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SUNUŞ
Dijital hikaye yazma çalışmaları, çocukların sosyal duygusal becerilerini desteklemede 
önemli ve güncel bir araçtır. Yapı Kredi Bankası sponsorluğunda TURMEPA ve Kidory iş-
birliği ile gerçekleştirdiğimiz Benim Hayalim Benim Hikayem projesinde “Sıfır Atık”, “İklim 
Değişikliği” ve “Deniz Ekosistemi” temalarında üç farklı hikaye şablonu geliştirilmiş ve 
öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.  

Proje süresince öğrencilerin, hayal güçleri ile bir yolculuğa çıkması, kendi hikayelerini yaz-
ması ve bu çalışma sırasında öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, sorumlu karar 
alma ve ilişkisel becerilerinin desteklenmesi hedeflenmiştir. 

Hikaye yazma çalışmalarının kazanımlarla ilişkilendirilerek sınıf ortamında kullanılabil-
mesi amacı ile ilkokul ve ortaokul düzeyinde bir öğretmen rehberi hazırlanmıştır. Bu öğ-
retmen rehberinde çalışma ile ilişkilendirilebilecek kazanımlar listelenmiş ve hikaye yazma 
etkinliği sırasında öğrencilere sorulabilecek sorular bir öğrenme senaryosu içinde veril-
miştir. 

Proje süresince 7000 kişiye ulaşılması ve 2800 hikaye kitabı yazılması hedeflenmiştir. 
2024 yılı Mart ayı içerisinde tamamlanması hedeflenen projenin ortaya çıkmasında emeği 
geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizle.
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1990 yılından sonra duygusal zeka alanında yapılan çalışmaların da etkisi ile sosyal duy-
gusal eğitim kavramı öne çıkmıştır. Profesör Maurice Elias, sosyal duygusal öğrenmeyi 
duygusal zekanın akademik alandaki uygulaması olarak görmüş ve 21. yüzyılda okul or-
tamında öğrencilerin karakteri, sosyal duygusal becerileri ve akademik kariyerinin birlikte 
geliştirilmesi gerektiğini öne sürmüştür. 

Sosyal duygusal öğrenme ve sosyal duygusal öğrenme becerilerinin literatürde pek çok 
tanımı vardır. Profesör Elias, sosyal duygusal öğrenmeyi öğrencilerin diğerleriyle geçinme, 
diğerlerinin ihtiyaçlarına duyarlı olma, etkili iletişim kurma, ilişkilerini geliştirme, öğrenme 
gibi yaşam görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan becerileri kazanma süreci 
olarak tanımlamıştır. Sosyal duygusal öğrenme becerileri ise bireylerin önemli yaşam gö-
revlerini gerçekleştirmek adına düşünme, hissetme ve harekete geçme becerileri olarak 
tanımlanabilir. 

1994 yılında kurulan CASEL (Collaborative for Academic Social Emotional Leaming) ta-
rafından belirlenmiş ve uluslararası literatürde de kabul görmüş beş ana beceri bulun-
maktadır. Bu beceriler; öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, ilişkisel beceriler ve 
sorumlu karar almadır. 

1. Öz Farkındalık: Kişinin duygularını tanıması, sınıflandırması ve kendisinin güçlü ve 
zayıf yönlerini tanımlaması. 

2. Öz Yönetim: Kişinin duyguları mevcut duruma destek olacak şekilde gözlemlemesi 
ve düzenlemesi. Uzun ve kısa dönemli toplum yanlısı hedefler belirlemesi ve bu hedefleri 
gerçekleştirme doğrultusunda çalışması.

3. Sosyal Farkındalık: Kişinin diğerlerinin düşüncelerini ve duygularını tanımlaması 
ve anlaması. Bireysel ve grup farklılıklarının birbirlerini tamamlayıcı olduğunu ve dünyayı 
daha ilginç kıldığını fark etmesi.

4. İlişki Becerileri: Kişinin bir karar alması gerektiğinde ve kişinin cevabını etkileyecek 
faktörleri değerlendirmede mevcut durumu tam olarak algılayabilmesi. Ahlaki, güvenli ve 
yasal davranışlarda bulunması zorunluluğunu tanımlama ve anlaması. Diğerlerinin de 
nezaket, tutku ve ortak iyiliklere katkıda bulunabilecek hisleri hak ettiğine inanması. Prob-
lemlere karşı olumlu ve bilgi tabanlı çözümler üretmesi, uygulaması ve değerlendirmesi.

Sosyal 
Duygusal Beceriler
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Benim Hayalim Benim Hikayem projesi ile 
öğrencilerin özellikle sosyal farkındalık ve sorumlu 

karar alma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

5. Sorumlu Karar Alma: Kişinin kendini ifade etmek ve diğerleriyle olumlu ve etkili 
fikir alışverişinde bulunabilmesi için sözlü ve sözlü olmayan becerileri kullanması. Bireyler 
ve gruplar ile sağlıklı ve değerli bağlantılar kurması ve sürdürmesi. 

Çocukların kendi duygularını tanımlayabilmesi, kendi hayatları ile ilgili uzun ve kısa vadeli 
hedefler belirleyebilmesi ve verdikleri kararlarının sorumluluklarını alabilmesi sosyal duy-
gusal becerilerinin geliştirilmesi sayesinde mümkün olmaktadır. 
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Öğrenme
Senaryosu

Ders: Bu çalışmayı Türkçe, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri ile disiplinler arası etkin-
lik şeklinde uygulayabilirsiniz.

Kazanımlar: Ek-1’de etkinlikle uyumlu ortaokul kazanımları verilmiştir. Hangi ders için 
çalışma yapmak isterseniz ilgili kazanımları Ek-1’den seçebilirsiniz. 

Süre: 10 Ders Saati
Sürdürülebilir kalkınma amaçları  2 ders saati 
Hikaye yazma ön hazırlık   2 ders saati 
Sosyal duygusal beceri gelişimi  2 ders saati
Hikaye yazma etkinliği    2 ders saati
Yazılan hikayelerin paylaşımı   2 ders saati

Etkinlik sırasında desteklenen diğer beceriler: Bağlantısal düşünme becerileri, 
dikkat, işbirlikli çalışma (grup etkinliklerinde), demokratik tutum (grup etkinliklerinde), 
sunum yapma. 
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1. ve 2. Ders: “Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar” konusunda 
farkındalık oluşturulması

Birleşmiş Milletler tarafından; aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlik ile 
mücadele etmek ve iklim değişikliğini düzeltmek amacıyla 2015 - 2030 yılları için 17 
küresel amaç belirlendiğini belirterek derse başlayınız. Tüm başlıkları öğrencilerinizle 
paylaşınız. Daha sonra etkinlikle doğrudan bağlantılı olan aşağıdaki başlıkları öğrenci-
lerinize açıklayınız ve her bir başlıkla ilgili soruları sınıfınızda tartışınız.

Uygulama
Öğrenme senaryosundaki hikaye yazma bölümünü (7. ve 8. Ders) iki şekilde uygulaya-
bilirsiniz;

1. Grup çalışması: Tartışma süreçlerini tahtaya yansıttığınız hikaye şablonu 
üzerinden gerçekleştirebilir ve öğrencilerle birlikte alınan karar doğrultusunda 
ortak bir hikaye tasarlayarak, hikaye kitabınızı yazabilirsiniz. Bu süreçte sınıftaki 
her bir öğrencinin hikayeye katkı sağlamasına özen göstermeniz önemlidir.

2. Bireysel çalışma: Öğrencilerin sınıfta kişisel dijital araçları var ise 
hikayelerini sınıfta yazabilirler. Öğrencilerin sınıfta kişisel dijital araçları yok 
ise hikayelerini evdeki dijital araçlarda yazdıktan sonra .pdf formatında 
bilgisayarlarına indirerek size mail veya mesaj yolu ile iletebilirler. Etkinlik 
sonrasında gönüllü öğrencilerden yazdıkları hikayeleri sınıfta arkadaşları ile 
paylaşmasını isteyiniz.
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Bu madde devletlerin, şirketlerin ve 
sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir 
tüketim ve üretim İçin 10 Yıllık 
Çerçeve Programı’nın uygulanmasını, 
gıda israfının önlenmesini, atıkların 
azaltılmasını, kimyasal kullanımın 
azaltılmasını ve denetlenmesini, herkesin 
sorumlu üretim ve tüketim konusunda 
bilgilendirilmesini ve önleme, azaltma, 
geri dönüşüm ve tekrar kullanma 
yoluyla katı atık üretiminin önemli ölçüde 
azaltılmasını kapsamaktadır. 

- Gıda atıklarının azaltılması konusunda 
neler yapabiliriz?
- Atıklarımız sizce doğada ne kadar 
sürede kaybolur?
- Plastik vb. katı atıkların geri dönüşümü 
ve tekrar kullanılmasına yönelik ne gibi 
tedbirler alabiliriz?

Bu madde özellikle karadaki faaliyetler 
sonucunda ortaya çıkan atıkların, denize 
dökülmesi nedeniyle oluşan su kirliliğinin 
önlenmesini, okyanusların eski haline 
döndürülmesi için harekete geçilmesi-
ni, deniz canlılarının türlerini ve sayısını 
korumaya yönelik düzenlemeleri kapsa-
maktadır.
- Karadaki faaliyetlerimize bağlı olarak 
denize ve sulara ulaşan atıklarımız neler 
olabilir? Bu atıklar arasında sizin atıkları-
nız da olabilir mi?
- Bu atıkların azaltılması için neler ya-
pabiliriz?
- Sizce bu atıklar denizde yaşayan canlı-
ları nasıl etkiler?

Karasal yaşam maddesi tatlı su ekosis-
temlerinin korunmasını ve sürdürülebilir 
kullanımının sağlanmasını, çölleşmeyle 
mücadele edilmesini, biyoçeşitlilik kaybı-
nın durdurulmasını ve yok olmak üzere 
olan türlerin korunmasını, istilacı türlerle 
mücadele etmeyi ve sürdürülebilir geçim 
kaynaklarını desteklemeyi kapsamaktadır.

- Bulunduğunuz çevrede tatlı su ekosiste-
mi var mı? Varsa bu gölün ya da nehrin 
korunması için neler yapabiliriz?
- Bulunduğunuz çevrede çölleşmenin 
arttığı ve yeşilin hızla azaldığı bir alan var 
mı? Varsa bu alanları yeniden yeşil hale 
getirmek için neler yapabiliriz?
- Çevrenizde sayısı hızla azalan bir canlı 
türü var mı? 
- Biyoçeşitliliğin azalması doğayı ne 
şekilde etkiler?

İklim eylemi maddesi tüm ülkelerin, 
doğal afetlere ve iklim değişikliğine 
karşı dayanıklılığının ve uyum 
kapasitesinin artırılmasını, iklim 
değişikliği ile ilgili farkındalığın 
artırılmasını ve önlemlerin ulusal 
çaplı planlara ve stratejilere entegre 
edilmesini kapsamaktadır. 

- Bulunduğumuz bölgede hangi doğal 
afetlerle sık karşılaşıyoruz? 
- Doğal afetlere karşı daha hazırlıklı 
olabilmek için ne gibi önlemler 
alabiliriz?

Sorumlu Üretim 
ve Tüketim: 

Sudaki Yaşam

Karasal Yaşam

İklim Eylemi

12. 14.

15.

13
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Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için finans teknoloji, kapasite geliştirme, ticaret ve 
sistemik konularda işbirlikleri yapılmasını kapsar.
- Yukarıdaki hedeflerin gerçekleşmesi için okulunuzda farklı sınıflarla veya yakın çevre-
nizdeki okullarla ne gibi işbirlikleri yapabilirsiniz?

Amaçlar için Ortaklıklar: 17.

3. Ders: Öğrencilere bir hikayeyi oluşturan ögelerin sınıf düzeylerinde 
uygun şekilde anlatılması.

Okuduğumuz bir hikayede neler var?

Bu soruya öğrencilerin hikayedeki karakterleri merkeze alarak yanıt vermesi beklenmektedir. 
Hikayede zaman ve mekan kavramını ise öğrencilerinize örnekler üzerinden anlatabilirsiniz.

Bir hikayede olay karakterlerin başından geçer. Bir de hikaye boyunca hemen her sayfada 
bulunan bir ana karakterimiz olur. Hikayemiz genelde,
“Bir zamanlar…
Bir varmış bir yokmuş…
Eski zamanlarda…
Beş yıl önce…”
gibi ifadelerle başlar bu ise hikayemizin zamanını belirler.

Bir de hikayede yaşanan olayların geçtiği yerler vardır. Bir hikayede bu yerin neresi olduğunu 
aşağıdakine benzer ifadelerden anlayabiliriz. 
“Anneannemin evinde…
Doğduğum köyde…
Ormanın derinliklerinde…
Uzayın derinliklerinde…
Yaşadığım mahallede…”
Bu ifadeler de hikayenin mekanını yani geçtiği yeri belirler.

Daha sonra örnek bir kısa hikaye okunur ve bu hikayedeki karakterler, zaman ve mekan 
unsurları çocuklarla tartışılarak belirlenir. 

4. Ders: Seçtiğiniz temalardan biri ile ilgili beyin fırtınası etkinliği yapılması. 

İklim değişikliği, sıfır atık ve deniz ekosistemi temalarından birisi ile ilgili beyin fırtınası etkinliği 
yapınız. 
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Örnek: 
Öğrencilere “İklim değişikliği hakkında ne biliyorsunuz?” şeklinde açık uçlu bir soru sorunuz. 
Gelen yanıtları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, düzeltmeden ve kısaca tahtaya yazınız. 

Daha sonra öğrencilere iklim değişikliği hakkında kısaca bilgi veriniz. 
DenizTemiz Derneği tarafından hazırlanmış aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. TURMEPA İklim 
Değişikliği Filmi 

5. Ders ve 6. Ders: Sosyal duygusal beceri gelişimi etkinlikleri.

Uygulamanın amacı hikaye yazma etkinliği sırasında öğrencilerin sosyal duygusal becerile-
rini desteklemek ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilgili farkındalıklarını artırmaktır. Bu 
iki ders süresince aşağıdaki soruları sorarak öğrencilerinizin sosyal duygusal becerilerini ve 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilgili farkındalıklarını destekleyiniz;

- İklim değişikliği, su kaynakları ve atıklar konusunda yakın zamanda dikkatinizi çeken bir 
olay ya da haber ile karşılaştınız mı? - Sosyal Farkındalık/Sorumlu Karar Alma

- Sizce iklim değişikliği, su kaynakları ve atıklar konusunda bizim de yaptığımız hatalar ola-
bilir mi? Varsa bu hataları devam ettirmemek için ne gibi yaratıcı çözümler bulabiliriz? - Öz 
Yönetim/Öz Farkındalık

- İklim değişikliği, su kaynakları ve atıklar konusunda nasıl hedefler belirleyebiliriz? Bu hedef-
lerin gerçekleşmesi için neler yapabiliriz? - Sorumlu Karar Alma/Sosyal Farkındalık

- Gözlerinizi kapatın ve kendinizi; suları kirli gölde yaşayan bir balık, çöplerle dolu piknik 
alanında yaşayan bir ağaç veya kutuplarda yaşayan ve buzulların eridiğine tanık olan bir 
penguen olarak hayal edin. Nasıl hissederdiniz? (Öğretmene Not: Burada uygulamada seçi-
len temaya göre tek bir soruyu öğrencilerinize yöneltiniz. Tüm soruların aynı anda sorulması 
öğrencilerin odaklanmasını zorlaştıracaktır.)
- İlişkisel Beceriler/Öz Farkındalık

Bu çalışma aynı zamanda öğrencilerinizin hikaye kurguları ile ilgili daha detaylı düşünmeleri 
için zemin hazırlayacaktır.

7. Ders ve 8. Ders: Hikaye şablonunun öğrenciler tarafından düzenlenmesi 
ve hikayenin yazılması.

Öğrencilere aşağıdaki soruları sorarak hikaye kurgularını oluşturmaları konusunda yardımcı 
olabilirsiniz. 
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- Hikayenizde yer almasını istediğiniz karakterler hangileri?
- Hikayenizde vermek istediğiniz bir mesaj olacak mı?
- Hikayenizin zamanı ne zaman? (Öğrencilere hikayelerinin zamanını belirlemeleri için şu 
örnekleri verebilirsiniz; yıllar önce, geçen yaz, iki hafta önce vb.)
- Hikayeniz nerede geçiyor? (Öğrencilere hikayelerinin mekanını belirlemeleri için şu örnek-
leri verebilirsiniz; dedemin bahçesinde, eski evimizde, memleketimde vb.)

9. Ders ve 10. Ders: Öğrencilerin yazdıkları hikayeyi sınıf arkadaşları ile 
paylaşması.

Gönüllü öğrencilerden tasarladıkları ve yazdıkları hikayeyi sınıf arkadaşları ile paylaşmalarını 
isteyiniz.
Paylaşımdan sonra öğrencilere aşağıdaki soruları sorarak öğrencilerin kendini ifade ve su-
num becerilerini destekleyebilirsiniz;

- Hikayenizde en beğendiğiniz karakter hangisiydi?
- Seçtiğiniz tema ile ilgili evinizde veya okulunuzda yaptığınız çalışmalar var mı? Varsa bu 
çalışmalardan kısaca bahsedebilirsiniz. 
- Bu hikayeyi okuyan arkadaşlarınıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Hikayesini paylaşan öğrencilere teşekkür ediniz ve çalışmayı tamamlayınız. 

Not: Öğrencileriniz 5. sınıfta ise yazdıkları hikaye ile yarışmaya katılabileceklerini hatırlatınız. 
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EK-1: Ortaokul Kazanımları (Türkçe, Sosyal 
Bilgiler ve Fen Bilimleri)

Ortaokul Türkçe Dersi Kazanımları

Ortaokul 5. Sınıf Kazanımları

T.5.4.1.Şiir yazar. 

T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar. 
a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna 
göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşan bir 
metin taslağı oluşturmaları, bu bölümlerde yazacakları-
nı belirlemeleri sağlanır. 
b) Öğrenciler yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaya 
ve günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir. 
c) Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanma-
ları sağlanır. 

T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar. 
a) Öğrencilerin günlük hayattaki gözlem ve deneyim-
lerine dayanarak hikâye konusu ve hikâye unsurlarını 
belirlemeleri sağlanır. 
b) Öğrenciler, yazım kılavuzundan yararlanmaları ve 
yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaları için teşvik 
edilir. 

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, metin 
tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden 
oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi 
yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. 

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun 
yerlerde kullanır. Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru 
işareti, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, 
kısa çizgi, konuşma çizgisi, kesme işareti, noktalı virgül 
ve köşeli ayraç işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri 
üzerinde durulur. 

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, de-
yimler ve özdeyişler kullanır. 

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler. Sınıf düzeyine uygun 
yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. 

T.5.4.10. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler, yazdıklarını 
sınıf ve okul panosu gibi farklı ortamlarda paylaşmaya 
teşvik edilir. 

T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri 
doğru kullanır. Ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz 
benzeşmesi, ünsüz yumuşaması ve ünsüz türemesi ses 
olayları üzerinde durulur. 

T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, 
dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini 
kullanır. 

T.5.4.14. Kısa metinler yazar. Öğrenciler dilekçe yaz-
maya teşvik edilir. 

T.5.4.15. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini 
kullanır. Ama, fakat, ancak ve lakin ifadelerini kullan-
maları sağlanır.

Ortaokul 6. Sınıf Kazanımları

T.6.4.1. Şiir yazar. 

T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar. 
a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna 
göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarının 
taslağını oluşturmaları ve ilk paragrafta amaçlarını 
ifade etmeleri sağlanır. 
b) Öğrenciler yazılarında günlük hayattan örnekler 
vermeleri için teşvik edilir. 

T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar. 
a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsur-
larını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm 
bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları 
sağlanır. 
b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve 
yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir. 

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, 
kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir 
metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk 
doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve teknikle-
rin kullanılması sağlanır. 

T.6.4.5. Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde 
grafik ve tablo kullanır. 

T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 

T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, de-
yimler ve özdeyişler kullanır. 

T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 

T.6.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini 
kullanır. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve 
buna rağmen ifadelerinin kullanılması sağlanır. 

T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler. 
a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve 
düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozuk-
luğu konusuna değinilmez. 
b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile 
sınırlı tutulur. 

T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını 
sınıf ve okul panosu ile sosyal medyada paylaşmaya 
teşvik edilir. 

T.6.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, 
dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini 
kullanır. 
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Ortaokul 7. Sınıf Kazanımları

T.7.4.1. Şiir yazar. 

T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar. 
a) Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde 
yazacaklarını belirleyerek bir metin taslağı oluşturmala-
rı, düşünceyi geliştirme yollarını kullanmaları, yazılı ve 
çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek 
kanıtlar sunmaları sağlanır. 
b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik 
edilir. 

T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar. 
a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsur-
larını belirleyerek hikâyenin serim, düğüm ve çözüm 
bölümlerinin taslağını oluşturmaları sağlanır. 
b) Öğrencilerin yazım kılavuzundan yararlanmaları ve 
yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları teşvik edilir. 

T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet 
çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzun-
dan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve 
duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin 
kullanılması sağlanır. 

T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyim-
ler ve özdeyişler kullanır. 

T.7.4.8. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 

T.7.4.9. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimi-
ze henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 

T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 

T.7.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini 
kullanır. Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak 
ve son olarak ifadelerini kullanmaları sağlanır. 

T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 
a) Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından 
yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır. 
b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile 
sınırlı tutulur. 

T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını 
sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında 
paylaşmaya, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katıl-
maya teşvik edilir

Ortaokul 8. Sınıf Kazanımları

T.8.4.1. Şiir yazar. 

T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar. 
a) Öğrencilerin belirledikleri bir konu ve ana fikir 
etrafında giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan 
bir metin taslağı oluşturmaları, gelişme bölümünde dü-
şünceyi geliştirme yollarını kullanarak görüşlerini ifade 
etmeleri, görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları, 
sonuç bölümünde ise görüşlerini sonuca bağlamaları 

sağlanır. 
b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik 
edilir. 

T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar. 
a) Öğrencilerin anlatımın türü ve konusuna göre 
gerçekçi veya hayalî ögeleri tasarlamaları, uyumlu bir 
zaman ve mekân kurgusu yapmaları, serim, düğüm ve 
çözüm bölümlerine yer vermeleri sağlanır. 
b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yaralanmaya, gün-
lük hayattan örnekler vermeye yönlendirilir. 

T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet 
çıkarma, eleştirel, yaratıcı, serbest, kelime ve kavram 
havuzundan seçerek yazma, bir metinden ve duyu-
lardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin 
kullanılması sağlanır. 

T.8.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, de-
yimler ve özdeyişler kullanır. 

T.8.4.8. Yazılarında mizahi ögeler kullanır. 

T.8.4.9. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 

T.8.4.10. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, 
dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini 
kullanır. 

T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 

T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini 
kullanır. Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak 
ve son olarak ifadelerinin kullanılması sağlanır. 

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 
a) Dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları bakımından 
yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır. 
b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile 
sınırlı tutulur. 

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını 
sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında 
paylaşmaya, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katıl-
maya teşvik edilir. 

Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımları

Ortaokul 5. Sınıf Kazanımları

SB.5.3.2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan 
faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler 
vererek açıklar. 
SB.5.3.3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellik-
ler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki 
etkilerine örnekler verir. Yaşadığı yer ve çevresinin bitki 
örtüsü detaya girilmeden ele alınır. Nüfusun dağılışına 
etki eden faktörler üzerinde durulur. İnsanların doğal 
ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine 
kanıtlar gösterilir. 
SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunla-
rının oluşum nedenlerini sorgular. SB.5.3.5. Doğal afet-
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lerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar.

Ortaokul 6. Sınıf Kazanımları

SB.6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı 
yaşamına etkilerini analiz eder. Yenilenebilir ve yenile-
nemeyen kaynakların önemi vurgulanır.

Ortaokul 7. Sınıf Kazanımları

SB.7.7.4. Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorunların 
çözümüne yönelik fikir önerileri geliştirir. Küresel iklim 
değişimi, doğal afetler, açlık, terör ve göç konuları ele 
alınacaktır.

Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

Ortaokul 5. Sınıf Kazanımları

F.5.6.1. Biyoçeşitlilik
F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini 
sorgular. Ülkemizde ve Dünya’da nesli tükenen veya 
tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitki ve hayvan-
lara örnekler verir. 
F.5.6.1.2. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma 
verilerine dayalı olarak tartışır. 

F.5.6.2. İnsan ve Çevre İlişkisi 
F.5.6.2.1. İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini 
ifade eder. Çevre kirliliğinin insanların sağlığı üzerinde-
ki olumsuz etkilerine değinilir. 
F.5.6.2.2. Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir 
çevre sorununun çözümüne ilişkin öneriler sunar. 
F.5.6.2.3. İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşa-
bilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 
F.5.6.2.4. İnsan-çevre etkileşiminde yarar ve zarar 
durumlarını örnekler üzerinde tartışır. 

F.5.6.3. Yıkıcı Doğa Olayları 
F.5.6.3.1. Doğal süreçlerin neden olduğu yıkıcı doğa 
olaylarını açıklar. Depremler, volkanik patlamalar, sel-
ler, heyelanlar, hortum, kasırgalara ayrıntıya girilmeden 
değinilir. 
F.5.6.3.2. Yıkıcı doğa olaylarından korunma yollarını 
ifade eder.

Ortaokul 6. Sınıf Kazanımları -

Ortaokul 7. Sınıf Kazanımları -

Ortaokul 8. Sınıf Kazanımları

F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu 
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde 
bulunur. 
a. Dünya’nın dönme ekseni olduğuna değinilir. 
b. Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki do-
lanma düzlemi arasındaki ilişkiye değinilir. 
c. Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler 
üzerindeki etkisine değinilir. 

F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri 

F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 
F.8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı 
olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci 
(klimatolog) adı verildiğini söyler.

F.8.6.3. Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstere-
rek açıklar. 
F.8.6.3.2. Madde döngülerinin yaşam açısından öne-
mini sorgular. 
F.8.6.3.3. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve 
olası sonuçlarını tartışır. 
a. Sera etkisi açıklanır. 
b. Küresel iklim değişikliği bağlamında çevre sorunla-
rının Dünya’nın geleceğine ve insan yaşamına nasıl bir 
etkisi olabileceği sorgulanır. 
c. Çevre sorunlarının dünyanın geleceğine nasıl bir etki-
sinin olabileceğine yönelik öngörüleri sanatsal yollarla 
ifade etmeleri istenir. 
ç. Öğrencilerin ekolojik ayak izini hesaplaması (uzantısı 
edu, org ve mil gibi güvenli sitelerden yararlanılabilinir) 
sağlanır. 
d. Dünya ülkelerinin küresel iklim değişikliğini önlemek 
için aldıkları önlemlere (ör. Kyoto Protokolü) değinilir. 

F.8.6.4. Sürdürülebilir Kalkınma
F.8.6.4.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davran-
maya özen gösterir. 
F.8.6.4.2. Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik 
proje tasarlar. 
F.8.6.4.3. Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılma-
sının önemini açıklar. 
F.8.6.4.4. Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına 
ilişkin araştırma verilerini kullanarak çözüm önerileri 
sunar. 
F.8.6.4.5. Kaynakların tasarruflu kullanılmaması 
durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri 
belirterek çözüm önerileri sunar.
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