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esaret ve sefalete terk eder.”
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SUNUŞ:

Bilginin baş döndürücü bir hızla geliştiği, üretilen bilgilerin teknolojiye dönüştürülerek üretime yansıtıldığı, nano-teknoloji, biyo-teknoloji,
mikro-teknoloji, dijital teknoloji  gibi, özellikle sosyal ve ekonomik hayatı her yönüyle etkileyen giderek gelişen teknolojilerin kullanıldığı bilgi
ve teknoloji çağında yaşıyoruz.
Bu nedenle, yaşadığımız çağa bilgi ve teknoloji çağı denmekte, bu
çağın gerektirdiği teknoloji eğitimine yönelik bazı bilgi ve becerilerin de,
eğitim yoluyla öğrencilere kazandırılması gerekmektedir.
Bilgi ve teknoloji temelli ekonomik sistemlerin uygulandığı, söz konusu yeni teknolojiler konusunda rekabette üstünlük sağlamak amacıyla
amansız ve acımasız bir yarış içerisinde olan ülkelerin en iyilerinin, bu
çağa hakim olacağı bir gerçektir. Bu nedenle teknoloji eğitimi giderek
anlam ve önem kazanmaktadır.
Bu kitapçıkta yer alan yazıyı, giderek daha çok önem kazanan teknoloji eğitiminin, eğitimin her kademesinde uygulanması gerektiği inancıyla çok değerli hocam Prof.Dr. Hıfzı Doğan’a teşekkür eder, çok değerli
öğretmenlerimizin ve sevgili öğrencilerimizin bilgi ve değerlendirmelerine sunarım.
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Covid 19 salgını ile birey ve toplum olarak kazandığımız deneyimler, insanın günlük yaşamı ile teknoloji arasında ne kadar güçlü bir ilişkinin bulunduğunu açık ve net olarak gösterdi. İnsan sağlığını korumada
teknolojinin önemi, gerek aşı gibi yeni ürünlerin geliştirilmesi ve gerekse hastanelerde bulunan teknolojik cihazların etkin olarak kullanılması
yönünden çok daha belirgin hale geldi. Teknolojinin insan için önemi
yalnız sağlık alanı ile de sınırlı değildir. İnsan ve teknoloji arasındaki etkileşim, tarım, ulaştırma, üretim, iletişim, enerji gibi diğer birçok alanlar
için de geçerlidir.
Birey ve Teknoloji
Günümüz insanı ya teknoloji üreticisi ya da tüketicisi olarak, önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek yoğunlukta teknolojinin ürettiği
ürün ve sistemlerin meydana getirdiği bir ortamda teknoloji ile iç-içe yaşamaktadır. Yaşadığımız evin duvarlarında kullanılan tuğlalar, yediğimiz besin maddeleri, mutfakta kullandığımız fırın, giydiğimiz elbiseler,
aldığımız ilaçlar, dinlediğimiz müzik aletleri, konutumuzdaki elektrik,
su, uydu gibi donanımların her biri teknoloji ürünü veya sistemidir.

Teknolojik takım ve cihazlar, insanın görevini yapabilmesi için ona
yardım eden basit araçlardır. Bütün bu araç ve sistemler insanın yaratıcı gücü kullanılarak üretilmiştir. Kullandığımız her aracın özel bir işlevi vardır. Gıda hazırlamada tava, tencere, kepçe; kağıt kesmede makas;
parçaları birleştirmek için yapıştırıcı; düşünceleri kroki halinde göstermek için kalem; bilgi aramada bilgisayar gibi araçlar kullanılır.
Teknoloji, insanın günlük yaşamı ile adeta özdeşleşmiştir. Bugün öğretmen, ev hanımı, kamyon sürücüsü, polis, bankacı, bilim insanı, yani
herkes günlük işlerini yapabilmek için teknolojinin ürettiği, bilgi, alet,
cihaz, makine ve sistemleri kullanmak zorundadır.
Günümüzde teknoloji insana yeni olanaklar sunmaktadır. Teknolojik araç ve sistemler, insanın duyu organları ve elleri ile ulaşamayacağı
yerlere erişmesini sağlamakta, bir nevi duyu organlarının ve ellerin bir
uzantısı olarak işlev yapmaktadır. Sağlık alanında insanın normal duyu
organları ile algılanamayan, görülemeyen, ulaşılamayan birçok virüs,
hastalık tanısı ve ameliyatlar teknoloji yardımıyla başarı ile gerçekleştirilmektedir. Kelepçe, testere, mengene, matkap, bilgisayar gibi takım,
cihaz ve makineler insanın tutma, kaldırma, taşıma, birleştirme, ayırma
ve hesaplama potansiyelini arttırmaktadır.
Uçak veya internet, insanın daha önce yapamadığı, ulaşamadığı etkinlikleri yapmasına imkan sağladı. Bugün teknolojik araç sistemler insana dünyanın her noktasına ulaşmasına olanak sağlamaktadır.  
Toplum ve Teknoloji
Teknoloji, ilk insanın taşa şekil vermesiyle başladı. Günümüze kadar
hızını, kapsamını ve kalitesini artırarak süregeldi. Teknolojik gelişmeler,
tarihsel olarak insanların yaşamlarını ve çalışmalarını değiştirdi. İnsanlar önce mağaralarda yaşadı. Daha sonra teknoloji ile ev, şato, gökdelen
yapmayı öğrendi. Pulluğun ve diğer tarım araçlarının, oltanın, ok ve yayın keşfedilmesi insanların daha kolay gıda bulmalarını sağladı. Tarihsel
olarak bakıldığında yeni teknolojilerin, bireyin, iş hayatının, sanayinin
ve toplumun talep, değer ve ilgisine bağlı olarak geliştiği görülmektedir.
Teknolojik ürünler insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için üretilir. İnsanların suya ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılamak için evlerde ve
okullarda su sistemleri yapıldı. İnsanlar video oyunlarını oynamayı seviyor, bunun için bilgisayar yazılım tasarımcıları sayısız miktarda oyun
geliştirdi.

Teknolojik buluşlar ve
inovasyonlar, toplumun değişmesine, yeni ihtiyaç ve isteklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Radyo, televizyon,
ses sistemleri, eğlence ve bilgi
amacıyla, alana olan talebi üst
noktaya taşıdı. Daktilonun geliştirilmesi iş hayatında dokümanların hazırlanmasını hızlandırdı. Fotokopi makineleri
materyalleri çoğaltmada bir
devrim meydana getirdi. Daktilo ve fotokopi makinelerini faks cihazları ve elektronik posta gibi elektronik sistemler izledi. Teknolojik gelişmeler insanlarda yeni talepleri de
artırdı.   İnsanın ihtiyaç ve isteği değiştikçe teknoloji bu talebe karşılık
vermektedir.
Teknoloji ile üretilen ürün ve sistemlerin insan, çevre ve yaban hayatı üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olabilir. Teknoloji doğru kullanılmazsa beklenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan sonuçlar
bireyi, aileyi, toplumu, ekonomiyi etkileyebilir. Belirli bir teknolojinin
kullanılıp kullanılmayacağına karar verirken, teknolojinin pozitif ve negatif yünleri arasında uygun bir dengenin sağlaması önemlidir.
Tarım için üretilen yapay gübre, bir yandan ürünün verimini artırırken, diğer yandan nehir ve gölleri kirletir. Tankerler evleri ısıtmak ve
arabaları çalıştırmak için gerekli yakıtları taşırlar. Ancak denizlerde kaza
yaptıklarında yakıt denize dökülür ve birçok canlıya zarar verir.  
Makas, kağıt ve kumaş kesmek için yardımcıdır, ancak doğru kullanılmazsa tehlikeli olabilir. Elektrik taşıyan yüksek gerilim hatları, elektriğin uzak yerlere ulaşmasına olanak sağlar. Ancak bu hatlara yakın
oturanlar, sağlığı etkilemesi bakımından, sistemden rahatsızlıklarını belirtirler. Fosil yakıtların hem arzulanan, hem de arzulanmayan sonuçları
vardır. Bu yakıtlar bir taraftan iyi bir enerji kaynağıdır. Diğer yandan
çevreyi kirletir.
Teknolojiyi kullanma insanı; güvenlik, konfor, seçim yapma gibi unsurlar bakımından etkiler, hem de kişinin teknoloji kullanmaya ve teknolojik gelişmelere karşı tavrını şekillendirir. Örneğin, DNA’sı değiştirilmiş

ürünlere karşı olumsuz tavırlar, bu alandaki gelişmeleri yavaşlattı. Teknolojinin tek başına iyi veya kötü olduğu söylenemez. Teknolojiyi kullanma kararı arzu edilen ve edilmeyen sonuçlar meydana getirebilir.
Teknoloji bugün uluslararası rekabetin de önemli bir boyutudur.
Teknolojinin bir ürünü olan traktör gibi bazı araçların yardımıyla tarım
alanında üretimin verimliliğini, insanın binlerce yıl içinde yaptıklarından daha ileri bir aşamaya taşıdı.
Günümüz teknolojisi çevre kirliliğini azaltmak ve ekonomiye katkı
sağlamak amacı ile bazı materyallerin tekrar kullanılmasına veya dönüştürülmesine imkan sağladı. Atık plastik, cam kaplar ile karton kutular,
gazete kağıdı, alüminyum gibi materyaller dönüştürülerek yeniden kullanılabiliyor.
Bireyi ve toplumu etkileyen bu tür ürün, araç, makine ve cihazlar,  
onların kapasiteleri ve onlara ilişkin bilgiler günümüzde teknoloji olarak adlandırılmaktadır. Genel eğitimin bir parçası olan teknoloji eğitimi,  
genç ve yetişkinleri teknoloji okur-yazarı olarak yetişmelerini amaçlar.
İleri teknolojik ürün ve sistemleri tasarlamak, üretmek ve uluslararası pazarlara ihraç etmek toplum olarak ulaşmak istediğimiz hedefler
arasında bulunmaktadır. Ülke olarak yaşam tarzımız, hayat standartlarımız ve refah seviyemiz teknoloji üretmemize bağlı. Bugünkü yaşama
anlam verebilmek için, teknolojiyi anlamak zorunluluk oldu.
Gençler ve Tasarlanmış Teknolojik Dünya
Geleceğimiz bakımından insanı ve toplumu bu derece etkileyen,
millet olarak da kritik öneme sahip bulunan teknolojik gelişmelere duyarsız kalamayız. Genç, yetişkin, kadın ve erkek bütün vatandaşlarımızın, özellikle gençlerimizin teknoloji okur-yazarı yeterliliklerini geliştirmek zorundayız.  
Teknoloji eğitimi; öğrencilerde teknolojiyi anlama, kullanma, yönetme, değerlendirme ve geliştirme yeterliklerini kazandırmayı hedefler.
Teknoloji eğitiminin somut bir ürünü olan teknoloji okur-yazarı bir kimse; teknolojinin zaman içinde gelişimini, teknolojinin ne olduğunu, nasıl
meydana geldiğini, toplumu ve doğayı nasıl etkilediğini ve toplumun
teknolojiyi nasıl şekillendirdiğini anlar. Teknoloji ile iç-içe yaşadığımız
bu çağda, teknoloji eğitimi yoluyla gençlerimizin teknoloji kültürü eksikliklerinin giderilmesi acil bir sorundur.  

Teknoloji eğitimi programının ilkokullara ve daha sonra ortaokullara girmesi cumhuriyetle yaşıttır. Cumhuriyet döneminde 1920’li yılların ortalarında teknoloji eğitiminin ( o zamanki adı iş eğitimi, iş okulu)
ilkokul programlarında yer almasını sağlamak amacıyla Almanya’dan
iki öğretmen davet edildi. Öğretmenlerin görevi, ilkokul öğretmenlerini
teknoloji eğitimi alanında yetiştirmekti. Daha sonraki yıllarda bu alanda
yetiştirilmek üzere beş ilkokul öğretmeni Viyana’ya gönderildi.   Cumhuriyet dönemi boyunca teknoloji eğitimi bazen sanattan, bazen mesleki
eğitimden, bazen fen eğitiminden etkilendi. Fakat bütün bu girişimlerde
teknoloji eğitiminin ilkeleri, süreçleri ve stratejileri etkin olamadı.
Mevcut sistem, teknoloji okur-yazarı bireyler yetiştirmede yetersiz
kaldı. Okullardaki uygulamalar, değişim hızı giderek artan teknolojik gelişmelere uyum sağlayamadı.  Bütüncül bir yapı oluşturulamadı.
Çağın niteliklerini kazandırmaktan uzak kaldı. Bugün okul çağındaki
gençler, insanı ve toplumu şekillendirmede çok büyük bir güce sahip
olan teknoloji hakkında yeterli bilgi ve deneyim kazanmadan ortaöğretimden mezun oluyor. Gençlerimizin pek çoğu, sanayileşmiş ülkelerdeki
akranlarına göre teknoloji kültürünü yaşamaktan yoksun kalıyor.
Eğitim Sistemimizde Zihniyet Değişikliğine İhtiyaç Var
Genel eğitimin bir parçası olarak bireylerde teknoloji kültürünü
kazandırmayı amaçlayan eğitim etkinliklerini, çağın gelişimine paralel
olarak yeni bir anlayışla ele almak zorundayız. Günümüz insanı birbirinden farklı üç ayrı ortamda yaşamaktadır. Birincisi; toprak, bitki, su
ve hayvanların bulunduğu doğa ortamı. İkincisi; kültür, din, gelenek ile
politik, yasal ve ekonomik sistemlerin içinde yaşayan ve insanlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen kültürel dünya. Üçüncüsü de insanların istek ve
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, yine insanlar tarafından doğada yapılan pozitif değişiklikleri
kapsayan teknolojik çevre.
Bugüne kadar okullarımızda genel eğitim kapsamında yürütülen ders ve
uygulamalar, ağırlıklı olarak doğa ve kültürel boyut
üzerine yoğunlaştı. Bu iki
boyut üzerinde yoğunlaşmak, teknolojiyi anlamak

anlamına gelmez. Doğal çevreyle,  insanın teknoloji ile meydana getirdiği çevre birbirinden farklı. Doğal çevre; nehirleri, dağları, hayvanları,
bitkileri, denizleri meydana getirir. İnsanın meydana getirdiği teknolojik
çevre ise; binaları, arabaları, uçakları, buzdolaplarını, elektrik sistemlerini kapsar. Bitkilerin büyümesi için havaya, güneşe, suya, gıdaya ihtiyaç
vardır. İnsanı ürettiği ürünler için bilgi, zaman, para, materyal, takım,
makine, teknik, yaratıcılık, buluş ve inovasyon gereklidir. Doğada bulunan çiçekler insanın desteği olmadan gelişebilir. Öte yandan bir teknoloji
süreci olan pamuktan kumaş elde etme etkinliği insanın yaratıcılığını gerektirir.
İnsanın istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için doğada meydana getirilen değişiklikler doğanın üzerine yeni bir örtü örtmüş gibidir. Yenidünya için gençleri yetiştirirken belirli yeterliliklerin kazandırılması zorunludur. Teknolojik dünya için gerekli yeterlilikler, ürün ve sistemleri
anlama ve bunları kullanma, yönetme, değerlendirme olarak özetlenebilir. Bu yeterliliklerin geliştirilmesi, bireyde problem çözme, görsel imaj
geliştirme, kritik düşünme, muhakeme etme gibi zihinsel yetkinliklerin
kazandırılmasını öngörür. Teknolojik okur-yazarlığı için bu yeterlilikler
konunun özünü meydana getirir.
Teknolojik İlke, Süreç ve Stratejiler
Teknoloji eğitiminin matematik, fen, sanat ve diğer derslerle yakın
ilişkisi vardır. Bununla birlikte, bu eğitimin kendisine özgü ilke, süreç
ve stratejileri de mevcuttur. Günümüzde sağlık, tarım, enerji, ulaştırma,
iletişim ve üretim gibi ana alanlarda kullanılan teknolojiler incelendiğinde, hepsinde belirli ortak teknolojik ilke ve süreçlerin uygulandığı
görülmektedir. Genel eğitimin bir parçası olan teknoloji kültürü, belirtilen ortak teknolojik ilke, strateji ve uygulamalar esas alınarak geliştirilir.
Teknoloji eğitimine özgü temel ilkelerin başında tasarım gelir. Bu aşama,
bireyin yaşamda karşılaştığı sorunları, bilgi birikimini ve deneyimlerini
kullanarak çözüm üretmesini gerektirir. Tasarım, düşüncelerimizin, hayallerimizin gerçeğe dönüştürüldüğü kademedir. Bu aşama yaratıcılık
gerektirir. Problem çözme etkinliğinin en önemli unsuru tasarımdır.  
Bir tasarım sorununa çözüm ararken, sadece tek bir doğru çözüme
odaklanmaktan çok, birçok seçenek dikkate alınmalıdır. Sözgelimi, Covid 19 aşısını bulmak için çok farklı seçeneklerin denendiği görülmektedir. Eğer kedi yavruları için bir barınağın tasarımı yapılacaksa, barınağın
duvarları için karton bir kutu, kontrplak, kumaş, tahta gibi farklı mater-

yaller kullanılabilir ve çeşitli tasarımlar üretilebilir.
Tasarım süreci, problemi çözmek için sistematik
ve aşamalı bir yaklaşımı
içerir. Süreç; soruna ilişkin
araştırma yapma, problemi belirleme ve ifade etme,
sorunun hangi ölçüt ve sınırlılıklar kapsamında yapılacağını belirleme ile başlar. Sistem, beyin
fırtınası, araştırma etkinlikleri ile fikir üretmeyi,  seçenekleri saptamayı
ve muhtemel uygun seçeneği belirlemeyi, taslak tasarımı geliştirmeyi,
tasarımın modelini veya prototipini yapmayı, test etmeyi, ölçüt ve sınırlılıklara göre değerlendirmeyi, tasarımı gözden geçirmeyi, imal etmeyi
sonuç ve süreci paylaşmayı içerir.
Diğer bir teknolojik temel öğe de sistem kavramıdır. Sistem; birbiri
ile ilişkili unsurların, beraberce, beklenen hedefe ulaşmasını sağlayacak
şekilde tasarlanmalı. Bazı sistemler, uzaydaki güneş sistemi ve insan vücudundaki kan dolaşım sistemi, doğada bulunan sistemlerdir. Telefon,
televizyon, yazılı kaynaklar, e-posta, mektup gibi unsurları içeren iletişim sistemi insanın meydana getirdiği bir sistemdir. Hedefe ulaşmak için
sistem, birbiri ile beraber çalışan parçalardan oluşur. Söz gelimi bisiklet
bir sistemdir. Tekerlek, lastik, pedal, dişli, zincir, fren gibi parçalardan
meydana gelir. Bisikletin düzgün çalışması için her parçanın işlevini yerine getirmesi gerekir. Sistem kavramı bütün teknoloji alanlarında yaygın olarak kullanılır. Evimizdeki su veya elektrik sistemi, şehir şebeke
sistemlerinin birer alt sistemidir. Sistem kavramı arıza bulmada büyük
katkı sağlar. Sistemi analiz etme; bir bilgisayarın içindeki parçaları veya
bir bilgisayar ağındaki tüm bilgisayarları kapsayabilir.
Açık sistemler geri bildirim mekanizması bulunmayan, insanın müdahalesi gerektiren sistemlerdir. Kapalı sistemlerde geri bildirim düzenekleri bulunur. Mutfakta bulunan mikrodalga fırın açık sistemdir ve
yemeğin ısınıp ısınmadığı insan tarafından kontrol edilir. Evin ısınma
sistemi kapalı sistemdir ve ayarladığınız sıcaklıkta sıcaklığı korur. Teknolojik sistemler birbiri ile bağlanabilir ve birleşebilir. Bir sistemin çıktısı,
diğer sistemin girdisini oluşturabilir. Teknolojilerin temel girdilerinden
biri de kaynaktır. Kaynak; bir işin yapılabilmesi için gerekli insan, bilgi,
takım, makine, materyal, enerji ve zamanı kapsar. Burada belirtilen her

unsur, tasarımı etkiler. Örneğin, materyallerin nitelikleri farklıdır. Ağaç,
taş, metal, cam ve beton sert; deri, kağıt ve bazı metaller eğilebilir, cam
ve bazı plastikler şeffaf materyallerdir. Materyalin niteliği, bir projede
kullanılıp kullanılamayacağını belirler.
Materyal değiştikçe üretilmesi planlanan ürün veya sistemin maliyeti ve ömrü değişir. Belirtilen teknolojik unsurlar arasında uygun dengenin temin edilmesi, ürünün veya sistemin mükemmele yakın olacak
şekilde işlevsel, etkili ve optimal olarak üretilmesi birçok zihinsel etkinliği gerektirir.
Tasarım aşamalarında birbiri ile yarışan unsurlar arasında uygun
tercihi yapma, teknolojik gelişmelerde önemli bir karar aşamasını içerir.
Sözgelimi, uçağın kalkış hızını artırmak için motorun gücü artırılabilir.
Bu durum uçağın ağırlığını da arttırır veya uçak için daha hafif bir materyal kullanılabilir.
Teknolojik çalışmalarda, ürün veya sistemin tasarımını sınırlandıran başka unsurlar da var. Güvenlik durumları, doğa kanunları, kültürel
değerler ve yasalar bunlar arasında yer alır. Bu ilke ürün veya sistemin
hangi ölçüt ve sınırlılıklar içinde geliştirileceğini belirtir. Örneğin, materyalin fiyatı ve mevcut zaman, tasarımı ile üretimi etkiler. Bir ürün veya
sistemin geliştirilmesindeki gereklilikler (ölçütler ve sınırlılıklar) çalışmaları yönlendiren öğelerdir.
Teknoloji eğitiminin diğer iki ilkesi süreç ve kontroldür. Süreç, çıktıyı üretebilmek için kaynakların belirli bir düzen içinde kullanılmasıdır.
Nasıl tasarım, buluş ve inovasyon, insanın yaratıcı becerilerini kullanmasını gerektiriyorsa, süreç de kavramları göstermek, vizyon ve fikirleri
test etmek için düşüncelerin model ve modelleme yoluyla görselleştirilmesini kapsar. Kontrol, sistemin mevcut çıktılarıyla ilgili bilgileri, olması
gerekli bilgilerle karşılaştırarak, sistemi istenilen şekilde düzenleme etkinliğidir. Klimanın oda sıcaklığını belirli bir sıcaklıkta tutması, arabada
yakıt seviyesini gösteren ışığın yanması, kontrol sistemine örneklerdir.
Öğretim Süreçleri
Teknoloji eğitiminde öğrenciler sınıf ve laboratuvar ortamında, yaş
ve gelişim durumlarına göre proje ve problemlere çözüm üretirler. Teknolojiye özgü süreç ve stratejileri kullanırlar. Örneğin, okul öncesi ve
ilkokul seviyesinde sistem kavramı, bisiklet ve parçalarının işlevleri in-

celenerek kavramlaştırırlar.
Lise düzeyinde bu kavram,
ulaştırma sistemi, alt sistemler ve bunların toplum ile
çevreye etkilerini içerecek
şekilde daha kapsamlı olarak ele alınır.
Öğrencilerin sınıf ve laboratuvar ortamında yaptıkları etkinlikler, inşaat alanında bir sitenin planlanmasını;
fabrikasyon üretim sisteminde ürünün tasarlanmasını, denenmesini, üretilmesini, paketlenmesini ve
pazarlanmasını içerebilir. Proje çalışmaları çeşitli alanlardaki birçok etkinliği kapsayacak şekilde sürdürülür.
Örneğin, ulaştırma alanında araba, roket, uçak gibi araç modellerinin yapılmasını; tekstil ve giyim sektöründe üretilen ürünlerin bilinçli olarak
seçilmesini; tarımda zirai ilaçların topluma ve çevreye olumsuz etkilerini
azaltma araştırmalarını kapsayabilir. Bütün bu farklı sektörlerdeki etkinliklerin amacı, öğrencilerde teknolojik ilke ve süreçleri yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde kullanabilme yetkinliğini
kazandırmaktır. Temel hedef, çaresizliğe sığınan değil, sorun çözmeye
odaklı bireyler yetiştirmektir.
Açıklanan teknolojik süreçlerin her bir aşaması, yaratıcılık, düşünme, karar verme, inovasyon ve uygun olanını seçme gibi zihinsel etkinlikleri gerektirir. Öğrencilerde bu niteliklerin kazandırılması, modelleme, değerlendirme, arıza teşhisi, gözlem, analiz yapma ve araştırma ile
geliştirilebilir.
Öğrencilerde bu zihinsel becerilerin geliştirilmesi için öğretimde uygulanan metotlar, teknoloji geliştirme alanında çalışan bilim insanı, mühendis, mimar ve teknisyenlerin problemlerin çözümünde kullandıkları
teknikleri içerir. Bu teknikler, araştırma- geliştirme, buluş, inovasyon,
arıza teşhisi gibi süreçleri kapsar. Öğrenciler yaptıkları proje çalışmaları
yolu ile bu yaklaşımlardan haberdar olur. Hangi koşullarda hangi tekniğin kullanılacağını öğrenirler. Bu tür etkinlikler öğrencilerin yeni teknolojiler geliştirebilme olasılığını da arttırır.

Teknoloji Eğitimi Sisteme Yeni Bir Dinamizm Getirebilir
Teknoloji eğitimi, sadece var olan derslere ilave bir ders olarak düşünülmemelidir. Bu eğitim, halen mevcut derslerde kazandırılan kavramların yaşama aktarılmasında bir köprü görevi görür. Sınıf ve laboratuvar
faaliyetlerindeki çeşitlilik; farklı düşüncelerin denenmesine, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini anlamalarına, kariyerlerini daha bilinçli olarak
seçmelerine, başarı hissini tatmalarına, çalışma hayatını keşfetmelerine,
deneyim kazanmalarına, çalışanlara ve kendilerine yönelik gerçekçi tavırlar geliştirmelerine, genç ve yetişkinlerin iyi bir üretici ve tüketici olmalarına imkân sağlar.
Teknoloji eğitimi ile kazanılan yeterlikler öğrencilere, düşüncelerini pratiğe aktarma deneyimi kazandırır. Bu eğitim, öğrenci yüksek öğretime
gitmese de iş hayatına uyumunu kolaylaştırır. Bunun yanında, öğrencilerin kendi özgüvenlerini geliştirmelerine, sağlıklı iletişim kurmalarına
ve birlikte çalışma alışkanlıklarını kazanmalarına yardımcı olur.
Sonuç
				
Teknoloji kültürü ve bunun somut ürünü olan teknoloji okur-yazarlığı konusunun, okul öncesinden genel lise sonuna kadar, bir disiplin anlayışı içinde, teknolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve doğa boyutlarını
da kapsayacak şekilde ele alınmasında yarar vardır. Bu hedefe ulaşmada
atılacak en önemli adımlardan biri, çağdaş teknoloji kültürünü kazanmış
ve bunu da başkalarına kazandırabilecek yeterliklere sahip öğretmenleri
yetiştirmektir. Halen, Türkiye’de gençlere ve yetişkinlere çağdaş teknoloji kültürünü kazandıracak bir öğretmen yetiştirme programı bulunmamaktadır.
Ek: Öğrencilerin Okulda Yapacakları Etkinliklere İlişkin Örnekler
Enerji ve Güç Kaynakları Alanı
Okul Öncesi ve İlkokul
• Her hareketin arkasında bir enerji kaynağı vardır. Bitkilerin büyümesi, arabanın çalışması ve yemeklerin pişmesi enerji ile sağlanır.
• Arabalar kimyasal enerjiyi (benzin), mekanik enerjiye (hareket) çevirerek çalışırlar. Evde ve okulda bulunan birçok alet ve oyuncak elektrik enerjisi kullanır.

• Enerji dönüşümü: Jeneratör (mekanik enerjiyi-elektrik enerjisine çevirir), Elektrik motoru (elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirir),
kuru pil (kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.)
• Aşağıdaki seçeneklerden birisini tasarlama, geliştirme, inşa etme,
grupla paylaşma ve istenilen ölçütlere ne oranda ulaştığını değerlendirme.
• Otomatik olarak devreye giren seri bir ışıklandırma sistemi kurma.
• Kartondan yapılmış bir evin bir odasını seri ve diğer odasını da paralel devre ile   ışıklandırma.
Ortaokul
• Enerji, güç ve iş kavramları arasındaki ilişkiyi açıklama ve ilgili hesaplamaları yapma.
• Enerjinin bir formdan diğer bir forma dönüşmesine ve bir yerden
başka bir yere nakledilmesine yönelik cihaz, aparat ve sistem tasarlama, inşa etme, geliştirme, sonuçları kaydetme ve paylaşma. Fosil yakıt yanarak termal enerji meydana getirir, bu enerji kazanda bulunan
suyu buharlaştırır, meydana gelen buhar, buhar makinesinin pistonunu hareket ettirir, bu hareket lokomotifin tekerlerini döndürür ve
lokomotif hareket eder.  
Genel Lise
• Fizik, kimya, biyoloji derslerinde öğrenilen kanun ve ilkelerle ile teknoloji dersinde öğrendiğini bütünleştirme. Enerji kullanan teknolojileri geliştirmek için bilimsel ilke ve kanunları anlamak zorunluluktur.
• Enerjiyi bir formdan diğer forma çeviren makine, cihaz ve araçlar
üzerinde inceleme ve uygulama yapma. Elektriği mekanik enerjiye
çeviren elektrik motorlarını; elektriği, ışık enerjisine çeviren sistemi
ve rüzgardan elde edilen mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren jeneratörleri, içten yanmalı motorların çalışma sistemini inceleme.
Tarım ve İlgili Biyoteknolojiler Alanı
Öncesi ve İlkokul 								
Yaşayan varlıklar enerjiye (güneş), suya, havaya ve gıdaya ihtiyaç duyarlar Bunlardan biri eksik olursa varlıklar yaşayamazlar.

• Saksılarda farklı bitkileri yetiştirmek için deneyler yapma. Deneylerde toprak türlerinin, su ve güneş oranlarındaki değişikliklerin, hava
koşullarındaki farklılığın bitkiyi nasıl etkilediği gözleme, kaydetme
ve paylaşma.
• “Şişe içinde Biyoloji” yaklaşımıyla bir ekosistem meydana getirme.
Hangi bitkiyi yetiştireceğine karar verme, bitkinin ne kadar enerjiye
ve suya ihtiyacı olduğunu araştırma.
• Tarım ürünleri atıklarını, enerji haline dönüştüren sistemi tasarlama
ve yapma.  Ortaokul
• Tarımda kullanılan teknolojilerin ilerlemesi, tarlada çalışma saatlerini ve çalışan insan sayısını nasıl azalttığını ve ekilen arazi miktarını
nasıl asgariye indirdiğini tartışma.
• Yaşayan canlılar için kapalı bir sistem tasarlama, geliştirme, kullanma ve değerlendirme.
• Tarımda kullanılan gübre ve ilaçlar verimi arttırır. Bazı durumlarda
bu gübre ve ilaçların kuş ve böcekleri öldürdüğü bilinmektedir. Böyle bir ortamda sorunu çözmek için öneri geliştirme.
Genel Lise
• Atıkların ve kimyasal kirliliğin sular üzerindeki etkisini araştırma.
• Çevre koşullarını iyileştirmek için bir sistem tasarlama.
• Bol miktarda ürün üretmeye yönelik teknolojilerle, bu teknolojilerin
toplumdaki yan etkileri arasında uygun bir dengenin sağlaması üzerinde inceleme yapma.
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