




RokoDemi ailesi olarak, farklı temalara özel kazanımlar ile öğrencilere öğrenmeyi sevdirmeyi 
amaçlıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı 1., 2., 3., 4. seviye ile 5., 6. sınıf lise müfredatını kapsayan 
eğitimlerimiz, müfredatı tamamlayıcı ve STEM modeline uygun ek kazanımları da barındıracak 
şekilde hazırlanmıştır. RokoDemi Eğitim Platformumuz; 500’ü aşkın uygulama içerisinde yer alan 
1500’den fazla etkinlik, 1000’den fazla değerlendirme, konu anlatımları, videolar, oyunlar, animasyon 
ve simülasyonlardan oluşan kapsamlı ve güncel bir bilişim teknolojileri eğitim havuzuna sahiptir. 
Toplamda 20.000 sayfadan fazla içerik ve 1200 saati aşkın eğitimi bünyesinde barındıran RokoDemi 
platformunda öğretmenlerimiz; dilediği şekilde dönemlik programlarını tasarlayabilir ve planladıkları 
takvime uygun olarak seçilen eğitimleri öğrencilerinin erişimine açabilirler.

60 Modül
1200 Saati Aşkın Eğitim

20.000 Sayfadan Fazla İçerik



RokoDemi; STEM standardına uygun 
eğitimler, videolar, animasyonlar, 
seslendirilmiş metinler, PDF dokümanlar, 
ölçme ve değerlendirme etkinlikleri 
bulunan online bir eğitim platformudur.  
Kendine ait kullanıcı adı ile giriş yapabilen 
öğretmenlerimizin, ders kapsamında 
ihtiyaç duyabilecekleri tüm materyaller 
RokoDemi platformu içerisinde yer 
almaktadır.

RokoDemi’de öğretmen, öğrencilerine 
ödev atayıp kontrol yapabilmenin yanı 
sıra, eğitimleri haftalık programlara 
bölerek takibini sağlayabilmektedir. Aynı 
zamanda değerlendirme etkinliklerinin 
de öğrencilere ne zaman açılacağını 
belirleyebilmektedir. 
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Eğitim Süresi 5sa21dk

Tamamlanan Uygulama 21
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E-Okul ders programı açılmıştır

Karne

Ödevler

Eğitim Platformumuz



Karne

Öğrencilerimizin yıl içerisinde aldıkları eğitimlerin 
durumunu gösteren detaylı karneler hazırlıyoruz. 
Bu karnede; öğrencinin gelişimini takip etmek için 
oluşturulan değerlendirme etkinliklerinin sonuçları, 
tamamlandıkça sayısı artan yıldızlar ve puanlar 
kullanılarak özetlenmiştir. 

Karneler; içerisinde öğrencinin aldığı eğitimlerin 
genel değerlendirmesini; tamamlama oranı, puan 
ortalaması, sınıf sırası, gelişim grafiği, değerlendirme 
sonuçları gibi verilerle bütünleştirerek sunuyoruz. 
Bu veriler sayesinde öğrencinin hangi modülde 
hangi uygulamada daha iyi olduğunu veya hangi 
konuya daha çok çalışması gerektiğini belirliyoruz. 
Oluşturulan karne ile hem içinde bulunulan yılın 
analizini yapıyor, hem de gelecek yıllar için hazırlık 
yapılmasına yardımcı oluyoruz.
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700 Kahraman İsimsiz6

710 Murat Olcay4

721 Esra Güven2

728 Deniz Bulut1

Öğrencilerimizin bilgi ve gelişimini takip etmek adına oluşturulan değerlendirme etkinliklerinin 
sonuçları, tamamlandıkça sayısı artan yıldızlar ve rozetler kullanılarak özetlemiştir.

Öğrenciler, her bir modülü tamamladığında yeni yıldızlar kazanmaktadır. Bu sayede 
platformumuza kayıtlı olan ve aynı modülleri gören öğrenciler arasında oluşturulan liderlik 
tablosu ile hem genel ölçme sonuçlarını görülebilir hem de öğrencilerimiz arasında başarı 
rekabeti oluşturulmaktadır. Bu oyunlaştırma yöntemi ile öğrencilerimizin motivasyonunu 
artırırken öğretmen ve velilerimiz için de takip edilmesi kolay bir gelişim raporu sunulmaktadır. 

Hem sürekli güncellenen platformumuz hem de her zaman 
içerisinde daha fazlasını barındıran etkinliklerimiz sayesinde 
öğrencilerimize zengin kaynaklar sunuyoruz. Bunun yanı sıra, 
her modül için verdiğimiz modül rozetleri sayesinde öğrencilerin, 
eğitimini aldıkları modüldeki gelişimlerini bireysel olarak 
takip edebilmelerine olanak sağlıyoruz. 
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Öğretmenlerimiz, dahil olduğu sınıfları yönetebilirler. Arayüzü oldukça kolay hazırlanan 
öğretmen platformunda birden fazla sınıf tanımlandığında da öğretmenlerimiz kolayca 
bulundukları sınıfı seçerek derse devam edebilirler.

Öğretmenler için hazırlanan platformda 
öğrenci bilgileri, ödev atamaları, öğrencilere 
modülleri açıp kapatma ayarları, ödevler 
ve raporlar gibi birçok özellik bulunuyor. 
Bunun yanı sıra kendi oluşturduğu 
haftalık programın takibini yapabilen 
öğretmenlerimizin, öğrencilerle ilgili detaylı 
rapor içeren karneye de ulaşmalarını 
sağlıyoruz.
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Çocuklarımızı; bilişim dersleri sayesinde içinde bulunduğumuz yüzyılın gereksinimlerini karşılayabilmesi, günümüz ve gelecekteki 
problemler için daha olumlu ve geçerli çözümler üretebilmeleri konusunda yetkinliğe ulaştırmak için 25 farklı tema ve                                                                       
60 modülden oluşan 1200 saati aşkın eğitimi; sesli anlatımlar, videolar, animasyonlar, simülasyonlar ve kendi tasarladığımız 
robot matlarımız ile birlikte sunuyoruz.

Ölçme ve Değerlendirme

Haftalık Planlamalı

STEM

Motivasyon

Eğitimini verdiğimiz her konunun öğrencilerimiz 
üzerindeki etkilerini görmek ve öğrenim 
sürecini takip edebilmek için tasarlanan ölçme 
ve değerlendirme etkinliklerimiz, sıradan 
yöntemlerin aksine öğrencilerimizi etkinlik 
havasında bir değerlendirmeye alıyor. 

RokoDemi’de seçtiğiniz modüller ile haftalık kendi 
programınızı oluşturabilir, ödev verebilir, takibini 
sağlayabilir ve kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Eğitimlerimizde öğrencilerimizin bilgi, düşünme, 
problem çözme ve iletişim becerilerini 
güçlendirmek için bilim, teknoloji, mühendislik 
ve matematik kavramlarının ingilizce baş 
harflerinin kısaltması olarak bilinen S T E M 
modelini benimsedik. 

Azim, merak ve tutum oluşturma gibi duyuşsal 
öğrenme basamaklarının motivasyondan etkilendiğini 
ve öğrenme sürecini etkilediğini göz önüne alarak, 
öğrencilerin değerlendirmeler için giriş yaptığı her 
sayfadan en az bir yıldız kazanarak ayrılmalarını 
sağlıyoruz. Ayrıca kazandıkları yıldızların, arkadaşları 
arasında onları bir seviyeye taşıyabileceğini gösteren 
liderlik tablosu sunuyoruz. Alınan yıldız ve rozetler 
bugüne dek eğitim ve oyun temalı tüm içeriklerde 
motivasyon kaynağı olarak kullanılmış ve bireyler 
üzerindeki pozitif etkisi literatürde de kabul edilmiştir.

Neden



Kaliteli İçerik
İçeriklerimizde kullanılan uygulama, 
etkinlik ve değerlendirme soruları 
birbirinin tamamlayıcısı olarak özgün bir 
şekilde hazırlanmıştır. 

Adım Adım Uygulamalar

Daha Fazlalar

Konu Anlatımları Simülasyonlar

Etkinlikler 

Videolar    Oyunlar     

Değerlendirmeler  



Kurumsal çalışmalarımızda, eğitimci olmamızın verdiği sorumluluk gereği önceliğimiz her zaman 
öğrencilerimizi doğru bilgiye en etkili yoldan ulaştırmaktır. Bu öğrenme yolculuğu için bir araç olan 
öğretmenlerimiz için ise ihtiyaçları olabilecek tüm materyalleri sağlıyoruz. 

Sunduğumuz Özellikler: 
• Öğretmen platformumuz için kullanıcı adı ve şifre

• Öğrenci platformumuz için kullanıcı adı ve şifre

• Öğrenci Çalışma Kağıdı – içerisinde uygulamalara özel etkinlikler

• Öğretmen Klavuzu - içerisinde açıklamalı öğrenci çalışma kağıdı, etkinlik, değerlendirme ve  

   çözümleri, sınıfta uygulama tavsiyeleri, modül ve etkinlik kazanımları

• Özel tasarım robot matları

• Ölçme ve değerlendirme

• Gelişim raporu - Karne

• Öğretmen eğitimleri

RokoDemi ailesi olarak benimsediğimiz anlatım ilkesi olan uygulama ve oyun ile ders anlatımı sayesinde, çocuklarımıza sınav stresi 
yaşatıp onları derslerden uzaklaştırmadan değerlendirme yapıyor ve öğretmenler, veliler ve kurumlar için öğrenci bazlı gelişim raporları 
sunuyoruz. Bu sayede öğrencilerin hedeflerini ve gelişim süreçlerini takip etmeyi kolaylaştırırken öğretmen değişiminden kaynaklı 
kurumsal zedelenmeyi önlüyoruz. 

Öğretmen yeterliliğinden ziyade sistem bütünlüğüyle ilerleyen eğitim setlerimiz, birlikte çalıştığımız kurumları öğretmen değişimleri gibi 
aksaklık yaratabilecek durumlara karşı mağdur etmeyerek var olan sistemin etkili bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. 

Kurumsal



RokoDemi, ODTÜ Teknokent’te bulunan İmpark Eğitim Bilişim LTD. ŞTİ.’nin 
bir hizmetidir. 2010 yılında bir grup akademisyen tarafından hizmete 
açılan firmamız “Eğitim İçin Teknoloji” üreten, araştıran ve geliştiren 
profesyonellerden oluşmaktadır. 

RokoDemi kapsamında eğitim bilimleri, eğitim teknolojileri, bilgisayar, 
matematik ve fen bilimleri alanlarında uzman ekibimizle, öğrencilerimizin 
yöneldikleri her alanda ihtiyaç duyacakları kodlama bilgilerinin temellerini, 
okul öncesinden itibaren her sınıf düzeyinde geliştirip günümüz teknolojilerini 
etkili kullanabilmelerini ve gelecek teknolojisine kolay adapte olabilmelerini 
sağlayan evrensel içerikler üretiyoruz.

Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız iletişim becerisinin iyi bir örneği 
olabilmek adına, daha fazla bilgi almak isteyen herkesin bize mesai saatleri 
içerisinde telefondan veya günün her saatinde e-posta adresimizden 
ulaşmasını isteriz. Eğer bizleri ve çalışma ortamımızı yakından görmek 
isterseniz, sizleri verilen adresimizde kahve içmeye bekliyor olacağız. 

Biz Kimiz

Adres: ODTÜ Teknokent • OSTİM Yerleşkesi 
Serhat Mah. Uzay Çağı Cad. 1308.Sok 
No:6    Kat:1    Ofis:4   Y.Mahalle/ANKARA

Telefon: +90 312 231 2010
+90 544 231 2010

E-posta: info@rokodemi.com



Bilişim Teknolojileri
Code.org
Doc ile Kodlama
Edison
Kodlama Tahtası
Koridor
Matatalab
RokoKey
Pindu ile Kodlama
Uğur Böceği ile Kodlama
Uzay Gemisi ile Kodlama

Okul Öncesi 
Okul öncesi müfredatımız

136 uygulama,
408 etkinlik,

272 değerlendirme,
sesli konu anlatımları, animasyonlar, simülasyonlar
 ve kendi tasarladığımız robot matlarından oluşan

toplam 272 saatlik eğitim içeriğini kapsar.

Eğitim Kataloğumuz
3B Tasarım
Bilişim Teknolojileri
Code.org
Doc ile Kodlama
Edison
Elektrik Devreleri
Etik ve Güvenlik İletişim ve İş Birliği
Kodlama Tahtası
Koridor
LEGO® Education WeDo 2.0
Matatalab
Pindu ile Kodlama
RokoKey
Scratch
Tux Paint
Ürün Oluşturma

İlkokul 
İlkokul müfredatımız 336 uygulama, 1008 etkinlik, 

672 değerlendirme, sesli konu anlatımları, animasyon-
lar, simülasyonlar  ve kendi tasarladığımız robot matların-
dan oluşan toplam 672 saatlik eğitim içeriğini kapsar.

 

Uğur Böceği ile Kodlama
Uzay Gemisi ile Kodlama



3B Tasarım
Arduino
Edison
Etik ve Güvenlik İletişim ve İş Birliği
LEGO® MINDSTORMS® EV3
mBot
MIT App Inventor
Scratch
RokoKey
Yapay Zeka

Ortaokul  
Ortaokul müfredatımız 

146 uygulama,
438 etkinlik,

292 değerlendirme,
sesli konu anlatımları, animasyonlar, simülasyonlar
 ve kendi tasarladığımız robot matlarından oluşan

toplam 292 saatlik eğitim içeriği

2B ve 3B Tasarım
MIT App Inventor
Python
Raspberry Pi
Unity
Yapay Zeka

 

ni kapsar.

Lise 
Lise müfredatımız 
 96 uygulama,
288 etkinlik, 

192 değerlendirme, 
sesli konu anlatımları ve

animasyonlardan oluşan toplam 
192 saatlik eğitim içeriğini kapsar.



Code.org yardımı ile öğrencilerin 
problem çözme çalışmaları ile 
kodlama mantığını öğrenmesini 
sağlayarak, gelişim düzeyine uygun 
algoritmik düşünme becerilerini 
geliştirmek için oyunlaştırma 
mantığını kullanır. “Code.org” eğitimi 
5 modülden oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
Tüm temalar, 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
eğitimi içermektedir.

 Modül Ko01: Okul öncesi ve 1. sınıflar 
için uygundur.

 Modül Ko11: Okul öncesi, 1. ve 2. sınıflar 
için uygundur.

Modül Ko12: 1., 2. ve 3. sınıflar için 
uygundur.

Modül Ko13: 2., 3. ve 4. sınıflar için 
uygundur.

Modül Ko14: 3., 4. ve 5. sınıflar için 
uygundur.

Tema: Code.org
Öğrencilere, Edison robotu kullanarak 
elektronik, programlama ve robotik 
konuları eğlenceli bir şekilde 
anlatılır. “Edison” eğitimi 3 modülden 
oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül ED01: Okul öncesi ve 1. sınıflar 
için uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Edison” eğitimi.

 Modül ED11: 3. ve 4. sınıflar için 
uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Edison” eğitimi.

Modül ED12: Ortaokul için 
uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Edison” eğitimi.

Tema: Edison
Öğrencilerin problem çözme 
çalışmaları ile kodlama mantığını 
öğrenmesini sağlayarak, gelişim 
düzeyine uygun algoritmik düşünme 
becerilerini günlük hayattan 
hikayeler anlatarak geliştirir. “Pindu 
ile Kodlama” eğitimi 3 modülden 
oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül P01: Okul öncesi ve 1. Sınıflar 
için uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Pindu ile Kodlama” eğitimi.

 Modül P11: Okul öncesi, 1. ve 2. Sınıflar 
için uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Pindu ile Kodlama” eğitimi.

Modül P12: 1., 2. ve 3. sınıflar için 
uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Pindu ile Kodlama” eğitimi.

Tema: Pindu ile Kodlama

Pindu ile
Kodlama

Öğrencilere, Scratch kod bloklarını 
eğlenceli bir ortamda ses, müzik 
ve resim gibi araçları kullanarak 
kendi programlarını tasarlamayı 
anlatır. “Scratch” eğitimi 2 modülden 
oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül S11: 3. ve 4. sınıflar için 
uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Scratch” eğitimi.

 Modül S21: Ortaokul için uygundur. 
16 uygulama, 48 etkinlik, 32 
değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 32 saatlik 
“Scratch” eğitimi.

Tema: Scratch



Öğrencilere, fiziksel bir programlama 
platformu olan Arduino’yu kullanarak 
farklı uygulamalar tasarlamayı 
anlatır. “Arduino” eğitimi 2 modülden 
oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül A21: Ortaokul için uygundur. 
8 uygulama, 24 etkinlik, 16 
değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Arduino” eğitimi.

 Modül A22: Ortaokul için uygundur. 
8 uygulama, 24 etkinlik, 16 
değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Arduino” eğitimi.

 Modül A23: Ortaokul öğrencileri için 
uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Arduino IDE ile İleri Uygulamalar” 
eğitimi.

Tema: Arduino
Öğrencilere, Python ile kodlama 
temellerini ve Python’u kullanarak 
oluşturabilecekleri yazılımları anlatır. 
“Python” eğitimi 1 modülden oluş-
maktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül P31: Lise öğrencileri için 
uygundur. 16 uygulama, 48 etkinlik, 
32 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 32 saatlik      
“Python” eğitimi. 

Tema: Python
Öğrencilerin bilişsel gelişimi için 
gerekli olan ortamı sağlayıp, oyun 
oynayarak ve hayal güçlerini 
kullanarak kodlama öğrenmeleri için 
hazırlanan uygulamalarını anlatır. 
“Matatalab” eğitimi 3 modülden 
oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül ML01: Okul öncesi ve 1. sınıflar 
için uygundur. 16 uygulama, 48 etkinlik, 
32 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 32 saatlik 
“Matatalab” eğitim.

 Modül ML11: 2. ve 3. sınıflar için 
uygundur. 16 uygulama, 48 etkinlik, 
32 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 32 saatlik      
“Matatalab Sensör” eğitimi.

Modül ML12: 2. ve 3. sınıflar için 
uygundur. 16 uygulama, 48 etkinlik, 
32 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 32 saatlik      
“Matatalab Animasyon” eğitimi.

Tema: Matatalab
Öğrencilere blok programlama 
mantığını kullanarak uygulamalarını 
kolayca yapabilmeleri için ortam 
hazırlayan ve ekstra donanımları 
sayesinde hayal güçlerini geliştiren 
uygulamaları içerir. “mBot” eğitimi      
2 modülden oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül MB11: 4., 5. ve 6. Sınıflar için 
uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“mBot” eğitimi.

 Modül MB21: Ortaokul için 
uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“mBot” eğitimi.

Tema: mBot

mBot



Öğrencilerin mantıksal düşünme 
ve problem çözme yeteneklerini 
geliştirirken aynı zamanda harfler, 
rakamlar ve tatiller gibi konuları 
anlatır. “Bilişim Teknolojileri” eğitimi 
3 modülden oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül B01: Okul öncesi ve 1. sınıflar 
için uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Bilişim Teknolojileri” eğitimi.

 Modül B11: Okul öncesi, 1. ve 2. sınıflar 
için uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Bilişim Teknolojileri” eğitimi.

Modül B12: Okul öncesi, 2. ve 3. sınıflar 
için uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Bilişim Teknolojileri” eğitimi.

Tema: Bilişim Teknolojileri
Öğrencilere, MIT App Inventor ile 
mobil uygulama geliştirme temelle-
rini ve bu platformu kullanarak oluş-
turabilecekleri uygulamaları anlatır. 
“MIT App Inventor” eğitimi 2 modül-
den oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül M21: Ortaokul öğrencileri için 
uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“MIT App Inventor” eğitimi.

 Modül M31: Lise öğrencileri için 
uygundur. 16 uygulama, 48 etkinlik, 
32 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 32 saatlik 
“MIT App Inventor” eğitimi.

Tema: MIT App Inventor
Öğrencilere, sınıf seviyelerine uygun 
müfredatlar çerçevesinde hazırlanan 
paket programların kullanımını 
anlatır. “Ürün Oluşturma” eğitimi 
4 modülden oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül Ü11: 3., 4. ve 5. sınıflar için uy-
gundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 16 
değerlendirme, konu anlatımı ve ani-
masyonlardan oluşan 16 saatlik “Ürün 
Oluşturma” eğitimi.

 Modül Ü12: 3., 4. ve 5. sınıflar için uy-
gundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 16 
değerlendirme, konu anlatımı ve ani-
masyonlardan oluşan 16 saatlik “Ürün 
Oluşturma” eğitimi.

Modül Ü21: Ortaokul için uygundur. 8 
uygulama, 24 etkinlik, 16 değerlendir-
me, konu anlatımı ve animasyonlar-
dan oluşan 16 saatlik “Ürün Oluştur-
ma” eğitimi.

Modül Ü22: Ortaokul için uygundur. 8 
uygulama, 24 etkinlik, 16 değerlendir-
me, konu anlatımı ve animasyonlar-
dan oluşan 16 saatlik “Ürün Oluştur-
ma” eğitimi.

Tema: Ürün Oluşturma

Ürün
Oluşturma

Öğrencilerin dikkat, zekâ ve taktik 
becerilerini geliştirecek yönde 
hazırlanan oyun uygulamaları aynı 
zamanda algoritma temellerini 
öğretecek şekilde hazırlanan 
etkinlikleri içerir. “Koridor” eğitimi 
1 modülden oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül KR01: Okul öncesi ve 1. sınıflar 
için uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Koridor” eğitimi.

Tema: Koridor



Öğrencilere 2 ve 3 boyutlu tasarım 
programları olan Adobe Photoshop, 
Tinkercad ve SketchUp ile tasarımın 
temellerini ve bu platformları 
kullanarak neler oluşturabileceklerini 
anlatır. “2B ve 3B Tasarım” eğitimi               
1 modülden oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül T31: Lise öğrencileri için 
uygundur. 16 uygulama, 48 etkinlik, 
32 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 32 saatlik 
“2B ve 3B Tasarım” eğitimi.
 

Tema: 2B ve 3B Tasarım

Öğrencilere, müfredatta belirtilen 
konulara ek olarak INTERLAND oyu-
nunu kullanarak internet ortamında 
doğru davranışlar sergilemeyi anlatır. 
“Etik ve Güvenlik İletişim ve İş Birliği” 
eğitimi 2 modülden oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül E11: 3. ve 4. sınıflar için 
uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16  saatlik 
“Etik ve Güvenlik İletişim ve İş Birliği” 
eğitimi.

 Modül E12: Ortaokul için uygundur. 
8 uygulama, 24 etkinlik, 16 
değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Etik ve Güvenlik İletişim ve İş Birliği” 
eğitimi.

Tema: Etik ve Güvenlik 
İletişim ve İş Birliği

etik ve

.

güvenlik

Öğrencilere, algoritmada kullanılan 
sıralama mantığı bir görsel işleme 
programı üzerinden anlatılır.              
“Tux Paint” eğitimi 1 modülden 
oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri 
 Modül TP01: Okul öncesi, 1. ve 2. 
sınıflar için uygundur. 8 uygulama, 
24 etkinlik, 16 değerlendirme, konu 
anlatımı ve animasyonlardan oluşan 
16 saatlik “Tux Paint” eğitimi.

Tema: Tux Paint
Öğrencilerin mantıksal düşünme 
ve problem çözme yeteneklerini 
geliştirirken aynı zamanda harfleri, 
sayıları, renkleri ve hayvan adlarını 
anlatır. “Doc ile Kodlama” eğitimi 
3 modülden oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül D01: Okul öncesi ve 1. sınıflar 
için uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Doc ile Kodlama” eğitimi.

 Modül D11: Okul öncesi, 1. ve 2. sınıflar 
için uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Doc ile Kodlama” eğitimi.

Modül D12: 2. ve 3. sınıflar için 
uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Doc ile Kodlama” eğitimi.

Tema: Doc ile Kodlama



Kodlama Tahtası yardımı ile öğrenci-
lerin yaratıcılık, dil ve matematiksel 
işlem yapabilme becerilerini geliştirir. 
“Kodlama Tahtası” eğitimi 3 modül-
den oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül K01: Okul öncesi ve 1. sınıflar 
için uygundur. 8 uygulama, 24 etkin-
lik, 16 değerlendirme, konu anlatımı 
ve animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
eğitim.

 Modül K11: Okul öncesi, 1. ve 2. sınıflar 
için uygundur. 8 uygulama, 24 etkin-
lik, 16 değerlendirme, konu anlatımı 
ve animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
eğitim.

Modül K12: 1., 2. ve 3. Sınıflar için uy-
gundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 16 
değerlendirme, konu anlatımı ve ani-
masyonlardan oluşan 16 saatlik eğitim.

Tema: Kodlama Tahtası
Öğrencilere, Tinkercad programını 
kullanarak 3B tasarımlar yapmayı 
anlatır. “3B Tasarım” eğitimi 2 modül-
den oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül 3D11: 4. ve 5. sınıflar için uy-
gundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 16 
değerlendirme, konu anlatımı ve ani-
masyonlardan oluşan 16 saatlik “3B 
Tasarım” eğitimi.

 Modül 3D21: Ortaokul için uygundur. 
8 uygulama, 24 etkinlik, 16 değerlen-
dirme, konu anlatımı ve animasyon-
lardan oluşan 16 saatlik “3B Tasarım” 
eğitimi.

Tema: 3B Tasarım
Öğrencilere, RokoKey kullanarak 
günlük nesneleri bilgisayar program-
larına bağlamayı oyunlaştırarak an-
latır. “RokoKey” eğitimi 3 modülden 
oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül RK01: Okul öncesi ve 1. Sınıflar 
için uygundur. 8 uygulama, 24 etkin-
lik, 16 değerlendirme, konu anlatımı 
ve animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“RokoKey” eğitimi.

 Modül RK11: 2,. 3. ve 4. Sınıflar için 
uygundur. 8 uygulama, 24 etkinlik,             
16 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“RokoKey” eğitimi.

Modül RK21: Ortaokul için uygundur. 
8 uygulama, 24 etkinlik, 16 değerlen-
dirme, konu anlatımı ve animasyon-
lardan oluşan 16 saatlik “RokoKey” 
eğitimi.

Tema: RokoKey
Öğrencilere, Unity ile kodlama temel-
lerini ve Unity’yi kullanarak oluştura-
bilecekleri yazılımları anlatır. “Unity” 
eğitimi 1 modülden oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül U31: Lise öğrencileri için uy-
gundur. 16 uygulama, 48 etkinlik,         
32 değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 32 saatlik 
eğitim.

Tema: Unity 



Öğrencilere, çıtçıtlı devre elemanları 
sayesinde temel elektroniği kolay ve 
eğlenceli bir şekilde anlatır.

Tema İçerikleri
 Modül DV11:
gundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 16 
değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Elektrik Devreleri” eğitimi.

 Modül DV12:
gundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 16 
değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlardan oluşan 16 saatlik 
“Elektrik Devreleri” eğitimi.

Tema: Elektrik Devreleri

Devreleri
Elektrik

Öğrencilere, geleceğin teknolojisi 
olan veri işleme temellerini, verilerle 
çalışma prensiplerini ve yapay zekâ 
uygulamalarını anlatır. “Yapay Zekâ” 
eğitimi 2 modülden oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül YZ21: Ortaokul için uygundur. 
8 uygulama, 24 etkinlik, 16 değerlen-
dirme, konu anlatımı ve animasyon-
lardan oluşan 16 saatlik “Yapay Zekâ” 
eğitimi.

 Modül YZ31: Lise için uygundur. 16 uy-
gulama, 48 etkinlik, 32 değerlendirme, 
konu anlatımı ve animasyonlardan 
oluşan 32 saatlik “Yapay Zekâ” eğitimi.

Tema: Yapay Zekâ

 

Mini bir bilgisayar olan Raspberry Pi, 
öğrencilere Python ile yazılan bazı 
programları projelere dönüştürerek 
kolay ve eğlenceli bir şekilde anlatır.“ 
Raspberry Pi” eğitimi 1 modülden 
oluşmaktadır.

 

Tema İçerikleri
 Modül R31:                    .rudnugyu niçi esiL 
16 uygulama, 48 etkinlik, 32 değerlen-
dirme, konu anlatımı ve animasyon-
lardan oluşan 32 saatlik “Raspberry 
Pi” eğitimi.

Tema: Raspberry Pi

Raspberry Pi
4

 

Öğrencilerin, analitik düşünme, prob-
lem çözme, iletişim kurma ve takım 
çalışması gibi becerilerini geliştirir-
ken, oluşturdukları farklı tasarımları 
kodlamayı anlatır. “LEGO®         imitiğe ”
2 modülden oluşmaktadır.

Tema İçerikleri

Tema: LEGO®

education

Modül L11: 2., 3. ve 4. sınıflar 
için uygundur. 16 uygulama, 
48 etkinlik, 32 değerlen-

dirme, konu anlatımı ve animasyon-
lardan oluşan 32 saatlik “LEGO® 
WeDo 2.0” eğitimi.

Modül L21: 2., 3. ve 4. sınıflar 
için uygundur. 16 uygulama, 
48 etkinlik, 32 değerlen-

dirme, konu anlatımı ve animasyon-
lardan oluşan 32 saatlik “LEGO® 
MINDSTORMS® EV3” eğitimi.

dirme, konu anlatımı ve animasyon-
lardan oluşan 32 saatlik “LEGO® 
MINDSTORMS® EV3” eğitimi.

Modül L22: 2., 3. ve 4. sınıflar 
için uygundur. 16 uygulama, 
48 etkinlik, 32 değerlen-

education

Modül L12: 2., 3. ve 4. sınıflar 
için uygundur. 16 uygulama, 
48 etkinlik, 32 değerlen-

dirme, konu anlatımı ve animasyon-
lardan oluşan 32 saatlik “LEGO® 
WeDo 2.0” eğitimi.



Tema İçerikleri
 Modül UB01:

Tema:  Uğur Böceği ile
              Kodlama

 

 

Öğrencilerin mantıksal düşünme ve 
problem çözme yeteneklerini 
geliştirirken aynı zamanda harfleri, 
sayıları, renkleri ve hayvan adlarını 
anlatır. “Uğur Böceği ile Kodlama” 
eğitimi 2 modülden oluşmaktadır.

       Okul öncesi ve 1. Sınıflar 
için uygundur. 8 uygulama, 24 
etkinlik, 16 değerlendirme, konu 
anlatımı ve animasyonlar’dan oluşan 
16 saatlik “Uğur Böceği İle Kodlama” 
eğitimi.

 Modül UB11:    1. ve 2. Sınıflar için uy- 
gundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 16 
değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlar’dan oluşan 16 saatlik 
“Uğur Böceği İle Kodlama” eğitimi.

Tema İçerikleri
 Modül UG01:

Tema:  Uzay Gemisi ile
              Kodlama

       Okul öncesi ve 1. Sınıflar 
için uygundur. 8 uygulama, 24 
etkinlik, 16 değerlendirme, konu 
anlatımı ve animasyonlar’dan oluşan 
16 saatlik “Uzay Gemisi İle Kodlama” 
eğitimi.

 Modül UG11:      1. ve 2. Sınıflar için uy- 
gundur. 8 uygulama, 24 etkinlik, 16 
değerlendirme, konu anlatımı ve 
animasyonlar’dan oluşan 16 saatlik 
“Uzay Gemisi İle Kodlama” eğitimi

Öğrencilerin mantıksal düşünme ve 
problem çözme yeteneklerini 
geliştirirken aynı zamanda harfleri, 
sayıları, renkleri ve hayvan adlarını 
anlatır. “Uzay Gemisi ile Kodlama” 
eğitimi 2 modülden oluşmaktadır.
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