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“Öğrencilerin kendilerini yaratıcı olarak 
ifade edebilecekleri fırsatların ve 
araçların sunulduğu öğrenme 
ortamlarıdır”

Ta s a r ı m  B e c e r i  At ö l y e l e r i  n e d i r ?

Güçlü yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda çocuklarımızın ilgi, 
yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için Bakanlığımıza bağlı pilot 
uygulama için belirlenmiş okullarda kurulacak Tasarım – Beceri Atölyeleri 
21. yüzyıl becerileri, yükseköğretim alanları ile Bilim, Sanat, Kültür, Spor 
ve Yaşam Becerileri odaklı olarak değerlendirilmiş 11 atölye modeli ortaya 

çıkmıştır.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü



T A S A R I M  B E C E R İ  A T Ö L Y E L E R İ



Atölyeler

Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Atölyesi

BİLİM

Teorik bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi buluşlara

dönüştürülmesini amacıyla,

• Fen Bilimleri,

• Teknoloji,

• Mühendislik

• Matematik vb.

uygulama alanlarında becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Yazılım ve Tasarım Atölyesi

Bilişim teknolojilerine yönelik uygulamalar doğrultusunda

öğrencilerimizin yeni bilgi ve teknolojileri üreten, bilişim araçlarını

doğru, etkin ve güvenli kullanmalarını geliştiren uygulamalara yönelik

becerilerin geliştirilmesi amacıyla,

• Robotik ve Kodlama,

• Yazılım,

• Üç Boyutlu (3D) Tasarım,

• Grafik Tasarım vb.

uygulama alanlarına dönük çalışmaları içeren atölyedir.
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BİLİM

Bilişim teknolojilerine yönelik

uygulamalar doğrultusunda

öğrencilerimizin yeni bilgi ve

teknolojileri üreten, bilişim araçlarını

doğru, etkin ve güvenli kullanmalarını

geliştiren uygulamalara yönelik

becerilerin geliştirilmesi amacıyla,

• Robotik ve Kodlama,

• Yazılım,

• Üç Boyutlu (3D) Tasarım,

• Grafik Tasarım vb.

uygulama alanlarına dönük çalışmaları

içeren atölyedir

YAZILIM
TASARIM
ATÖLYELERİ



BİLİM

İlgili atölyede 3d Tasarım eğitimleri

verilecektir. Bilişim labaratuvarı

bulunan bütün okullarda uygulanabilir.

Üretim tekniklerinin öğretilebilmesi

becerilerin yükseltilebilmesi için

donanımsal isterleri bulunmaktadır.

3D TASARIM
ATÖLYELERİ



SANAT

Çizgi, boya ve hacim veren maddeler kullanılarak çeşitli

teknikler ile temel tasarım ilke ve elemanlarına uygun, 

estetik bir değeri olan çalışmalara yönelik,

• Resim,

• Geleneksel Türk El Sanatları (Hat, Tezhip, Ebru Sanatı, 

Minyatür, Halı - Kilim Dokumacılığı, El Nakışı,İğne Oyası, 

Örgü, Takı, Süs Eşyaları Yapımı vb.)

• Heykel,

• Seramik,

• Mozaik,

• Özgün Baskı (Linol),

• Vitray vb.

uygulama alanlarına ilişkin becerilerin geliştirildiği

atölyedir.

Üç boyutlu ahşap ve metal ürünlerin tasarlanması ve

üretilmesine yönelik,

• Ahşap Tasarımı (Oyuncak, maket, kukla yapımı vb.)

• Ahşap Oymacılığı,

• Filografi (Çivi sanatı),

• Tel Bükme Sanatı,

• Alüminyum Folyo İle Rölyef Yapımı,

• Bakır Levha Desen Kabartma vb.

uygulama alanlarında becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Sese biçim veren, malzemesi ses ve söz olan sanatsal

alanlara ilişkin,

• Dinleme-Söyleme

• Müziksel Algı ve Bilgilenme

• Müziksel Yaratıcılık

• Müzik Kültürü vb.

alanlarda becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Görsel Sanatlar Atölyesi Ahşap ve Metal Atölyesi Müzik Atölyesi
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SANAT
AHŞAP
ATÖLYELERİ

BENMAKER Firmasının piyasaya sürmüş olduğu eğitim için «Ahşap Tasarım ve

Şekillendirme Seti» ile ilgili atölyelerde kullanılacak ürünler daha güvenli hale

gelmiştir. Set başına 2700 tl lik bir maliyetleme mevcuttur. Set içeriğinde Matkap,

torna ve zımparalı testere ürünleri bulunmaktadır.

Üç boyutlu ahşap ve metal ürünlerin tasarlanması ve

üretilmesine yönelik,

• Ahşap Tasarımı (Oyuncak, maket, kukla yapımı

vb.)

• Ahşap Oymacılığı,

• Filografi (Çivi sanatı),

• Tel Bükme Sanatı,

• Alüminyum Folyo İle Rölyef Yapımı,

• Bakır Levha Desen Kabartma vb.

uygulama alanlarında becerilerin geliştirildiği

atölyedir.



SANAT

MÜZİK
ATÖLYESİ
Sese biçim veren, malzemesi ses ve söz olan sanatsal alanlara ilişkin,

• Dinleme-Söyleme

• Müziksel Algı ve Bilgilenme

• Müziksel Yaratıcılık

• Müzik Kültürü vb.

alanlarda becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Örnek Uygulamada Fluid Loops Programı ile modüllerden müzik üretimi süreci

gösterilmiştir. Kurum maliyeti 3000 ila 5000TL civarında olacaktır.



SANAT

METAL
ATÖLYESİ
Üç boyutlu metal ürünlerin tasarlanması ve üretilmesine yönelik,

• Ahşap Tasarımı (Oyuncak, maket, kukla yapımı vb.)

• Ahşap Oymacılığı,

• Filografi (Çivi sanatı),

• Tel Bükme Sanatı,

• Alüminyum Folyo İle Rölyef Yapımı,

• Bakır Levha Desen Kabartma vb.

uygulama alanlarında becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Örnek çalışmada Lazer CNC Oymacılık uygulaması kullanılmıştır.



SANAT

MOZAİK
ATÖLYESİ

Günümüz yazılımları ile mozaik tasarımı ve uygulamaları güçlük olmaktan

çıkmıştır. Artık istenilen her boyutta istenilen her türlü geometrik formlar ile son

derece iddalı tasarımlar ortaya konabilmektedir.

İlgili çalışmayı yapacak okula konuda yazılım ve proses akışı bilgileri

sağlanacaktır.



Atölyeler

KÜLTÜR

İnsanın eyleme dönüşmüş ifadeler ile kendini veya bir olayı, bir olguyu

anlatmasına ilişkin,

• Tiyatro,

• Drama,

• Mahalli Oyunlar,

• Karagöz – Hacivat (Gölge Oyunları),

• Kukla,

• Masal ve Fıkra Anlatma,

• Müzikal Gösteriler,

• Pandomim,

• Sunuculuk, Diksiyon vb.

alanlarda becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Günlük yaşamda ve öğrenme sürecinde mevcut bilgilere eleştirel

yaklaşabilme, doğru analiz edebilme, doğru karar verebilme ve eldeki verileri

en verimli şekilde yorumlayabilmeye ilişkin, becerilerinin geliştirildiği atölyedir.

Drama Atölyesi

Dil ve Eleştirel Düşünce Atölyesi
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KÜLTÜR-SANAT

Greenscreen
Stüdyosu
Okullarımızda Tiyatro, Drama, Edebiyat öğrenci grupları etkinlikleri ile çeşitli

çalışmalar yapılmaktadır.

Önerdiğimiz sistem ile okullarımızda daha nitelikli bir drama eğitimi ile çok daha

yüksek bir öğrenci katılımı sağlanacaktır.

İlgili sistem ile ayrıca okulumuza gerçek zamanlı TV yayını yapabilme becerisi

kazandırılacaktır. (ortalama maliyet :15.000-20.000 TL aralığındadır)



KÜLTÜR-SANAT

İlköğretimden ortaöğretime kadar birçok yapıda

kullanılabilir oldukça düşük maliyetli bir atölyedir.

Öğrencinin yaratıcılığını ortaya koymasında

sınırlılıkları kaldırır kendini kolayca ifade etmesini

sağlar.

STOP MOTİON
ANİMASYON
ATÖLYESİ



SPOR

Kapalı alanda çeşitli sportif etkinlikler ile düzenli spor yapmaya ve sağlıklı

yaşamaya

katkı sunan, öğrencilerin fiziksel becerilerinin geliştirilmesine yönelik,

• Atıcılık,

• Dans Sporları

• Güreş,

• Karate,

• Dart,

• Eskirim,

• Halter,

• Okçuluk,

• Jimnastik,

• Fitness vb

sporlarının yapıldığı alandır.

Açık alanda çeşitli sportif etkinlikler ile düzenli spor yapmaya ve sağlıklı

yaşamaya katkı sunan, öğrencilerin fiziksel becerilerinin geliştirilmesine

yönelik

• Futbol,

• Basketbol,

• Voleybol,

• Tenis,

• Geleneksel Çocuk Oyunları,

• Oryantiring,

• İzcilik,

• Eğitsel oyun parkurlarında fiziksel etkinlikler gerçekleştirme vb.

Sportif alanlarda etkinliklerin gerçekleştirildiği alandır.

Salon Sporları
Açık Hava Sporları
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SPOR

OKÇULUK
Bölgemizde giderek yaygınlaşan okçuluk sporuna katkı sağlamak ve bu spora
önem veren ve seven tüm öğrencileri mümkün olan en iyi şekilde yetiştirmek
konusunda bir atölyedir.



SPOR

ORYANTİRİNG
Oryantiring, harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir
spor. Farklı arazi koşullarında yapılabilse de, genellikle ormanlık arazide
yapılması tercih edilmektedir.



YAŞAM

Öğrencilerde;

• Kendilerine yetebilme,

• Bağımsız bireyler olarak yetişme,

• Girişimcilik,

• Finansal okur yazarlık,

• Basit tamirat işlemleri yapabilme,

• Küçük ev aletlerini kullanma,

• Yemek kültürü,

• Güvenli ve sağlıklı yaşam becerileri üzerine doğru davran

• Etkili ve doğru iletişim kurma,

• Evde yalnız kaldığında temel ihtiyaçlarını karşılama vb.

temel yaşam becerilerinin kazandırılmasının amaçlandığı atölyelerdir.

Öğrencilerin dinlenebilme, bitki ve hayvanların büyüme süreçlerini

gözlemleyebilme, bakımlarında aktif rol alarak sorumluluk duygularını

geliştirebilme, toprağa özgürce dokunabilme ve doğal çevre ile hayvanların

korunmasına dair etkinliklerin gerçekleştirilmesine ilişkin,

• Organik tarımsal üretim,

• Fidan dikim ve bakımı,

• Süs bitkisi yetiştiriciliği,

• Hayvan bakımı,

• Peyzaj,

• Kazıbilim (Arkeoloji) vb.

uygulama alanlarında becerilerin kazandırılmasının amaçlandığı atölyedir.

Yaşam Becerileri Atölyesi
Bahçe ve Hayvan Bakımı Atölyesi
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YAŞAM

AKUAPONİK
TARIM
Bir topraksız tarım uygulaması olan Akuaponik Tarım, doğada var olan simbiotik

(Bağımlı) yapıyı sınıfa taşımaktadır.Yaşam becerilerinin, farkındalığın ilk

kazandırıldığı merkezler olarak anaokullarımız ve ilkokullarımız için

değerlendirdiğimiz bir atölyedir. Uygulama ile öğrencinin sorumluluk, farkındalık, ve

duyarlılığının arttırılması amaçlanmaktadır.



MUŞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
TEŞEKKÜRLER

Metin İLCİ
Muş Milli Eğitim Müdürü


