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Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

1  Uygulama/Faaliyet  adı  -  Bilgisayar  ile ilgili pratik becerilerin kazanılması 

Yer -  sınıf, bilgisayar labaratuarı 

Katılımcılar  - yetişkin öğreniciler  55 + 

Öğreticiler  - öğretmen ve usta öğretıcıler 

Faalıyet süresi - 90 dk.  

Araç gereç  - bilgisayar, projektor ve resımler 

Uygulama konusu – dosya nedir ve nasıl oluşturulur? 

Ögrenme amaçları:  

Temel amaçlar: bilgisayarı tanıma ve kullanım yeterlılıği kazanma  

Özel amaçlar: Pc kullanımı, dosya oluşturma, dosya taşıma  ve dosyaya bilgi kaydetme.  

- öğreniciler bilgisayar acma ve kapamayı öğrenirler 

- öğreniciler klavye ve mouse kullanımını öğrenirler 

- öğrenicıler dosya ve dosya oluşturmayı öğrenirler.   
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kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

Atölye uygulaması Yapılacak faaliyetler Kullanılacak 

method 

süre Kurumsal ve 

metodolojık not 

1. Giriş  

Bir dosyanın ne olduğunu ve ne için kullanıldığını, 

dosyalara neden ihtiyacımız olduğunu açıklama 

Acıklama  

Karşılıklı fikir 

alış verişi 

10 dk.  

Eğitmen ve 

öğreniciler 

2. Ön hazırlık 

Öğrencilerin, anılarımızı saklamak için bir bilgisayar 

kullanmanın çok zor olmadığını anlamalarını ve yeni 

bir şeyi yönetmenin, yaratmanın  kendilerine 

güvenlerini kazanmalarını sağlayacağını pekistiririz.  

Sunum  

Karşılıklı fikir 

alış verişi 

10 dk  

 

Group katılımı 

3. Uygulama 

• Hepsinin bir bilgisayarı olmasına ve nasıl 

açılacağını öğretmesine izin verin,  

• Fareyi kullanarak, sağ ve sol tıklamalar,  

• Yeni bir dosya elde etmek için sağa tıklayın ve  

yeni’e basın,  

• Dosyayı adlandırma 

• Dosyayı ekranda yeni bir yere taşımak,  

Acıklama  

Karşılıklı fikir 

alış verişi 

Uygulama  

40 dk.  

 

 

Bireysel 

uygulama 

Gözetmen 

eşlıgınde 

uygulama 
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• Bir belgeyi veya fotoğrafı dosyaya taşıma ve 

kaydetme,  

4. Değerlendirme 

 

İlk önce öğrenciler birbirlerinin görevlerini kontrol 

eder ve bu arada öğretmen her görevi kontrol eder ve 

hatalarla ilgili tavsiyelerde bulunur ve zaman 

kazandırır.  

Uygulama  

Eksiklerin 

kontrolu 

20 dk.  

 

Grup çalısması 

5. Özet 

Tüm öğrenciler tamamlandıktan sonra, öğretmen 

hepsini kontrol eder ve her öğrenciyi değerlendirir, 

not alır.  Değerlendirme  10 dk.  

Öğretmen 

merkezli 

değerlendirme 
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2  Uygulama/Faaliyet  adı  -  Bilgisayar  ile ilgili pratik becerilerin kazanılması 

Yer -  sınıf, bilgisayar labaratuarı 

Katılımcılar  - yetişkin öğreniciler  55 + 

Öğreticiler  - öğretmen ve usta öğretıcıler 

Faalıyet süresi - 90 dk.  

Araç gereç  - bilgisayar, projektor ve resımler 

Uygulama konusu – word ve ofis programlarının tanıtımı kullanımı 

Ögrenme amaçları:  

Temel amaçlar: word programını tanıma, metin yazma ve duzenleme  

Özel amaçlar: klavye kullanımı, cümle yazabilme, cumleyı kısmen yada tamamen secebilme, harflerin buyuklugunu değiştırebılme  
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Atölye uygulaması Yapılacak faaliyetler Kullanılacak 

method 

süre Kurumsal ve 

metodolojık not 

1. Giriş  

Selamlama, atölye hedeflerinin sunumu.  Açıklama  

Tartişma  

 

10 dk.  

Eğitmen hazırlık  

2. Ön hazırlık  

Yetişkinlerin dikkatini çekmek ve Microsoft Word 

programının kullanım amacını belirtmek için bir 

ön animasyon.  Animasyonun sonunda 

öğrenicilere hazırlık soruları sorulur: 

“Bilgisayardaki bir metni nasıl hazırlarsınız? El 

yazısı ile hazırlanan metin mi daha etkilidir yoksa 

bir bilgisayarda hazırlanmış olan mı?” 

Tartışma  

Sunum 

 

10 dk.  

Öğrencilerin 

metinler üzerinde 

çalışmaya hazır 

olmasını sağlamak 

için öğretmen 

tarafından 

yönlendirilen + bir 

tartışma 

 

3. Uygulama  

• Microsoft word programı çalıştırılır 

• Projeksiyon aletinden yansıtılan bir metni 

Tartışma  

Anlatım 
40 dk.  

 

Öğrenıcıler 

yansıtılan metnı 
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yazmaları istenir.  

• Yazılı metnin, nasıl seçileceği gösterme yöntemi 

ile kursiyerlere birer birer gösterilir.  

• Metin formatlama değişiklikleri, seçilen 

metinlerin font, boyut, renk, kalın, italik ve altı 

çizili özellikleri kullanılarak görüntülenir ve 

yapılır.  

Sunum  

 

kendılerı yazar 

4. Değerlendirme  

Kursiyerlere örnek bir metin verilir ve bu metnin 

yazı tipi Tahoma, yazı tipi boyutu 16 punto, yazı 

tipi rengi kırmızı ve italik olması istenir.  

Yapılamayan yerlerde gerekli düzeltmeler yapılır 

ve kalıcı öğrenme sağlanır.  

Pratik Uygulama 20 dk.  

 

Öğrenciler 

istenılenı 

yapabılıyormu ? 

5. Özet  

İşlem, konunun açıkça anlaşılmadığı yeri 

belirlemek için değerlendirilir.  Herhangi bir 

eksiklik varsa, farklı öğretim yöntemleri 

kullanılarak çözülürler.  

Değerlendirme  

Kontrol  
10 dk.  

Eğitmen 

degerlendırmesı  
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3  Uygulama/Faaliyet  adı  -  Bilgisayar  ile ilgili pratik becerilerin kazanılması 

Yer -  sınıf, bilgisayar labaratuarı 

Katılımcılar  - yetişkin öğreniciler  55 + 

Öğreticiler  - öğretmen ve usta öğretıcıler 

Faalıyet süresi - 90 dk.  

Araç gereç  - bilgisayar, projektor ve resımler, şiir metni 

Uygulama konusu – word uygulama programı 

Ögrenme amaçları:  

Temel amaçlar: düzenleme yeteneği, ve bilgisayarda evrak/belge bulabilme 

Özel amaçlar: metin yazma, şiir bulma, cümle secerek kesme ve yeni belgeye yapıstırabılme 

Atölye uygulaması Yapılacak faaliyetler Kullanılacak 

method 

süre Kurumsal ve 

metodolojık not 

1. Giriş  

Öğrencilere dersler hakkında motivasyonu 

yüksek tutmak  için sorular sorulur.  Hazır 

olmaları kontrol edilir 

Tartışma  10 dk.  

Ortak çalısma 
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2.  Ön hazırlık  

Öğrenicileri motive etmek için, kurs sırasında 

öğretmen tarafından:   yazdıkları metinleri ve 

dosyadan bir şiiri nasıl kopyalayabilecekleri 

hakkında ayrıntılı bir açıklama sunulur 

Tartışma  sunum 

bilgilendirme  
20 dk.  

Öğretmen  

denetımlı 

3. Uygulama 

Microsoft word programı çalıştırılır.  

Projeksiyon aracından yansıtılan metni yazmaları 

istenir.  

Farklı seçim yöntemleri gösterilerek yazılı metin 

gösterilmesi gerekmektedir.  

Seçilen metinlerin Word programındaki başka bir 

alana kopyalanması arzu edilir.  

Metin Programının bir bölümünü kesip Word 

Programındaki yeni dosyaya taşıması istenir.  

 

 

Tartışma  sunum 

bilgilendirme 

 

 

 

30 dk.  

 

Talimatlar ve grup 

çalısması 

 

4. Değerlendirme 

Stajyerler, öğrencilerden bilgisayarda şiir 

aramalarını ister.  Buldukları şiirin 1.  paragrafını 

kopyalayıp Word belgesine eklemeleri istenir.  

Uygulama ve sorular değerlendirilir, 

Uygulama  20 dk.  

Öğretmen 

merkezli 
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pekiştirmeler yapılır.  Katılımcılar için her şeyin 

açık olup olmadığını belirlemek için süreç 

değerlendirilir.  

 

5. Özet 

Uygulama ve sorular değerlendirilir, 

pekiştirmeler yapılır.  İşlem, konunun nerede 

anlaşılmadığını belirlemek için değerlendirilir.  

Eğer öyleyse, bu eksiklikler farklı öğretim 

yöntemleri kullanılarak giderilir 

Uygulama  10 dk.  

 

Eğitmen 

degerlendırmesı 
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4  Uygulama/Faaliyet  adı  -  Bilgisayar  ile ilgili pratik becerilerin kazanılması 

Yer -  sınıf, bilgisayar labaratuarı 

Katılımcılar  - yetişkin öğreniciler  55 + 

Öğreticiler  - öğretmen ve usta öğretıcıler 

Faalıyet süresi - 90 dk.  

Araç gereç  - bilgisayar, projektor ve resımler 

Uygulama konusu – word uygulama programı 

Ögrenme amaçları:  

Temel amaçlar: bilgisayarda resımlı dosya arama.  Fotografları word programında kullanabilme.   

Özel amaçlar: bilgisayarda resim yada metin bulabilme, resimlerin uzerıne yazı yazabilme word belgesine resım yapıştırabılme ve boyutunu 

degıstırebılme.  

 

Atölye uygulaması Yapılacak faaliyetler Kullanılacak 

method 

süre Kurumsal ve 

metodolojık not 

1.  Giriş Selamlama, atölye hedeflerinin sunumu.  Tartışma  10 dk.   
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2. Ön hazırlık  

Kursiyerlerin dikkatini çekmek için internette 

manzara resimleri arattırılır ve bu resimlerden 

hangisinin güzel olup olmadığı sorulur ve seçim 

yapılır.  

Tartışma  sunum 

bilgilendirme 
5 dk.  

Ortak karar verme 

değerlendırme 

yapma 

3. Uygulama 

Öğrenciyi motive etmek için, bu derste, öğretmen 

bilgisayardaki Word programına nasıl bir resim 

ekleneceği hakkında ayrıntılı açıklamalar sunar.  

Bir görüntü farklı dosyadan kopyalanır.  

Microsoft word programı çalıştırılır 

Word belgesine nasıl fotoğraf ekleneceği 

gösterilir.  

Öğretmen boyutların nasıl yeniden 

boyutlandırılacağını ve değiştirileceğini açıklar.  

Öğretmen, resim kenarlıklarının ve resim 

stillerinin gösteri yöntemi kullanılarak nasıl 

uygulandığını ve değiştirildiğini gösterir.  

Tartışma  sunum 

bilgilendirme 
45 dk.  

 

Öğretmen  

gözetiminde 

eşleştirme 

çalışması 

Bir fotoğrafı 

incelemek,  

Fotoğraftaki 

değişiklikler 
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4. Değerlendirme 

Kursiyerlerden kış manzarasını farklı 

dosyalardan kopyalamaları istenir.  Resmi Word 

belgesine eklemeleri ve 3 boyutunda bir sınır 

oluşturmaları istenir.  Yapamadıkları her yerde, 

kalıcı öğrenmeyi sağlamak için kalıcı 

düzeltmeler yapılır.  

Uygulama  20 dk.  

Bireysel çalısma 

5. Özet 

Uygulama uygulamadan sonra değerlendirilir.  

Değerlendirme sonucunda, iyi anlaşılmayan 

kısımlar belirlenir.  Hala problem varsa, bu 

eksiklikler farklı öğretim yöntemleri kullanılarak 

bir kez daha açıklanır.  

Hata kontrolu   10 min.  

 

Değerlendirmeler 

kayıt edılır.  
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5  Uygulama/Faaliyet  adı  -  Bilgisayar  ile ilgili pratik becerilerin kazanılması 

Yer -  sınıf, bilgisayar labaratuarı 

Katılımcılar  - yetişkin öğreniciler  55 + 

Öğreticiler  - öğretmen ve usta öğretıcıler 

Faalıyet süresi - 90 dk.  

Araç gereç  - bilgisayar, projektor ve resımler 

Uygulama konusu – word uygulama programı 

Ögrenme amaçları:  

Temel amaçlar: word de fotograf şekıllendırebılme. Nette özel arama yapabilme ve bunlarla word programında çalısabılme.   

Özel amaçlar: bireysel çalısabılme, cümle ve resımlerden yenı metınler olusturabılme, fotografların boyutlarını degıstırebılme.  

 

 

 

 

Atölye uygulaması Yapılacak faaliyetler Kullanılacak süre Kurumsal ve 
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method metodolojık not 

1.  Giriş Öğrencinin dikkatini çekmek için yaşadıkları 

bölgenin fotoğrafları arattırılır ve bu resimlerin 

güzel olup olmadığı sorulur.  

Tartışma  10 dk.  Öğrenci 

motıvasyonunu 

artırma  

2.  Ön Hazırlık Öğreniciyi motive etmek için, fotoğrafı Word 

programına nasıl kopyalayacağınıza dair ayrıntılı 

açıklamalar yapılır.  

Tartışma  

Sunum  

10 dk.  Fikir alış verişi 

3.  Uygulama İnternette yaşadıkları bölgenin bir resmi 

arattırılır.  

Microsoft word programı çalıştırılır.  

Öğretmen İnternet'te buldukları resmi Word 

programına nasıl kopyalayabileceklerini gösterir. 

Öğretmen boyutların nasıl yeniden 

boyutlandırılacağını ve değiştirileceğini açıklar.  

Öğretmen, resim kenarlıklarının ve resim 

stillerinin gösteri yöntemi kullanılarak nasıl 

Tartışma  

Bilgisayar  

Sunum  

Internet  

40 dk.   

Bıreysel ve ortak 

çalışmalar(gereklı 

oldugunda) 
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uygulandığını ve değiştirildiğini gösterir.  

Öğretmen yanlış kopyalanan resmin nasıl 

silineceğini gösterir.  

 

4.  Değerlendirme 

Kursiyerlerden Roma'nın resimlerini internet 

üzerinden araştırmaları istenir.  Buldukları 

görüntüleri Word belgesine kopyalamaları ve 

bunları metal yuvarlak çerçeve bağlantılarına 

yerleştirmeleri istenir.  Yapamadıkları her yerde, 

kalıcı öğrenmeyi sağlamak için kalıcı 

düzeltmeler yapılır.  

Pratik uygulama  20 dk.  Öğrenıcıler  

talımatları 

ızleyerek kendılerı 

karar verebılmelı, 

yardım 

almamalılar 

 

5.  Özet 

Uygulama uygulandıktan sonra değerlendirilir.  

Değerlendirme sonucunda, iyi anlaşılmayan 

kısımlar belirlenir.  Hala problem varsa, bu 

eksiklikler farklı öğretim yöntemleri kullanılarak 

bir kez daha açıklanır.  

 

Pratik uygulama  

Kontrol   

10 dk.  Objektif reel 

degerlendırme  

 

6  Uygulama/Faaliyet  adı  -  Bilgisayar  ile ilgili pratik becerilerin kazanılması 
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Yer -  Seminer odası 

Katılımcılar  - yetişkin öğreniciler  55 /60+ 

Öğreticiler  - Usta öğretıcıler 

Faalıyet süresi - 90 dk.  

Araç gereç  - bilgisayar, projektor, net bağlantılı akıllı telefonlar ve flipkartlar 

Uygulama konusu – Çevrimiçi temel bilgiler 

Ögrenme amaçları:  

Temel amaçlar: Internette güvenli arama ve dolaşım  araması nasıl yapılır?  

Özel amaçlar:  

Internette yapılması mümkün olan temel eylemleri  öğrenmek(Internet nedir? Ne yapabilirsiniz ve nasıl bağlanabilirsiniz?) 

Internete bağlanma ile ilgili farklı yöntemleri öğrenmek(Tarayıcı açkam, bağlantıları kullanabilmek, yer işaretleyebilme, sayfa yazdırma) 

Bılgısayarı güvenliği (Telif hakları, web sayfalarındaki kullanıcı şartları ve özel şartlar) 

Arama motorlarını kullanma (arama motoru kullanımındakı aşamalar, istenilen bilgiye hızlı erişim) 

Arama motoru ve web arama arasındaki farklılıklar.  Ve özel bir web sayfasında bilgiye erişim.  

Atölye uygulaması Yapılacak faaliyetler Kullanılacak süre Kurumsal ve 
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kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

method metodolojık not 

1. Giriş  Tanışma –Oğrencilerin birbirini tanıması, 

yapılacak faaliyetlere yönelik bilgilendirme ve 

motivasyon/uygulamanın amaçları 

 

Acıklama  

Karşılıklı fikir 

alış verişi  

10 dk Olumlu bir çalışma 

ortamı oluşturmak, 

kaynaşma,  

Hedef uygulama 

hakkında katılımcıların 

bilgi ve becerilerini 

öğrenmek ortaya 

cıkarmak 

2. Teorik atölye 

çalışması 

Internet nedir ve ınternette neler 

yapabilirsiniz? 

Bir web tarayıcısını  nasıl açarız.  Web sayfası 

nasıl bulunur ve sık kullanıma eklenir.  

Bağlantılar (links) sık kulanım sayfaları nasıl 

nasıl kullanılır.  Web sayfası nasıl yazdırılır.  

Telif hakları, web sayfalarındaki kullanıcı 

şartları ve özel şartlar  

Soru cevap 

Anlatım  

Sunum  

 

 

 

 

20 dk İnternet kullanımı 

grubun başarı seviyesi 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

3.  Edinilen yeni 

bilgileri 

uygulamaya 

koymak 

Katılımcıların her biri interneti keşfedecek.  

  Özellikle: bir web tarayıcısı açma,  

web sitesi açma, bağlantıları kullanarak, yer 

imlerini kullanma ve  web sayfasını yazdırma  

Uygulama  20 dk  Bilgisayar ve 

teknolojik cihazları 

tanımak ve rahat 

hissetmek.  Arama 

becerilerini geliştirmek 

4. Yeni bilgi ve 

becerileri yeni 

durumlarda 

uygulamaya 

çalışarak 

değerlendirmek  

Katılımcılar İnternet arama motoru ve 

işlevlerini pratik edeceklerdir.  

Arama motoru ve web siteleri arasındaki fark 

 

 

Sorular 

Tartışma ve teorik 

açıklamalar 

Pratik alıştırmalar 

20 dk Edinilen bilgileri 

pekiştirmek  

5. Yeni bilgi ve 

becerilerin 

kullanımdaki 

yeterliliğini 

kontrol etmek 

Sınav /değerlendirme  

 kişisel arama etkinliği 

Quiz ve uygulama 

etkinlikleri 

 

 

10 dk  Kaynak:  www. 

learnmyway. com 

www. digitalunite. 

com 

sınıf uygulamalarında 

elde edilen bilgilere 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

ulaşim /control  

6. Sonuçlar 

/Özetleme 

uygulama sonu  

 

 

Katılımcılar atölye çalışmalarının en önemli 

aşamalarına dair somut değerlendirmelerde 

bulunacaklar ve değerlendireceklerdir.  

 

 

 

Soru cevap  10 dk Bireysel 

değerlendirme ve geri 

dönüşüm amaçlı 

eğitmenlerin 

kullanabilecekleri 

doneler 

 

 

 

 

 

 

 

7  Uygulama/Faaliyet  adı  -  Bilgisayar  ile ilgili pratik becerilerin kazanılması 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

Yer -  Seminer  odası 

Katılımcılar  - yetişkin öğreniciler  55 /60+ 

Öğreticiler  - Usta öğretıcıler 

Faalıyet süresi - 90 dk.  

Araç gereç  - bilgisayar, projektor ve flipkartlar 

Uygulama konusu – Google ı tanıma 

Ögrenme amaçları:  

Temel amaçlar: Google nedir ve etkin bir şekilde nasıl kullanılır?  

Özel amaçlar:  

- Google ın ne olduğu, faydaları ve özellikleri 

-Google da nasıl arama yapılacağı 

-Internet geçmişine göz atma nasıl yapılır? 

-Internet te geçmiş nasıl silinir? 

-Internette görüntü ve dosya  nasıl kaydedilir ? 

 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

Atölye uygulaması Yapılacak faaliyetler Kullanılacak 

method 

süre Kurumsal ve 

metodolojık not 

1. Giriş  Selamlaşma ve uygulama aktivitelerini tanıtma 

sunuş  

 

Tartışma  10 dk ---------------------- 

2. Google nedir ve 

nasıl kullanılır? 

Google’ın ne olduğunu tanıtıcı bir teorik 

açıklamadan sonra, eğitmen gerekli bilgileri 

bulmak için google ın  etkili bir şekilde nasıl 

kullanılacağına dair adımları gösterecektir.  

multimedia 

sunum, 

bilgisayarda 

online çalışma 

30 dk.  Yönergeler verme 

hedefe ulaşma 

3. Google nedir, 

değerlendirmeler 

ve kullanım.  

Edinilen bilgilerin bütünleştirilmesi ve 

birleştirilmesi.  İnternet geçmişini nasıl 

görüntüleyebilir ve nasıl silebilirim? Eğitmen 

tüm adımları gösterecek ve katılımcılar tekrar 

edecek ve uygulayacaktır.  

Uygulama  20 dk.  Yönergeler verme  

Ödevlendirme 

4. Internetten 

görüntü ve dosya 

indirme   

Eğitimci, katılımcılara görüntülerin ve 

dosyaların nasıl kaydedileceğini gösterecektir.  

Kişisel cihazlar  ve internet bağlantısı 

uygulama 20 dk  Yönergeler 

verme  



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

kullanılacak Ödevlendirme  

5. Özet ve sonuç  

 

Ne yapıldığı ve öğrenildiği hakkında tartışma 

ve geri bildirimler.  Öz yansıtma ve öz 

değerlendirme 

Tartışma  10 dk Non formal 

methodlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Uygulama/Faaliyet  adı  -  Bilgisayar  ile ilgili pratik becerilerin kazanılması 

Yer -  Seminer  odası 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

Katılımcılar  - yetişkin öğreniciler  55 /60+ 

Öğreticiler  - Usta öğretıcıler 

Faalıyet süresi - 90 dk.  

Araç gereç  - bilgisayar, projektor  internet bağlantılı akıllı cep telefonları ve flipkartlar 

Uygulama konusu – Google uygulamaları  

Ögrenme amaçları:  

Temel amaçlar: Google uygulamalarını tanıma ve kullanabilme  

Özel amaçlar:  

-Google uygulamalarını kavrama ve bu uygulamaları google da bulup kullanabilme 

-Google uygulamalarının genel amaçlarını öğrenme, kullanım alanları ve amaçları kavrama  

-Gmail hesabı açabilme 

-Google Drive ı tanıma ve kullanabilme  

Atölye uygulaması Yapılacak faaliyetler Kullanılacak 

method 

süre Kurumsal ve 

metodolojık not 

1. Kurumsal Selamlaşma ve uygulama aktivitelerini tanıtma Tartışma  10 dk.  ---------------------- 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

faaliyetler  sunuş  

 

2. Google 

uygulamaları 

nelerdir?  

Google uygulamalarını tanımak.  Uygulamaları 

bulmak ve kullanmak.  Eğitimci, birkaç video 

göstererek  konuyu tanıtacaktır (örnek olarak 

youtube'daki uygun videolardan 

yararlanılacaktır).  

Çeşitli Google araçlarını tanıtmak.  Kullanıcılar 

tarafından ihtiyaç duyulan özel araçları bulma ve 

kullanma becerisinin öğretilmesi.  

multimedia 

sunum  

 

 

uygulamalı 

alıştırmalar 

 

20 dk.  

 

 

 

20 dk 

Katılımcılar, 

Google tarafından 

kendilerine 

sunulan araçları 

tanır.  

Katılımcılar 

ihtiyaçlarına 

uygun araçları 

seçebilirler.  

3. Gmail hesabı 

açma  

Gmail giriş sayfasını bulma ve detaylı  kayıt 

olma açıklaması.  

Gelen kutusu ve işlevselliğinin açıklaması.  

Katılımcılar arasında e-posta gönderme ve alma.  

E-posta eklerini ekleme ve indirme.  

Uygulama  30 dk  Gmail hizmetinin 

kayıt işlemini 

tanıma.  

E-postanın temel 

işlevlerini 

öğrenmek:  e-

posta gönderme 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

ve alma.  

4. Sonuç   Geri bildirimler ve değerlendirme  10 dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  Uygulama/Faaliyet  adı  -  Bilgisayar  ile ilgili pratik becerilerin kazanılması 

Yer -  Seminer  odası 

Katılımcılar  - yetişkin öğreniciler  55 /60+ 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

Öğreticiler  - Usta öğretıcıler 

Faalıyet süresi - 90 dk.  

Araç gereç  - bilgisayar, projektor  internet bağlantılı akıllı cep telefonları ve flipkartlar 

Ögrenme amaçları – Web'de Şecere 

Özel amaçlar:  

Temel amaçlar: Şecere sayfalarında nasıl arama yapılacağını ve taranabileceğini öğrenmek için 
 
Özel amaçlar:  

- Soyağacı (Secere) kavramını anlamak ve tanımak 

-Soyağacı ile  ilgili bilgileri çevrimiçi olarak etkin bir şekilde bulmak 

-  Veri Tabanı ve Şecere veritabanları nedir 

-Soyağacı ile ilgili  güvenilir web kaynaklarının kişisel bir listesini oluşturmak 

Atölye uygulaması Yapılacak faaliyetler Kullanılacak 

method 

süre Kurumsal ve 

metodolojık not 

1. Giriş   Selamlaşma ve uygulama aktivitelerini 

tanıtma sunuş  

Tartışma  5 dk.  ---------------------- 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

 

2. Soyağacı nedir 

ve soyağacı ile 

ilgili bilgiye nasıl 

ulaşırız? 

Eğitimci soyağacı  nedir diye sormaya 

başlayacaktır.  Beyin fırtınası, flipchart ile 

grup halinde çalışma veya paylaşım.   

Eğiticinin pratik anlatımları 

Pratik uygulama: Her katılımcı soyağacı  

hakkında internette bilgi bulacaktır.  

Tartışma  

Anlatım  - 

multimedia 

sunum,  

 

 

-uygulama 

 

10 dk  

 

 

 

 

20 dk 

Soyağacı  hakkında bilgi 

edinmek 

 

 

Web'de soyağacı 

hakkında bilgi bulma 

konusunda bilgi sahibi 

olmak 

3.  Soyağacı 

kaynakları ve 

veritabanları 

Eğitimcinin soyağacı konusundaki kaynaklar 

ve veritabanları üzerine teorik kısım ve 

açıklamaları 

  Grup tartışması  

uygulama  

20 dk Odevlendirme  

4. Yeni edinilen 

bilgi ve becerileri 

değerlendirme  

Şecere hakkında güvenilir kaynakların bir 

listesini oluşturma.  

Diğerleriyle paylaşım ve kontrol etme. 

Çiftler halinde çalışma.  Grup çalışması 

Pratik 

uygulamalar 

30 dk Pratik uygulama 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

5. Sonuç  Geri bildirimler ve değerlendirme Non formal 

methodlar 

5 dk  ---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  Uygulama/Faaliyet  adı  -  Bilgisayar  ile ilgili pratik becerilerin kazanılması 

Yer -  Seminer  odası 

Katılımcılar  - yetişkin öğreniciler  55 /60+ 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

Öğreticiler  - Usta öğretıcıler 

Faalıyet süresi - 90 dk.  

Araç gereç  - bilgisayar, projektor  internet bağlantılı akıllı cep telefonları ve flipkartlar 

Uygulama konusu – Sosyal  ağlar ve bloglar – genel bakış 

Ögrenme amaçları:  

Temel amaçlar: facebook gibi sosyal ağların diğer insanlarla iletişim kurmak için kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak 

Özel amaçlar:  

- bir sosyal ağın ne olduğunu, özelliklerini  ve faydalarını öğrenmek        

 - ünlü sosyal ağlar hakkında genel bir bakışa sahip olmak (Facebook'a odaklanmak)  

-Soyağacı ile ilgili facebook sayfalarını ve bloglarını keşfetmek 

 

  

Atölye uygulaması Yapılacak faaliyetler Kullanılacak 

method 

süre Kurumsal ve 

metodolojık not 

1. Kurumsal Selamlaşma ve uygulama aktivitelerini tanıtma Tartışma  5 dk.  ---------------------- 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

faaliyetler sunuş  

 

2. Uygulamaya dair 

gözden geçirme 

değerlendirme  

Sosyal ağ nedir ve ünlü sosyal ağlara genel 

bakış.  Sosyal ağların kullanımları ve faydaları 

nelerdir? 

Tartısma, 

bilgilendirme  

multimedia 

sunum, grup 

çalışması 

20 dk.  Takım çalışması 

 sınıf içi küçük 

gruplara bölünme 

  beyin fırtınası 

fikirlerini sunma 

3. Facebook 

çalışması  

Soyağacı ile ilgili facebook sayfalarını, 

bloglarını ve gruplarını keşfetmek 

Anlatım, teorik 

bilgilendirme 

20 dk.  Ödevlendirme  

4. Yeni bilgi ve 

becerileri yeni 

durumlarda 

uygulamaya 

çalışarak 

güçlendirme 

Facebook'ta soyağacı ile ilgili sayfaları arama 

ve inceleme  

Pratik alıştırmalar 20 dk Uygulama.  

Güvenli arama 

yapabilme  

5.  Yeni bilgi ve 

becerilere ne 

Katılımcılar facebook üzerinden soyağacı ile 

ilgili  kendi gruplarını veya sayfalarını 

Sunum  20 dk.  Pratik uygulama  



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

kadar hakim 

olunduğunun  

kontrolü 

oluşturacak Tartışma  Sosyal ağlara ve 

cihazlara aşina ve 

rahat olmak 

6. Ozet ve uygulama 

sonu  

 

Geri bildirimler ve değerlendirme Tartışma  5 dk.  ---------------------- 

 

 

 

 

 

 

11  Uygulama/Faaliyet  adı  -  Bilgisayar  ile ilgili pratik becerilerin kazanılması 

Yer -  Seminer odası 

Katılımcılar  - yetişkin öğreniciler  60+ 

Öğreticiler  - usta öğretıcıler 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

Faalıyet süresi - 90 dk.  

Araç gereç  - bilgisayar, projektor, internet erişimli cep telefonları, kamera, geleneksel soyağacı örnekleri, Anhenblatt kurulum talimatnamesi 

Uygulama konusu – Soyağacı 

Ögrenme amaçları:  

Temel amaçlar: Geleneksel ve dijitalleşmiş soy ağaçlarının yaratılma olanaklarına aşina olmak 

Özel amaçlar:  

- Katılımcı, geleneksel soy ağacı örnekleri ve soy ağacı yapımı için çok sayıda bilgisayar programı hakkında bilgi sahibi olur.  

- Katılımcı, kendi aile ağaçlarını inşa etmek için geleneksel şablonlardan faydalanabilir.  

- Katılımcı, , bir aile ağacı oluşturmak için popüler bilgisayar programlarına aşina olur, özellikle Ahnenblatt.  

- Katılımcı aile içinde kuşaklar arası dayanışmayı pekiştirir.  

 

 

Atölye uygulaması Yapılacak faaliyetler Kullanılacak 

method 

süre Kurumsal ve 

metodolojık not 

1. Kurumsal – Selamlama, yapılacak faalıyetlerın tanıtımı Tartışma  5 dk.  ---------------------- 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

faaliyetlerin 

sıralanısı 

sunumu 

 

2. Atölye içeriğinin 

gözden geçirilmesi 

ve tartışılması 

Bir ağaç yapmak için neye ihtiyacınız var? Bir 

ağaç yapımı için gerekli veriler.  BİT tekniklerini 

kullanarak bir aile ağacı oluşturmak için 

geleneksel soy ağacı örnekleri ve çok sayıda 

bilgisayar programı örneği 

Eğitimci tartışmayı özetler.  

Tartışma  anlatım  

- multimedia 

sunum  

20 dk.  Eğitmen, örnek 

olması için 

programlar ve 

şablonlar sunar 

/gösterir,  

 

3. Soy ağacı 

yapımında 

kullanılan 

uygulamalı 

beceriler 

Geleneksel şablonları kullanarak katılımcıların 

soy ağaclarını olusturmak.   

Uygulama  20 dk Katılımcılar 

kendilerine ait soy 

ağacını elle örnek 

olarak çizerler 

 

4. Soy ağacı yapım 

yönteminin türü 

hakkında karar 

Soy ağacı yapımı için bir bilgisayar 

programının seçimi ve kararının verilmesi. .  

Katılımcıların her biri, karar verilen programı 

ınternetten ındirip kurmakla odevlendirilir, 

Pratik uygulama 20 dk Ekip çalışması: 

soyagacı 

uygulamasının 

seçımi ve 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

verilmesi 

 

örneğin Ahnenblatt'ı kurması için 

görevlendirilir.   3 er kişilik beş grup 

oluşturulur.  

kurulumu 

5.  Yeni bilgi ve 

becerilerin 

kullanılabilirliğini 

kontrol etmek 

Görev: 2 - 3 kuşaktan oluşan  bir aile ağacı 

oluşturulur.   

Aile uyelerıne aıt kısısel veriler girilir: torunlar, 

dedeler  

 Gruplar gelişmiş/başarılı  aile ağaçlarını 

gösterirler 

Performans hatalarının tartışılır. .  

Pratik uygulama 20 dk Her kaytılımcı 

kendı soyağacını 

oluşturur.  

6. Ozet ve uygulama 

sonu 

 

Katılımcı, Soyagacı oluşturur ıken secilen 

program daki en zorlu kısmın ne olduğunu 

belirler ve anlatır.   

Tartışma  5 dk  ---------------------- 

12  Uygulama/Faaliyet  adı  -  Bilgisayar  ile ilgili pratik becerilerin kazanılması 

Yer -  Seminer odası 

Katılımcılar  - yetişkin öğreniciler  60+ 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

Öğreticiler  - usta öğretıcıler 

Faalıyet süresi - 90 dk.  

Araç gereç  - bilgisayar, projektor, internet erişimli cep telefonları, kamera, geleneksel soyağacı örnekleri, Anhenblatt kurulum talimatnamesi 

Uygulama konusu – Dijital soyağacı- metin yazma 

Ögrenme amaçları:  

Temel amaçlar: Ahnenblatt isimli soyağacı programını kullanıp geliştirmek  

Özel amaçlar:  

-katılımcı, soyagacı olusturmak için kullanacağı bilgisayarın donanımlarını öğrenir 

- katılımcı BİT cihazlarının günlük yaşamdaki faydalarını anlar:bilgisayar, kamera, akıllı telefon, yazıcı / tarayıcı 

- katılımcı Ahnenblatt programını kullanarak basit bir soy ağacı oluşturabilir 

- katılımcı bir grupta çalışabilir 

 

Atölye uygulaması Yapılacak faaliyetler Kullanılacak 

method 

süre Kurumsal ve 

metodolojık not 

1. Kurumsal – Selamlama, yapılacak faalıyetlerın tanıtımı Tartışma  5 dk.  ---------------------- 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

faaliyetlerin 

sıralanısı 

sunumu 

2. Atölye içeriğinin 

gözden geçirilmesi 

ve tartışılması 

Bir aile ağacı oluşturmak için yardımcı olan BIT 

ekipmanı.  Anhenblatt türünden  bir bilgisayar 

programının tartışılması 

Eğitimci tartışmayı özetler.  

Tartişma , anlatım 

- multimedia 

sunum 

15 dk Eğitimci, BİT 

programlarının 

artılarını ve 

eksilerini 

sorgulatır 

3. Modern soyagacı 

yapımı için gerekli 

malzemeler-bilgi 

toplanması  

Bir aile ağacının yapımında BIT ekipmanlarının  

işlevi:  bilgisayar, kamera, akıllı telefon, yazıcı / 

tarayıcı.   

Tartişma , anlatım 

- multimedia 

sunum  

15 dk  Katılımcılar, 

Word'e metin 

girme yeteneğini 

geliştirir.  

 

4. BIT kullanarak 

olusturulacak 

soyagacının turune 

karar vermek  

 

Görev: 4-6 kuşaktan oluşan bir aile ağacı 

oluşturmak.  

Aile kişisel verileri ekleme: atalar ve torunlar 

Anhenblatt programının kullanılması.  

Gruplar gelişmiş aile ağaçlarını gösterirler.  

Pratik uygulama 20 dk Katılımcıların 

ortak  çalışması: 

şecere BİT 

programının 

seçimi, 

kurulumu ve 

teşhisi 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

Performans hatalarının tartışılması.  

5. Yeni bilgi ve 

becerilerin 

kullanılabilirliğini 

kontrol etmek  

Her grup, gelişmiş aile ağacını bir proje olarak 

gösterir.  [ör. . ahn dosyası] 

   Uygulama  hatalarının tartışılması.  

Pratik uygulama 20 min.  Her katılımcı 

kendı soyağacını 

oluşturur.  

 

6. Özet   ve sonuç  

 

Bir ağaç oluşturmak için seçilen programı 

kullanırken katılımcı ona göre neyin en zor 

olduğunu belirler.  

Tartışma  5 dk.  ---------------------- 

 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

13  Uygulama/Faaliyet  adı  -  Bilgisayar  ile ilgili pratik becerilerin kazanılması 

Yer -  Seminer odası 

Katılımcılar  - yetişkin öğreniciler  60+ 

Öğreticiler  - usta öğretıcıler 

Faalıyet süresi - 90 dk.  

Araç gereç  - bilgisayar, projektor, internet erişimli cep telefonları, kamera, geleneksel soyağacı örnekleri, Anhenblatt kurulum talimatnamesi 

Uygulama konusu – Dijital soyağacı- fotoğraf ekleme 

Ögrenme amaçları:  

Temel amaçlar: Geleneksel ve dijitalleşmiş aile ağaçlarının yaratılma olanaklarına aşina olmak 

Özel amaçlar:  

- Katılımcı, bir aile ağacı oluşturmaya yardımcı olmak için BİT yazılımı ve donanımı hakkında bilgi edinir.  

- katılımcı BİT cihazlarının günlük yaşamdaki faydalarını anlar:  bilgisayar, kamera, akıllı telefon, yazıcı / tarayıcı 

- katılımcı bir kamera kullanabilir, fotoğraf kopyalayabilir ve Anhehblatt programına fotoğraf yükleyebilir 

- Katılımcı Anhehblatt programına fotoğraf yükleyebilir,  

 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

Atölye uygulaması Yapılacak faaliyetler Kullanılacak 

method 

süre Kurumsal ve 

metodolojık not 

1. Organizational - 

ordering activities 

Selamlama, yapılacak faalıyetlerın tanıtımı 

sunumu 

Tartişma  5 dk ---------------------- 

2.  Atölye içeriğinin 

gözden 

geçirilmesi ve 

tartışılması 

Analog ve dijital fotoğrafçılık.  Bilgisayara nasıl 

aile fotoğrafları girilir? Eğitimci, dijital 

fotoğrafların kopyalanması ile analog 

fotoğrafların taranması arasındaki farkları anlatır 

Eğitimci konuyu  özetler.   

Tartişma , anlatım 

- multimedia 

sunum 

20 dk.  Eğitimci, dijital ve 

analog 

fotoğrafçılığa 

örnekler verir 

3.  Fotoğraf 

rötuşlama pratik 

becerileri 

Fotoğrafların sadeleştirilmesi - fotoğraf 

rötuşunun temelleri.  XnView örneğinde fotoğraf 

rötuşlama programlarının tartışılması.  

Görev: bağımsız olarak fotoğraf işleme 

programını indirin ve yükleyin, örneğin XnView 

Pratik uygulama  20 dk.  Katılımcılar 

XnView 

programını 

kurarlar 

 

 

4.  Edinilen bilgi ve 

becerileri 

3 er kişilik beş grubun soy ağaclarını aile 

resımlerini ekleyerek  4-6 kuşak ilerletmeleri 

istenir.  Eski fotografların taranması, yeniler 

Pratik uygulama 20 dk.  Soyagacı 

geliştirmeye 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

kullanmaya 

çalışarak korumak 

 

 

için özçekim yapılması  

 

devam edilir 

 

5. Yeni bilgi ve 

becerilerin 

kullanılabilirliğini 

kontrol etmek  

Her grup, gelişmiş aile ağacını bir proje olarak 

gösterir [ör. . ahn dosyası] 

Uygulama hataları tartışılır.  

Pratik uygulama 20 dk.  Soyagacı 

geliştirmeye 

devam edilir 

6. Özet ve sonuç  

 

Bir ağaç oluşturmak için seçilen programı 

kullanırken ve fotograf yüklerken  katılımcı 

kendisine  göre neyin en zor olduğunu belirler.  

Tartişma 5 dk.  ---------------------- 

 

  



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

14  Uygulama/Faaliyet  adı  -  Bilgisayar  ile ilgili pratik becerilerin kazanılması 

Yer -  Seminer odası 

Katılımcılar  - yetişkin öğreniciler  60+ 

Öğreticiler  - usta öğretıcıler 

Faalıyet süresi - 90 dk.  

Araç gereç  - bilgisayar, projektor, internet erişimli cep telefonları, kamera, geleneksel soyağacı örnekleri,  

Uygulama konusu – Şecere veritabanlarında veri aranması 

Ögrenme amaçları:  

Temel amaçlar: Bir aile ağacını genişletmek için çevrimiçi aramaların kullanılması.  

Özel amaçlar:  

- katılımcı arama motorlarını kullanma becerilerini kullanır 

- Katılımcı kayıt şecere verisi arayabilir,  

- Katılımcı çevrimiçi şecere veritabanlarını kullanabilir.  

- Çevrimiçi veritabanlarının, arama motorlarının, ve taranmiş (pdf) kitaplardan faydalanma  avantajlarını öğrenir.  

- ad -soyad ile arama motorları hakkında bilgi edinir.  



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

Atölye uygulaması Yapılacak faaliyetler Kullanılacak 

method 

süre Kurumsal ve 

metodolojık not 

1. Kurumsal –

faaliyetlerin 

sıralanısı 

Selamlama, yapılacak faalıyetlerın tanıtımı 

sunumu 

Tartişma 5 dk ---------------------- 

2.  Atölye içeriğinin 

gözden geçirilmesi 

ve tartışılması 

Çevrimiçi şecere aramalarının metodolojisinin 

tartışılması:  "Çevrimiçi anahat" 

Çevrimiçi sorgu formülasyonlarının çeşitliliği.  

Disklerdeki bilgi kayıtları 

Tartişma , anlatım 

- multimedia 

sunum 

20 dk Eğitimci çevrimiçi 

arama 

yöntemlerini 

gösterir 

3. Çevrimiçi-çevrim 

dişi kullanım 

 

   

Sıradışı  fikirleri kullanarak  internette seçere 

araması yapmak  

"Online outline".  

 

Pratik uygulama 20 dk.  E-posta hesapları, 

çevrimiçi 

postadaki etkin 

bağlantıları test 

etme 

4. Becerileri 

kullanarak pratik 

Gruplara katılanlar (3 kişilik 5 grup), taranan 

kitap kayıtlarını ve indekslenmiş ad 

Pratik uygulama 20 dk.  Elde edilen soy 

bilgisinin dijital 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

yapmak 

 

veritabanlarını çevrimiçi aramaya çalışır.  kaydı 

5. Yeni bilgi ve 

becerilerin 

kullanılabilirliğini 

kontrol etmek  

Katılımcılar bulunan şecere verilerini ve soy 

ağacının yapımında kullanımlarını sunarlar.  

Ağaçta veri yazma yöntemlerinin tartışılması.  

Pratik uygulama 20 dk.  Elde edilen 

verilerin soy 

ağacına eklenmesi 

6. Özet   ve sonuç  Bir ağaç oluşturmak için seçilen programı 

kullanırken katılımcı kendisine  göre neyin en 

zor olduğunu belirler.  

Tartişma 5 dk.  ---------------------- 

 

 

 

 

 

15  Uygulama/Faaliyet  adı  -  Bilgisayar  ile ilgili pratik becerilerin kazanılması 

Yer -  Seminer odası 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

Katılımcılar  - yetişkin öğreniciler  60+ 

Öğreticiler  - usta öğretıcıler 

Faalıyet süresi - 90 dk.  

Araç gereç  - bilgisayar, projektor, internet erişimli cep telefonları, kamera, geleneksel soyağacı örnekleri,  

Uygulama konusu – Soy ağaçlarının saklanması, dışa aktarılması ve basılması 

Ögrenme amaçları:  

Temel amaçlar: Soyağaçlarının sunumu  

Özel amaçlar:  

- Katılımcı, bir aile ağacı oluşturmak için BİT kullanımını geliştirir 

- katılımcı bir soy ağacını kaydedebilir, dışa aktarabilir ve yazdırabilir 

- Çalışmaların ve şecere belgelerinin sunumu için farklı  seçenekler kullanabilir.  

 

Atölye uygulaması Yapılacak faaliyetler Kullanılacak 

method 

süre Kurumsal ve 

metodolojık not 

1. Kurumsal – Selamlama, yapılacak faalıyetlerın tanıtımı Tartişma 5 min.  ---------------------- 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

faaliyetlerin 

sıralanısı 

sunumu 

2. Atölye içeriğinin 

gözden geçirilmesi 

ve tartışılması 

Aile soyağacını ne tür farklı  şekillerde 

sunulabilmesine  dair seçenekler.  

Uygulamadaki avantajları ve zorlukları 

tartışmak.  

Sunum şeklinin seçimi hakkında tartışma.  

Tartişma , anlatım 

- multimedia 

sunum 

20 min.  Eğitimci, soy 

ağacını  sunmanın 

farklı yollarını 

gösterir 

3. Very kaybını 

önleyici Pratik 

uygulamalar 

Kaydetme, dışa aktarma, e-posta yoluyla 

gönderilen aile ağaçlarını gönderme yollarının 

tanıtımı 

Pratik uygulama 20 min.  Katılımcılar, 

kendi soy ağaçları 

ile dosyaları 

kaydeder  ve 

gönderir 

 

4. Soyağacının 

basımı  

 

Basılmış  aile ağacı kalıplarının tanıtımı.  

Yazdırma için dosyaların hazırlanması.  Baskı 

ekipmanları seçimi.  

Pratik uygulama 20 min.  Katılımcılar 

yazdırmak için 

dosyaları 

kendileri 

hazırlarlar.  



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

5. Yeni bilgi ve 

becerilerin 

kullanılabilirliğini 

kontrol etmek  

Basılı soyağaçlarının sunumu 

 

Pratik uygulama 20 min.  Her katılımcı 

kendi ailesinin 

soy ağacını sunar 

6. Özet ve uygulama 

sonu 

 

Katılımcı, şecere biçimlerinin yaratılması için ne 

gibi avantaj ve dezavantajların olduğunu, 

kendisine gore ne tür  başka projeler ve 

programları kullanabileceğini belirtir.  

Tartişma 5 min.  ---------------------- 

 

  



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

16  Uygulama/Faaliyet  adı  -  Bilgisayar  ile ilgili pratik becerilerin kazanılması 

Yer -  Seminer odası 

Katılımcılar  - yetişkin öğreniciler  60+ 

Öğreticiler  - usta öğretıcıler 

Faalıyet süresi - 90 dk.  

Araç gereç  - bilgisayar, projektor, internet erişimli cep telefonları, kamera, geleneksel soyağacı örnekleri,  

Uygulama konusu  – Akıllı telefonlarda soyağacı 

Ögrenme amaçları:  

Temel amaçlar: Bir aile ağacı oluşturmak için mobil uygulamayı kullanmanın seçimi ve temelleri 

Özel amaçlar:  

- Katılımcı, bir aile ağacı oluşturmak için BİT yazılımı ve donanımı hakkında bilgi edinir.  

- BİT cihazlarının günlük yaşamdaki kullanışlılığını anlar:  bilgisayar, kamera, akıllı telefon, yazıcı / tarayıcı 

- Basitçe soy ağacı oluşturmak için akıllı telefon uygulamasını kullanabilir 

- bir grupta çalışabilir 

 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

 

Atölye uygulaması Yapılacak faaliyetler Kullanılacak 

method 

süre Kurumsal ve 

metodolojık not 

1. Kurumsal –

faaliyetlerin 

sıralanısı 

Selamlama, yapılacak faalıyetlerın tanıtımı 

sunumu 

Tartişma 5 min.  ---------------------- 

2. Atölye içeriğinin 

gözden geçirilmesi 

ve tartışılması 

Cep telefonlarında çok sayıda uygulama yapma 

olasılığının tartışılması.  

Tartişma , anlatım 

- multimedia 

sunum 

20 min.  Eğitimci çeşitli 

uygulamaları 

gösterir 

3 Yeni beceriler 

tanımak ve bunları 

daha öncekilerle  

karşılaştırmak 

Soy ağacı oluşturmak için akıllı telefon modern 

cep telefonunun kullanılması.  Uygulama 

kurulumu 

Pratik uygulama 20 min.  Katılımcılar 

seçilen çeşitli 

uygulamaları soy 

ağaçlarında 

uygularlar 

4 Kullanmaya 

çalışarak yeni 

becerilerin 

Gruplardaki katılımcılar (3 kişilik 5 grup)  akıllı 

telefonlarındaki uygulamalarında birkaç 

kuşaktan oluşan bir aile ağacı oluşturmak 

Pratik uygulama 20 min.  Katılımcı mobil 

uygulamayı 

kullanarak basit 



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

güçlendirilmesi zorundadır.  bir soy ağacı 

oluşturur 

5 Yeni bilgi ve 

becerilerin 

kullanılabilirliğini 

kontrol etmek  

Her grup, gelişmiş soy ağacını kendi akıllı 

telefonlarında gösterir.  

Dosya alıp verirler.  

Pratik uygulama 20 min.  Her katılımcı 

kendi ailesinin 

soy ağacını sunar 

6 Özet ve 

uygulamaların 

sonu 

 

Katılımcı, bilgisayar yada akıllı telefonlardaki 

soyağacı oluşturma  programlarının olumlu ve 

olumsuz yönlerini kendisine göre tanımlar.  

Tartişma 5 min.  Eğitimci, 

öğrencilerin 

şecere 

çalışmasındaki 

uygulamalar 

hakkındaki 

görüşlerini toplar.  

 

 

  



                                                                                                                                                                   

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 
 

 
 
 
 

EK: Senaryolara talimatlar 



           
 

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
kullanımından sorumlu tutulamaz.  

 

 

Ders1: Dosyaların oluşturulması, kopyalanması, yapıştırılması 
 

1. Adım: Dosya oluşturmak için masaüstünde boş bir alanda iken sağ tuş 
tıklayın. 
 

2. Adım: Karşınıza gelen pencereden Yeni seçeneğinden Microsoft Word 
Belgesi tıklayın. 

 
 
 

3. Adım: Oluşturmuş olduğunuz dosyaya bir ad verin. 

 
 

4. Adım: Oluşturmuş olduğunuz dosyayı kopyalamak için dosyanın üzerinde 
iken sağ tuşa  



           
 

Bu proje Avrupa komisyonu desteği ile finanse edilmektedir.  Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu yayındaki bilginin herhangi bir şekilde 
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tıklayın. 

5. Adım: Açılan Pencereden Kopyala seçeneğine tıklayın. 
 

6. Adım: Dosyayı Yapıştırmak istediğiniz klasörün içine girin. 
 

7. Adım: Bu klasörün içerisinde iken farenin sağ tuş tıklayın. Açılan Pencereden Yapıştır 
seçeneğine tıklayın ya da CRTL+V tuşuna basın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ders2: Metin Girme 
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1. Adım: Projeksiyon aletinden yansıtılan metni yazın. Fare işaretçisini kullanarak seçilecek metnin başlangıcına veya 
bitişine götürüp farenin sol düğmesine basılı tutarak istenilen yöne sürükleyin ve seçme işlemini yapın. 

Biçimlendirme 
Özelliği 

Araç Çubuğu 
Düğmesi 

Açıklama

Yazı Tipi Adı 
Yazı karakterlerinin değiştirmesi için 
kullanılır. 

Yazı Tipi Boyutu  Yazıların büyüklüğü değiştirilir. 
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Kalın    Yazıların daha koyu yazılmasını sağlar.

İtalik   
Yazıların yana yatık bir şekilde 
yazılmasını sağlar. 

Altı çizili 
 

Yazıların altlarının çizili olmasını 
sağlar. 

 

2. Adım: Yukarıda bulunan düğmelere tıklanarak seçilen metinlerin yazı tipi, boyutu, rengi, kalın, italik ve altı çizili 
özelliklerini kullanarak metinlerin biçimlendirmelerini değiştirin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Ders: Metin kopyalama, yapıştırma 
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Belge içinde veya belgeler arasında istediğiniz bölümleri kopyalayarak çoğaltabilirsiniz. Kopyalama işlemi için bölümü seçin ve 
aşağıdaki işlemlerden birini kullanarak işlemi tamamlayın:  
a. Giriş sekmesi:  

1. Kopyala düğmesine tıklayın.  
2. Seçili bölümü yapıştırmak isteğiniz yere tıklayın.  
3. Yapıştır düğmesine tıklayın.  
 

b. Seçili bölümü sağ tıklayınca açılan menü:  
1. Kopyala seçeneğine tıklayın.  
2. Seçili bölümü yapıştırmak isteğiniz yere sağ tıklayın.  
3. Yapıştır seçeneğine tıklayın.  

c. Klavye kısayolları:  
1. CTRL ve C tuşlarına basın.  
2. Seçili bölümü yapıştırmak isteğiniz yere tıklayın.  
3. CTRL ve V tuşlarına basın.  

Belge içinde veya belgeler arasında taşıma yapmak için ise yukarıdaki adımları Kopyala yerine Kes özelliği ile uygulayabilirsiniz. 
Kes işleminin klavye kısayolu ise CTRL ve X tuşlarıdır. 
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Düğme Adı Simgesi Kısa yol

Kopyala    CTRL+C 

Kes    CTRL+X 

Yapıştır    CTRL+V 

 

 
 
4.Ders: Fotoğrafları Girme 
Belgenize İnternette bulunan bir resim eklemek için:  
1. Ekle sekmesinin Çevrimiçi Resimler Düğmesine tıklayın.  
 
 
 

2. Karşımıza Çıkan Resim Ekle Penceresinden Aranacak Metin kutusuna 
istediğiniz küçük resmi tanımlayan bir sözcük veya deyim ya da küçük resim 
dosyasının adının tamamını veya bir kısmını yazın.  
 
 
3. Git düğmesine basın. Yazılı kelimeyle ilgili sonuçlar listesi bölmesinde 
görülecektir.  
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4. Sonuçlar listesindeki resimlerden istediğiniz resmi tıklayarak seçin. 
5. Ekle Düğmesine Tıklayın. Seçmiş olduğunuz resmin belgenize eklendiğiniz göreceksiniz. 
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5.Ders: Fotoğrafları kopyala yapıştır 
İnternette araştırdığınız bir resmi belgenize kopyalayıp yapıştırmak için: 

1. Web Browser(Google Chrome) programı çalıştırın. 

2. Adres Çubuğuna www.google.com internet adresine girin. 
3. Görseller Sekmesine tıklayın. 
4. Aranacak Metin kutusuna istediğiniz resmi tanımlayan bir sözcük veya 

deyim ya da küçük resim dosyasının adının tamamını veya bir kısmını 
yazın. 

5. Ara düğmesine basın. Yazılı kelimeyle ilgili sonuçlar listesi bölmesinde 
görülecektir. 

 

6. Eklemek istediğiniz belgenin üzerinde iken farenin sağ tuşuna tıklayın. 
7. Resmi Kopyala seçeneğine tıklayın. 
8. Resmi yapıştırmak isteğiniz yere tıklayın.  
9. Yapıştır düğmesine tıklayın ya da CTRL+V tuşuna basın.  

 

Google 
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6 Ders: 

Bir web tarayıcı açınız: 
Hangi cihazı  kullandığınıza bağlı olarak bir web tarayıcısı açmanın farklı yolları vardır, ancak hepsi de aynıdır. 
Tarayıcı simgesini (küçük resim) bulun ve seçin.. Tarayıcı, internete erişebileceğiniz bir 'ana sayfa' açacak ve görüntüleyecektir. 
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Bir web tarayıcısı açtıktan sonra bir web sitesi açmaya hazırsınız demektir . 
Şimdi web sayfası açmayı deneyelim. 

 
Eğer web sitesi adresini biliyorsanız,adresi adres çubuğuna yazarak sayfaya  gidebilirsiniz. 
Adres çubuğu, tarayıcının üstündeki beyaz dikdörtgendir. 
Bunu şimdi deneyin, adres çubuğunu seçin ve  www.bl.uk  yazın, ardından İngiliz Kütüphanesi web sitesini görmek için Enter 
tuşuna basın. 
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Bir web sitesini sık kullanılanlara eklemek , bir kitabın sayfasını kıvırmak işaretlemek  gibidir; gelecekte istediğiniz sayfayı 
hızlıca bulmanıza yardımcı olur. 
Farklı tarayıcıların yer imleri için farklı adları vardır. Örneğin, Chrome ve Firefox bunları 'sık kullanılanlar' olarak adlandırır, 
ancak Internet Explorer bunları Favoriler olarak adlandırır. Hepsi aynı şeyi ifade eder ve aynı şekilde çalışır. 
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 saved to the Bookmarks Bar so that they can be found quickly later.  
We could enter a name for the bookmark or keep the suggested one. In this case let's keep Welcome to GOV.UK. 
We'd select Done to save the bookmark. 
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saved he bookmark we would see a link for the website in the Bookmark Bar. 
The next tn the Gite  

 
Bir sayfanın yazıcıdan çıkarılması: 
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Google, Bing ve Yahoo gibi arama motorları web sitelerini, doğruları ve diğer bilgileri hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı 
olurlar. Yazımınız iyi değilse endişelenmeyin - arama motorları kelimeleri heceleyerek yardımcı olabilir ve emin değilseniz 

önerilerde bulunabilir  

, typing “border collie” will search for those words in that order.  
If you don’t use the quotation marks, the search engine will find all of the words but in any order. 

Arama motorları internette bilgi bulmanın tek yolu değildir. Birçok web sitesi, kendi siteleri içinde bilgi bulmanıza yardımcı 
olmak için kendi arama olanaklarına sahiptir. 
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Arama motoru: 
 
• İnternet’te bilgi arar 
• sonuçları web sitelerine, resimlere, videolara vb. göre gruplandırır. 
• yanlış hecelerseniz bir kelimeyi tanıyacak ve düzeltecektir. 
 
Web arama motoru: 
 
• sadece o web sitesinden sonuç verir 
• tüm sonuçları tek bir listede toplar  
• genellikle yanlış yazılmış kelimeler için alternatifler önermez 
 
 
Web sitesi arama örneği: 
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Internet güvenliği: 
Aşağıdaki terimlerin tanımlarını / açıklamalarını vermek: 
Viruses , Trojian , Spyware (Virüsler, Trojan, Casus Yazılım) 
Antivirus Software, Spyware software, Firewalls  (Antivirüs Yazılımı, Casus Yazılım, Yazılım, Güvenlik Duvarları ) 
En yeni virüslere karşı korunmanızı sağlamak için virüs koruma paketlerinizi düzenli olarak güncellemeniz önemlidir. 
Bir bilgisayar satın aldığınızda, Norton veya McAfee gibi bir kaç ay boyunca ücretsiz bir antivirüs yazılımı kullanırsınız. 
 Denemesüreci bitince bunu yenilediğinizden veya değiştirdiğinizden emin olun. 
 
Avast, ücretsiz virüs koruma yazılımı sunan birkaç sağlayıcıdan biridir, bu nedenle maliyeti çok sorun olmayacaktır.. 
Güvenilir web sayfalarına girebilmek güncel bilgi ve önerilere erişim için önemli bir kaynaktır. 
Ekstra bilgi edinimi için yararlı kaynaklar: 
 
www.learnmyway.com 
www.digitalunite.com 
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7 Ders: 
 

Telif hakkı, şartlar ve koşullar 
Bazen , web'de gördüğünüz  herhangi bir içeriği (fotoğraf veya metin gibi) kullanmak isteyebilirsiniz. 
 
Ancak, web sitelerinin ve içeriklerinin kitaplarda olduğu gibi telif hakkı korumalı olabileceğini unutmayın . 
Önce web sitesi sahibinin iznini almadan, bir web sitesindeki görüntüleri veya çevrimiçi belgelerdeki içeriği kullanmamalısınız. 
Herhangi bir şey indirmeden önce web sitesinin Telif Şartları ve Koşullarını okuduğunuzdan emin olun. 
Web  sitelerindeki  görüntüler  çeşitli  biçimlerde  gelir.  Bu  resimler  genellikle  küçük  dosya  boyutlarına  sahiptir  ve  bu  yüzden 
kaydedilmeleri kolaydır. Bazı yüksek kaliteli görüntüler daha büyük dosya boyutlarına sahiptir. 
 

İndirebileceğiniz çoğu resim JPG (telaffuz "çi-peg") olarak adlandırılmıştır. 
Birçok web sitesi indirebileceğiniz belgeler veya formlar içerir. İndirilebilir belgeler için en yaygın biçim Portable Document 
Format denilen  PDF olarak bilinen dosya biçimidir. 
YouTube’da internetten görüntü kaydetme ile ilgili birçok bağlantı bulabilirsiniz. 
https://www.youtube.com/watch?v=81uUus6-ZYQ 
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- Bir açıklama yaparak Google ve Google Chrome'u tanıtma 
Açıklamadan sonra : 
 
Internet geçmişi:   
Google chrome sayfasını açın ve sayfanın sağ üst kısmına gidin ve ‘Geçmiş’ i seçin

 
 
Geçmiş nasıl silinir: 
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‘Geçmiş ‘ sekmesine  tıklayın ve aşağıda  "Geçmişi Sil" bağlantısını bulun

 
 
Daha fazla bilgi için : 
www.learnmyway.com 
www.digitalunite.com 
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8 Ders: 
Google uygulamaları hakkında bilgi  
https://www.youtube.com/watch?v=jMWrsRNveSI 
 
nasıl gmail hesabı açılır- youtube video : 
https://www.youtube.com/watch?v=eMS2iPtCxzg 
https://www.youtube.com/watch?v=koJlF6YDqqA 
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Dersler 11-12: 

1. www.google.pl arama motorunda "Ahnenblatt yazınız  ve Enter tuşuna basın." 

 

 
2. Ahnenblatt program sayfasını seçin. 
 
3. İndir düğmesini seçin 
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4. Programın tam sürümünü seçin:  
    İndir - Tam Sürüm. 
    Dosya indirilene kadar bekleyin. 
    Derslerde kullanmak için bellek kart sürümü tercih edilmelidir. 
 
5. İndirilenler klasöründe 'absetup' kurulum dosyasını seçin ve çift tıklayın. 
 
6-9. İleri> düğmesine tıklayarak kurulum işlemini takip edin. 
 
10. Sonunda, ‘Sonlandır’ seçin, program başlayacaktır. 
    Kısa yol simgesi masaüstünüzde görünecektir. 

 
11. Yeni bir soy ağacı oluşturmak istiyorsanız, ‘Yeni Aile'yi tıklayın. 
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12. Programın dil sürümünü değiştirmeniz gerekirse, Dil sekmesini tıklayın ve listeden bir tane seçin. 
 
13. Soyadınızı, adınızı girin ve ilk kişinin  cinsiyetini seçin (örneğin kendiniz). 
 
14. Bir sonraki pencerede bir sonraki bilgileri doldurabilirsiniz: Doğum tarihi ve yeri, mesleği ve  kişinin ölmüş olması  
durumunda, ölüm tarihi ve yeri. 
    Veri girişini tamamladıktan sonra yeşil düğmeye basın. 
 
15. Çalışmanızı kaydetmek için, tıklayın: Kaydet. 
 
16. Dosyayı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin. 
 
     Ahnen uzantılı bu dosya   yalnızca bu programda düzenlenebilir. 
     GEDCOM dosyası en popüler ve evrenseldir. Herhangi bir şecere programında açabilirsiniz. 
 
17. Girilen bir kişiye tıkladığımızda, bununla ilgili bilgileri üst pencerede görebiliriz. 
 
18. Babanızın verilerini girmek için mavi dikdörtgene tıklayınız. Ve sonra 'Evet' tıklayın 
 
19. Daha önce olduğu gibi, babanızın adını girin.  
      Bir sonraki pencerede daha fazla veri doldurun ve onaylayın. 
 
20. Annenizin bilgilerini  de benzer şekilde ekleyiniz. 
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21. '+' Butonu ile bir kişiye karı veya koca ekleyebilirsiniz. 
 
22. Gri dikdörtgene tıklayarak, seçilen çiftin alt öğelerini/çocuklarını  ekleyebilirsiniz. 
23. Bu şekilde,  ailemizden üç kuşak eklemiş oluruz. 
 
24. Programı yeniden başlatmak istediğinizde, simgeye çift tıklayın. 
        
Önceki iş efektlerine geri dönmek için Son geliştirilenleri aç'ı seçin.  Veya Mevcut aile  dosyalarını aç'ı seçin ve uygun klasörde 
dosyayı arayın.     
 
25. Bir sonraki adımda dedelerinizi ekleyin. 
       Ve eğer elinizde bilgi varsa, aynı zamanda büyük büyük babalarınızı da ekleyebilirsiniz. 
 
26. İlerleme seviyeniz  aileniz  hakkındaki sahip olduğunuz bilgilerinizin durumuna bağlıdır.     Zamanla gelişecek. 
 
27. Seçilen kişiye veya kurşun kalem simgesine çift tıklayın. 
 
28. Resimler / veri sekmesine gidin. 
 
29. ‘+’ Düğmesini tıklayın 
 
30. Daha önce portreler hazırladığınız klasörü seçin. 
     Sonra ‘Aç ‘ tıklayın 
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      Fotoğrafları medya dizinine kopyalamak isteyip istemediğinizi soran bir pencere açılacaktır. Evet'i   tıklamanızı öneririz. 
 
31.Resim bu bölümde görünecektir. 
      Sonunda yeşil tuş ile onaylayın.  
 
32. Genel görünümde, kişinin portresi sol üst köşede görülebilir. 
 
33. 'Board' düğmesini tıklayın 
 
34. Üst sekmelerde, yazdırılacak ağaç türünü seçebilirsiniz. Bizim durumumuzda, 'kum saati'     kullanmak en iyisidir. Atalarımızı 
ve torunlarımızı gösterecektir. 
  Burada kişi sunumlarıyla ilgili seçenekleri belirleyebilirsiniz. 
 
35. Bu noktada, çerçevelerin  rengini ve görünümünü ayarlarsınız. 
       Bu yerde ağaçta görünen kişilerin verilerini seçeceksiniz. 
 
36. Seçeneği belirledikten sonra, ağacı oluşturduğunuz kişiyi seçmelisiniz. 
     Verilenlerden seçin veya tüm kişileri arayın. 
 
37. 'Kaydet'i tıklayarak bunları seçilen formatta kaydedebilirsiniz. Ayarları değiştirin, biçimlendirin veya doğrudan yazdırın. 
   Yaptığınız soy ağacının son hali budur. 
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