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SAĞLIKLI TEKNOLOJİ KULLANIMI VE KARAKTER 

GÜÇLERİNİ FARK ETME 
 

Adı: Teknoloji beni yenemez, Karakter güçlerimin farkındayım 
 

Süre: 40 dk 
 

Katılımcı Sayısı: 12-25 kişi (Aynı anda tek bir sınıfa sunum) 
 

Amaç: Katılımcıların sağlıklı teknoloji kullanımı ve karakter güçleri 

konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak 

 

Etkinlikler:  

 Haydi yer değiştir (Isınma Etkinliği) 

 “Sağlıklı Teknoloji Kullanımı” konulu sunum 

 Karakter Güçlerini Fark Etmek 

 Kapanış etkinliği – Güçlü Yönlerim 

 

Gerekli materyaller: 

 Eğitmen sunumu 

 Tebeşir 

 4. Oturum başlığı altında paylaşılan etkinlik kağıtları 

Uygulanma süreci hakkında bilgi: 

 Isınma etkinliği  (Yerlere kişi sayısının bir eksiği kadar daire 

biçiminde olacak şekilde yuvarlaklar çizilir. Her kişi bir dairenin 

içerisinde ayakta durur. Gruptan bir kişi dairenin ortasında kalır ve 

grup lideri Ek-1’de yer alan teknoloji ile ilgili cümleleri sırası ile sesli 

bir şekilde okur. Cümlelerde yer alan ifadelerden kendine uygun 

olanlar birbirleri ile yer değiştirir. Her seferinde küçük daire 

bulamayan kişi ebe olur). 

 

 "Eğitim sunumu" (Eğitimci tarafından sunumdaki slaytlar takip 

edilerek anlatım yapılır. ) 
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 Karakter Güçlerini Fark Etmek (Eğitimci tarafından ilgili dosyadaki 

yönergeler takip edilerek çalışmalar gerçekleştirilir). 

 

 Kapanış etkinliği (Katılımcılara “Güçlü Yönlerim” kağıdı dağıtılır ve 

kendilerini düşünerek güçlü yanlarını işaretlemeleri ve güçlü yanlarıyla 

ilgili bir anılarını düşünmeleri istenir. Gönüllü katılımcılar cevaplarını 

büyük grupla paylaşır.) 

 

Not: http://tekirdag.meb.gov.tr/www/dokumanlar/icerik/2607 

sayfasında bulunan oturumla ilgili hazırlanan ekstra çalışmalardan 

yararlanılabilir.  

 
Ek – 1 
 Telefonu olanlar yer değiştirsin 

 Tableti olanlar yer değiştirsin 

 Online oyun oynayanlar yer değiştirsin 

 Facebook hesabı olanlar yer değiştirsin 

 İnstagram hesabı olanlar yer değiştirsin 

 Twitter hesabı olanlar yer değiştirsin 

 Her gün mutlaka hikaye paylaşanlar yer değiştirsin 

 Youtube kanalı olanlar yer değiştirsin 

 Tiktok videosu çekenler yer değiştirsin 

 Ders çalışırken telefonu yanında olanlar yer değiştirsin 

 Televizyon karşısında ders çalışanlar yer değiştirsin 

 Telefonu kontrol etmeyince kendini huzursuz hissedenler yer 

değiştirsin 

 Bilgisayar başında günde 2 saatten fazla vakit geçirenler yer 

değiştirsin 

 Teknoloji kullanımı yüzünden ailesi ile sorun yaşayanlar yer değiştirsin 

http://tekirdag.meb.gov.tr/www/dokumanlar/icerik/2607

