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VANESSA TOSTADO ile birlikte
Açıklama: Öğrenciler algoritmalar ve akış şemaları hakkında okurlar, 
ardından kendi hayatlarında tamamladıkları bir görev için kendi akış 

şemalarını bir algoritmayı ifade etmek için çizmeye çalışırlar.

BİR BİLGİSAYAR BİLİMCİ GİBİ 
ALGORİTMALARI OLUŞTURMAK NASIL BİR 

ŞEYDİR?

ALGORİTMALAR
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MALZEMELER

SÖZLÜK

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

Öğrenciler… 
1. Algoritmayı 

tanımlanabilecekler
2. Karmaşık bir problemi

çözmek için akış şeması
kullanarak algoritma
tasarlayabilecekler.

1. Çalışma kağıdı
2. Fotoğraf: Vanessa Tostado
3. Ek boş kağıt ve akış şemaları

için çizim malzemeleri

STANDARTLAR

CSTA: 2-AP-10 
CCSS ELA: CCRA.R.2 
CCSS Math: MP8

Algoritma: Bir görevin nasıl tamamlanacağına ilişkin adım adım talimatların listesi.         
Akış Çizelgesi: Bir süreçteki farklı adımları göstermek için farklı semboller ve oklar kullanan 
bir diyagram.

GİRİŞ (10 DAKİKA) 

1.Sorun: Düzenli olarak yaptığını bazı işler nelerdir? Öğrencilerin bazı görevleri söylemelerini 
sağlayın. Örneğin: ‘Bulaşıkları yıkamak’, ‘Köpeğimi yürütmek’, ‘Çöpü çıkarmak’

2.Öğrencilerden, bu işleri yapmak için bir robotu programlayabileceklerdi hayal etmelerini
isteyin. Bu robotu yapmak için öğrencilerin robota ne yapacağını söyleyen algoritmaları
nasıl tasarlayacaklardı bilmeleri gerektiğini açıklayın. Ancak robotlar çok akıllı değildirler.
Bu nedenle fikirlerinizi planlamak ve talimatları hassas bir şekilde yazmak zorlu bir
mücadele olacaktır.

3.  Bu aktivitenin geri kalan kısmında öğrenciler, akış şeması adı verilen bir araç kullanarak
kendi algoritmalarını tasarlama alıştırması yapacaklardır.

4.Çalışma sayfalarını öğrencilere dağıtın ve öğrenciler ilk iki bölümü (‘Algoritma Nedir?’ Ve
‘Bir Algoritma Tasarlamak: Akış Şemaları’) okurken 5 dakikalık süre tutun.

5.Bir grup olarak, birkaç öğrenciden algoritmanın ne olduğunu, akış şemasının ne olduğunu
ve bir akış şemasındaki farklı sembollerin neyi temsil ettiğini özetlemesini sağlayın.

6.Aktivetinin başında öğrencilerin söylediği işlerden birini seçin. En iyi örnekler, algoritmayı
biraz daha karmaşık hale getirmek için bir veya daha fazla karar noktası içerecektir.

7.Bir grup olarak, bu işi nasıl tamamlayacağınız konusunda öğrencilerin tahtaya bir akış
şeması çizmenize yardım etmesini sağlayın.
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TEKNOLOJİ IŞIĞINDA KADIN (5 DAKİKA) 

1. Öğrenciler Vanessa Tostado’ yüzde okurken 2 dakika süre tutun.
2. Öğrenciler bir partneri ile Vanessa’ nın uygulaması ‘Tag It’ in nasıl çalışacağı hakkında bir

algoritma için akış şeması çizimi yapmaya çalışırken 2 dakika süre tutun.
3. Öğrencilerin başka bir çiftle grup oluşturmasını ve akış şemalarını paylaşmalarını

sağlayın.

ETKİNLİK (25 DAKİKA)

1.Öğrencilerin bir algoritma tasarlamak için daha karmaşık bir görev seçmelerini sağlayın.
2.Öğrencilerin, sınıfınızın bir içeriğiyle ilgili bir konuya odaklanmasını tercih edebilirsiniz. Örneğin, 

bir denklem sisteminin nasıl çözüleceği, ikna edici bir makalenin nasıl yazılacağı, bir araştırma
projesi için kaynakların nasıl bulunacağı veya öğrencilerin kendileri için bir görev seçmelerine izin 
verebilirsiniz.
-İdeal olarak,  bu görev bir kaç dakika içinde tamamlayabilecek bir görev olmalıdır ki öğrenciler 
birbirlerinin algoritmalarını takip ederek pratik yapma şansına sahip olsunlar.

3.Öğrenciler, giriş,  çıkış, adımlar ve karar noktaları gibi algoritmaları için temel bilgiler içeren tablo 
çalışma kağıdının ilk üç satırını doldurmak için bir ortakla çalışırken 5 dakika süre tutun.

4.Öğrenciler akış şemalarını tasarlayıp çizerken 10. Dakikalık süre tutun.
– Öğrencileri çeşitli girişler kullanarak algoritmalarını test etmeye teşvik edin. Örneğin, öğrenciler 

bir makaleyi nasıl düzelteceklerine dair algoritmalar yazıyorlarsa, algoritmalarını çeşitli öğrenci 
yazı örneklerine uygulamayı denemeliler.

5.Öğrencilerin başka bir grupla akış şemalarını değiştirmelerini ve sırayla birbirlerinin 
algoritmalarını takip etmelerini sağlayın.
- Öğrencilere, talimatların ne demek istediğini düşündüklerini değil, talimatların

söylediklerini tam olarak yapmalarını söyleyin. Bu,  algoritmanın çalışmadığı anlamına
gelebilir, ama sorun değil! İşte böyle öğreniyoruz! Tüm iyi bilgisayar bilimcileri, bitmiş bir
ürüne sahip olmadan önce bir çok test turundan geçmek zorundadır.

- Öğrenciler, algoritmanın hangi bölümlerinin net olduğu ve hangi bölümlerinin daha fazla
revizyona ihtiyaç duyduğu konusunda birbirlerine geri bildirimde bulunmalıdır. 



TEKNOLOJİDEKİ KADINLAR DERSİ |SAYFA 4DERS 4: ALGORİTMALAR

BİLGİLENDİRME (5 DAKİKA)

1. Aşağıdaki soruları kullanarak bir grup tartışmasına olanak sağlayın:
- Algoritmanızı oluşturmaya çalışırken ilginç ve zorlayıcı olan neydi? Akış çizelgenizi 

oluşturmak için nasıl stratejiler kullandınız?
- Algoritmanızı bir başkasının gerçekleştirmeye çalışmasından ne öğrendiniz? Birinin

denediğini gördükten sonra, akış şemanızla ilgili gözden geçireceğiniz herhangi bir şey
var mı?

- Bir bilgisayar için talimat tasarlamak, başka bir insana talimat vermekten nasıl farklıdır?
- Önerilen Cevap: Bir bilgisayar için yönergeler çok özel ve spesifik olmalıdır. Bir 

insan çıkarımlar yapabilir ve ne söylemeye çalıştığınızı anlayabilir. Ancak bir
bilgisayar yanlış şeyi yaptığı anlamına gelse bile, yalnızca tam olarak ne söylerseniz
onu yapar.




