
ihtiyaçtan üretime: 



İHTİYAÇ TESPİTİ1

ihtiyaçtan üretime: 



•  Her katılımcı, sınıfta çocukların öğrenme süreçlerini            
   kolaylaştırmak istediği iki konuyu belirlesin.

•  Bu iki konuya dair ihtiyacı aşağıdakine benzer 
   şekilde not edin ve diğer katılımcılarla paylaşın.
   “Sınıfta ………….. konusunu çalışırken…...........da zorlanıyorum        
   .......................ihtiyaç duyuyorum”

•  Her katılımcı yazdığı iki cümleyi herkesin 
   görebileceği bir alana bıraksın.

İHTİYAÇ CÜMLESİ 5-10 DAKİKA



İHTİYAÇ TESPİTİ2



•  Tüm cümleleri okuyun; her katılımcı yapılabilir veya 
    gerçekçi bulduğu iki ihtiyaç cümlesine  “Y”, önemli 
    bulduğu iki ihtiyaca ise “Ö” yazsın.

•   Üzerinde hem “Y” harfi hem de “Ö” harfi olanları ayırın.               
         Birden fazla ihtiyaç cümlesi varsa;
 •   En fazla “Y” ve “Ö” harfi olanları belirleyin.
 •   Seçilen ihtiyacı tercih etmemiş kişilere “seçilen   
 ihtiyaçla devam edebilmek için sizin neye 
 ihtiyacınız var?” sorusunu sorun.
 •   Gelen cevapları dikkate alarak ihtiyaç cümlesini   
           revize edin.

-> Bir ihtiyaç cümlesinde ortaklaşmadan bir sonraki aşamaya geçmeyin!

İHTİYAÇ CÜMLESİnde ORTAKLAŞMA 5-10 DAKİKA



İHTİYAÇ TESPİTİ3A



•  Her katılımcı en az 3 kez “yani”          
   bağlacı kullanarak seçilen ihtiyaç             
   cümlesini açıklasın.

•  Açıklamalar sırasında fark ettiğiniz       
   ve önemli bulduklarınızı not edin.

•  Eğer bu yöntem sonrasında ihtiyaç         
   cümlenizin birden fazla ihtiyaç           
   içerdiğini düşünüyorsanız 3B 
   adımına geçin.

•  Eğer cümleniz tek bir ihtiyaca 
   odaklanmış ve herkes hem fikirse         
   4. adıma geçebilirsiniz.

Örnek: 
Bir önceki adımda 
ihtiyacınız “çocukların 
bölme işlemini daha 
kolay öğrenmelerini 
ihtiyaç duyuyorum”
gibi bir cümle ise bu 
aşamada bu cümlenin 
sonuna yani bağlacı 
getirerek eklemeler 
yapıyoruz. 
“Yani, sayıları soyut 
düşünüyorlar, parçala-
ra ayıramıyorlar. Yani 
bölmeyi kafalarında 
somut hale getiremi-
yorlar. Yani…” gibi.

“Yanİ Yöntemİ” 5-10 DAKİKA



İHTİYAÇ TESPİTİ3B



•  Seçilen ihtiyaç cümlesinin kaç farklı        
   konuyla ilişkili olduğunu bulun ve      
   bulduklarınızı not edin.

•  Cümleyi bu başlıklara göre 
   parçalara ayırın ve her bir parçayı        
   açıklayın.

•  Uyguladığınızda fark ettiklerinizi ve      
   önemli bulduklarınızı not edin.

•  Ayrılan parçalardan ortaklaştığınız      
   ve odaklanmak istediğiniz ihtiyacı       
   seçin.

Örnek: 
İhtiyaç cümleniz “çocuk-
ların birbirlerini dinleme-
lerine, dinleme becerile-
rinin gelişmesine ihtiyaç 
duyuyorum” gibi bir 
cümle ise ve bir önceki 
aşamada “arkadaşları 
kitap okurken dinleme, 
dinlemiş gibi görünüp 
odağını kaçırma, dinledi-
ğini anlayamama” gibi 
farklılıklar ortaya 
çıkarsa bu aşamada bu 
farklılaşan ihtiyaçları 
döküp, tek bir ihtiyaç da 
ortaklaşmanız gerek-
mektedir.

“PARÇALA yöntemİ” 5-10 DAKİKA



FİKİR ÜRETİMİ4



•  “Ne yaparsak / Ne olursa bu ihtiyaç kesinlikle
    karşılanmaz?” sorusunu düşünün. 

•  Her katılımcı düşündüklerini paylaşsın.

•  Fark ettiğiniz ve önemli bulduklarınızı not edin.

tersİne düşünme 5-10 DAKİKA



FİKİR ÜRETİMİ5



•  Her katılımcı, “kelime zarları”ndan birini atarak 
   rastgele bir kelime elde etsin. 

•  Elde ettiğiniz kelime ile ihtiyacı birlikte düşünerek her 
   ikisini içerecek bir fikir bulun ve paylaşın. 

•  Fark ettiğiniz ve önemli bulduklarınızı not edin.

*Seçtiğiniz kelime, sizin daha yaratıcı fikirler oluşturmanıza 
katkı sağlamak için vardır. Doğrudan seçilen kelimeyi 
kullanmak durumunda değilsiniz, kelimenin çağrışımlarından 
yararlanabilirsiniz.

rastgele gİrdİ İle düşün 10-15 DAKİKA



FİKİR ÜRETİMİ6



•  Önceki adımlarda söylediklerin ve duydukların üzerine         
   bireysel olarak 1 dk. düşün.

•  Takımında olmayan iki kişiye git, aklındakileri dök ve     
    dinlediklerinin ona “nasıl geldiğini” sorarak cevabını al.

•  Fark ettiğiniz, önemli bulduklarınızı not edin.

*Bu kart, birden fazla grup bu çalışmayı uyguluyorsa 
kullanılmaktadır. Eğer tek grup olarak çalışıyorsanız bu 
adımı geçin.

İlham karşılaşmaları 5-10 DAKİKA



FİKİR ÜRETİMİ7



•  Her katılımcı fikir listesinde olmalı dediği 1-2 fikre bireysel  
   olarak karar versin ve boş kağıtlara yazsın.

•  Tüm fikirleri toplayın, aynı olanları işaretleyerek veya         
   birleştirerek bir fikir listesi hazırlayın.
   Fikirleri numaralandırın.

fİkİr lİstesİ 5-10 DAKİKA



KARAR ALMA8



•  Her fikri yapılabilirliği ve etkisi üzerinden 1-5 arasında          
   puanlayın: 
 •  Yapılabilirlik: Kolaylıkla hayata geçirilebilir 5, 
    geçirilmesi oldukça düşük 1
 •  Etki:Var olan ihtiyacı kesinlikle karşılar 5, ihtiyacı   
       karşılama olasılığı oldukça düşük 1
 
 •  Sonra, her fikrin “yapabilirlik puanı ile etki puanını”   
    çarpın. Çıkan sonuç fikrin toplam puanı olur. 
    Toplamda en yüksek puanlı olan iki fikri belirleyin.

fİkİr süzgecİ
(Eğer fikir listesinde 3’ten fazla fikir varsa)

5-10 DAKİKA



KARAR VERME9



•  Elinizdeki iki fikirden birine karar vermeden önce her           
   katılımcı “Soru” kartlarından bir soru seçsin 
   ve soruyu belirlenen iki fikir için cevaplasın.

•  Tüm katılımcılar soruları cevapladıktan sonra önemli 
    bulduklarınızı not edin ve bir sonraki aşamaya geçin.

FİKİRLERİ sorgula 10-20 DAKİKA



KARAR VERME10



Cevaplamalar ardından etkili olan bir fikre karar vermek için;
•  Tüm katılıcmılar hangi fikri seçtiğini belirtsin. Eğer;
 •  herkes ortaklaştıysa ortak olan fikre karar verilir.
 •  ortaklaşmakta zorlanılıyorsa 5. adımda kullanılan  
     kelime zarlarından yararlanılır. Bir kelime zarını                  
    atın ve üst yüzeyde çıkan renge göre karar verme   
              şeklini belirleyin.
  Kırmızı: Çok oy alan fikir seçilir.
  Yeşil: Az oy alan fikir seçilir.
  Sarı: Fikirlerden biri yazı, diğeri tura olur. Yazı-tura atılarak   
                karar verilir.
  Mavi: Taş-kağıt-makas oyununu kazanan katılımcı karar verir.
  Beyaz: Çok oy alan fikir, oy vermeyenlerin eklemeleri ile   
                 revize edilerek karar cümlesi oluşur.
  Turuncu: 7. adıma geri dönülür, adımlar tekrarlanır.
•  Karar cümleye dökülerek boş karta yazılsın.

karar ver, İlerle! 5 DAKİKA



ÜRETİM11



•  Açık büfe, materyal üretimi sürecinde ihtiyaç 
   duyulabilecek malzemelerin ve aletlerin bulunduğu yerdir.

•  Açık büfe için malzeme ve alet seçerken rehberin 
   “Prototipleme” bölümünden yararlanabilirsiniz. 

•  Grup olarak ihtiyaç duyulan malzemeleri seçin ve 
   materyalinizi üretmeye başlayın.

*Bu aşama prototipleme aşamasıdır. Unutmayın ki 
prototipleme nihai ürün değil devam eden sürecin 
parçasıdır.

FİKİRDEN ÜRETİME 40-50 DAKİKA



DEĞERLENDİRME12



•  Her takım ürettiği materyali çocuklar ile uygulayarak,
    denemeler yapar.

•  Deneyimledikten sonra çocuklardan geribildirimleri alın ve   
   değerlendirmek üzere not edin. 

 “Nasıl bir deneyimdi?”

 “Materyali nasıl buldunuz?” 

 “Neyi değiştirmek isterdiniz?”

 “Öğrenmenize nasıl katkısı oldu?”  gibi sorular yaş grubuna 
 uyarlanarak sorulabilir.

ÇOCUKLARLA DENEYİMLEME ve 
Çocuklardan gerİbİldİrİm

30 DAKİKA



DEĞERLENDİRME13



•  Değerlendirme kartlarına bakarak her soruyu “evet” 
    veya “hayır” olarak cevaplayın. 

•  Mor kartlara verdiğiniz “evet” sayısı ile yeşil kartlara 
   verdiğiniz “hayır” sayısını toplayın;
 •  Eğer toplam sayı 6’dan çoksa materyali kullanın             
    ve paylaşın.
 •  Eğer toplam sayı 3 - 6 arasındaysa materyali          
              gözden geçirin. 
 •  Eğer toplam sayı 3’den az ise bu materyali atık   
    olarak yeniden değerlendirin ve ihtiyacınıza yönelik  
    yeni materyal tasarımı için ilk adıma geri dönün :) 

DEĞERLENDİRME 10-20 DAKİKA


