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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ PROJESİ 

 

KONU: Metaverse Teknolojileri, Kullanım Alanları ve İnsan Yaşamına Etkileri 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre 

Puanlama 

Yöntemi 

6. Sınıf 

Metaverse teknolojilerinin 

incelenerek, kullanım 

alanları ve insan yaşamına 

etkilerinin araştırılması ve 

sonuçlarının kelime 

işlemci programında bir 

rapor haline getirilmesi ve 

bu raporu destekleyecek 

bir sunumun hazırlanması. 

Bilgi ve İletişim 

Teknolojilerini kullanarak 

bilgiye ulaşma.  

Kelime işlem ve sunum 

programını etkili biçimde 

kullanma.  

Metaverse teknolojisinin 

çalışma mantığını anlama.  

Bu teknolojileri 

inceleyerek insan 

yaşamına etkilerinin 

farkına varma. 

2.Dönem 

süresince 

Dereceli 

Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler;  

Bu ödevde sizden “Metaverse Teknolojisi Nedir ve İnsan Yaşamı Üzerine Etkileri” konusunu 

araştırmanız, elde ettiğiniz bilgileri düzenleyerek Google Documents ya da Word programı kullanarak 

rapor haline getirmeniz ve bu raporu destekleyecek sunumu Google Slides ya da PowerPoint programını 

kullanarak hazırlamanız beklenmektedir. 

   

Bu çalışma sürecinde oluşturacağınız tüm dosyalarınızı, Google Classroom platformunda 

öğretmeninizin sizinle paylaştığı “Proje Ödevi” içerisine yükleyiniz. Birinci taslak kontrolü tarihine ve 

proje teslim tarihine dikkat ediniz. 

 

Proje Ödeviniz Puanlamada bulunan ölçütlere göre değerlendirileceğinden, ödevinizi yaparken 

değerlendirme başlığındaki ölçütlere mutlaka uymalısınız. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 Kapak  

• Öğrenci Adı Soyadı, Numarası, Sınıfı 

• Dersin Adı 

• Projenin Konusu 

• Proje Danışman Öğretmeni 

• Proje Tarihi 
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İçindekiler Tablosu  

• Kelime işlem programında içindekiler tablosu oluşturma tekniği kullanılarak 

oluşturulacaktır.  

İçerik  

• Metaverse Teknolojisi 

• Metaverse Teknolojisinin Çalışma Mantığı 

• Metaverse Teknolojisinin Kullanım Alanları 

• Metaverse Teknolojisinin İnsan Yaşamına Etkileri 

Sonsöz 

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 

Kaynakça  

• Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.  

 

 

 

ARA KONTROL (Planlama) 

 

Projenizde araştırdığınız konunun başlıklarını ve genel içerik metinlerini ilk ara kontrol tarihine kadar 

belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle 

paylaşınız. 

 

Ara kontrolden sonraki bir ay süre sonuna kadar seçtiğiniz konunun kelime işlem programında 

oluşturduğunuz raporunu tamamlamış olunuz. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın 

geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

 

 

 

ÖNERİLER 

 

• Çalışma hazırlanırken internetten yararlanabilirsiniz. Metaverse Teknolojileri, Kullanım 

Alanları ve İnsan Yaşamına Etkileri hakkında bilgi veren siteler size yardımcı olabilir. 

• Bilişim Teknolojileri, Metaverse Teknolojileri ile ilgili kitaplardan yararlanabilirsiniz. 

• Bilişim Teknolojileriyle ilgili yayınlanan haftalık dergilerden Metaverse Teknolojileri 

hakkında çıkan haberlerden bilgi alabilirsiniz. 

• Sunumu oluştururken anlatacağın her türlü ifadenin yazılı olarak slaytta yer alması yerine 

anlatacağın tüm bilgilerin bir Google Documents sayfasında bulunması gerekir. Sunumda da 

anlatacaklarına destek olacak görsel materyallerin bulunması daha doğru olacaktır. 
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DEĞERLENDİRME 

 

Çalışmanız; 

• Bilgilerin yeterli ve doğru olması, 

• Farklı kaynaklardan araştırma yapılması ve bu kaynakların belirtilmesi, 

• Yazıların yazım kurallarına uygun olması, 

• Raporunuzdaki paragraflarda ilk satır girintisi, satır aralığı, madde işaretleri-numaralandırma 

ve hizalama gibi biçimlendirme özelliklerinin uygulanmış olması, 

• Raporunuza grafik, clipart, smartart, otomatik şekil, tablo gibi nesneler eklenmiş ve 

biçimlendirilmiş olması, 

• Raporunuzun sayfa yapısıyla ilgili ayarlar (üstbilgi&altbilgi, sayfa yönü, sayfa numarası, 

sütun vb..) yapılmış olması, 

• Slayt içinde yazı ve resim yerleştirmelerinin uyumlu olması, 

• Slaytların belli bir düzeni takip etmesi, konular arasında kopukluk olmaması, 

• Kullanılan yazı tipinin ve boyutunun sunuya uygun olması, 

• Arkaplan, yazı ve resimlerin renklerinin uyumlu olması, 

• Oluşturulan sununun ve rapor dosyasının göze hoş görünmesi ve bu programları kullanma 

becerileriniz açılarından değerlendirilecektir. 

Puanlama 

• Kelime İşlem Programında Paragraf İşlemleri (10 Puan) 

• Kelime İşlem Programında Nesne İşlemleri (10 Puan) 

• Kelime İşlem Programında Sayfa Yapısı (10 Puan) 

• Sunu Tasarımı (10 Puan) 

• Sunuda Kullanılan Görseller (10 Puan) 

• Sunuda Kullanılan Teknikler (10 Puan) 

• İçerik (15 Puan) 

• Sunum Tekniklerini Kullanma (15 Puan) 

• Projenin Zamanında Teslimi (10 Puan) 

 

 

 

 


