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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ PROJESİ 

 

KONU: E-Öğrenme Projesi: 123APPS Multimedya Düzenleme Aracı  

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6. Sınıf 

E-öğrenme projesi: 

123APPS adlı 

multimedya düzenleme 

aracının kullanımını 

anlatan eğitim 

yazılımının sunu 

programı kullanılarak 

interaktif bir şekilde 

tasarlanması.   

Sunum oluştururken 

konuya uygun, dikkat 

çekecek görselleri 

kullanma ve düzenleme. 

Etkili sunum hazırlama 

teknikleri ve tasarım 

ilkelerine dikkat ederek 

amacına uygun çoklu 

ortam sunumları 

hazırlama. 

2.Dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

Sevgili Öğrenciler;  

 

Bu ödevde sizden 123apps multimedya düzenleme aracı hakkında eğitim yazılımını, sunu programı 

kullanarak tasarlamanız istenmektedir. Projenizi bir eğitim yazılımında olması gereken tasarım ve içerik 

özelliklerini de dikkate alarak hazırlamanız beklenmektedir. Hazırlanılan projenin sunulması, 

değerlendirme kriterlerinde yer almaktadır. 

  

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 Slaydı 

• Öğrenci Adı Soyadı, Numarası, Sınıfı 

• Dersin Adı 

• Projenin Konusu 

• Proje Danışman Öğretmeni 

• Proje Tarihi 

 

 

 



 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ PROJESİ 

   2 

İçindekiler Slaydı (Menü Slaydı) 

• Eğitim yazılımında anlatılan konunun başlıklarının listelendiği ve ilgili slaytlara erişimin 

sağlandığı butonlardan oluşan bir içindekiler slaydı tasarlayınız.  

 

İçerik  

• Konu Anlatım Sayfaları 

• Yardım Bölümü (Ekranda kullanılan butonların ne işe yaradıklarının anlatıldığı bir slayt) 

• Sorular Bölümü (Konular hakkında soruların, cevapların ve geribildirimlerin bulunduğu 

slaytlardan oluşan bölüm) 

• Sunum yönetim düğmeleri (Slaytlar arası geçişi sağlayan ileri, geri, menü, yardım ve çıkış) 

• Sunumda ses, video ve geçiş efekti kullanılması 

 

Sonsöz 

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

 

Kaynakça  

• Son slaytta yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.  

 

Eğitim Yazılımını Tanıtan Kılavuz  

 

Eğitim yazılımını kullanacak kişilere yönelik bir tanıtım kılavuzu hazırlamalısınız. Kılavuzu hazırlarken 

eğitim yazılımını oluşturan aşağıdaki bölümler hakkında bilgi veriniz. 

• Eğitim Yazılımı Adı 

• Konu Anlatım Sayfalarına Nasıl Ulaşılır ve Nasıl Kullanılır? 

• Yardım Bölümüne Nasıl Ulaşılır? 

• Sorular Bölümüne Nasıl Ulaşılır ve Nasıl Kullanılır? 

• Navigasyon Düğmeleri Niçin Kullanılır? 

 

 

ARA KONTROL (Planlama) 

 

Projenizde araştırdığınız konunun başlıklarını ve genel içerik metinlerini ve ilgili görselleri ilk ara 

kontrol tarihine kadar belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi 

öğretmeninizle paylaşınız. 

 

Ara kontrolden bir ay sonrasına kadar eğitim yazılımı için düşünülen tasarıma karar vermiş olunuz. 

Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate 

alınız.   

 

 

ÖNERİLER 

 

• Çalışma hazırlanırken internetten yararlanabilirsiniz. 123apps multimedya düzenleme aracı 
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hakkında bilgi veren siteler size yardımcı olabilir. 

• Video ve ses düzenleme işlemleriyle ilgili çeşitli kitaplarından yararlanabilirsiniz. 

• Multimedya düzenleme araçlarıyla ilgili çeşitli dergilerinden bilgi alabilirsiniz. 

• Sunumda içerik olarak aşırı detaylar yerine anahtar kelimelerin tercihiyle beraber özellikle 

görsel öğelere yer vermelisiniz. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Çalışmanız; 

• Bilgilerin yeterli ve doğru olması, 

• Farklı kaynaklardan araştırma yapılması ve bu kaynakların belirtilmesi, 

• Slaytta bulunan navigasyon düğmelerinin doğru çalışması, 

• İçindekiler sayfasındaki butonların doğru çalışması, 

• Slayt içinde yazı, resim ve video yerleştirmelerinin uyumlu olması, 

• Slayt geçişlerinin etkinleştirilip sunum boyunca 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, 

• Yazıların yazım kurallarına uygun olması, 

• Oluşturulan sununun göze hoş görünmesi ve bu programları kullanma becerileri açılarından 

değerlendirilecektir. 

 

Puanlama 

• Sunu Tasarımı (20 Puan) 

• Sunuda Kullanılan Görseller (20 Puan) 

• Sunuda Kullanılan Teknikler (25 Puan) 

• İçerik (25 Puan) 

• Projenin Zamanında Teslimi (10 Puan) 

 

 

 

 


