaya koyar. 
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İçinde yaşadığı toplumun ve dünyanın 

sorunlarının farkında olan, 

 Çevrelerindeki olay ve sorunları fark eder. 

 Çözüm üretir ve bu çözümlerin evrene 

etkilerinin farkındadır. 

Daha iyi ve yaşanabilen bir gelecek için 

çözümler üretebilen 

 Merak eder, soru sorar, gözlem ve araştırma 

yapmaya heveslidir 

Yaratıcı  Hayal etmenin tasarımın ilk adımı olduğunun 

farkındadır  

 Olaylara farklı bakış açıları ile bakar 

Düşünme becerilerine (problem çözme, 

öğrenmeyi öğrenme, yaratıcı, eleştirel 

düşünme) sahip 

 Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade 

eder. 

 Yaratıcı düşünceler üretir. 

 Özgün düşüncelerin ve tasarımların 

korunması gerektiğinin bilincindedir. 

 Yeniliklere ve değişen olgulara eleştirel 

bakar 

Değişim ve İşbirliğine açık bireyler 

yetiştirmektir 

• Bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşır, grup 

çalışmasının ve iş birliğinin öneminin 

farkındadır. 

• Fikirlere saygı duyar 

• Alınan kararların sorumluluğunu taşır. 

 

Tablo 1.  Öğretim Programının Amacı İle Programı Tamamlayan Öğrencilerden Beklentiler 

İlişkisi 

TEKNOLOJİ TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAM ÇIKTILARI 

TEKNOLOJİ TASARIM Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrenciler  

1. TEKNOLOJİ TASARIMın yaşamın her alanında yer aldığının bilincindedir. 

2. TEKNOLOJİ TASARIMla insanlar arasındaki ilişkinin farkındadır. 

3. Gelecek ile ilgili kurgular yapar, hayal etmenin tasarımın ilk adımı olduğunun farkındadır.  

4. Tasarımın temelleri, süreci ve yöntemleri hakkında bilgi sahibidir. 
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5. Merak eder, soru sormaktan çekinmez, gözlem ve araştırma yapmaya heveslidir. 

6. Çevrelerindeki olay ve sorunları farkındadır, sınırlı çözümler üretebilir ve bu çözümlerinin 

evrene etkilerinin farkındadır. 

7. Yaratıcı düşünceler üretebilir, özgün tasarımlar ortaya koyabilir. Bu yolda gereken bilgi 

kaynaklarına ulaşmanın yöntemlerini bilir.  

8. Öz güvenli ve sorgulayıcıdır. Olaylara eleştirel bakabilir, değerlendirebilir ve aldığı 

kararların sorumluluğunu taşır. 

9. Bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşır, grup çalışmasının ve iş birliğinin öneminin 

farkındadır. 

10. Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade edebilme becerisi edinir. 

11. Fikirlere saygı duymayı, özgün düşüncelerin ve tasarımların korunması gerektiğini ve 

bunun yöntemlerini bilir. 

TEKNOLOJİ TASARIM DERSİNDE ÖĞRENME ALANLARI 

Bu bilgiler ışığında Teknoloji Tasarım Dersi Öğretim Programı genel olarak aşağıda verilen 

iki öğrenme alanını içerecek şekilde oluşturulmuştur: 

• Temel İşlemler ve Kavramlar 

• Tasarım ve Yapım (ürün oluşturma) 

Bu iki ana öğrenme alanının yanı sıra öğrencilerin TEKNOLOJİ TASARIM konusundaki 

bilimsel gelişmelerine yardımcı olması ve TEKNOLOJİ TASARIM  kullanımı sırasında uymaları 

gereken sosyal değerleri göz önüne alan aşağıdaki iki öğrenme alanına ait kazanımlar bütün 

programa dağıtılmıştır. 

• TEKNOLOJİ TASARIM dersinde Bilimsel Süreç 

• TEKNOLOJİ TASARIM Etiği ve Sosyal Değerler 

 

 

 



 

7 Temel  Eğitim Teknoloji Tasarım Dersi  6-8. Sınıflar Öğretim Programı  

Sırasıyla bu alanlara bakalım. 

1. Temel İşlemler ve Kavramlar 

Bu öğrenme alanı Teknoloji Tasarım’ın günlük hayattaki kullanımı için gerekli olan temel 

kavramların öğretilmesini kapsamaktadır. Alt öğrenme alanları olarak Teknoloji Tasarım’ın temel 

kavramları, teknolojinin doğası ve rolü, sağlık ve güvenlik, bilgisayar okuryazarlığı, medya 

okuryazarlığı, bilgi ve bilişim güvenliği yer almaktadır. 

2. Tasarım ve Yapım 

Bu öğrenme alanında ise temel kavramları kullanarak öğrencilerin bireysel olarak ya da 

guruplar halinde günlük hayat problemlerini çözebilecekleri çözümleri tasarlamaları ve bu 

tasarımları hayata geçirmek amacıyla çözüm üretmeleri beklenmektedir. 

Yukarıdaki iki ana öğrenme alanına ek olarak programın uygulanması sırasında 

öğrencilere aynı zamanda kazandırılması düşünülen diğer iki öğrenme alanına baktığımızda; 

Teknoloji Tasarım’da Bilimsel Süreç (BTBS) 

Bu öğrenme alanında Teknoloji Tasarım konusunda temel bilgi ve becerileri kazanmış 

olan bireylerin bu teknolojileri kullanarak diğer alanlarda nasıl çözüm üretebilecekleri 

konusunda gerekli becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir. Teknoloji Tasarım doğası itibariyle 

daha çok yaparak yaşayarak öğrenilen ve kullanılan bir alan olduğu için temel işlemler ve 

kavramlardan başlayarak öğrencilerin gruplar hâlinde gerçek hayatla ilgili problemlere proje 

tabanlı çözüm üretmeleri amaçlanmıştır. 

Teknoloji Tasarım’da  Bilimsel Süreç (BTBS) Kazanımları: 

1. Karşılaştığı bir problemi bileşenlerine ayırır. 

2. Problem çözme süreci esnasında kullanmak için bir tasarım yapar, takip eder ve gerekli 

olduğunda tasarımında düzenlemeler yapar. 

3. Problemi çözerken ana kavramlarla bağlantısı olan farklı soru tiplerini kullanır. 

4. Tanımlanmış bir probleme teknolojileri çözümlerini uygular. 

5. Problemin doğasını dikkate alır ve beklenen çıktıların açık tanımlarını gösteren raporlar 

üretir. 
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6. Problem çözme durumunda veriyi organize etmek ve göstermek için teknolojiden 

faydalanır. 

7. Sonuçları sunmak ve desteklemek için teknolojiyi kullanır. 

8. Problemi çözerken nasıl bir tasarım kullanacağını açıkça ifade eder. 

9. Tasarımını başarmak için kullanılan uygun materyalleri ve araçları tanımlar. 

10. Sonuçları ve olasılıkları test etmek için teknolojiyi kullanarak verilerini düzenler. 

Teknoloji Tasarım Etiği ve Sosyal Değerler (TTESD) 

Teknoloji Tasarım’ın temel kullanım alanı olarak bilgiye erişim ve iletişim konusunda 

öğrencilerin uyması gereken etik ve sosyal değerlere yönelik temel beceriler kazandırılmaya 

çalışılmıştır. 

Teknoloji Tasarım Etiği ve Sosyal Değerler (TTESD)Kazanımları: 

1. Teknoloji Tasarım kullanırken işbirliği yapar ve akranlarına saygı gösterir. 

2. Tasarım yaparken sınıf içindeki süreçleri takip eder. 

3. Teknolojik araçları kullanırken özen gösterir. 

4. Bilginin bütünlüğüne ve sahipliğine saygı duyar. 

5. Teknoloji Tasarım ürünlerinin sahipliğini tanır ve benimser. 

6. Kısıtlı kaynakları tasarruflu kullanır. 

7. Tasarım süreçlerinde uygun iletişim dilini ve görgü kurallarını kullanır. 

8. Telif hakkı olan ve/veya herkese açık materyalleri kullanırken alıntı yaptığı yeri bildirir. 

9. Yazılım lisans sözleşmesi, ağ ve internet konularında okul yönetiminin kullanım 

politikasına uyar. 

10. Kaynağın bir telif hakkının ve sahipliğinin olduğunu bilir ve ona göre davranır. 

Programda bireyin yaşına ve gelişim özelliklerine uyumlu olarak edineceği bilgi, beceri ve 

tutumlar belirlenen öğrenme alanlarında sınıflar bazında aşağıda verilmiştir.  
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6.SINIF ÖĞRENME ÇIKTILARI 

6. SINIF TEMEL İŞLEMLER VE KAVRAMLAR 

6.SINIF 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR TEMEL KAVRAMLAR BECERİLER ARA DİSİPLİNLER 

6
. S

IN
IF

 T
EM

EL
 İŞ

LE
M

LE
R

 V
E 

K
A

V
R

A
M

LA
R

 

1. TEKNOLOJİ TASARIM kavramlarını 

açıklayabilir. 

Her öğrenciden cevap alınmaya 

çalışılır.  

Bilgi, teknoloji, tasarım Okuryazarlık Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

2. TEKNOLOJİ TASARIM kavramlarının 

birlikte kullanılma nedenini 

açıklayabilir 

Çalışmalar bireysel olarak sadece 

sınıf içinde yapılır. 

Bilgi Okuryazarlık Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

3. Teknolojinin, evrene etkilerini bilir. Teknolojinin, evrene, olumlu ve 

olumsuz etkileri üzerine video 

destekli, görsel veya sözel 

bilgilendirme yapılmaya çalışılır. 

Çevre, etkileşim Sosyal Yetkinlik Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık çevre 

duyarlılığı 

4. Tasarım ve teknolojinin çevreye 

olan etkisini irdeler 

Gerçekleştirilen tasarımların ve 

kullanılan teknolojilerin çevreye 

olan etkilerinin farkındalığına 

değinilir. 

Çevre, analiz, eleştirel 

düşünce 

Sosyal Yetkinlik, 

iletişim ve bilgi 

teknolojileri yeterliği 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık çevre 

duyarlılığı 

5. Çevreye saygı kavramını kavrar. Tasarımlarını, teknolojinin olumlu 

yanlarını kullanarak, çevreye 

zarar vermeden yapabilmesi 

sağlanır 

Anlama, öğrenme, 

saygı, 

Sosyal Yetkinlik, Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık çevre 

duyarlılığı 

6. Özgünlük ve yaratıcılık 

kavramlarını bilir. 

Yaratıcı düşünme süreçlerinin 

gelişimini sağlayacak ifadelerin 

kullanılmasına özen gösterilir 

Bilgi, yaratıcılık, 

özgünlük 

Yaratıcı ve eleştirel 

düşünme 

Duyarlı vatandaşlık 

7. Tekrar ve ritim olayının farkına 

varır; doğadan, yaşamdan örnekler 

Öğrencilere duygu ve düşüncelerini 

ifade etmede fırsat tanınır 

Tekrar, birlik, bütünlük, 

ritim 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve etkin 

vatandaşlık 
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verir.  Yaratıcı düşünme 

8. Sürdürebilirlik kavramının tanımını 

öğrenir 

Çalışmalar bireysel olarak sadece 

sınıf içinde yapılır. 

Tekrar, bütünlük Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Etkin vatandaşlık 

9. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan 

estetik, görsel ve teknolojik 

değerleri öğrenir 

Çalışmalar bireysel olarak sadece 

sınıf içinde yapılır. 

Görsellik, estetik, uyum Yaratıcı düşünme, 

işbirliği 

Kültürel farklılıklar 

10. Doğayı, yaşamı ve kendini farklı 

açılardan değerlendirme anlayışı 

oluşturur 

Her öğrencinin çalışması ayrı bir 

değer olarak kabul edilir. 

Eleştirel yaklaşma, 

farkındalık 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık çevre 

duyarlılığı 

11. Çevresindeki sorunlarını fark eder 

ve onların çözümüne yönelik 

öneriler getirir 

Her öğrencinin çalışması ayrı bir 

değer olarak kabul edilir. 

Olumlu veya olumsuz görüş 

bildirilmez. 

Pratik çözümler 

geliştirme, önerme, 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik, problem 

çözme 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık çevre 

duyarlılığı 

12. Birim ve düzen kavramlarını 

açıklayabilir 

Çalışmalar bireysel olarak sadece 

sınıf içinde yapılır. 

Bilgi, birim, düzen, 

ritim, denge 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

13. Kullanacağı hazır birimin 

çoğalabilir ve ekonomik olmasına 

dikkat eder. 

Hazır birimi belirlerken, aynı 

birimi birçok defa tekrarlayacağı 

vurgulanarak seçim serbest 

bırakılır. 

Yaratıcılık ve elde olan 

malzemeleri 

değerlendirme, geri 

dönüşüm 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik, Yaratıcı 

düşünme, 

girişimcilik 

Ekonomik katılım 

14. Birimlerinin geri dönüştürülebilen 

malzemelerden 

oluşturulabileceğini bilir. 

Yapılacak tasarımlarda artık 

malzeme kullanması sağlanır. 

Atık malzemeler, geri 

dönüşüm, 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Çevre duyarlılığı 

15. Kuvvetin nesne üzerindeki etkisini 

fark eder. 

Öğrenciler deneme ve arama 

çalışmalarında cesaretlendirilir. 

Direnç,kuvvet Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

16. Nesnenin direncini artıracak Öğrenciler deneme ve arama Sağlamlık, denge Kişisel ve Sosyal Ekonomik katılım 
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biçimler bulur. çalışmalarında cesaretlendirilir. Yetkinlik (yükseköğretim) 

17. Nesneye verdiği biçimler 

üzerindeki geometrik kavramları 

ifade eder. 

Nesnenin biçimi değiştikçe,  

oluşan geometrik şekillerin 

farklılaşacağı denenerek bulunur. 

Geometrik şekiller, 

boyut, yön 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik, 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

18. Belirlenen konu veya olayla ilgili 

meraklarını, hayallerini ve 

düşüncelerini ifade eder. 

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini 

ifade etmelerine fırsat verilir. 

Duygu ve düşünceleri 

ifade etme 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık 

19. Meraklarının, hayallerinin ve 

düşüncelerinin çözüme 

ulaştırılması beklenilen birer sorun 

olduğunun farkına varır. 

Öğrenciler düşüncelerini ifade 

etmede cesaretlendirilir. 

Duygu ve düşünceleri 

ifade etme 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik, girişimcilik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık 

20. Teknoloji Tasarım kullanırken 

işbirliği yapar ve akranlarına saygı 

gösterir 

Her öğrencinin düşüncesi ayrı bir 

değer olarak kabul edilir. Olumlu 

veya olumsuz görüş bildirilmez. 

Duygu ve düşünceleri 

ifade etme, işbirliği, 

eleştiri 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik, işbirliği 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık 

21. Tasarım yaparken sınıf içindeki 

süreçleri takip eder. 

Kendilerini rahatça ifade etme 

süreçlerini köreltecek ifade ve 

davranışlardan kaçınılır. 

Yaratıcı düşünme Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık 

22. Teknolojik araçları kullanırken 

özen gösterir.(TTESD) 

Yararlandığı araç gereçleri 

amacına uygun şekilde ve 

kullanım kuralları çerçevesinde 

kullanır. 

Araç gereçleri 

kullanırken zarar 

vermeden kullanma 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik, iletişim ve 

bilgi teknolojileri 

yeterliği 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık 

23. Bilginin bütünlüğüne ve sahipliğine 

saygı duyar.(TTESD) 

 Sahiplik Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık 

24. Doğru sorular sormanın tasarım 

sürecindeki önemini öğrenir. 

Bilgiye ulaşmak için amacına, 

hedefe uygun sorular sorması için 

yönlendirilir. 

Girişimcilik, soru 

sorabilme 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik, girişimcilik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık 
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25. Teknoloji Tasarım ürünlerinin 

sahipliğini tanır ve 

benimser.(TTESD) 

Öğrenciler çalışma ortamının 

düzenlenmesi ve iş güvenliği 

hakkında bilgilendirilir. 

Sahiplik Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık 

26. Özgün tasarımları ile ilgili 

eleştirilere açık olur. 

Her öğrencinin düşüncesi ayrı bir 

değer olarak kabul edilir. Olumlu 

veya olumsuz görüş bildirilmez. 

Özgünlük, eleştirel 

yaklaşım, 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik, işbirliği 

Duyarlı vatandaş 

27. Düşüncelerini, duygularını ve 

hayallerini başkalarıyla paylaşırken 

özgün davranır. 

Her öğrencinin düşüncesi ayrı bir 

değer olarak kabul edilir. Olumlu 

veya olumsuz görüş bildirilmez. 

Kişisel ve bireysel 

davranma 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik, Yaratıcı 

düşünme 

Duyarlı vatandaş 

28. Başkalarının çözüm önerisine 

yönelik düşüncelerine saygı 

gösterir. 

Her öğrencinin düşüncesi ayrı bir 

değer olarak kabul edilir. Olumlu 

veya olumsuz görüş bildirilmez. 

Saygı Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık 

29. Tasarımın değerlendirmeye yönelik 

ölçütlerini bilir. 

 Olasılık, test etme, veri Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

30. Kısıtlı kaynakları tasarruflu kullanır. 

(TTESD) 

Yapılacak işlerde artık malzeme 

kullanılması özendirilir. 

Tasarruf Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık 

31. Tasarım süreçlerinde uygun 

iletişim dilini ve görgü kurallarını 

kullanır.(TTESD) 

Her öğrencinin düşüncesi ayrı bir 

değer olarak kabul edilir. Olumlu 

veya olumsuz görüş bildirilmez. 

İletişim, görgü Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık 

32. Telif hakkı olan ve/veya herkese 

açık materyalleri kullanırken alıntı 

yaptığı yeri bildirir.(TTESD) 

Her öğrencinin düşüncesi ayrı bir 

değer olarak kabul edilir. Olumlu 

veya olumsuz görüş bildirilmez. 

Telif hakkı, Patent Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık 

33. Yazılım lisans sözleşmesi, ağ ve 

internet konularında okul 

yönetiminin kullanım politikasına 

uyar.(TTESD) 

Her öğrencinin düşüncesi ayrı bir 

değer olarak kabul edilir. Olumlu 

veya olumsuz görüş bildirilmez. 

Kural Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık 
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34. Kaynağın bir telif hakkının ve 

sahipliğinin olduğunu bilir ve ona 

göre davranır.(TTESD) 

Her öğrencinin düşüncesi ayrı bir 

değer olarak kabul edilir. Olumlu 

veya olumsuz görüş bildirilmez. 

Telif hakkı Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık 

35. Tasarım sürecinde yaşadıklarını 

paylaşır. 

Bütün öğrenciler çalışmalarını 

haftalık olarak paylaşırlar. 

Paylaşma Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık 

36. Tasarım sürecinde yaşadıklarını 

kayıt altına alma yöntemlerini bilir. 

Bütün öğrenciler çalışmalarını 

haftalık olarak paylaşırlar. 

Kayıt Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

 

6. SINIF  TASARIM VE YAPIM 

6.sınıf ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR TEMEL KAVRAMLAR BECERİLER ARA DİSİPLİN 

6
. S

IN
IF

 T
A

SA
R

IM
 V

E 
YA

P
IM

 

1. Nesneye belirlenen sorunu çözmeye 

yönelik değişik biçimler verir.  

Cevapları öğrenciler bulur. 

Beklenen Cevaplar verilinceye 

kadar sorgulamaya devam edilir. 

Tekrar, 

Birlik, 

Bütünlük, 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

2. Nesnenin direncini artıracak biçimler 

bulur.  

Öğrenciler deneme ve arama 

çalışmalarında cesaretlendirilir. 

Kuvvet, direnç, 

sağlamlık, denge, 

uyumluluk 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

3. Tasarım süreci etkinliğini gerçekleştirir.  Tasarım Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

4. Karşılaştığı bir problemi bileşenlerine 

ayırır. (BTBS) 

 Çözme Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık 

5. Problemi çözerken ana kavramlarla 

bağlantısı olan farklı soru tiplerini 

kullanır. (BTBS) 

 Birden fazla soru 

sorma 

Problem çözme Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık Ekonomik 

katılım (yükseköğretim) 
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6. Belirlediği birimden oluşturacağı bütüne 

ilişkin arama, deneme çalışmaları yapar. 

Çalışmalar bireysel olarak sadece 

sınıf içinde yapılır. 

Birim, tekrar, 

bütünlük 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

7. Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik 

araştırma yapar. 

Tasarımı gerçekleştirmeye yönelik 

öğrencilere yeterli süre verilir. 

Araştırma Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık 

8. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları 

analiz ederek sorunu tanımlar.  

Tasarımı gerçekleştirmeye yönelik 

öğrencilere yeterli süre verilir. 

İhtiyaç, çözüm Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık ,Ekonomik 

katılım (yükseköğretim) 

9. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak 

gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve 

özelliklerini belirler. 

Öğrenciler tasarıma yönelik 

düşüncelerini ifade etmede 

cesaretlendirilir 

Taslak tasarım, 

yapım 

Problem çözme Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık , 

10. Problem çözme durumunda veriyi 

organize etmek ve göstermek için 

teknolojiden faydalanır. (BTBS) 

Yöntem ve tekniklerinde serbest 

bırakılır. 

İnternet, test etme Problem çözme Etkin vatandaş 

11. Problemin doğasını dikkate alır ve 

beklenen çıktıların açık tanımlarını 

gösteren raporlar üretir. (BTBS) 

Yöntem ve tekniklerinde serbest 

bırakılır. 

 Problem çözme Etkin vatandaşlık, 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

12. Sorunun çözümüne yönelik öneriler 

sunar.  

Tasarımı gerçekleştirmeye yönelik 

yeterli süre verilir. 

Özgünlük, Problem çözme Etkin vatandaşlık 

13. Çözümün taşıması gereken genel 

özellikleri belirler. 

Öğrenciler özgün ve işlevsel 

tasarımlar geliştirmeleri 

konusunda cesaretlendirilir. 

Özgünlük, Problem çözme Etkin vatandaşlık, 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

14. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi 

geliştirir.  

Öğrencilere tasarımlarını 

gerçekleştirme sürecinde 

rehberlik edilir. 

Üretilebilirlik, Problem çözme Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

15. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye 

yönelik araştırma yapar. 

Öğrencilerin çalışma ortamının 

düzenlenmesi. 

farkındalık, 

Ergonomi, 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 
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16. Çözüm önerisine yönelik çizimlerin 

başkaları tarafından anlaşılması için 

taşıması gerekli nitelikleri yazarak ve 

çizerek açıklar. 

Yaratıcı düşünme süreçlerini 

köreltecek ifade ve 

davranışlardan kaçınılır. 

Açıklama, Okuryazarlık Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

17. Çözüme yönelik özgün ürünler 

tasarlamaya çalışır. 

Yaratıcı düşünme süreçlerinin 

gelişimini sağlayacak ifadelerin 

kullanılmasına özen gösterilir. 

Özgünlük, Yaratıcılık ve 

eleştirel 

düşünme 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

18. Tasarımını başarmak için kullanılan 

uygun materyalleri ve araçları 

tanımlar.(BTBS) 

Öğrencilerin çalışma ortamının 

düzenlenmesi. 

Kullanılan 

materyalleri anlatma 

Okuryazarlık Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

19. Tasarımında kullanacağı yöntem ve 

teknikleri deneyerek belirler. 

İşliklerin yetersiz kaldığı 

durumlarda yararlanmalarına 

fırsat verilir. 

Arama, deneme Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

20. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.  Çizimlerinde serbest bırakılır, 

yazının okunaklı olmasına özen 

gösterilir. 

Özgünlük, yazma, 

resim yapma 

Okuryazarlık Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

21. Tasarımın yapım aşamalarını planlar. Başkasından kopya etmeden 

kendi fikirleriyle tasarladığı bir 

ürün. 

Boyut, 

Ürün ağırlığı, 

Gereç, çevresel 

 Etki, 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

22. Tasarımı belirlediği planlamaya bağlı 
kalarak gerçekleştirir.  

Öğrenciler özgün ve işlevsel 

tasarımlar geliştirmeleri 

konusunda cesaretlendirilir. 

Geliştirme, 

gerçekleştirme 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

23. Sonuçları ve olasılıkları test etmek için 

teknolojiyi kullanarak verilerini 

düzenler.(BTBS) 

Yöntem ve tekniklerinde serbest 

bırakılır. 

Çıktılarını rapor tutar Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Etkin vatandaş 
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24. Sonuçları sunmak ve desteklemek için 

teknolojiyi kullanır. (BTBS) 

Yöntem ve tekniklerinde serbest 

bırakılır. 

İnternet, video, 

görsel veya afiş vb. 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Etkin vatandaş 

25. Tasarımı, belirlediği genel özelliklere 

göre değerlendirir. 

Öğrenciler özgün ve işlevsel 

tasarımlar geliştirmeleri 

konusunda cesaretlendirilir. 

Değerlendirme Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

26. Değerlendirme sonuçlarına göre 

tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye 

yönelik öneri sunar. 

Çizim amaçlı yazılım kullanılarak 

çizilen resimler serbest elle 

yapılan çizimle kıyaslanmaz. 

Gerekçeli öneri Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

27. Tasarımın değerlendirmeye yönelik 

ölçütlerini belirler. 

Tasarımı gerçekleştirmeye yönelik 

yeterli süre verilir. 

Olasılık, test etme, 

veri 

Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Ekonomik katılım 

(yükseköğretim) 

28. Oluşturduğu tasarımında ortaya çıkan 

estetik, görsel ve teknolojik değerleri 

açıklar. 

Çizim amaçlı yazılım kullanılarak 

çizilen resimler serbest elle 

yapılan çizimle kıyaslanmaz. 

Estetik, görsel ve 

teknolojik değer 

Yaratıcılık ve 

eleştirel 

düşünme 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık, Ekonomik 

katılım (yükseköğretim) 

29. Tasarım sürecinde yaşadıklarını kayıt 

altına alma yöntemlerini kullanır. 

Değişik kaydetme yöntemlerini 

öğrenir ve kullanır. Her hafta 

sınıfla paylaşır. 

Kaydetmenin önemi Kişisel ve Sosyal 

Yetkinlik 

Duyarlı ve Etkin 

Vatandaşlık, Ekonomik 

katılım (yükseköğretim) 
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7.SINIF ÖĞRENME ÇIKTILARI 

7. SINIF TEMEL İŞLEMLER VE KAVRAMLAR 

7.SINIF  ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR TEMEL KAVRAMLAR BECERİLER ARA 

DİSİPLİNLER 

7
. S

IN
IF

 T
EM

EL
 İŞ

LE
M

LE
R

 V
E 

 K
A

V
R

A
M

LA
R

 

1.Merak ve hayal ettiği düşüncelerini ifade 

eder. 

 Çalışmalar bireysel olarak sadece sınıf 

içinde yapılır. 

Merak, hayal  Problem Çözme  

2. Merak ve hayal ettiği düşüncelerinin, 

çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun 

olduğunun farkına varır. 

 Ortaya çıkan ürünler 8. sınıfta  

yapılacak etkinliğe alt yapı oluşturması  

Sorun  

Problem Çözme 

 

3. Çevresindeki sorunlarını fark eder ve 

onların çözümüne yönelik öneriler getirir. 

Amacıyla kullanmak üzere kayıt altına 

alınır ya da saklanır. 

Öneri Eleştirel ve Yaratıcı 

Düşünme 

 

 4. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan 

estetik, görsel ve teknolojik değerleri 

öğrenir. 

  Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini 

ifade etmelerine fırsat verilir.  

Estetik, görsel ve 

teknolojik değer 

Eleştirel ve Yaratıcı 

Düşünme 

 

 5. Belirlediği soruna yönelik araştırma 

yöntemlerini bilir. 

 Öğrenciler fikirlerini belirtmeleri ve 

geliştirmeleri konusunda 

cesaretlendirilir. 

Araştırma, yöntem Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

6. Teknoloji Tasarım kullanırken işbirliği 

yapar ve akranlarına saygı gösterir. (TTESD) 

 Her öğrencinin düşüncesi ayrı bir değer 

olarak kabul edilir. Olumlu veya olumsuz 

görüş bildirilmez. 

İşbirliği, akranlarına 

saygı  

Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

Duyarlı ve etkin  

vatandaşlık 

7. Tasarım yaparken sınıf içindeki süreçleri 

takip eder. (TTESD) 

 Kendilerini rahatça ifade etme 

süreçlerini köreltecek ifade ve 

davranışlardan kaçınılır 

 Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

  

8. Teknolojik araçları kullanırken özen 

gösterir. (TTESD) 

Öğrencilere kendilerini ifade etmeye 

yönelik yeterli süre verilir. 

Hassasiyet Eleştirel ve Yaratıcı 

Düşünme 

Girişimcilik 
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9. Bilginin bütünlüğüne ve sahipliğine saygı 

duyar. (TTESD) 

Öğrencilere çalışmalarını gerçekleştirme 

sürecinde rehberlik edilir. 

Saygı Eleştirel ve Yaratıcı 

Düşünme 

Duyarlı ve etkin  

vatandaşlık 

10. Teknoloji Tasarım ürünlerinin sahipliğini 

tanır ve benimser. (TTESD) 

 Öğrenciler çalışma ortamının 

düzenlenmesi ve iş güvenliği hakkında 

bilgilendirilir. 

Sahiplik Eleştirel ve Yaratıcı 

Düşünme 

Duyarlı ve etkin  

vatandaşlık 

 

11.Kısıtlı kaynakları tasarruflu kullanır. 

(TTESD) 

 

 Yapılacak işlerde artık malzeme 

kullanılması özendirilir. 

Tasarruf Eleştirel ve Yaratıcı 

Düşünme 

Duyarlı ve etkin  

vatandaşlık 

12.Tasarım süreçlerinde uygun iletişim dilini 

ve görgü kurallarını kullanır. (TTESD) 

 Okulun yetersiz kaldığı durumlarda 

öğrencilerin çevrenin imkânlarından 

yararlanmalarına fırsat verilir 

İletişim, görgü Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

Duyarlı ve etkin  

vatandaşlık 

13.Telif hakkı olan ve/veya herkese açık 

materyalleri kullanırken alıntı yaptığı yeri 

bildirir. (TTESD) 

   Telif hakkı Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri 

Duyarlı ve etkin  

vatandaşlık 

14.Yazılım lisans sözleşmesi, ağ ve internet 

konularında okul yönetiminin kullanım 

politikasına uyar. (TTESD) 

 Kural Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri 

 

Duyarlı ve etkin  

vatandaşlık 

15.Kaynağın bir telif hakkının ve sahipliğinin 

olduğunu bilir ve ona göre davranır. (TTESD) 

 Telif hakkı Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri 

Duyarlı ve etkin  

vatandaşlık 

16.Araştırmalardan elde ettiği sonuçları 

analiz ederek sorunu tanımlar.  

 Analiz Eleştirel ve Yaratıcı 

Düşünme 

 

17.Değişkenliği olan ve olmayan biçimleri 

ayırt eder. 

 Değişkenlik Eleştirel ve Yaratıcı 

Düşünme 
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18.Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini 

başkalarıyla paylaşırken özgün yöntemleri 

bilir. 

 Özgünlük Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

19.Kendine güvenini ve yaratıcılığını 

çözüme yönelik tasarladığı ürüne yansıtır. 

 Kendine güven, 

yaratıcılık 

Eleştirel ve Yaratıcı 

Düşünme 

 

20.Özgünlüğünü tasarladığı üründe ortaya 

çıkarır. 

 Özgünlük Problem Çözme  

21.Sorunun çözümüne yönelik geçirdiği 

aşamaları paylaşır. 

 Aşama Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

22.Çözüme yönelik özgün tasarımlara 

ulaşmak için ısrarlı olur. 

 Çözüm   

23.Tasarım sürecinde yaşadıklarını 

paylaşma yöntemlerini ve paylaşmayı bilir. 

 Paylaşma Okuryazarlık  

24.Inovasyonu ve türlerini bilir.  Ürün veya hizmet üzerindeki değişiklik 

geliştirme ve türleri hakkında bilgiler ve 

örnekler verilir. 

Bilgi, yaratıcılık Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

25.Inovasyon türlerine göre ürün ve/veya 

hizmet geliştirir. 

Edindiği bilgi üzerinde araştırma yapar 

ve birer örnek uygulama 

gerçekleştirmeye yönlendirilir. 

Bilgi, yaratıcılık, 

görsellik, estetik, 

uyum 

Eleştirel ve Yaratıcı 

Düşünme 

 

26.Geliştirdiği inovasyonun nasıl 

kullanacağını açıklar, belirtir. 

Yazarak ve çizerek veya afiş şeklinde 

tasarımı yapılarak sınıf içerisinde 

paylaşmaya şevk edilir. 

Tanım, açıklama Eleştirel ve Yaratıcı 

Düşünme 

 

 

7. SINIF  TASARIM VE YAPIM 

7. 

SINIF 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR TEMEL KAVRAMLAR BECERİLER 

ARA 

DİSİPLİNLER 
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7
. S

IN
IF

 T
A

SA
R

IM
 V

E 
YA

P
IM

 
1.Birim oluşturmada değişkenliği olan ve 

olmayan geometrik şekillerin uygunluğunu 

sorgular. 

Bu etkinlik bireysel olarak gerçekleştirilir. Birim, değişkenlik Eleştirel ve 

Yaratıcı Düşünme 

 

2.Oluşturacağı birimde kullanacağı biçimlere 

karar verir.  

Öğrenciler tasarıma yönelik düşüncelerini 

ifade etmede cesaretlendirilir. 

Birim 

 

Problem Çözme  

3.Oluşturduğu birimlerin çoğalabilir olup 

olmadığını dener.  

Tasarım etkinliği süreçlerini köreltecek ifade 

ve davranışlardan kaçınılır. 

Çoğala bilirlik Problem Çözme   

4. Çoğalma imkânı olan birimi elde eder. Öğrencilere tasarımı gerçekleştirmeye 

yönelik yeterli süre verilir. 

 Çoğala bilirlik Problem Çözme  

5.  Oluşturacağı düzene ilişkin uygun 

birleşme yöntemine karar verir 

Öğrencilere tasarımlarını gerçekleştirme 

sürecinde rehberlik edilir. 

Birleştirme  Problem Çözme 

 

 

6. Belirlediği birimi tekrarlayarak bir düzen 

oluşturur. 

 

Öğrenciler çalışma ortamının düzenlenmesi 

ve iş güvenliği hakkında bilgilendirilir. 

Düzen Problem Çözme 

 

 

7. Sorun olduğunu fark ettiği 

düşüncelerinden birini çözüme ulaştırmak 

için seçer. 

İşliklerin yetersiz kaldığı durumlarda 

öğrencilerin çevrenin imkânlarından 

yararlanmalarına fırsat verilir. 

 Seçme Eleştirel ve 

yaratıcı düşünme 

 

 

8. Karşılaştığı bir problemi bileşenlerine 

ayırır.(BTBS) 

 Öğrenciler özgün ve işlevsel tasarımlar 

geliştirmeleri konusunda cesaretlendirilir. 

 Bileşen  Eleştirel ve 

Yaratıcı Düşünme 

 

9.Seçtiği sorunun çözümüne yönelik öneriler 

getirir 

Tasarıma yönelik fikirler yapıcı olarak 

eleştirilir. 

Çözüm, öneri Eleştirel ve 

Yaratıcı Düşünme 

 

10. Problemi çözerken ana kavramlarla 

bağlantısı olan farklı soru tiplerini 

Öğrenciler çizimlerinde, çizim amaçlı yazılım 

programları kullanmaları konusunda serbest 

Soru sorma  Eleştirel ve 

yaratıcı düşünme 
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kullanır.(BTBS)    bırakılır. 

11.Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak 

gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve 

özelliklerini belirler. 

Çizim amaçlı yazılım kullanılarak çizilen 

resimler serbest elle yapılan çizimle 

kıyaslanmaz. 

Araştırma, yapı ve 

özellik 

Eleştirel ve 

yaratıcı düşünme 

 

12. Problem çözme durumunda veriyi 

organize etmek ve göstermek için 

teknolojiden faydalanır.(BTBS)   

 Ortaya çıkan ürünler 8. sınıfta  

yapılacak etkinliğe alt yapı oluşturması  

Veri Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri 

 

13.Problemin doğasını dikkate alır ve 

beklenen çıktıların açık tanımlarını gösteren 

raporlar üretir.(BTBS)    

Amacıyla kullanmak üzere fotoğraflanır ya 

da saklanır. 

Çıktı, rapor Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri 

 

14. Çözümün taşıması gereken genel 

özellikleri belirler. 

 Genel özellik Problem Çözme  

15.Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi 

geliştirir.  

  Taslak tasarım Problem Çözme  

16. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye 

yönelik araştırma yapar. 

  Taslak tasarım Problem Çözme  

17. Çözüme ait düşüncelerini yazarak ve 

çizerek açıklar. 

 İfade etme Problem Çözme  

18. Çözüme yönelik çizimlerinin başkaları 

tarafından anlaşılabilir nitelikte olmasına 

özen gösterir. 

 Anlaşılırlık Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

19.Tasarımını başarmak için kullanılan 

uygun materyalleri ve araçları tanımlar. 

(BTBS)     

 Uygun materyal Okuryazarlık  

20.Tasarımında kullanacağı yöntem ve 

teknikleri deneyerek belirler. 

 Yöntem ve teknik Problem Çözme  

21.Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.   Yapım resmi Problem Çözme  
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22.Tasarımın yapım aşamalarını planlar.  Aşama Problem Çözme  

23.Tasarımını yaptığı plana göre 

gerçekleştirir. 

 Gerçekleştirme Problem Çözme  

24.Sonuçları sunmak ve desteklemek için 

teknolojiyi kullanır. (BTBS)     

 Sunum Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri 

 

25.Sonuçları ve olasılıkları test etmek için 

teknolojiyi kullanarak verilerini düzenler. 

(BTBS)     

  Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri 

 

26.Tasarımın değerlendirmeye yönelik 

ölçütlerini belirler.  

 Olasılık, test etme, 

veri 

Problem Çözme  

27.Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre 

değerlendirir. 

 Değerlendirme Problem Çözme  

28.Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye 

yönelik önerileri gerekçeleriyle sunar. 

 Gerekçeli öneri Problem Çözme  

29.Oluşturduğu tasarımında ortaya çıkan 

estetik, görsel ve teknolojik değerleri açıklar. 

 Estetik, görsel ve 

teknolojik değer 

Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

30.Düşünceden çizime kadar olan süreçte 

yaşadıklarını kayıt altına alır. 

 Kayıt Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri 
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8.SINIF ÖĞRENME ÇIKTILARI 

8. SINIF TEMEL İŞLEMLER VE KAVRAMLAR 

8. 

SINIF 

ÖĞRENME ÇIKTILARI  AÇIKLAMALAR TEMEL KAVRAMLAR BECERİLER ARA DİSİPLİNLER 

8
. S

IN
IF

  T
EM

EL
 İŞ

LE
M

LE
R

 V
E 

K
A

V
R

A
M

LA
R

 

1. Tasarımdaki renk, yön ve oranın Önemini 

fark eder. 

Bu bölüm bireysel olarak gerçekleştirilir. Renk, yön ve oranın Problem Çözme  

2. Renk, yön ve oran kavramlarını ve ifade 

eder. 

 Öğrenciler düşüncelerini ifade etmede 

cesaretlendirilir. 

Yorumlama Okuryazarlık  

3. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, 

görsel ve teknolojik değerleri öğrenir. 

 Kendilerini rahatça ifade etme süreçlerini 

köreltecek ifade ve davranışlardan kaçınılır 

Estetik, görsel ve 

teknolojik değer 

Problem Çözme  

4. Teknoloji Tasarım kullanırken işbirliği 

yapar ve akranlarına saygı gösterir.(TTESD) 

Öğrencilere kendilerini ifade etmeye 

yönelik yeterli süre verilir. 

İşbirliği, saygı İşbirliği  Duyarlı ve etkin  

vatandaşlık 

5. Tasarım yaparken sınıf içindeki süreçleri 

takip eder. (TTESD) 

Öğrencilere çalışmalarını gerçekleştirme 

sürecinde rehberlik edilir. 

Akran takibi Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

6. Teknolojik araçları kullanırken özen 

gösterir. (TTESD) 

 Öğrenciler çalışma ortamının 

düzenlenmesi ve iş güvenliği hakkında 

bilgilendirilir. 

Hassasiyet Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

7. Bilginin bütünlüğüne ve sahipliğine saygı 

duyar. (TTESD) 

 Yapılacak işlerde artık malzeme 

kullanılması özendirilir. 

Saygı İletişim ve bilgi 

teknolojileri  

Duyarlı ve etkin  

vatandaşlık 

 8. Teknoloji Tasarım ürünlerinin sahipliğini 

tanır ve benimser. (TTESD) 

 Okulun yetersiz kaldığı durumlarda 

öğrencilerin çevrenin imkânlarından 

yararlanmalarına fırsat verilir 

Sahiplik Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

Duyarlı ve etkin  

vatandaşlık 

9. Kısıtlı kaynakları tasarruflu kullanır.  

(TTESD) 

  Öğrenciler fikirlerini belirtmeleri ve 

geliştirmeleri konusunda cesaretlendirilir. 

Tasarruf Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

Duyarlı ve etkin  

vatandaşlık 
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10. Tasarım süreçlerinde uygun iletişim dilini 

ve görgü kurallarını kullanır. (TTESD) 

 İletişim, görgü Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

Duyarlı ve etkin  

vatandaşlık 

11. Çözüm önerilerinin yasal koruma altına 

alma yollarını ve sürecini ifade eder. 

 Patent Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

İ 

12. Telif hakkı olan ve/veya herkese açık 

materyalleri kullanırken alıntı yaptığı yeri 

bildirir. (TTESD) 

  Patent Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

Duyarlı ve etkin  

vatandaşlık 

13. Yazılım lisans sözleşmesi, ağ ve internet 

konularında okul yönetiminin kullanım 

politikasına uyar. (TTESD) 

 Kural İletişim ve bilgi 

teknolojileri 

Duyarlı ve etkin  

vatandaşlık 

14. Kaynağın bir telif hakkının ve sahipliğinin 

olduğunu bilir ve ona göre davranır. (TTESD) 

  Saygı İletişim ve bilgi 

teknolojileri 

Duyarlı ve etkin  

vatandaşlık 

15. Ürünü pazarlanabilir hâle getirme 

sürecini bilir.  

  Pazarlanabilirlik Problem Çözme  

16. Merak ve hayal ettiği düşüncelerini ifade 

eder.  

  Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

17. Merak ve hayal ettiği düşüncelerinin, 

çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun 

olduğunun farkına varır. 

 İfade etme Problem Çözme  

18. Tasarımı hakkında farklı görüş almanın 

önemini fark eder. 

 Görüş alma Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

19. Özgün tasarımı ile ilgili eleştirilere açık 

olur. 

 Eleştiri Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

20. Tasarımın değerlendirmeye yönelik 

ölçütlerini bilir. 

  Değerlendirme Eleştirel ve 

yaratıcı düşünme 

 

21. Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini 

başkalarıyla paylaşmanın önemini bilir. 

 Paylaşma İşbirliği  
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22. Tasarım sürecinde yaşadıklarını paylaşma 

yöntemlerini ve paylaşmayı bilir. 

 Paylaşma İşbirliği  

23. Tasarım sürecin de kayıt yapma 

yöntemlerini öğrenir. 

 Kaydetme Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

24. Özgün tasarımlar oluşturma sürecinde 

yaşadıklarını kayıt altına almanın önemini 

fark eder. 

 Kaydetme Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

 

8. SINIF  TASARIM VE YAPIM 

8. 

SINIF 

ÖĞRENME ÇIKTILARI  AÇIKLAMALAR TEMEL KAVRAMLAR BECERİLER ARA 

DİSİPLİNLER 

8
. S

IN
IF

  T
A

SA
R

IM
 V

E 
YA

P
IM

 

1. Değişkenliği olmayan biçimler kullanarak 

birimler oluşturur.  

Bu etkinlik bireysel olarak gerçekleştirilir. Değişkenlik, birim  Problem Çözme  

2. Oluşturduğu birimlerin çoğalabilir olup 

olmadığını dener. 

Öğrenciler tasarıma yönelik 

düşüncelerini ifade etmede 

cesaretlendirilir. 

Çoğala bilirlik Problem Çözme  

3. Çoğalma imkânı olan birimi elde eder.  Tasarım etkinliği süreçlerini köreltecek 

ifade ve davranışlardan kaçınılır 

Çoğala bilirlik Problem Çözme  

4. Oluşturacağı düzene ilişkin uygun birleştirme 

yöntemine karar verir. 

Tasarımı gerçekleştirmeye yönelik yeterli 

süre verilir. 

Birleştirme Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

 

5. Belirlediği birimi tekrarlayarak bir düzen 

oluşturur. 

Öğrencilere tasarımlarını gerçekleştirme 

sürecinde rehberlik edilir. 

Düzen Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

 

6. Meraklarının, hayallerinin ve düşüncelerinin 

çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun 

Öğrenciler çalışma ortamının 

düzenlenmesi ve iş güvenliği hakkında 

Sorun Eleştirel ve 

Yaratıcı 
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olduğunun farkına vararak ortaya koyar. bilgilendirilir. Düşünme 

7. Oluşturduğu tasarımında ortaya çıkan estetik, 

görsel ve teknolojik değerleri açıklar. 

Yapılacak tasarımlarda artık malzeme 

kullanılması özendirilir. 

Estetik, görsel ve 

teknolojik değer 

Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

 8. Sorun olduğunu fark ettiği düşüncelerinden 

birini çözüme ulaştırmak için seçer. 

İşliklerin yetersiz kaldığı durumlarda 

öğrencilerin çevrenin imkânlarından 

yararlanmalarına fırsat verilir 

Çözüm Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

9. Karşılaştığı bir problemi bileşenlerine ayırır.  

(BTBS)  

 Öğrenciler özgün ve işlevsel tasarımlar 

geliştirmeleri konusunda 

cesaretlendirilir. 

Bileşen Problem Çözme  

10. Seçtiği sorunun çözümüne yönelik öneriler 

getirir. 

 Tasarıma yönelik fikirler yapıcı olarak 

eleştirilir 

Öneri Eleştirel ve 

Yaratıcı 

Düşünme 

 

11. Problemi çözerken ana kavramlarla bağlantısı 

olan farklı soru tiplerini kullanır.  (BTBS) 

Öğrenciler çizimlerinde, çizim amaçlı 

yazılımlar kullanmaları konusunda 

serbest bırakılırlar. 

Kavram Problem Çözme  

12 Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik 

araştırma yapar.  

 Çizim amaçlı yazılım kullanılarak çizilen 

resimler serbest elle çizilen çizimle 

kıyaslanmaz. 

Araştırma Problem Çözme  

13. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz 

ederek sorunu tanımlar. 

 Analiz Problem Çözme  

14. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak 

gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve 

özelliklerini belirler. 

  Yapı ve özellik Problem Çözme  

15. Problem çözme durumunda veriyi organize 

etmek ve göstermek için teknolojiden faydalanır. 

(BTBS) 

  Veri İletişim ve bilgi 

teknolojileri 

 

16. Problemin doğasını dikkate alır ve beklenen 

çıktıların açık tanımlarını gösteren raporlar 

 Çıktı, rapor İletişim ve bilgi 

teknolojileri 
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üretir. (BTBS) 

17. Çözümün taşıması gereken genel özellikleri 

belirler.  

 Özellik Problem Çözme  

18. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik 

araştırma yapar. 

 Taslak tasarım Problem Çözme  

19. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi 

geliştirir. 

 Taslak tasarım Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

 

20. Çözüm önerisine yönelik çizimlerin başkaları 

tarafından anlaşılması için taşıması gerekli 

nitelikleri yazarak ve çizerek açıklar. 

  Anlaşılırlık, nitelik Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

21. Tasarımını başarmak için kullanılan uygun 

materyalleri ve araçları tanımlar.  (BTBS)  

 Uygun materyal ve 

araç 

Okuryazarlık  

22. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri 

deneyerek belirler. 

 Yöntem, teknik Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

 

23. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.  Yapım resmi Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

 

24. Tasarımın yapım aşamalarını planlar.  Aşama Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

 

25.Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre 

değerlendirir. 

 Değerlendirme Problem Çözme  

26.Tasarımı, belirlediği planlamaya bağlı kalarak 

gerçekleştirir. 

 Gerçekleştirme Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

27.Sonuçları sunmak ve desteklemek için 

teknolojiyi kullanır.  (BTBS)  

 Sunum İletişim ve bilgi 

teknolojileri 
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28.Sonuçları ve olasılıkları test etmek için 

teknolojiyi kullanarak verilerini düzenler.  (BTBS) 

 Olasılık, veri İletişim ve bilgi 

teknolojileri 

 

29. Özgünlüğünü, tasarladığı üründe ortaya 

çıkarır. 

 Özgünlük   

30. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik 

önerileri gerekçeleriyle sunar. 

 Gerekçeli öneri Problem Çözme  

31.Girişimciliği bilir ve uygular.   Girişimcilik Girişimcilik  

32.Ürünün pazarlanabilir hâle gelmesi için ek 

çalışma gerekip gerekmediğini belirler. 

 Pazarlana bilirlik, ek 

çalışma 

Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

33.Ürünün pazarlanabilir hâle gelmesi için 

çevresindeki kişilerin fikirlerini alır ve listeler. 

 Pazarlanabilirlik, fikir 

alma 

İşbirliği  

34. pazarlana bilirlik açısından uygun gördüğü 

fikirleri dikkate alarak ürününde değişiklik 

(inovasyon) yapar.  

 İnovasyon Kişisel ve sosyal 

yetkinlik 

 

35. Çevresindeki kişilerin fikrini alarak ürününe 

özgün ve akılda kalıcı bir marka bulur. 

 Özgünlük, marka Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

 

36.Ürünün üzerinde kullanabilmek için logolar 

tasarlar. 

 Logo Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

 

37.Tasarladığı logoları çizer ve en uygun olanını 

seçer. 

 Logo Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

 

38.Ürün için bir slogan geliştirir.  Slogan Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

 

39.Ürünün özelliğine uygun ambalaj tasarlar.   Ambalaj Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 
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40.Ambalajın farklı, yeni, değişik ve çekici 

olmasına özen gösterir. 

 Ambalaj , çekicilik   

41.Ambalajın taşıması gereken özellikleri belirler.  Ambalaj Problem Çözme  

42.Ambalaj tasarım önerisini uygun yazı tipleri, 

renkleri ve süslemeler kullanarak serbest elle 

yapılan çizimle ifade eder. 

 Ambalaj Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

 

43.Ambalajı, belirlediği özelliklerde üretir.   Ambalaj Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

 

44.Yazılı veya görsel basında ürünü pazarlamak 

için reklam senaryosu hazırlar.  

 Pazarlama, reklam Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 

 

45. Reklam senaryosunu kullanarak basit 

çizimlerle reklam öykü panoları hazırlar. 

 Pano Eleştirel ve 

yaratıcı 

düşünme 
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ÖĞRENME ÇIKTILARI-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ 

6. SINIF TEMEL İŞLEMLER VE KAVRAMLAR ÖĞRENME ÇIKTILARI - ÖĞRETİM PROGRAMI ÇIKTILARI 

6. Sınıf Teknoloji Tasarım 
Dersi Temel işlemler ve kavramlar ünitesi 
Öğrenme çıktıları 

Teknoloji Tasarım 
Dersi  

                                                                   Öğretim Programı Çıktıları 

1.TEKNOLOJİ TASARIM kavramlarını açıklayabilir.  1,2 

2.TEKNOLOJİ TASARIM kavramlarının birlikte kullanılma nedenini açıklayabilir.  1-2,4 

3.Teknolojinin, evrene etkilerini bilir.  1-2,6 

4.Tasarım ve teknolojinin çevreye olan etkisini irdeler  6 

5.Çevreye saygı kavramını kavrar.  6,11 

6.Özgünlük ve yaratıcılık kavramlarını bilir.  3.5.7 

7.Tekrar ve ritim olayının farkına varır; doğadan, yaşamdan örnekler verir.  6,7 

8.Sürdürebilirlik kavramının tanımını öğrenir.  6,7 

9.Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri 
öğrenir. 

 7,8,9,10 

10.Doğayı, yaşamı ve kendini farklı açılardan değerlendirme anlayışı oluşturur.  6,8 

11.Çevresindeki sorunlarını fark eder ve onların çözümüne yönelik öneriler 
getirir. 

 6.8.10 

12.Birim ve düzen kavramlarını açıklayabilir.  4,9 

13.Kullanacağı hazır birimin çoğalabilir ve ekonomik olmasına dikkat eder.  4.5.9 

14.Birimlerinin geri dönüştürülebilen malzemelerden oluşturulabileceğini bilir.  4,5,6 

15.Kuvvetin nesne üzerindeki etkisini fark eder.  1-2,4 

16.Nesnenin direncini artıracak biçimler bulur.  1-2,4 

17.Nesneye verdiği biçimler üzerindeki geometrik kavramları ifade eder.  1-2,4,5 

18.Belirlenen konu veya olayla ilgili meraklarını, hayallerini ve düşüncelerini 
ifade eder. 

 5-6,9,10 

19.Meraklarının, hayallerinin ve düşüncelerinin çözüme ulaştırılması beklenilen 
birer sorun olduğunun farkına varır. 

 5,7,8 

20.Teknoloji Tasarım kullanırken işbirliği yapar ve akranlarına saygı gösterir.  9,11 

21.Tasarım yaparken sınıf içindeki süreçleri takip eder.  4,11 

22.Teknolojik araçları kullanırken özen gösterir.(TTESD)  1-2,4,11 

23.Bilginin bütünlüğüne ve sahipliğine saygı duyar.(TTESD)  11 
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24.Doğru sorular sormanın tasarım sürecindeki önemini öğrenir.  2,4,6 

25.Teknoloji Tasarım ürünlerinin sahipliğini tanır ve benimser.(TTESD)  9,10,11 

26.Özgün tasarımları ile ilgili eleştirilere açık olur.  7-8 

27.Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkalarıyla paylaşırken özgün 
davranır. 

 3,5,10 

28.Başkalarının çözüm önerisine yönelik düşüncelerine saygı gösterir.  9,11 

29.Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini bilir.  4,8 

30.Kısıtlı kaynakları tasarruflu kullanır. (TTESD)  6,8,9,10 

31.Tasarım süreçlerinde uygun iletişim dilini ve görgü kurallarını kullanır.(TTESD)  9,10,11 

32.Telif hakkı olan ve/veya herkese açık materyalleri kullanırken alıntı yaptığı 
yeri bildirir.(TTESD) 

 7,11 

33.Yazılım lisans sözleşmesi, ağ ve internet konularında okul yönetiminin 
kullanım politikasına uyar.(TTESD) 

 7,11 

34.Kaynağın bir telif hakkının ve sahipliğinin olduğunu bilir ve ona göre 
davranır.(TTESD) 

 7,11 

35.Tasarım sürecinde yaşadıklarını paylaşır.  9,10 

36.Tasarım sürecinde yaşadıklarını kayıt altına alma yöntemlerini bilir.  2,4,7,9,10 
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6. SINIF TASARIM VE YAPIM ÖĞRENME ÇIKTILARI - ÖĞRETİM PROGRAMI ÇIKTILARI 

6. Sınıf Teknoloji Tasarım Dersi 
TASARIM VE YAPIM ünitesi  
Öğrenme çıktıları 

Teknoloji Tasarım  Dersi  
Öğretim Programı Çıktıları 

        1.Nesneye belirlenen sorunu çözmeye yönelik değişik biçimler verir.  
        2.Nesnenin direncini artıracak biçimler bulur.  
        3.Tasarım süreci etkinliğini gerçekleştirir. 
        4.Karşılaştığı bir problemi bileşenlerine ayırır. (BTBS) 
        5.Problemi çözerken ana kavramlarla bağlantısı olan farklı soru tiplerini kullanır. (BTBS) 
        6.Belirlediği birimden oluşturacağı bütüne ilişkin arama, deneme çalışmaları yapar. 
        7.Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar. 
        8.Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar.  
        9.Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve özelliklerini belirler. 
       10.Problem çözme durumunda veriyi organize etmek ve göstermek için teknolojiden faydalanır. (BTBS) 
       11.Problemin doğasını dikkate alır ve beklenen çıktıların açık tanımlarını gösteren raporlar üretir. (BTBS) 
       12.Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar.  
       13.Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler. 
       14.Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir.  
       15.Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar. 
       16.Çözüm önerisine yönelik çizimlerin başkaları tarafından anlaşılması için taşıması gerekli nitelikleri yazarak ve  çizerek     
açıklar. 
       17.Çözüme yönelik özgün ürünler tasarlamaya çalışır. 
       18.Tasarımını başarmak için kullanılan uygun materyalleri ve araçları tanımlar.(BTBS) 
       19.Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler. 
       20.Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.  
       21.Tasarımın yapım aşamalarını planlar. 
       22.Tasarımı belirlediği planlamaya bağlı kalarak gerçekleştirir.  
       23.Sonuçları ve olasılıkları test etmek için teknolojiyi kullanarak verilerini düzenler.(BTBS) 
       24.Sonuçları sunmak ve desteklemek için teknolojiyi kullanır. (BTBS) 
       25.Tasarımı, belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir. 
       26.Değerlendirme sonuçlarına göre tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik öneri sunar. 
       27.Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler. 
       28.Oluşturduğu tasarımında ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri açıklar. 
       29.Tasarım sürecinde yaşadıklarını kayıt altına alma yöntemlerini kullanır. 

2,4 
5,7 
1,2 
6,7,8 
8,9 
5,7,10 
5,6 
6,8 
4 
1,2,7 
4,8 
7,9,10 
4,5,7,8 
4,8 
5,7 
 
6,7,10 
7,8,10 
1-2,3 
5 
10 
4 
4,11 
1,8 
1-2 
8 
4,6,7 
8 
8 
2,4,7,9,10 
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7. SINIF TEMEL İŞLEMLER VE KAVRAMLAR ÖĞRENME ÇIKTILARI - ÖĞRETİM PROGRAMI ÇIKTILARI 

7. Sınıf Teknoloji Tasarım Dersi 
TEMEL İŞLEMLER VE KAVRAMLAR ünitesi  
Öğrenme çıktıları 

Teknoloji Tasarım Dersi  
Öğretim Programı Çıktıları 

  1.Merak ve hayal ettiği düşüncelerini ifade eder. 
  2. Merak ve hayal ettiği düşüncelerinin, çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun olduğunun farkına varır. 
  3. Çevresindeki sorunlarını fark eder ve onların çözümüne yönelik öneriler getirir. 
  4. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri öğrenir. 
  5. Belirlediği soruna yönelik araştırma yöntemlerini bilir. 
  6. Teknoloji Tasarım kullanırken işbirliği yapar ve akranlarına saygı gösterir. (TTESD) 
  7. Tasarım yaparken sınıf içindeki süreçleri takip eder. (TTESD) 
  8. Teknolojik araçları kullanırken özen gösterir. (TTESD) 
  9. Bilginin bütünlüğüne ve sahipliğine saygı duyar. (TTESD) 
  10. Teknoloji Tasarım ürünlerinin sahipliğini tanır ve benimser. (TTESD) 
  11.Kısıtlı kaynakları tasarruflu kullanır. (TTESD) 
  12.Tasarım süreçlerinde uygun iletişim dilini ve görgü kurallarını kullanır. (TTESD) 
  13.Telif hakkı olan ve/veya herkese açık materyalleri kullanırken alıntı yaptığı yeri bildirir. (TTESD) 
  14.Yazılım lisans sözleşmesi, ağ ve internet konularında okul yönetiminin kullanım politikasına uyar. (TTESD) 
  15.Kaynağın bir telif hakkının ve sahipliğinin olduğunu bilir ve ona göre davranır. (TTESD) 
  16.Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar.  
  17.Değişkenliği olan ve olmayan biçimleri ayırt eder . 
  18.Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkalarıyla paylaşırken özgün yöntemleri bilir. 
  19.Kendine güvenini ve yaratıcılığını çözüme yönelik tasarladığı ürüne yansıtır. 
  20.Özgünlüğünü tasarladığı üründe ortaya çıkarır. 
  21.Sorunun çözümüne yönelik geçirdiği aşamaları paylaşır. 
  22.Çözüme yönelik özgün tasarımlara ulaşmak için ısrarlı olur. 
  23.Tasarım sürecinde yaşadıklarını paylaşma yöntemlerini ve paylaşmayı bilir. 
  24.Inovasyonu ve çeşitlerini bilir.  
  25.Inovasyon çeşitlerinin türlerine göre ürün ve/veya hizmet geliştirir. 
  26.Geliştirdiği inovasyonun nasıl kullanacağını açıklar, belirtir.                                                                                                           

10 
2 
6 
8 
7 
9 
9 
6 
11 
11 
6 
10 
11 
11 
11 
4 
4 
10 
7 
7 
9 
8 
10 
4 
1 
1 
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7. SINIF TASARIM VE YAPIM ÖĞRENME ÇIKTILARI - ÖĞRETİM PROGRAMI ÇIKTILARI 

7. Sınıf Teknoloji Tasarım Dersi 
TASARIM VE YAPIM ünitesi  
Öğrenme çıktıları 

Teknoloji Tasarım Dersi  
Öğretim Programı Çıktıları 

        1.Birim oluşturmada değişkenliği olan ve olmayan geometrik şekillerin uygunluğunu sorgular.                                                                          
        2. Oluşturacağı birimde kullanacağı biçimlere karar verir. 
        3. Oluşturduğu birimlerin çoğalabilir olup olmadığını dener. 
        4. Çoğalma imkânı olan birimi elde eder. 
        5. Oluşturacağı düzene ilişkin uygun birleşme yöntemine karar verir  
        6. Belirlediği birimi tekrarlayarak bir düzen oluşturur.                                                                                                                                                  
        7. Sorun olduğunu fark ettiği düşüncelerinden birini çözüme ulaştırmak için seçer.                                                                                               
        8. Karşılaştığı bir problemi bileşenlerine ayırır.(BTBS)                                                                                                                                                   
        9. Seçtiği sorunun çözümüne yönelik öneriler getirir                                                                                                                                                   
       10. Problemi çözerken ana kavramlarla bağlantısı olan farklı soru tiplerini kullanır.(BTBS)                                                                                   
       11. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve özelliklerini belirler.                                                            
       12. Problem çözme durumunda veriyi organize etmek ve göstermek için teknolojiden faydalanır.(BTBS)                                                         
       13. Problemin doğasını dikkate alır ve beklenen çıktıların açık tanımlarını gösteren raporlar üretir.(BTBS) 
       14. Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler.                                                                                                                                              
       15. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir.                                                                                                                                                       
       16. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar 
       17. Çözüme ait düşüncelerini yazarak ve çizerek açıklar.                                                                                                                                              
       18. Çözüme yönelik çizimlerinin başkaları tarafından anlaşılabilir nitelikte olmasına özen gösterir.                                                                    
       19. Tasarımını başarmak için kullanılan uygun materyalleri ve araçları tanımlar. (BTBS)                                                                                         
       20. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler.                                                                                                                        
       21. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar. 
       22. Tasarımın yapım aşamalarını planlar.                                                                                                                                                                          
       23. Tasarımını yaptığı plana göre gerçekleştirir.                                                                                                                                                               
       24. Sonuçları sunmak ve desteklemek için teknolojiyi kullanır. (BTBS)                                                                                                                        
       25. Sonuçları ve olasılıkları test etmek için teknolojiyi kullanarak verilerini düzenler. (BTBS)                                                                                
       26. Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler.                                                                                                                                          
       27. Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.      
       28. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik önerileri gerekçeleriyle sunar.   
       29. Oluşturduğu tasarımında ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri açıklar. 
       30. Düşünceden çizime kadar olan süreçte yaşadıklarını kayıt altına alır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4 
7 
7 
7 
7 
4 
5 
7 
7 
5 
4 
8 
8 
4 
4 
7 
10 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
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8. SINIF TEMEL İŞLEMLER VE KAVRAMLAR ÖĞRENME ÇIKTILARI - ÖĞRETİM PROGRAMI ÇIKTILARI 

8. Sınıf Teknoloji Tasarım Dersi 
TEMEL İŞLEMLER VE KAVRAMLAR ünitesi  
Öğrenme çıktıları 

Teknoloji Tasarım Dersi  
Öğretim Programı Çıktıları 

1. Tasarımdaki renk, yön ve oranın Önemini fark eder. 
2. Renk, yön ve oran kavramlarını ve ifade eder. 
3. Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri öğrenir. 
4. Teknoloji Tasarım kullanırken işbirliği yapar ve akranlarına saygı gösterir.(TTESD) 
5. Tasarım yaparken sınıf içindeki süreçleri takip eder. (TTESD) 
6. Teknolojik araçları kullanırken özen gösterir. (TTESD) 
7. Bilginin bütünlüğüne ve sahipliğine saygı duyar. (TTESD) 
 8. Teknoloji Tasarım ürünlerinin sahipliğini tanır ve benimser. (TTESD) 
9. Kısıtlı kaynakları tasarruflu kullanır.  (TTESD) 
10. Tasarım süreçlerinde uygun iletişim dilini ve görgü kurallarını kullanır. (TTESD) 
11. Çözüm önerilerinin yasal koruma altına alma yollarını ve sürecini ifade eder. 
12. Telif hakkı olan ve/veya herkese açık materyalleri kullanırken alıntı yaptığı yeri bildirir. (TTESD) 
13. Yazılım lisans sözleşmesi, ağ ve internet konularında okul yönetiminin kullanım politikasına uyar. (TTESD) 
14. Kaynağın bir telif hakkının ve sahipliğinin olduğunu bilir ve ona göre davranır. (TTESD) 
15. Ürünü pazarlanabilir hâle getirme sürecini bilir.  
16. Merak ve hayal ettiği düşüncelerini ifade eder.  
17. Merak ve hayal ettiği düşüncelerinin, çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun olduğunun farkına varır. 
18. Tasarımı hakkında farklı görüş almanın önemini fark eder. 
19. Özgün tasarımı ile ilgili eleştirilere açık olur. 
20. Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini bilir. 
21. Düşüncelerini, duygularını ve hayallerini başkalarıyla paylaşmanın önemini bilir. 
22. Tasarım sürecinde yaşadıklarını paylaşma yöntemlerini ve paylaşmayı bilir. 
23. Tasarım sürecin de kayıt yapma yöntemlerini öğrenir. 
24. Özgün tasarımlar oluşturma sürecinde yaşadıklarını kayıt altına almanın önemini fark eder. 

4 
2 
8 
6 
6 
6 
11 
11 
6 
9 
11 
11 
11 
11 
4 
10 
6 
11 
11 
8 
9 
9 
9 
9 
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8. SINIF TASARIM VE YAPIM ÖĞRENME ÇIKTILARI - ÖĞRETİM PROGRAMI ÇIKTILARI 

8. Sınıf Teknoloji Tasarım Dersi 
TASARIM VE YAPIM ünitesi  
Öğrenme çıktıları 

Teknoloji Tasarım Dersi  
Öğretim Programı 
Çıktıları 

1. Değişkenliği olmayan biçimler kullanarak birimler oluşturur.  
2. Oluşturduğu birimlerin çoğalabilir olup olmadığını dener. 
3. Çoğalma imkânı olan birimi elde eder.  
4. Oluşturacağı düzene ilişkin uygun birleştirme yöntemine karar verir. 
5. Belirlediği birimi tekrarlayarak bir düzen oluşturur. 
6. Meraklarının, hayallerinin ve düşüncelerinin çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun olduğunun farkına vararak ortaya 
koyar. 
7. Oluşturduğu tasarımında ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri açıklar. 
8. Sorun olduğunu fark ettiği düşüncelerinden birini çözüme ulaştırmak için seçer. 
9. Karşılaştığı bir problemi bileşenlerine ayırır.  (BTBS)  
10. Seçtiği sorunun çözümüne yönelik öneriler getirir. 
11. Problemi çözerken ana kavramlarla bağlantısı olan farklı soru tiplerini kullanır.  (BTBS) 
12 Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar.  
13. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar. 
14. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve özelliklerini belirler. 
15. Problem çözme durumunda veriyi organize etmek ve göstermek için teknolojiden faydalanır. (BTBS) 
16. Problemin doğasını dikkate alır ve beklenen çıktıların açık tanımlarını gösteren raporlar üretir. (BTBS)  
17. Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler.  
18. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar. 
19. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir. 
20. Çözüm önerisine yönelik çizimlerin başkaları tarafından anlaşılması için taşıması gerekli nitelikleri yazarak ve çizerek açıklar. 
21. Tasarımını başarmak için kullanılan uygun materyalleri ve araçları tanımlar.  (BTBS)  
22. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler. 
23. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar. 
24. Tasarımın yapım aşamalarını planlar. 
25.Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir. 
26.Tasarımı, belirlediği planlamaya bağlı kalarak gerçekleştirir. 
27.Sonuçları sunmak ve desteklemek için teknolojiyi kullanır.  (BTBS)  
28.Sonuçları ve olasılıkları test etmek için teknolojiyi kullanarak verilerini düzenler.  (BTBS) 
29. Özgünlüğünü, tasarladığı üründe ortaya çıkarır. 
30. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik önerileri gerekçeleriyle sunar. 
31.Girişimciliği bilir ve uygular.  
32.Ürünün pazarlanabilir hâle gelmesi için ek çalışma gerekip gerekmediğini belirler. 
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33.Ürünün pazarlanabilir hâle gelmesi için çevresindeki kişilerin fikirlerini alır ve listeler. 
34. pazarlana bilirlik açısından uygun gördüğü fikirleri dikkate alarak ürününde değişiklik (inovasyon) yapar.  
35. Çevresindeki kişilerin fikrini alarak ürününe özgün ve akılda kalıcı bir marka bulur. 
36.Ürünün üzerinde kullanabilmek için logolar tasarlar. 
37.Tasarladığı logoları çizer ve en uygun olanını seçer. 
38.Ürün için bir slogan geliştirir. 
39.Ürünün özelliğine uygun ambalaj tasarlar.  
40.Ambalajın farklı, yeni, değişik ve çekici olmasına özen gösterir. 
41.Ambalajın taşıması gereken özellikleri belirler. 
42.Ambalaj tasarım önerisini uygun yazı tipleri, renkleri ve süslemeler kullanarak serbest elle yapılan çizimle ifade eder. 
43.Ambalajı, belirlediği özelliklerde üretir.  
44.Yazılı veya görsel basında ürünü pazarlamak için reklam senaryosu hazırlar.  
45. Reklam senaryosunu kullanarak basit çizimlerle reklam öykü panoları hazırlar. 
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SINIF BAZINDA ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE PROGRAM ÇIKTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ 

 

Sınıflar 

Teknoloji Tasarım Ders Öğretim Programı Çıktıları 

PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 

6   x  x  x x x x  

7 x x x x x x x x x x  

8 x x x x x x x x x x x 


