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SON TESLİM TARİHİ VE SAATİ: 10 Aralık 2012 Pazartesi Saat 23:59 

 

 WORD BELGESİ: GENEL AÇIKLAMALAR 

1. BÖLÜM Öğretmenlere Yönelik WORD Dokümanı 

1.1. Konunun müfredattaki yeri: Konunun İlköğretim müfredatındaki yeri ve öneminden bahsedilen bir 
bölüm olmalıdır. (Font tipi “Arial” olmalıdır). Bu amaçla, ilgili dersin adı, sınıf düzeyi, ünite adı, süresi 
vb bilgiler verilmeli ve ünite içindeki diğer konularla ilişkisi öne çıkarılmalıdır.  

1.2. Örnek ders planı: Konuya yönelik hazırlanmış bir ders planı olmalıdır. (İnternetteki kaynaklardan 
yararlanabilir veya üst sınıflardaki arkadaşlarınızdan destek alarak kendiniz oluşturabilirsiniz) Temel 
olarak konu, seviye, süre, kazanımlar, kavramlar, öğrenme/öğretme teknikleri, kullanılacak araç ve 
kaynaklar, öğrenme/öğretme etkinlikleri, dikkati çekme, güdüleme, derse geçiş, bireysel/grupla 
öğrenme etkinlikleri, ders bitimi ve değerlendirme başlıklarını içermelidir. Bu amaçla iki sütundan 
oluşan bir tablo oluşturunuz. 
 

Diğer Noktalar: 

 Dokümanınıza sayfa alt orta olacak şekilde sayfa numarası ekleyiniz. 

 Satırlar arası boşluğu 1,5 olarak değiştiriniz.  

 Sayfa kenarlıklarını (margins) alttan ve üstten 2 cm, soldan 3 cm olarak değiştiriniz.  

 İlk satır girintileme olarak 1,5 cm uygulayınız.  

 Doküman içerisindeki başlıklarınız sola yaslı ve kalın (bold) olmalıdır, ve font büyüklüğü en az 16 ve 
renk olarak lacivert olmalıdır.  

o Alt başlıklarınızın font büyüklüğü en fazla 14 olmalıdır ve alt başlıkların altı çizili olmalıdır. 

 Paragraflardan sonra 18 pt lik boşluk bırakılmalıdır.  

 Dokümanı bloğa hem .docx hem de pdf olarak yüklemeniz gerekmektedir. 
 

2. BÖLÜM Öğrencilere Yönelik WORD Dokümanı 

2.1. Kapak Sayfası: Projeyi hazırlayanlar hakkında bilgi vermeli. Seçtiğiniz konunun adı, kim tarafından 
hazırlandığı, öğretim üyesinin ilgili dersin adı ve tarih yazılmalıdır. Kapak sayfasının font tipi mutlaka 
“Verdana” olmalıdır, ve doküman içerisinde “Verdana” font tipi başka yerde kullanılmamalıdır. Kapak 
sayfasına clip art, ya da internetten bulacağınız bir resim eklenmelidir.  

2.2. İçindekiler: Proje konularını ve sayfa numaralarını içerir. “İçindekiler Tablosu” otomatik olarak 
oluşturulmuş olmalıdır.  

2.3. Açıklamalar: İçeriğin ana gövdesini oluşturur. Bu bölümü hazırlarken bahsedilen maddelerin başlık 
olarak dokümanın kendi içerisinde düzgün ve standart bir formatta uygulanmasına dikkat ediniz. İlgili 
bölümlere eklenmek üzere en az 3 resim (internet veya cliparttan alınabilir) ve 1 smartart grafiği 
kullanılmalıdır. Bu bölüm aşağıdaki kısımları içerir (aynen olmasa da mantıksal olarak benzer bir 
yöntem izlenilmelidir): 

2.3.1. Ünite Hakkında Genel Bilgi 
2.3.2. Konu 1 

2.3.2.1. Alt Konu 1 
2.3.2.2. Alt Konu 2 

2.3.3. Konu 2 
2.3.4. Konu 3 

…. 
…. 

2.3.5. Kaynaklar: Kullanılan tüm kitap, CD, Internet adresi gibi yararlanılan kaynaklar sayılacaktır. 
Kaynaklar ayrı bir sayfada yer almalıdır.  

2.4. Oluşturacağınız Word dokümanı en fazla 15 sayfadan oluşmalıdır. 
 
Diğer Noktalar: 

 Dokümanınıza üstbilgi ekleyiniz ve içerik olarak tarih ve ünite konusunun adını yazınız. 
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 Dokümanınıza sayfa numarası ekleyiniz, kapak sayfasında sayfa numarası gösterilmemelidir ve 2. 
Sayfanın numarası 1’den başlamalıdır.  

 Satırlar arası boşluğu 1,5 olarak değiştiriniz.  

 Sayfa kenarlıklarını (margins) alttan ve üstten 2 cm, soldan 3 cm olarak değiştiriniz.  

 İlk satır girintileme olarak 1,5 cm uygulayınız.  

 Doküman içerisindeki başlıklarınız (örnek: Giriş, konu 1, konu 2, vb.) ortalanmış (centered) ve kalın 
(bold) olmalıdır ve font büyüklüğü en az 16 ve renk olarak siyah’tan farklı bir renk verilmelidir.  

o Alt başlıklarınızın font büyüklüğü en fazla 14 olmalıdır ve alt başlıkların altı çizili olmalıdır. 

 Paragraflardan sonra 20 nk lik boşluk bırakılmalıdır.  

 Doküman içerisinde en az 1 tane dipnot (footnote) kullanılmalıdır.  

 Doküman içerisinde (bu maddelerin anlatıldığı gibi), bir bölümde madde imi (bullet)(•) ya da 
numaralandırma (numbering) kullanılmalıdır.  

 Doküman, kapak sayfası hariç, sayfa kenarlığına sahip olmalıdır.  

 Dokümanı bloğa hem .docx hem de pdf olarak yüklemeniz gerekmektedir. 
 

PROJENİN TESLİMİ 

1. Son Teslim Tarihi: 10 Aralık 2012 Pazartesi saat 23:59 

Word belgelerinizi docx ve pdf formatında ayrı ayrı bloğunuza yüklemeniz beklenmektedir. Bu tarihten sonra 

yüklenecek ödevlerden her gün için 10 puan düşülecektir. Proje grubundaki herkesin konusu ayrı olduğu için 

herkesin kendi Word dokümanını oluşturması ve bloğa eklemesi gereklidir.  

2. Nasıl İletilecek? 

Blogların adreslerini dersimizin bloğuna grup üyelerinden birisinin yazması gerekmektedir.  

3. Soru & Sorunlar 

Karşılaştığınız soru ve sorunlar için ngedik@akdeniz.edu.tr adresine e-posta atabilirsiniz. 

mailto:ngedik@akdeniz.edu.tr

