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HAKKINDA

Değerli Okuyucular,

“Matematik ve fen gerçek yaşamla bağlantılı 
değildir.”

“Bilim insanı veya matematikçi olmayacaksan 
gelecekteki mesleğinde matematik ve fene 
ihtiyacın olmaz.” 

Öğrencilerinizin bu şekilde konuştuğunu hiç 
duydunuz mu? Muhtemelen cevabınız evettir. 
Bunun nedeni, öğrencilerimizin matematiğin 
ve fenin gerçek hayatla nasıl ilişkili olduğunu 
genellikle görememeleri veya anlayamamalarıdır.  
Bu da öğrencileri düş kırıklığına uğratır; çünkü bu 
konuları öğrenmek, onlara “zaman kaybı” ve “işe 
yaramaz” görünmektedir. Fakat matematik ve 
fen yararlıdır. Üstelik toplumumuzun, mesleklerin 
ve geleceğimizin üzerinde büyük etkileri olan 
kararların temelini oluşturur. Kızamığa karşı 

Önsöz
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aşıların zorunlu olup olmayacağına veya belli 
bir yere rüzgar santrali kurup kurmamaya karar 
vermeye çalışmak bu örnekler arasındadır.  
Geleceğin karar vericileri olarak, öğrencilerin 
bilimi nasıl uygulayacaklarını öğrenmeleri, 
bilimin sonuçlarını ve etkilerini görmeleri ve 
takdir etmeleri gerekir. Böyle yaparak, öğrenciler 
uygulama yetkinlikleri geliştirirerek, matematik 
ve feni kendi gerçekleriyle somut olarak 
ilişkilendirerek bunları daha iyi anlamış olur.  
Öğrenciler matematik ve fen arasındaki ilişkiyi 
kavradıkları zaman bu konulara yönelik olumlu 
tutum geliştirir. 

Bu kitap, size ve diğer öğretmenlere,  fen ve 
matematik uygulamalarını günlük öğretiminize 
dahil etmeniz ve özellikle bu uygulamaların iş 
dünyası ile ilişkisinin ve bunun sonucunda da 
derslerin öğrencilerin gelecek meslekleri ile ilişkili 
olduğunu göstermek için destek olacaktır.  Kitap, 
ilginç ders materyali örneklerini göstererek, 
iş dünyasıyla bağlantılarını özetlemekte ve 13 
Avrupa ülkesindeki gerçek sınıf deneyimlerine 
ilham veren bilgiler sunmaktadır. 

Bu kitabı, bir Avrupa Birliği projesi olan Mascil 
(Yaşam için Matematik ve Fen) kapsamında  
sorgulamaya dayalı bilim öğretiminin ilköğretim 
ve ortaöğretim okullarında yaygın olarak 
kullanımını teşvik etmek amacıyla geliştirdik. 
Bunun yanında, matematik ve fen eğitimi ile iş 
dünyası arasındaki bağı kurduk. Sorgulamaya 
dayalı öğretimi uygulamak, matematik ve fen 
eğitimi ile iş dünyası arasında bağ kurmak 
amacıyla Mascil bütüncül bir yaklaşım izleyerek 
materyal geliştirmek ve mesleki gelişim kursları 
düzenlemek gibi çeşitli etkinlikler yürütmüştür. 
Hizmet öncesi ve hizmetiçi öğretmenler için 
düzenlenen çalıştaylar, 2014’den 2016’ya kadar 
sürmüş, meslek eğitimi öğretmenleri ve sanayi 
temsilcileri tarafından desteklenmiştir.

Bu kitabın, size sadece faydalı ve pratik bilgiler 
değil, aynı zamanda bugünün öğrencileri, 
yarının çalışan ve katkıda bulunan yetişkinleri 
için yeni fikirler, yaklaşımlar ve ilham kaynağı 
sağlayacağını umuyoruz.  
 

Katja Maaß
Koordinatör, Mascil Projesi 

HAKKINDA
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Yaşam için Matematik ve Fen (Mascil), 
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından 
desteklenen uluslararası bir projedir. Hacettepe 
Üniversitesi’nin de yer aldığı Mascil projesi, 13 
Avrupa ülkesinden 17 proje ortağı ile 2013-2016 
yılları arasında başarlı bir şekilde yürütülmüştür. 
Bu süreçte, Mascil projesi şunları amaçlamıştır:

• İş dünyasındaki gerçek yaşam içerikli 
konulardan, öğrencilerin soru ürettiği, olayları 
keşfettiği ve araştırma ruhu geliştirdikleri 
ve böylece gelecekteki zorlukları 
yönetebilecekleri bir öğretim kültürü 
oluşturmaya teşvik etmek.

• İlk ve ortaöğretim matematik ve fen bilimleri 
derslerinde sorgulamaya dayalı öğrenme 
(SDÖ) yaklaşımının yaygın bir şekilde 
kullanımını desteklemek.

• Matematik ve fen bilimleri eğitimi ile iş 
dünyası arasında bir ilişki kurmak.
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Bu süreç boyunca projeyi destekleyen Hacettepe 
Üniversitesine, Milli Eğitim Bakanlığı’na, 
Adana, Ankara ve Nevşehir İl Milli Eğitim 
Müdürlüklerine, katılımcı öğretmenlerimize, 
Mascil formatörlerimize, Mascil ulusal ve 
uluslararası danışma kurulu üyelerimize ve Ankara 
Sanayi Odasına  katkılarından ve işbirliklerinden 
dolayı çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu kitabın 
hazırlanması aşamasında okuyarak geri bildirim 
sağlayan değerli Karden Önsöz, Özlem Talip 
Akkum, Fulya Koyuncu, Buket Kurum, Tuğçe 
Elikuru, Tuğba Ecevit, Ali Akıncı, Şahin İdin, İsmail 
Sönmez, Bahadır Yıldız, Metin Şardağ, Çağlayan 
Karakoç, Aslı Uysal, Nazlı Barış, Yasemin Erdin 
Eren ve Hande Tölüv öğretmenlerimize çok 
teşekkür ederiz.

Mascil Projesi Türkiye Ekibi
Gültekin Çakmakcı, Proje Koordinatörü

Ahmet İlhan Şen
Buket Akkoyunlu

Gökhan Kaya

Bunların yanında Mascil projesinin başka 
amaçları ise; öğretmenler ve öğretmen yetiştiren 
eğitimciler için profesyonel mesleki eğitimler 
düzenlemek, öğretmenleri bir e-öğrenme ve 
iletişim platformu ile Avrupa çapında iletişim 
ağları oluşturma konusunda desteklemek 
ve iş dünyası ile ilişkili olarak SDÖ’yü teşvik 
eden materyalleri ücretsiz olarak kullanıma 
sunmaktır. Bu kitap ise bu materyallerden 
sadece bir tanesidir. Diğer Mascil proje çıktılarına 
hstem.hacettepe.edu.tr/tr/Mascil-14  internet 
sayfasından ulaşılabilir. 

Bu proje kapsamında, Adana, Ankara ve 
Nevşehir’de Mascil öğretmen çalıştayları 
gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen bu çalıştaylarda 
Mascil mesleki gelişim etkinlikleri uygulanmış ve 
dönütler ışığında bu etkinlikler güncellenmiştir. 
Proje çıktılarının daha geniş kitlelere ulaştırılması 
amacıyla 3-4 Eylül 2016 tarihlerinde STEM 
Öğretmenler Konferansı (Yaşam için STEM) 
düzenlenmiştir. Mascil teorik çerçevesinden 
esinlenerek 9-10 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacak 
olan STEM & Makers Fest/Expo ve STEM 
Öğretmenler Konferansı’nın teması “Girişimci 
ve İnovatif Türkiye için Endüstri 4.0” olarak 
belirlenmiştir  (www.stemandmakers.com). 
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BÖLÜM 1

Giriş
Bu kitap, okullardaki sorgulamaya dayalı fen 
ve matematik öğretimi ile iş dünyasının nasıl 
ilişkilendirilebileceği ve bunun sonucunda 
matematik ve fenin öğrenciler için daha anlamlı 
olması için bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır. 
Kitap, sorgulamaya dayalı öğrenme ve işyeri 
bağlamında kullanımı ile ilgili öğretmenlerin kendi 
uygulamalarını nasıl zenginleştirebilecekleri 
konusunda etkinlikleri ve bunların günlük eğitim 
uygulamalarındaki kullanımlarını tanımlamaktadır.  

Kitap, öğretmenlere ve öğretmen eğitimcilerine 
yöneliktir ve bunlara, sorgulamaya dayalı 
öğrenme ve işyeri bağlamlarının günlük öğretim 
uygulamalarında nasıl kullanılabileceğini gösteren 
zengin örnekler sunmaktadır.

Bu kitap, Sorgulamaya Dayalı Öğrenme (SDÖ)’nin 
geçmişi ve fen ve matematik eğitimini İş Dünyası 
(İD) ile ilişkilendirmenin yapısını sunmaktadır. 
Etkinliklerdeki özellikler vurgulanarak, bu ilişkiyi 
güçlendiren tekrar tasarım yönergeleri ve öğretim 
yöntemleri yeniden vurgulamaktadır. 

Bunun pratikte nasıl çalıştığı belirtilecek, 
matematik ve fenden SDÖ ve İD ile ilişkilendiren 
ve farklı ülkelerden proje ortaklarına ilham 
veren sınıf içi örnekler gösterilecektir. Ders 
materyallerinin kullanımı ve uyarlanması 
için gerekli olan bilgi ve sınıf deneyimlerinin 
zengin açıklaması Mascil internet sayfasında 
yayınlanmıştır: 
www.mascil-project.eu. 
www.hstem.hacettepe.edu.tr/tr/Mascil-14
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Sorgulamaya 
Dayalı Öğrenme 
ve İş Dünyası 

Sorgulamaya dayalı öğrenme (SDÖ), öğrencilere 
belirsiz ve hızlıca değişen gelecek ile karşılaşmak 
ve yönetmek için gerekli olan sorgulayan beyinler 
ve tutumlar geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlar.  
Temel olarak SDÖ, öğrencilerin aktif ve sorgu 
dolu bir yaklaşım benimsemeleri ve öğretmenlerin 
bu yaklaşımı destekleyerek ve kullanarak kavram 
bilgisi ve kavram ilişkili becerilerin yanında 
günümüzde 21. yy becerileri olarak da  telaffuz 
edilen becerilerin kazandırılmasıdır. Bunun 
yanında SDÖ’nün faydalarını arttırmak ve fen 
ve matematiği öğrenciler için daha anlamlı hale 
getirmek için zengin mesleki bağlamlar - İş 
Dünyası (İD) -  desteklenmektedir.

Öğrenciler sorgulayarak öğrendikleri zaman 
olayları araştırır, sorular üretir, araştırmayı planlar, 
sistematik olarak deney yapar, yorumlar ve 
değerlendirir, işbirliği yapar ve sonuçları paylaşır 
(sorgulama süreçleri). 

SDÖ bizim yorumlamamızda, öğrencilerin 
araştırma yapması ve araştırma süreçlerine bir 
veya daha fazla katılımcı öğrencinin dahil edildiği 
etkinliklerle öğretmenin sınıf içi uygulamasını 
zenginleştirilmesidir. Sorgulamaya dayalı 
öğrenmeyi destekleyen etkinlikleri dört kriter 
kapsamında ayırt edebiliriz. Sorgulama süreçleri 
öğrenciler için anlamlı durumlar (meaningful 
situations) kapsamındaki etkinliklerle desteklenir. 
Bu anlamlılık, olayları sorgulamalarına ve 
standart çözüm prosedürlerini uygulamaksızın 
veya standart etkinlik sırasını izlemeksizin 
problemleri çözme yollarını düşünmelerine izin 
verir. Öğrenme çoklu çözüm stratejileri için 
fırsatlar yaratan açık uçlu sorular tarafından 
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yürütülür. Etkinliğin açık uçlu olması, öğrencilerin 
kendi başlarına araştırma sürecini başlangıçta 
planlamalarına ve başlatmalarına olanak sağlar. 
Çoklu çözüm stratejileri, öğretmenlerin araştırmayı 
planlaması, sistematik olarak deney yapması ve 
sonuçları değerlendirmesi gibi süreçler üzerine 
etraflıca, dikkatlice ve derin düşünmelerini sağlar. 
Bu, öğrencilerin her etkinlik için bir araştırma 
döngüsünün  tüm aşamalarından geçmesi 
anlamına gelmez. Bir etkinlik aynı zamanda özel 
olarak araştırma süreçlerinden birine odaklanabilir 
(örneğin, bu olay ne gibi sorular veya problemler 
çağrıştırabilir veya ana soruyu cevaplamak için 
hangi deney veya veri düzenlemesi gerekir). 
Son olarak, etkinlikler öğrencileri, örneğin işin 
nasıl dağıtılacağına ilişkin bilgi sağlayarak veya 
sonuçların sunumuna olan ihtiyacı da içerecek 
şekilde işbirliği yapmaya ve iletişim kurmaya davet 
etmelidir. 

Bir araştırma döngüsü

Sor

Planla

Veri ToplaAnaliz et

Paylaş/
Sun

ARAŞTIRMA
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Etkinlikleri iş dünyası ile ilişkilendirirken dört 
boyut göz önünde bulundurulabilir: Bağlam, 
Rol, Etkinlik ve Ürün (Şekil 1)1. Her şeyden önce 
etkinliği belirleyen bağlam, iş dünyası ile ilgilidir. 
Öğrencilerin yaptıkları etkinlikler açık bir amaca 
sahip olmalı, gerçek (authentic) problemleri içer-
meli ve matematik ve fenin iş dünyasında nasıl 
kullanıldığını açığa çıkarmalıdır. Etkinlikler, az veya 
çok gerçek araçların veya eserlerin kullanılması 
ile işyerinde çalışanlar tarafından gerçekleştirilen 
etkinliklere az veya çok benzerlik gösterebilir. 

Ayrıca, çalışma biçimleri, örneğin ekip çalışması 
veya işbölümünün teşvik edilmesi gibi günlük iş 
özelliklerini yansıtır. Ayrıca çalışma biçimlerin in, 
ekip çalışması veya işbölümünde teşvik yaratmak 
gibi günlük iş özelliklerini, yansıtması beklenir. 
Etkinlik kapsamında, öğrenciler etkinlik bağlamı-
na uyan profesyonel bir role bürünürler. Bazı 
açılardan öğrenciler, öğrenci rolünün dışına çıkar-
lar. Etkinlik çıktısının uygun bir kitleye yönelik bir 
ürün olup olmadığı daha açıktır. 

‘Bir apartmanın sahibi yeni bir otopark inşa etmek istiyor. 
Sen ise bu işin verildiği mimarsın. Görevin, gereksinimleri 
karşılayan bir park yeri tasarlamaktır...’ 

‘Teslim etmeniz gereken ürün, tasarımınızın teknik bir 
çiziminin yanı sıra, bina sahibine yazılmak üzere tasarımınızı 
ve kararlarınızı gerekçeleriyle açıklayan bir mektuptur.’

Kapalı otopark tasarlama etkinliğinden alıntı

1 Daha detaylı bilgiye Mascil web sayfasından 
ulaşılabilir.
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Şekil-1 İş dünyası 

ile ilişkilendirilmiş 

sorgulamaya dayalı 

öğrenme.
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Her etkinliğin bu dört boyutun her birine benzer 
bir vurgu yapması gerekmez; ancak iş dünyası 
ile güçlü bir bağlantı için bu boyutların hepsinin 
hesaba katılması gerekir.

SDÖ ve İD için tasarlanmış etkinlikler öğrencilerin 
araştırmalarını otomatik olarak arttırmaz ve onlar 
için bir amaç duygusu yaratmaz. Sorgulamaya 
dayalı öğrenme, yeni etkinlikler kullanmakla ilgili 
değildir. Etkinlikler öğrencilere karar vermeleri 
ve olayları sorgulamaları için fırsat sunar fakat  
bu etkinlikler kendilerine sorgulamaya dayalı 
öğrenmeyi garanti etmez. Burada öğretmenin 
rolü çok önemlidir. Öğretmenler, öğrencilerin 
araştırmalarını proaktif olarak desteklemeli ve 
yapılandırmalıdır. Bir başka ifadeyle; öğretmen,
güçlük çeken öğrencileri destekler ve dikkatle 
seçtiği stratejik soruların sonucunda başarılı 
olanların becerilerini geliştirir. 

Öğrencilerin hataları da dahil olmak üzere her 
türlü katkılarına değer verir ve öğrencilerin 
gerekçelendirmelerini ve deneyimlerini kullanarak 
öğrenmeyi yapılandırır (Crawford, 2000). Bu 
desteğin günlük uygulamada öğretmenler 
tarafından uygulanması dikkatle planlanmış 
dersleri ve sorgulamayla ilgili öğrenme 
amaçlarına değer vermeyi gerektirir. 

Sayfa 21 ve 23’deki diyagram, öğrenme 
çıktılarını, sınıf kültürünü, öğrenme ortamını 
ve öğretmenlerin ve öğrencilerin sorgulamaya 
dayalı sınıftaki rollerini özetlemek için yapılan bir 
girişimdir.

BÖLÜM 2
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Mascil Teorik Çerçevesi

Amaçlanan Değerler

• Öğrenmeye meraklı olmak
• Matematik ve Fen Bilimlerini günlük hayata 

uygulamak
• Katılımcı bir birey olarak hayata ve yaşam boyu 

öğrenmeye hazırlamak
• Bilimin doğasını anlamak
• Matematik ve Fen Bilimlerinin iş dünyasında nasıl 

kullanıldığını anlamak

SDÖ Etkinlikleri

• Bağlam anlamlıdır.
• Durum, çoklu çözüm stratejilerine olanak sağlar.
• Öğrenciler araştırmayı-sorgulamayı planlar.
• Etkinlik işbirliğini ve iletişimi destekler.

Öğretmen Rehberi

• Öğrencilerin akıl yürütmelerine ve yansıtıcı 
görüşlerine değer verir ve bunlar üzerine öğrenmeyi 
inşa eder.

• Öğrencilerin kişisel deneyimleri ile ilişkilendirir.
• Okul ve iş dünyasını ilişkilendirerek öğrencileri 

motive eder.
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Öğrencilerin Yaptıkları

• Araştırmak ve soru üretmek
• Problemleri keşfetmek, onları çözmek için 

çabalamak, çözüm bulmak için kendi bilgilerini 
kullanmak

• Durum ve olayları açıklamak
• Sonuçlar ve süreçler üzerinde yansıtıcı düşünmek
• Bireysel olarak anlamlandırmak
• İş dünyasını keşfetmek

İş Dünyası

• Etkinliğin bağlamı iş dünyası ile ilişkilidir
• Öğrenciler profesyonel bir rol almalıdır
• Öğrencilerin etkinlikleri, işyerlerinde yapılan 

uygulama ve pratikleri yanstımalıdır
• Etkinlik bir ürün oluşturmayı amaçlar

Sınıf Kültürü

• Ortak bir amaç ve gerekçe duygusu
• Yanlışlara değer verme, iştirak etme (açık görüşlülük)
• Diyalog ortamı
• Ortak sorumluluk ve paylaşımcı sahiplenme
• İşbirliği ortamı
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Kontrast 
Örnekler
Öğretmenlerin öğrencilere verdikleri görevler veya 
öğrencilerle yaptıkları etkinlikler, gerçekleşen 
öğrenme üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Birçok 
ders kitabı, etkinlikleri öğrencilerin çok fazla 
problemle karşılaşmadığı bağımsız ve bireysel 
olarak çözebilecekleri şekilde yapılandırır. Genel 
olarak, bu tür etkinlikler, öğrencilerin problem 
durumlarını sorgulamayı öğrenmeleri, çözüm 
stratejileri planlamaları ve akranlarıyla işbirliği 
yapmaları veya sonuçları iletişim kurma yollarını 
düşünmeleri için yaratıcı fırsatlar oluşturmada çok 
da yararlı değildirler. 

Bu bölümde, etkinliklerin kapsamında yapılacak 
değişikliklerin probleme farklı yaklaşımları nasıl 
teşvik edebileceğini ve farklı öğrenme amaçlarına 
nasıl hizmet edebileceğini göstermek için 
aynı problem durumunun farklı versiyonlarını 
sunuyoruz. Bu çelişen örnekler, etkinlikteki küçük 
değişikliklerin sorgulamaya dayalı öğrenmeyi ve 
işyeri bağlamlarını nasıl arttırdığını göstermek için 
kullanılır. Birinci problem durumu, kandaki ilaç 
konsantrasyon seviyesinin zamanla nasıl değiştiğini 
göz önüne alır. İkinci durumda ise öğrencilerin 
tuzu, tuz çözeltisinden ayırmalarını içerir. Görevler 
arasındaki farklılıkların açıklamasında açıkça 2. 
bölümde sunulan Mascil teorik çerçevesinden görev 
özelliklerine atıfta bulunuruz.

Bu etkinliğin benzer versiyonu, bir etkinliği 
SDÖ’yü desteklemek ve iş dünyası ile 
ilişkilendirmek için nasıl yeniden tasarlanabilir 
olduğunu göstermektedir. İkinci etkinliğin 
açık versiyonu, öğrencileri çözüm sürecinde 
yönlendiren alt sorular içermez. Bunun yanında, 
bu etkinlik, bir amaca hizmet eden ve iş dünyası 
uygulaması ile bağlantılı olan bir ürün ortaya 
konulmasını ister.  

İlaç Konsantrasyonu
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Etkinliğin yapılandırılmış bir versiyonu

Bir kişi hastadır. Bir doktor bu hasta için bir ilaç yazar ve günlük 1500 mg almasını önerir. Bu 
dozu aldıktan sonra ilacın ortalama % 25’i vücudunuzdan salgı olarak atılır.  İlacın geri kalan 
kısmı hastanın kanında kalır. 

1. Bir günün sonunda hastanın kanındaki ilacın miktarı kaç mg’dır? 

2. Tabloyu doldurunuz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ertesi günkü ilaç miktarını aşağıdaki formüle göre hesaplama gerekçelerini açıklayınız: Yeni 
miktar = (Eski miktar + 1500) * 0,75

4. Kaç gün sonra hasta kanında 4 g’dan fazla ilaç bulunur? Kaç gün sonra hastanın kanında 5 
g ilaç bulunur?

5. İlacın ulaşabileceği maksimum miktar ne kadardır? Cevabınızı açıklayınız.

Gün Kandaki ilaç miktarı, mg

0 0

1 1125

2

3
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SDÖ ve iş dünyası ile ilişkilendirilmiş etkinlik versiyonu2 

Bir doktor özel bir ilacın kullanımı için 
aşağıdaki bilgileri vermektedir: 

• Bir gün içerisinde alınan ilacın 
ortalama %25’i vücudunuzdan salgı 
olarak atılır.  

• İlaç belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra 
etkisini gösterir.

• Bu nedenle ilacın etkisi görülmeden 
bir kaç gün önce  alınmaya başlanır.

• Gün atlanmaz.
• Eğer ilaç alımı unutulursa unutulan 

günü telafi etmek  için ertesi gün çift 
doz almak mantıklı bir davranış değildir.

Lütfen dikkat ediniz: Bu bilgiler gerçeğin basitleştirilmiş bir halidir. 

Araştırma
• Bir kişinin kandaki ilaç miktarı seviyesinin günlük doz miktarı olan 1500 mg alması ile örneğin 

500 mg’ın üç kez alınmasıyla nasıl değiştiğini araştırmak için hesaplamalar yapınız. 
• Bir gün atlamak veya çift doz almak sonuçları gerçekten çok ciddi etkiler mi?

Ürün
Yukarıdaki hasta sorularına cevap verecek bir el ilanı hazırlayınız. Bu ilanın  günlere bağlı olarak 
ilaç seviyesinde ilerleyişi gösteren grafikler ve/veya tablolar içermesine dikkat ediniz.
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Etkinliğin SDÖ versiyonu, öğrencilerin araştırmayı 
kendilerinin planlamasına olanak sağlar. 
Öğrenciler, verilen bilgileri ve buna ek olarak 
daha fazla bilgi toplayıp toplamayacağına karar 
vermeli, nelerin hesaplanabileceğini araştırmalı ve 
etkinlikteki ana konuları inceleyerek, cevaplamak 
için hesaplamaların nasıl düzenlenebileceğini 

dikkate almak zorundadırlar. Dahası, iş dünyası 
ile kurulan bağlantı etkinliğin ve nihai ürünün 
yapısında tanınabilir. Bir broşür tasarlama 
öğrencileri, matematiksel sonuçlarını okul dışı 
bir ortamda hareket etmiş gibi geniş bir kitleyle 
iletişim kurma ve kendilerini ifade etme yollarını 
düşünmeye davet eder. 

BÖLÜM 3

2  ‘İlaç Konsantrasyonu’ Mascil etkinliğinden 
alınmıştır. 
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/tr/Mascil-14
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Bu örnek, tuz elde etme etkinliğinin üç 
versiyonunu içermektedir. Birincisi; tüm 
aşamaları içeren yapılandırılmış versiyon, 
ikincisi alt basamakların silinerek SDÖ ile 
desteklenmiş versiyonu, sonuncusu ise verilen 
malzemelerin de çıkartıldığı ve öğrencilerin 
kullanılacak malzemelere karar vereceği 
versiyonudur. Sonuçta, etkinliğin alternatif 
versiyonlarında iş dünyası ile ilişkilendirmenin 
bir işyeri uygulamasını, çalışan rollerini ve talep 
edilen ürünü içererek şekilde nasıl olabileceğini 
göstermektedir.

Tuz üretimi 3

3 Etkinlik için Mascil proje sayfasına bakınız:  
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/tr/Mascil-14
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Etkinliğinin yapılandırılmış versiyonu

Çalışma kağıdı: Tuzlu su karışımını saflaştırmak/arıtmak

Farklı maddeleri ayırmak ve saf sodyum klorür elde etmek için iki aşamalı bir deney 
gerçekleştirmelisin. Birinci aşamada, karışımdan kum ve taşları ayırmak için bir filtreleme 
tekniği kullanılır. İkinci aşamada, tuzdan (sodyum klorür) suyu ayrıştırmak için karışım ısıtılır 
(buharlaştırma tekniği).

Maddeler: Kum, taş ve çözünmüş sodyum klorür içeren bir karışım

Materyaller: Erlenmayer, beherler, bünzen beki, üç ayak, tel kafes, huni, filtre kağıdı, laboratuvar 
gözlüğü

Güvenlik önlemleri: Göz sağlığınıza dikkat edin.

Görev 1 
Huniyi erlenmayere yerleştirin. Huninin içini filtre kağıdı ile kaplayın ve bir 
kaç damla su ile ıslatın. Karışımı huninin içine dökün. Huniyi erlenmayerin 
üzerinden alın ve filtre kağıdını atın.

Görev 2
İçerisinde kalan karışım ile beraber erlenmayeri bünzen beki, tel kafes ve 
üç ayaktan oluşan sistemin üzerine yerleştirerek ısıtın. Tüm su buharlaşana 
kadar bekleyin ve geriye kalan maddeyi gözlemleyin.

Görev 3
Ayrıştırma yapılan maddeleri isimlendirin.

Görev 4
Moleküler düzeyde deneyinizin basamaklarını içerecek şekilde süreci açıklayın.



40

BÖLÜM 3

SDÖ ve iş dünyası bağlantısı için bir etkinlik örneği

İzleme soruları:

1. Moleküler düzeyde deneyinizin basamaklarını içerecek şekilde süreci açıklayın.
2. Karışımınız eğer farklı iyonik maddeler içerseydi nasıl bir ayrım yapardınız. Açıklayın.

Deneyiniz için kullanmanıza izin verilen malzemeler aşağıda 
verilmiştir:

• Beherler
• Erlenmayer
• Bünzen beki
• Üç ayak

• Tel kafes
• Huni
• Filtre kağıdı
• …

Eğer başka araçlara ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız 
fikirlerinizi öğretmeniniz ile tartışın!

Gözlerinizi korumak 
için kullanın

Görevin bir tuzlu su örneğini ayrıştırmak ve saf sodyum klorür elde 
etmektir. Sadece suyun içerisinde soydum klorür, kum ve taşlar 
olduğunu biliyorsun. 

Tuzlu suyu saflaştırmak için grup olarak bir deney geliştirmeniz 
gerekmektedir. Bir miktar tuzlu su örneği ve deneyi 
gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz bazı araçlara sahip 
olmalısınız.
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Öğrenci etkinliği: 

Bir tuz üretim şirketinde mühendis olarak 
çalışmaktasın. Saf olmayan tuzlu sudan 
arıtım yapmak için bir yönerge geliştirmelisin. 

Bir miktar tuzlu su örneğine ve seçilmiş bazı 
ekipmanlara sahip olacaksın. Senin görevin 
mutfakta kullanabilecek saflıkta tuz elde 
etmek için bir yöntem geliştirmektir. 
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Matematik ve Fen Bilimleri öğretmenleri mesleki 
bağlamda sorgulamaya dayalı öğrenmeyi 
anlamak için Mascil etkinlikleri gibi kullanıma 
hazır etkinlileri kullanabilir. Bu etkinlik türleri 
sıradan ders kitaplarında oldukça az bulunur. 
Ancak bu etkinlikler Sorgulamaya Dayalı 
Öğrenme (SDÖ)’yi teşvik etmek ve iş dünyası 
bağlantısını yansıtmak için uyarlanabilir. Eğer ders 
kitabında yer alan problemler zaten bir bağlam 
içerisinde bulunuyorsa bu iş çok daha kolaydır. 
Aşağıda bir öğretmenin ders kitabında yer alan 
uygun problemleri uyarlaması için kullanabileceği 
yeniden tasarlama yönergeleri4 bulunmaktadır.

Yapılandırılmış bir ders kitabı 
etkinliğinden SDÖ’yi dektekleyen 
bir etkinliğe

• Bağlam içerisindeki “gerçek problemi”  
arayın. Yeniden tasarlama için onu odak 
noktası olarak alın. 

• Öğrenciler için problemin ve bir çözüm 
stratejisinin sahibi olabilmesi için imkanlar 
yaratın.

• Alt soruları atlayın ve gerçek probleme veya 
ana soruya odaklanın. Bazı durumlarda 
sadece durumun taslağını ortaya koymak, 
öğrencilere de akıllarına ne tür soruların 
geldiğini sormak bile yeterlidir.

• Öğrencilerin sorgulama süreçlerini, 
yapılandırılmış etkinlikle karşılaştırıldığında 
daha fazla dikkat gerektiren etkinliğe giriş, 
süreç desteği ve bir nihai hedefi içeren bir 
ders planı ile destekleyin.

• Sonuçların değerlendirilmesi için bir yönerge 
sağlayın. 

Bir etkinliğin iş dünyası ile 
bağlantısını kurmak 

Bir Mascil etkinliği için başlangıç noktası, iş 
dünyası ile henüz ilişkilendirilmemiş matematik 
veya fen için var olan SDÖ etkinliği olabilir. Bu 
durumda, öğrenciler için  iş dünyası ile ilişkili 
etkinlikler yapmak, iş dünyasından benzer 
otantik uygulamalarla ilişkilendirmek, öğrencilere 
profesyonel bir rol vermek, uygun bir ürün 
tanımlamak gibi bağlamsal bilginin eklenmesi 
olasıdır. 

• Etkinliğin bağlamını keşfedin ve iş dünyası ile 
bağlantı kurmaya çalışın.

• Etkinliğin bağlamına uygun bir işyeri çalışanı 
ve bir işyeri düşünün.

4 Yeniden tasarlama yönergesi için Mascil web sitesine 
bakınız http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/tr/Mascil-14

Etkinlikleri 
(yeniden) 
tasarlamak
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• Etkinliğe uygun olarak iş dünyası ile 
ilişkilendirilmiş ve spesifik dinleyiciler için 
kullanışlı veya anlamlı bir ürün belirleyin.

İşbirliği ve iletişimi teşvik etmek 

• Sunulabilir ve tartışılabilir bir ürün talep edin.
• Etkinliğin işbirlikli çalışma gerektirdiğinden 

emin olun (ör: sorumlulukların paylaşılması 
kısmı, işbölümü vb.)

• Akran dönütlerini organize edin.

Etkinlik yeniden tasarlandığında, öğrencilerin 
etkinlikteki öğrenme süreçlerindeki rollerinin 
değiştiğinin farkında olunmalıdır. İçerikle ilgili 
hedeflere ek olarak, yeni etkinlik süreç becerilerini 
geliştirmeyi amaçlar. Bazı durumlarda bu içerik 
bilgisi için dikkat etmenin istenmeyen sonuçları 
olabilir. Diğer durumlarda içerik bilgisinin 
derinleştirilmesi veya öğrencilerin yeteneklerinin 
daha iyi değerlendirilmesi  için fırsatlar sunabilir. 

Aşağıdaki sorular etkinliğin yeniden tasarlama 
sürecinin sonuçlarının değerlendirilmesi; SDÖ’yü 
destekleyip desteklemediği ve/veya iş dünyası 
ile bağlantı kurulup kurulmadığı ile bu etkinlikle 
çalışan öğrencilere ne yararı olduğuna karar 
vermek için kullanılır.

 - Etkinlik öğrencilerin alışılmışın dışında, 
farklı bir role veya çalışma şekline adapte 
olmalarını gerektiriyor mu?

 - Bu  etkinliğin kullanılması ile  hem 
matematiksel hem de fenle ilgili veya bunların

 - dışında hangi bilgi, beceri veya anlayışlar 
kazandırılabilir?

 - Hangi yollarla bu öğrenmeler daha geleneksel 
okul etkinliklerinde kullanılanlardan 
farklılaştırıldı?

 - Etkinlik, öğrencilerin motive edilmesine veya 
herhangi bir yolla araştırma ve sorgulamaya 
teşvik edilmesine yardım ediyor mu?
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Öğrencilerle beraber sorgulama gerektiren 
mesleki bağlamlara oturtulmuş, açık 
etkinliklerden oluşan Mascil etkinlikleri üzerinde 
çalışırken öğrencilere matematiğin ve fenin çeşitli 
iş ortamlarında nasıl kullanıldığının iç yüzünü 
anlamalarını sağlayacak birçok yol mevcuttur. 
Matematik ve fenin önemli rol oynadığı iş 
yerlerinde olan çeşitli rolleri ve sorumlulukları 
yansıtabilecek şekilde öğrencileri farklı yollarla 
organize edebiliriz. Aynı zamanda, öğrencilerin 
üzerinde çalıştıkları spesifik işyeri veya mesleki 
alandan gelen veri, bilgiler veya etkinliklere 
sahibiz. Diğer bir seçenek ise, öğrencilerin 
matematik ve fenin iş dünyasında kullanışlılığın 
(amaç ve yararlılık) iç yüzünü anlamalarını 
sağlayan matematik ve fen derslerinde mesleki 
bağlamları kullanmaktır.

Sınıfta Mascil

“Belirli  zamanda, her şeyin nasıl geliştiğini 
anladık ve o andan itibaren etkinlik boyunca 
‘yarıştık’. Etkili çalışmak ve hızlı bir şekilde 
görevi bitirmek için bölündük (..) matematikte 
düşündüğümüzden daha iyiydik ve ayrıca bu 
bir şeye değer” (Celia, 17 yaşında)
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Bütün durumlarda, etkinliğin profesyonel 
bağlamını keşfetmek için öğrencilere imkanlar 
sunmak önemlidir: İşyerlerindeki tipik 
etkinlikler, araçlar, veriler, dil çıktıları, ürünler, 
problemler nelerdir? Bu işyerlerinden videolar 
veya fotoğraflar veya yapı içerikleriyle , sınıfa 
profesyoneller davet edilerek, öğrencilerin bir 
işyeri ziyareti veya bir şirketin web sitesinin 
incelenmesi yoluyla yapılabilir. Konuya ilişkin bu 
ilk keşif, öğrencilerin neler bildikleri, problemi 
çözmek için neler yapabilecekleri ile gerekli 
diğer bilgilerin, bilgi birikimlerinin, eylemlerin 
veya araçların neler olduğunu bilmeleri açısından 
önemlidir.

Bir sorgulama ve problem çözme sürecine imkan 
sağlamak için öğretmen ilk keşif aşamasından 
sonra kısa bir sınıf tartışmasına giriş yapabilir. Bu 
tartışmada öğrenciler başlangıçtaki fikirlerini ve 
karşılaştıkları herhangi bir problemi veya soruyu 
ortaya koyabilirler.

“Giriş etkinliğinde anlamadığımız bir 
matematik problemi ile karşılaştık. 
İlk (giriş) problem çözüm stratejimize 
görev süresince sadık kaldık ve 
bunun bizi çok iyi bir sonuca 
götüreceğine inandık. Giriş etkinliği 
süresince görüşerek içerik ve 
matematik ile gitgide aşina olduk”  
(Dahoud, 16 yaşında)

“Biz bir şeyler öğrendik ve eğlenceliydi. 
Kendi işimiz için plan yapmakta özgürdük. 
(...) ‘kafa yorduktan’ sonra nasıl gideceğini 
anladık. Başlangıçta korkmuştuk fakat 
sonra probleme yaklaşmak ve işi bölmek 
için bir yol bulduk, daha eğlenceli hale 
geldi.”   
(Geertje, 14 yaşında)
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Öğretmenler sorgulamaya dayalı öğretim fırsatları 
ve öğrencilerin sorgulama süreçlerini desteklemek 
için uygun ders planları kullanabilir. İlaç 
konsantrasyonu etkinliğinin açık, yapılandırılmamış 
versiyonu için yazılan örnek ders planı aşağıda 
verilmiştir.

Örnek bir ders planı

Ders 1
10 dakika: grupları oluştur, probleme ve çalışma planına giriş yap, görevi dağıt.
10 dakika: öğrenciler gruplar halinde görev üzerinde çalışır.
10 dakika: bütün grupların nasıl başlayacakları ve nasıl sürdürecekleri ile ilgili fikirleri 
olup olmadıklarını sınıf içinde tartış. Strateji değiş tokuşu yap ve herkesin kendisinden ne  
beklendiğine ilişkin bir fikri olduğundan emin ol.
15 dakika: öğrenciler görev üzerinde çalışır, hesaplamaları bitirir ve el ilanları için yapı bloklarını 
hazırlar.

Ders 2
20 dakika: öğrenciler el broşürlerini bitirir.
20 dakika: bazı örneklerin sunumu yapılır.
10 dakika: görev üzere yansıtmalar (ve ileri çalışmalar için pozisyon alma).
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Öğrencilere keşfetmeye yönelik optimal fırsatları 
sunmak için etkinlikler açık olmalı ve farklı 
çözüm stratejilere yol açma potansiyeline sahip 
olmalıdır. Bu durumda öğrencilerin etkinliği nasıl 
yapılandıracağını düşünmeleri ve etkinliği  küçük 
parçalara bölmeleri gerekir. Bu durum öğrencileri 
sorgulamaya ve görevin yerine getirilmesinde 
gerekli çözümleri bulmak için problemi 
sahiplenmeye teşvik eder. Öğretmen araştırma 
için belirli bir zaman sağlar, soru sormayı ve 
fikirleri paylaşmayı teşvik eder, işin dağılımı ile 
ilgilenir (genellikle küçük gruplardaki), tüm sınıf 

dönütleri için zaman yaratır (masa-masa gezmeyi 
önlemek için), öğrencilerin işleri ile ilgili sunum ve 
yorum yapmalarına izin verir (ör; akran dönütü) ve 
sonunda sorgulama süreci ve fen ve matematik 
öğrenimi için yansıtmaları organize eder.

Aşağıda yapılandırılmamış problemler ile 
nasıl baş edileceği ve öğrencilerin sorgulama 
süreçlerini uygun sorular sorarak desteklemek 
için öğretmenlere öneriler bulunmaktadır5. 

5 Daha ayrıntılı bilgi için Mascil mesleki gelişim 
araç kutusuna bakınız:  
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/tr/Mascil-14
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SDÖ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ ÖNERİLEN SORULAR

Öğrencilere problemi anlamaları ve onunla 
etkileşime girmeleri için zaman tanıyın
Çok aceleye getirerek veya onlara çok çabuk 
yardım ederek öğrencilerin cesaretlerini 
kırmayın.

• Acele etme, aceleye getirme.
• Ne biliyorsun?
• Ne yapmaya çalışıyorsun?
• Sabit nedir? Neler değişebilir?
• Çok çabuk yardım isteme- kendi aranızda 

düşünmeye çalışın.

Teknik ipuçları vermek yerine stratejik 
ipuçları önerin
Öğrenciler için problemleri basamaklara 
ayırarak (azaltarak) soruları basitleştirmekten 
sakının.

• Probleme nasıl başladınız?
• Şimdiye kadar neler denediniz?
• Spesifik bir örnek deneyebilir misin?
• Burada nasıl sistematik olabilirsin?
• İşe yarayan bir fikir düşünebilir misin? 

Öğrencileri alternatif yöntemleri ve 
yaklaşımları düşünmeleri için teşvik edin
Öğrencileri kendi yöntemlerini karşılaştırmaları 
için teşvik edin.

• Bunu yapmak için alternatif bir yöntem var 
mı?

• Grubun geri kalanına  yöntemini açıkla.
• Bu iki yöntemden hangisini tercih edersin? 

Neden?

Açıklamaya teşvik edin
Öğrencilerin akıl yürütmesini sağlayın ve onları 
başka birine açıklamaları için teşvik edin. 

• Yöntemini açıklar mısın?
• Bunu farklı bir şekilde tekrar açıklar mısın?
• Sarah’ın söylediklerini kendi cümlelerinle 

açıklar mısın?
• Bunu yazar mısın?

Model düşünme ve güçlü yöntemler
Öğrenciler kendi başlarına yapabilecekleri her 
şeyi yaptıklarında güçlü ve çekici bir yaklaşım 
öğreneceklerdir. Eğer bu başta yapılırsa, 
öğrenciler kolayca yöntemi taklit edecekler ve 
neden gerekli olduğuna değer vermeyeceklerdir.

• Şimdi bu problemi kendi kendime 
deneyeceğim, sesli düşünüyorum.

• Burada sanırım bazı hatalar yaptım-onları 
benim için yerinde bulmaya çalış.

• Çözümün geliştirilmesi için tek yol budur. 

BÖLÜM 5
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Bu bölümün içerisinde Mascil etkinlikleri ile 
ilgili deneyimleri bulacaksınız. Bu etkinlikler 
ilk ve ikinci kademelerdeki matematik ve 
fen derslerinde çeşitli Avrupa ülkelerinde 
uygulanmıştır. Etkinliklerin bütün tanımlamalarını 
ve onların ilgili çalışma kağıtlarını ve öğretmen 
rehberliğini Mascil web sitesinden bulabilirsiniz: 
www.Mascil-project.eu.
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/tr/Mascil-14

Deneyimlerin her biri etkinliğin sorgulamaya 
dayalı öğrenme için potansiyeli ve onların işyerleri 
bağlamı ile ilişkisinin tanımlanması ile başlar. 
Sonra, sınıf uygulamaları, etkinliğin uygulandığı 
ülke, sınıf seviyesi ve dersin tanımlanması 
özetlenmiştir. Sonunda ise, etkinlikteki 
deneyimler ile onların ürünlerini gösteren öğrenci 
çalışmalarının kopyaları sunulmaktadır.

Deneyimlerden elde edilen bu koleksiyon 
ile günlük uygulamalardaki SDÖ ve iş 
dünyası uygulamalarının zengin potansiyeli 
örneklendirilmektedir. Aynı zamanda bu 
deneyimler farklı Avrupa ülkelerindeki öğrencilerin 
verilen imkanları kullanarak açık etkinliklerde 
yaratıcı ve işbirlikli çalışma kapasitelerini gösterir. 
Bu koleksiyonun öğretmenlere SDÖ ve iş dünyası 
uygulamalarını geliştirmek ve kendi sınıflarında 
uygulamak için fikir sağlaması, desteklemesi 
ve motive etmesi beklenmektedir. Kendinizi 
serbest bırakın ve öğrencilerinizin kapasiteleri, 
coşkusu ve öğrenme potansiyellerini gördükçe 
şaşıracaksınız.

Mascil 
etkinlikleri ile 
deneyimler
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Bu çalışmada, sigorta firmaları için bisiklet 
sahiplerinin ‘uygun’ sigorta primleri ve çalınan 
bisiklet için ‘uygun’ zarar hesaplamalarında 
kullanılacak bir yönerge hazırlanması 
istenmektedir. 

Öğrenciler:
• hırsızlığın olma olasılığını (bu çevrede)
• farklı bisikletlerin değerini
• bisikletin yaşı ve bunun bisikletin değerine 

etkisini
dikkate almak zorundadırlar. 

Ürün, sigorta firmaları için tavsiye edilen pirim 
hesaplama modellerini ve bunların nedenlerini 
içeren yazılı bir kitapçık/dokümandır. Yaş 
düzeyine bağlı olarak, diyagram veya tablolardan 
da oluşabilir. Bu problem; karar verme, kanıt 
ve bunların savunması ve farklı çözümlerin 
karşılaştırmasını içermektedir.

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve 
İş Dünyası
Bu etkinliğin açık bir başlangıç noktası ve 
belirli bir hedefi vardır. Ancak birçok çözüm 
yolu olması nedeniyle, yönlendirilmiş bir 
araştırma seviyesinde sorgulayıcı temelli etkinlik 
olarak nitelendirilebilir. Etkinlik, öğrencilerin 
yeni şirketler için danışmanlık rolü üstlendiği 
bir içeriktedir. Öncelikli olarak öğrenciler 
sigorta sürecinin nasıl çalıştığını, farklı gelir ve 
harcamaların ne olduğunu ve bir sigortacının 
ortalama aylık veya yıllık maaşını anlamak 
zorundadır. Ardından, bisiklet hırsızlığı bilgilerini 
toplarlar ve bölgedeki bisikletlerin miktarını 
tahmin ederler. Bu tahminlere dayanarak 
bisiklet sigortası için basitleştirilmiş bir iş planı 
geliştireceklerdir. Öğrenciler küçük gruplar 
halinde iş birliği yapar, farklı yaklaşımlarını tartışır 
ve bildirimlerini rapor ederler. Öğretmen sigorta 
endüstrisinden ek bilgi sağlar ve öğrencileri 
verilerini toplamasına, fikirlerini geliştirmesine 
ve olası engelleri aşmasına destek verir. 
Öğrencilerin yaşına bağlı olarak, etkinlik farklı 
yönlere odaklanarak uyarlanabilir: veri toplama 
ve ortalama bir bisiklet hırsızlığı oranının tahmini; 

Bisiklet 
Sigortası
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farklı gelir ve harcamaları basit fonksiyonlarla 
tanımlama; rastgele dağıtılan bisiklet hırsızlığı 
ve bisiklet fiyatlarının varsayımı altında sigorta 
şirketinin başarısının simülasyonu (bu zaten 
bir sigorta şirketinin gerçek hayat modelleme 
uygulamalarına oldukça yakındır). Daha sonra 
son ürün (yazılı doküman veya el kitabı), 
diğer gruplara, örneğin rekabetçi bir ortamda 
sunulabilir.

Bulgaristan iş birliğinde 
Avusturya’daki Sınıf 
Uygulamaları

Bu etkinlik, Avusturya’da mühendislik odaklı 
bir orta öğretim okulunda (14 yaşında) 9. sınıf 
öğrencileriyle denenmiştir. Ders, dört grup 
halinde birlikte çalışan 15 öğrenciden oluşmuştur. 
Toplamda, üç matematik dersinde (her biri 50 
dakika) işlenmiştir.
 
İlk derste öğrenciler, her federal Avusturya eyaleti 
için yıllık bisiklet ve çalınan bisiklet sayılarıyla 
ilgili verileri toplamak zorundaydılar. Birinci ders 
sırasında öğretmen görevi sundu ve bir sigorta 
şirketinin nasıl çalıştığını açıkladı. Öğrencilerin 
birçoğu, özellikle de bir hırsızlık durumunda 
sigortadan daha fazla para alabileceği gerçeği 
ile ilgili birçok soru vardı. Öğretmen sigorta 
şirketlerinin farklı gelir ve giderlerini tartıştı. 
Her grupta yetersiz veri toplanması nedeniyle 

öğretmen tüm verileri topladı ve bir elektronik 
tabloda birleştirdi ve daha sonra tüm gruplara 
gönderildi (her takım en az bir dizüstü bilgisayara 
sahipti). Orijinal görevin yanı sıra öğretmen 
öğrencilerini, gelirleri ve harcamaları basit 
işlevlerle tarif etmeye, bu işlevlerin grafiğini 
çizmeye ve önümüzdeki birkaç yıl içinde sigorta 
şirketinin gelişimini düşünmeye teşvik etti. Daha 
sonra öğrenciler gruplarında çalışmaya başladı. 
Ancak öğrenciler sorgulamaya dayalı etkinliklerde 
bulunmaya alışkın olmadıkları için öğretmen 
onlara çeşitli durumlarda destek oldu. İkinci 
dersin sonunda, çoğu grup, ortalama bir bisiklet 
hırsızlığı oranını tahmin etmek için bir strateji 
buldu, bir veya iki bisiklet fiyatını hesapladı ve 
yıllık ortalama maaşlar hakkında fikir sahibi 
oldular. Bu verilere dayanarak, ortalama bir 
sigorta primi hesapladılar ve şirketin kârına ortaya 
çıkardılar.
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Öğretmen, ikinci ve üçüncü ders arasında, 
rastgele dağıtılan olayların (bisiklet hırsızlarının 
sayısı ve bisiklet fiyatlarının) simülasyonunu 
programladı. Bu program, rastgele üretilen 
verilerle öğrencilerin çözümlerinin test edilmesine 
izin vermiştir. Aşağıdaki grafik bazı öğrencilerin 
şirketlerinin gelişimini göstermektedir. 
Burada, her ayda şirketin parası, farklı gelir 

ve harcamaların toplamı olup, daha sonra 
fonksiyonların toplamını sunmak için kullanılmıştır.  
Bu simülasyon, tekliflerin/sonuçlarının 
görselleştirilmesi ve bunların farklı faktörler 
(örn. Maaş, yıllık prim ve tazminatlar) tarafından 
nasıl etkilendiğini göstermek açısından oldukça 
verimliydi.

Farklı gruplardan şirketlerin hazırlaması

ZAMAN [GÜN]

P
A

R
A

 [ 
T

L 
]

Grup 1
Grup 2
Grup 3
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Üçüncü ders sırasında öğrenciler raporlarını 
düzenlediler ve dönütlerden sonra raporlar 
teslim edildi. Öğrencilerin bir sigorta şirketinin 
temel ilkelerini anlamalarında çok zorlandıkları 
tespit edildi ve dolayısıyla bağlamın dikkatle 
tanıtılmasını öneriyoruz. İşlev kavramı öğrenciler 
için oldukça yeni idi, sonuç olarak yalnızca 
birtakım gelirleri ve harcamaları kademeli 
doğrusal fonksiyonlarla modellendi.

Aynı görev Bulgaristan’daki Ruse kentindeki 
Baba Tonka Matematik Lisesinde de denendi. Bir 
el kitabı yerine, Bulgar öğrenciler kendi bisiklet 
sigortası şirketini tanıtmak için slaytlar tasarladı 
ve bir profesyonel sigorta şirketi için varsayımları 
ve hesaplamaları ile bazı ek slaytlar sundular.

Avusturya raporları ve Bulgar slaytları İngilizceye 
çevrildi ve iki sınıf arasında değiştirildi. Her sınıf 
diğer sınıfın sonuçlarını tartıştı ve bazı sorular 
hazırladı. Avusturyalı ve Bulgar öğrenciler 
sanal bir toplantı sırasında birbirlerine sorular 

sorabildiler ve farklı varsayımları ve çözümleri 
tartışma imkânı sağlandı. Avusturyalı öğretmen, 
Bulgar yaklaşımını simülasyona dahil etti ve 
onu Bulgar öğrencilere sundu (ve simülasyon 
programının revize edilmiş bir hali daha sonra 
Bulgar öğretmenine gönderilmiştir). 

Bu iş birliği, IBME Ulusal konferanstaki özel bir 
poster oturumunda ve Sofya’daki denetleyici 
öğretmenlerin bir araya geldiği toplantıda  
sunulmuştur. 

Yazar: Florian Stampfer

Mascil projesi sayfası link: 
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/tr/Mascil-14

Sofya’da Öğretmenlerin toplantısı 
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Kapalı 
Otopark 
Tasarımı
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Bir bina tasarımı birçok değişken içeren karmaşık 
bir iştir. Mimarlar yapı, tesisat (elektrik, su, 
ısınma...), alanın dağılımı (merdiven, koridorlar, 
odalar, giriş salonu...), binanın yönelimi, vb. 
hakkında düşünmek zorundadırlar.  Genellikle, 
daha önceki adımlarda alınmış kararlar,  
gelecekte atılması mümkün olanı etkiler. Bu 
görevde öğrenciler mimar olarak bir araba 
parkı  (garaj) tasarımında çalışmaktadırlar. 
Binanın yapısı sütunların (kolonların) dağılımına 
önceden karar verilmiştir ve değiştirilemez. 
Öğrenci otoparkın düzenini, park yerlerini ve giriş 
rampasını tasarlayacaktır. 

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve 
İş Dünyası

Bu etkinlik mesleğini profesyonel şekilde 
yansıtan bir mimar tarafından tasarlanmıştır. 
Sınırlamalar mevcut yönetmeliklerden alınmıştır. 
Yapılandırılmamış ve tek bir çözüm beklenmeyen 
problemlerin olduğu iş dünyasında matematiğin 
nasıl kullanıldığını yansıtır.  Olası çözümleri 
değerlendirme ve iyileştirme çözüm sürecinin bir 
parçasıdır. Uzmanların iyi çözüm getiren  birçok 
çeşitli matematiksel bilgi ve araçları kullanmaları 
gereklidir. 

Etkinlik, öğrencilerin tasarımları için kullanmayı 
isteyebilecekleri bütün bilgileri sağlamaz. İlk 
sorgulama sırasında öğrenciler eksik bilgileri 
listelerler (arabaların büyüklükleri gibi) ve bu 
bilgiyi nasıl toplayacakları ve paylaşacakları 
ile ilgili planlarını oluştururlar. Öğrenciler bir 
araba park binası tasarlayarak bir mimar rolü 
benimserler. Ölçek çizimi taslağı bir çalışma 
sayfasında mevcuttur. Öğrenciler yerleştirme 
ve park yerlerini ve diğer  rampa ve merdiven 
gibi unsurları ölçme hakkında karar vermek 
için matematiği kullanırlar. Ürün, araç parkının 
açıklamalı bir ölçek çizimidir. Ürün aynı zamanda 
binadaki araba parkının sahibi ve kullanıcıları için 
bir rapor ya da mektup içerebilir. 
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İspanya, Yunanistan, Hollanda 
ve Romanya’dan Sınıf 
Uygulamaları 

Bu etkinlik İspanya’da 9. sınıfda eğitim gören 25 
öğrenciye verildi. Başlangıçta üç 50’şer dakikalık 
oturumlar planlandı: görevi tanıtmak ve öğrencileri 
durumu araştırmaya başlatmak için 1. oturum, 2. 
oturumda öğrencilerin gruplar halinde çalışması, 
3. oturumda öğrenciler yaptıklarını sunması ve 
tasarımlarını tartışmaları gerekiyordu. Öğrenciler 
daha önce işbirliğiyle çalışmışlardı fakat bunun gibi 
açık uçlu bir görev değildi. Etkinliğin tanımına göre, 
öğrencilerin çalışmaları ağırlıklı olarak iki konuda 
odaklandı: (1) park yerlerinin dağılımını ve park 
yerinin diğer kısımlarını en uygun hale getirme, ve  
(2) rampanın boyutunu eğim derecesi %25’ten az 
olarak hesaplamak. Rampanın eğim derecesini 
yüzdelik olarak yorumlarken zorluklar yaşadılar. 
Öğrencilerin eğimler hakkında bazı ön bilgileri 
vardı, fakat açının tanjantı olarak yorumladılar. Bu 
bir sorun olmak yerine bu öğretmenler tarafından 
matematiğin trigonometri ve üçgenler konusunu 
tekrar ele almak adına bir fırsat olarak algılandı. 
Son olarak bütün gruplar rampa problemini bir 
matematik problemine aktarabildiler, çözebildiler ve 
çözümü gerçek durum şartlarına göre yorumladılar. 
Sonunda öğrencilerin görev ile ilgili deneyimleri 
soruldu. Dönütlerine göre, öğrenciler özellikle 
görevin açık uçlu yapısından  ve uzmanlar gibi okul 
dışında matematikle uğraşmaktan hoşlandılar.

BÖLÜM 6
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Yunanistan’da üç öğretmen adayından oluşan 
bir grup, otopark problemini sorgulama temelli 
öğrenme uygulamasını bir 8. sınıf matematik 
dersinde araştırmak için seçti. Öğrenciler bir 
mimar rolünü benimseyerek küçük gruplarda 
çalıştılar. Kendi planlarını yaptılar ve onların 
uygunluğunu tartıştılar. Öğretmen adayları 
öğrencilerin çözüm stratejilerini, argümanlarını 
belirlediler. Öğrencilerin motivasyonu ve 
matematiği  anlamalarını artırmada, etkinliklerinin  
gücünü fark ettiler, yine aynı zamanda sınıfta 
etkinlikleri yönetmedeki zorlukları gördüler. 
Öğretmenler “öğrenciler görevlerde gerçekten 
yer aldılar ve görüşlerini ifade etmek ve 
tartışmak için istekliydiler”. “Öğrencilerin 
iddialarını desteklemek için daha fazla argüman 
sunmalarına izin vererek zamanı daha iyi idare 
edebilirdik”; “Sınıf öğretmeni tarafından iyi 
sayılmayan öğrencilerin   gerçekten göreve 
dahil olmasına şaşırdım”; “Öğrenciler problemi 
gerçek yaşamla ilişkilendirdiler. Hesaplamalarının 
gerçekçi sonuçları sağlayıp sağlamadığını 
kontrol ediyorlardı. Bir durumda kaplama alanını 
hesaplarken bir hata keşfettiler, sonuçları park 
alanından daha büyüktü. Görselleştirme, görevin 
üstesinden gelmede çok önemli görünüyordu.” 
olarak rapor ettiler.

Hollanda’da bu etkinlik bir tecrübeli matematik 
öğretmeni tarafından yaklaşık 30 öğrencili 
iki 8. sınıfta kullanıldı. Başlangıçta öğretmen 
görevin oldukça açık kullanım imkanı ile ilgili 
biraz şüpheci idi ve öğrencilerin oldukça eksik 
bilgilerle uğraşmaları gerekmekteydi. Öğrenci 
etkinliklerini destekleyen ders planını tartıştıktan 
sonra görevi denemek istedi. Derse görevi 
tanıtarak, otopark inşaatı videosu izleterek, 
görev durumu hakkında öğrencilerin tasarıma 
başlamada ne gibi daha fazla bilgiye ihtiyacı 
olabileceği ile ilgili  kısa bir tartışma ile başladı. 
Bazı öğrenciler örneğin, ortalama bir otomobilin 
boyutunu sordu. Öğretmen soruyu tekrarladı ve 
böyle bir soruyu nasıl çözebileceklerini sordu. 
Öğrenciler dışarı çıkmayı ve araçları ölçmeyi ya 
da internete bakınmayı önerdiler. Her iki olasılık 
da dikkate alındı ve tüm sorularla uğraşıldıktan 
sonra öğrenciler görev üzerinde çalışmaya 



68

BÖLÜM 6

başladı. Öğrenciler ayrıca, küçük gruplarda da 
çalıştırlar, ciddi bir şekilde bir mimar rolü aldılar 
ve bir otopark için kendi planlarını tasarladılar. 
Daha sonra öğretmen öğrencilerinin coşkusuna 
ve yaptıklarına hayran kaldı. Oldukça doğal bir 
şekilde ölçek ve oranla çalıştılar ve tasarımlarını 
satmaya eşlik edecek bilgilerle birçok ürün 
oluşturdular (ör. renkli çizimler, 3D modeller ve 
web siteleri). 

Romanya’da MASCIL ekibi sorgulamaya dayalı 
öğrenme etkinliğinin- özellikle iş/çalışma dünyası ile 
ilişkili olduğunda- öncelikle de öğretmenin kendisi 
tarafından çözülüp uygulanması halinde başarılı 
olunacağı konusunda ikna ettiler. Bu nedenle 
bu etkinlik, 23 öğretmenin problemi çözdüğü ve 
daha sonra farklı çözümler hakkında tartıştığı bir 
mesleki gelişim kursunda tanıtıldı. Öğretmenler 
küçük gruplarda çalıştı ve belli bir zaman sınırı 
içinde tamamen çalışmayı bitirdiler. Problemin açık 
olması ve bütün eksik verilere rağmen öğretmenler 
neredeyse 1 saat belgeleme ve hesaplamaya 
zaman harcadılar. Zaman dolduğunda ve her bir 
grup tarafından geçici bir çözüm sunulduğunda, 
her grubun çözümlerini daha iyi hale getirmek için 5 
dakikaları vardı. Farklı çözümlerin sunumunu  kısa 
bir tartışma izledi ve öğretmenler bu görevin sınıfta 
uygulaması konusunda ikna oldular. 

Etkinlik ilkokul öğrencileri (3. Sınıf), ortaokul 
öğrencileri (8. Sınıf), matematik eğitimi master 
sınıfı öğrencileri ve lise sınıflarında (10. Sınıf)  
kullanıldı. Farklı düzeylerde çözümlerin niteliği 

neredeyse aynıydı, temel zorluklar ve derste 
öğrenilenler ise oldukça farklıydı. Başlangıçta 
görev ortaokul ve lise öğrencileri için 
önerildiğinden, ilkokulda uygulanması oldukça 
büyük bir şeydi. Otopark planları önemli ölçüde 
genişletildi, kağıt arabalar bastırıldı, merdiven 
boşlukları dahi kullanıldı ve bazı araçlar (ölçme 
bantları gibi) getirildi. Farklı seviyelerde aynı 
görevi çalışmak, devam eden süreçlerde 
benzersiz bir bakış açısı sundu, benzer tepkiler 
etkinliklerde de ortaya çıktı. Çarpıcı bir fark 
zaman yönetiminde ve araçların kullanımındaydı. 
Öğretmenler görevin hızlı gittiğini anladıklarında, 
zamanın çoğunu eksik bilgileri toplamaya 
ve ilk tasarımı oluşturmaya harcadılar, daha 
küçük öğrenciler görevi anlama ve ilk tasarım 
için daha az zaman harcadılar. Alana odaklı 
öğretim programı ve matematik öğretiminde 
sıkı bir zaman çerçevesine sahip Romanya 
takımı için ana soru: Hangi seviyede bu görev 
uygulanmalıdır? idi. Etkinlikler süresince görevin 
bütün seviyelerde kullanılabileceği netleşti.  
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İlkokulda alanlardaki kavramı anlama, ölçekleme, 
çoklu çözümler, optimizasyonlar; ortaokulda 
rampanın uzunluğu, maksimum eğimi gibi gerçek 
yaşam problemlerine trigonometrinin uygulaması 
olarak ya da lisede optimizasyon problemlerine 
yardımcı olur. Bununla birlikte uygulamanın 
başarısı büyük ölçüde öğretmenin hazırlığına 
bağlıdır. 

Yazarlar: Michiel Doorman, Javier Garcia, 
Despina Potari, Gabriella Zsombori,  

Szilárd András

Mascil projesi sayfası link: 
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/tr/Mascil-14
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Paraşüt Gıda 
Damlası

2010 yılında Haiti depreminden sonra ortaya çıkan 
açlık durumu ile mücadele için insani yardım 
malzemeleri atan askeri bir nakliye helikopteri. 
Atıf: Astsubay kıdemli üstçavuş. James L. Harper 
Jr türemiş çalışma: Durova [Genel kullanıma açık], 
Wikimedia Commons aracılığıyla
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Tarihi olarak havadan paraşütle bir şeyler atma; 
askeri birliklerin desteklenmesi, ulaşılamayan 
farklı yerlere besinlerin ve ilaçların insani 
yardım olarak ulaştırılması gibi farklı amaçlar 
için kullanılmıştır. Havadan paraşütle malzeme 
atmak için kullanılan paraşütlerin tasarımı, 
birçok değişkenin hesaba katılmasını gerektiren 
karmaşık bir görevdir. Diğer şeylerin arasında 
özel bir yükün yeterli hızda ulaştırılması 
için maddelerin, boyutlarının, şekillerinin ve 
paraşütün yapısının dikkate alınması gereklidir. 
Bu etkinlikte, öğrenciler paraşüt mühendisliği ve 
tasarımında uzman olan bir havacılık mühendisi 
rolünde olacaklardır. Öğrenciler muhtemel en 
iyi paraşütü tasarlamak için hangi değişkenleri 
araştırmak istediklerine karar vermek, sistematik 
deneyler yapmak ve farklı prototipleri denemek 
zorundadırlar. En sonunda araştırma sürecinde 
elde edilen sonuçlar ve uygulama aşamalarını 
içeren son ürünlerini dinleyicilere sunacaklardır. 

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve 
İş Dünyası 

Giriş senaryosunda öğrenciler insani yardım 
amaçlı havadan paraşütle atış yapmak için gerekli 
olan bir paraşüt yapacak paraşüt mühendisliği 
ve tasarımında uzman olan havacılık mühendisi 
rolüne yerleştirilir. Onlardan paraşütlerinin 
yapımını dinleyicilere açıklayan bir son ürün 
sunmaları istenir. Bu açık ve yapılandırılmamış 

görev sınıf içindeki sorgulama merakını ve 
süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak 
için uygundur. Başarılı bir şekilde etkinliğin 
yapılabilmesi için öğrenciler sorular sormalı, 
varsayımlarda bulunmalı, deneyler tasarlamalı/
uygulamalı ve düşen bir nesneye etki eden 
faktörleri en iyi şekilde anlayabilmek için diğer 
gruplarla/arkadaşları ile kendi sonuçlarını 
tartışmalıdır. Bu görev yerçekiminin etkisi ve hava 
direnci kuvvetinin araştırılması amacıyla olsa da, 
sürat ve hızlanma gibi anahtar fen kavramlarının 
anlaşılması ve anlamlı uygulama yapma 
imkanını sunar. Uygun bir paraşüt tasarımında 
paraşütün kullanışlılığına etki eden farklı materyal 
özelliklerinin ve davranışlarının araştırılmasının 
yanı sıra şekil, boyut ve atışın yapılacağı alan 
gibi kavramlar da kullanılabilecek diğer anahtar 
kavramlar olabilir. 

Özetle, bu “iş dünyası” senaryosu içinde 
yapılandırılmamış bir etkinliğin kullanımı, 
öğrencilerin etkileşimini ve motivasyonunu artırır. 
Aynı zamanda sorgulama becerilerinin gelişimi 
ve anahtar bilim kavramlarının kullanımına imkan 
sağlar. 
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İspanya’daki Sınıf Uygulamaları

Bu etkinlik iki farklı fen bilimleri öğretmen adayı 
grubunda (N=160, ortalama yaş; 21) ve aynı 
zamanda ortaokul öğrencileri (12-18 yaş aralığı) ile 
uygulanmıştır.  

Öğretmen senaryoya giriş yaptı ve öğrencilerden 
havadan paraşütle insanı yardım malzemelerini 
atmak amacıyla iyi bir paraşüt yapmaları için 
mühendis rolünü üstelenmelerini, kendi pilotaj 
ve araştırmalarını yürütmelerini istedi. Sınıfta 
çeşitli materyaller (plastik, kumaş, çeşitli 
ipler, değişik kütleler, makaslar, metreler vb.) 
bulunmaktaydı ve öğrenciler kendi planlarını 
ve deneysel tasarımlarını yaptılar. En başından 
itibaren öğrencilerin yüksek motivasyonlu 
oldukları gözlemlendi, çünkü öğrenciler etkinlikle 
etkili bir şekilde etkileşime girdi. İki saat 
süresince, 2-4 kişilik gruplar halinde çalıştılar 
ve birçok yüklemede, materyaller, boyutlar ve 
şekiller deneyerek yerçekimini ve hava direnç 
kuvvetini araştırdılar. Onlardan çıktılarını ve son 
ürün olan paraşütlerini destekleyici delillerini 
açıklamak için fen ve matematiği kullanarak 
bir rapor hazırlamaları istendi. En sonunda, bir 
sonraki ders kendi çalışma süreçlerini ve en iyi 
paraşütlerini sınıfın geri kalanına sundular. 

Öğretmen adayları ile sistemli çalışmanın 
öneminin ve uygun sonuçların elde 
edilebilmesinde değişkenlerin kontrol edilmesinin 
önemi açısından deneyimlerinin analizi ve 
tartışılması yapıldı. Öğretmen aynı zamanda 
yerçekimi ve hava direnci kuvveti etkisi üzerine 
ve onların düşen cisimleri yavaşlatmada nasıl 
kullanabileceği konusunda bilimsel tartışmaları 
yapma imkanı elde etti, aynı zamanda etkinliklerin 
öğrencilerin sorgulama becerilerini etkinlikler ile 
nasıl desteklenebileceğine dikkat çekti. 

Yazarlar: M.R. Ariza, Antonio Quesada, 
A.M. Abril, F.J. García

Mascil projesi sayfası link: 
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/tr/Mascil-14
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Çocuklar çok erken yaşta saymaya başlarlar. 
Sayma, erken çocukluk eğitimi ve ilköğretim 
okullarının ilk sınıflarında önemli bir matematiksel 
yeterliliktir. Bununla birlikte, sayma okulun 
ötesinde; biyoloji, ekoloji, jeoloji, tıp, gazetecilik, 
sosyoloji gibi birçok mesleki alanında zorunlu bir 
faaliyettir. ‘Dünya okulu’nda normalde sorunsuz 
ve basit bir etkinlik olan sayma ‘iş dünyası’ 
ile karşılaştırıldığında gerçekten zor bir görev 
haline gelebilir. Bu etkinlikte, öğrenciler büyük 
bir kamusal alanda insan sayısının sayılması için 
kendi planlarını hazırlayacaklardır. 

İnsanları 
Saymak

BÖLÜM 6
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Sorgulamaya Dayalı Öğrenme 
ve İş Dünyası

Bu etkinlik; soruları geliştirme, bir cevap bulma 
ve karar verme araştırması gibi öğrencileri 
araştırmaya dayalı öğrenmenin birçok yönüne 
dahil etmeye çalışan bir görevdir. Yapılacak 
iş, kalabalığın kaç kişi olduğunu tahmin etme 
problemidir. Bir kalabalığın her bir bireyini saymak 
zor olduğundan, böyle bir sorunun çözülmesinde 
birçok ilginç (matematiksel) fikir ortaya çıkabilir. 
Öğrencilerin buradaki rolü, organizatörlerin veya 
yetkililerin sağladığı verilere dayanmaksızın büyük 
bir kalabalıktaki insan sayısıyla ilgili bilgi vermek 
isteyen bir gazetecinin rolü olabilir. Öğrenciler, 
küçük gruplarda çalışabilir ve tahminlerini 
görüşebilirler. Çünkü bu sorunun doğru cevabı 
ancak tahmin edilebilir. Bu sorgulamanın 
kritik yönleri, alan ölçümü ve bir kişinin veya 
küçük bir grubun ayakta durduğu yerin 
tahmini olmasıdır. İlk bakış açısı- alan- Google 
harita tabanlı çevrimiçi bir hizmet aracılığıyla 
incelenebilirken, ikincisi yoğunluk kavramıyla 
bağlantılı olarak kalabalığın alanını gözlemleme 
ihtiyacı getirmektedir ve yoğunluğun ne olduğu 
düşünülmelidir. Burada öğrenciler de bunu 
kendileri modelleyebilir ve ölçümler yapabilir. 
Öğretmenin rolü, öğrenciler sorgulamasını 
destekleyerek ve sorunun araştırılması için 
öğrencilerin ihtiyaç duyduğu araçlara örnek 
vererek yardımcı olmaktır. Öğrencilerin getireceği 
farklı yanıtlar arasında yapılan bir tartışma, 
etkinliğin gelişimi için kritik öneme sahiptir. 

Yunanistan’daki Sınıf 

Uygulamaları

Etkinlik, Atina’nın merkezinde bir ortaokulda 
9. sınıflarla (14 yaşında) gerçekleştirilmiştir. 
Matematik dersi iki saat (90 dakika) sürmüştür. 
Üç ila dört kişilik gruplarda (toplam 6 grup) 
çalışan 21 öğrenci katılmıştır. Başlangıçta 
öğretmen, öğrencilere Atina’nın merkezinde 
ırçılık karşıtı bir gösterinin iki fotoğrafını 
vermiştir. Fotoğraflar farklı zamanlarda çekilmiş 
ve insanların yoğunluğunun değiştiği üç 
farklı caddede çekilmiştir. Öğrencilerden bir 
gazetecinin rolünü kabul etmeleri ve göstericilerin 
sayısı hakkında bilgi vermeleri istenmiştir. 
Kullanabileceği kaynaklar internet, hesap 
makineleri, cetveller ve ölçme şerididir. İlköğretim 
döneminde öğrenciler, öğretmen gruplar 
arasında gezinirken sorun üzerinde gruplar 
halinde çalışmışlardır. İkinci öğretim döneminde 
yoğunluk hesaplama problemi sınıf içi etkileşimde 
tartışılırken, gruplar sonuçlarını ders sonunda 
sunmuşlardır.  

BÖLÜM 6
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Sorunu çözmek için ardışık üç adım izlenmiştir: 
a. alanını hesaplamakta üç caddenin boyutlarını 

ölçmek için Google Earth’ü kullanma
b. belirli alanlarda ayakta kalabilen insan 

sayısını tahmin etmek ve
c. toplam göstericilerin sayısının hesaplanması.

Boyutların ölçülmesi ile ilgili olarak üç farklı 
strateji ortaya çıkmıştır: Dört grup, gerçek 
boyutları bulabilmek için bilgisayardaki sokakların 
boyutlarını ölçmede google earth ölçeğini 
(bilgisayar ekranında belirli bir uzunluk ve gerçek 

değeri) ve cetveli  kullanırken bir grup google 
earth ölçme aracından yararlandı. Bir grubun 
beklenmedik bir stratejisi, bilinen bir uzunluğu 
(arabanın uzunluğu) sokakların kenarlarıyla 
mukayese ederek ölçeğin oluşturulmasıydı.

Belirli bir alandaki kişi sayısı ile ilgili olarak bir 
grup tarafından ortaya atılan sorun “bir metre kare 
içinde kaç kişi olabilir?” sorusudur. Bu sorun farklı 
gruplar arasında paylaşılmış ve nihayet sınıfta 
tartışılmıştır. Öğrenciler, bir ölçme şeridi kullanarak 
yere bir metrekare oluşturmuşlar, alan ve 
yoğunluğu ölçmek ve kişilerin sayısını bulmak için 
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problemi simüle etmişlerdir. Sonra bu problem, 
fotoğrafın üç caddesindeki insan yoğunluğunu 
hesaplamak için temel bir fikir olarak kullanılmıştır. 

Sınıf tartışmasında, öğrencilerin çözümlerini 
tartışmak istedikleri anlaşılmıştır. Her grubun 
öğretmenlerce kabul edilebilir birbirinden farklı 

tahminlerde bulunması şaşırtıcı olmuştur.

Bu belirsizlikle baş edemedikleri için doğru 
cevabı istemekte ısrar etmişlerdir. Bu olay 
için olası bir yorum, sınıfta yapılan etkinliklerin 
çoğunun kapalı bir yapıda olması ve öğrencilerin 
mevcut sınıf kurallarına göre hareket etmesi 
olmuştur. Bu etkinliğin önemli bir özelliği, 
öğrencilerin karar vermede kendilerine uygun 
verileri kullanarak açık görüşlü olmalarıydı. 

Öğrenciler hangi verilere ihtiyaç duyduklarını, 
bunların nasıl seçilebileceğini ve nasıl çalıştığını 
merak etme fırsatı yakalamışlardır. Etkinlik, 
öğrencilerin temsili bir örnek seçmesi ve 
olasılık ve istatistik yöntemlerini kullanması 
gereken mikro kozmostan (ör. Bakteriler) başka 
bağlamlara ve durumlara kadar genişletilebilir.

Yazarlar: Areti Efstathiou, Vasilis Karagiannis 
and Chara Papakanderaki 

Mascil projesi sayfası link: 
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/tr/Mascil-14
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Köpekler 
için Tatil 
Barınakları
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Köpekler için barınak tasarlamak birçok değişken 
içeren karmaşık bir görevdir. Tasarımcılar; 
yapı, köpek evinin ölçüleri, bir köpek evindeki 
köpek sayısı, boş alanlar vb. konular hakkında 
düşünmek zorundadırlar. Bir köpek evindeki 
köpekler için gerekli minimum boşluk köpeklerin 
boyutuna bağlıdır. Bu görev köpeklerin boyunu 
bir tablo içerisinde bir değişken olarak sunar. 
Diğer kaynak olarak ise köpeklerin eni (linkte 
sağlanmıştır) hesaba katılır. Bir köpeğin boyunu 
ve enini nasıl hesaplarsın? Bu görevde öğrenciler 
köpek barınağı tasarımını  yapan köpek barınak 
mimarı olarak çalışırlar. Bu etkinlikte, barınak 
planı ve barınak içerisindeki köpeklerin dağılımına 
karar verilmelidir. 

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve 
İş Dünyası 

Bu açık ve yapılandırılmamış etkinlik sorgulamaya 
dayalı öğrenme için uygundur. Bu etkinlik 
belli koşullar içerisinde bir  köpek barınağının 
uzamsal tasarımına odaklanır. Öğrenciler hayvan 
barınaklarına özel odaklanmış bir mimar rolüne 
adapte olur. Bu tasarım tatile çıkan kişilerin 
evcil hayvanları için büyük bahçelerinde barınak 
işletmesi açmak isteyen bir çift tarafından talep 
edilmektedir. Öğrenciler bu görevdeki engelleri/
sınırlayıcıları keşfeder ve matematiği kullanarak 
ölçülere ve kendi kararlarına göre tasarımlarını 
yaparlar. Öğrenciler hangi değişkenleri kontrol 

etmeleri gerektiğini veya hesaba katmaları 
gerektiğini karar vermelidir. Örneğin; var olan 
yönetmelikleri temel almalı, bireysel köpek 
alanlarının ölçüleri ne olmalı, ve konaklaması 
gereken köpek türleri ile nasıl ilişkilendirilmelidir. 
Öğrenciler küçük gruplar halinde çalışır ve 
çalışma yollarını tartışır. Burada tek bir doğru 
cevap yoktur: farklı takımlar kendi tasarım 
süreçlerinde farklı kararlara bağlı olarak farklı 
tasarımlar ortaya koyabilir. Öğretmen derste 
kendi durumu açısından bir duruş ortaya koyar. 
Bu, küçük gruplar halinde çalışacak öğrencilerin 
kısa bir oryantasyonundan (yaklaşık 15 dakika) 
sonra öğrencilerin raporları ve sınıf tartışmaları 
için yansıtmalarına yardımcı olma sürecidir. 
Öğrenciler köpek barınaklarının ölçülendirilmiş 
çizimlerini, müşterileri için gerekçelerini ve 
üründe karar vermelerinde etkili olan karakteristik 
özellikleri içeren açıklayıcı bir rapor hazırlar. Aynı 
zamanda bu ürünler sınıf içerisinde sunulur.
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Bu etkinlik Hollanda’daki bir lisede 9 sınıf 
öğrencileri (13 yaş) ile 70 dakikalık bir matematik 
dersinde denenmiştir. Sınıf, küçük gruplar halinde 
açık uçlu görev üzerinde çalışan 24 öğrenciden 
oluşmaktadır. Bu etkinlik dörtlü gruplar şeklinde 
uygulandı. 

Öğretmen etkinliğe bir köpek barınağı videosunu 
izleterek giriş yaptı. Öğretmen ürünlerin 
sunum şeklinin bir parça renkli kağıtlar üzerine 
ölçeklendirilmiş bir köpek barınağı tasarımı 
şeklinde olması gerektiğini öğrencilere açıkladı. 

Öğretmen bundan başka yönerge vermeden 
öğrencilerin sessizce etkinliği okumalarını 
istedi. Öğrenciler, etkinlik üzerinde grup 
halinde çalışmadan önce öğretmen etkinlik ve 
sınırlayıcıların/engellerin onlar açısından açık ve 
anlaşılır olup olmadığını kontrol etti. Dersin geri 
kalan kısımlarında gruplar tasarımları üzerinde 
çalıştı.

Grupların bir çoğu görevi hemen iki alt görev 
olarak ayırdı. Öğrenciler ölçümler ve köpek sayısı 
gibi konular üzerinde kararlar alırken, problem 
içindeki verilen sınırlayıcıları/engelleri araştırarak 
köpeklerin yerleşimini planladılar. Öğrenciler 
birçok matematik becerisini kullanarak ölçekli bir 
maket yaptılar. 

BÖLÜM 6
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Bu tasarımı yaparken bir yüzme havuzu veya araç 
park alanları gibi yaratıcı birçok fikir eklediler. 
Süreç içerisinde öğretmen öğrencilerinden 
argümanlarının daha açık ve anlaşılır olması 
için  bazı noktalarda (ör: Bu özel tasarımı neden 
seçtin? Görsel olarak ilgi çekici olması için ne 
yapabilirsin?, Bu tasarım farklı sayıda ve türde 
köpeğin konaklayabilmesi için esnek bir yapıda 
kullanılabilir mi?) dikkat çeken el broşürleri 
hazırlamalarını istedi. Sonunda görevde farklı 
sayıda ve türde köpek için kullanılması şartına 
rağmen birçok grup beklenenin aksine tek 
bir boyuttaki köpek için tasarım geliştirdiler. 
Öğrencilerin etkinlikteki bu verileri kullanması 
beklenmekteydi. En azından üç farklı boyutta 
köpek kulübesinin yapılma gerekliliğinin açık bir 
şekilde ifade edilmesi bu konuda faydalı olabilirdi. 
Bu etkinlik içerisinde kullanılan matematik 
seviyesi daha da geliştirilebilir. Bu etkinliğin 
genişletilmesi müşterilere sunulmak üzere bütçe 
ve malzemelerin fiyatlarının çıkarılması durumu 
eklenerek sağlanabilir.

Yazarlar: Lysanne Smit, Monica Wijers, 
Michiel Doorman

Mascil projesi sayfası link: 
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/tr/Mascil-14

 



82

BÖLÜM 6

Bu etkinlikte öğrenciler, verilen ölçülerde bir duvar 
için dikdörtgen olmayan kitap rafını tasarlamakla 
yükümlüdürler. Tasarım ulaşabilecekleri araçlara 
uygun olmalı ve kitap rafını hayata geçirebilecek 
öğrencilerin ayrıntılı bir planı olmalıdır. Kitap 
rafının tasarımı düzgün çokgen hücrelere, 
modüler bir yönergeye (kurulum kılavuzu)  ve 
simetrik olma gibi özelliklere sahip olmalıdır. 
 

Sıradışı 
Kitap Rafı 
Tasarlama 
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Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve 
İş Dünyası
Etkinlik öğrenci seviyesine uygun olarak, açık 
ve farklı matematik alanlarına (çeşitli düzgün 
çokgenler ile desenleme, düzgün çokgenin 
temel geometrisi, diofant denklemler) vurgu 
yapmak için kolaylıkla uyarlanabilir. Bu görev, 
bir yandan yaratıcı kitap rafı tasarımına bir 
yandan da denge, kapasite, karmaşıklık ve 
kitap rafının duvara güvenli olarak asılma 
gibi kriterlerin olduğu pratik ve fonksiyonel 
uygulama serilerine de odaklanır. Öğrenciler 
modüler mobilya tasarımcısı rolünü benimserler. 
Öğrenciler, ulaşabilecekleri materyalin 
kısıtlılıklarını, değerini düşünerek, verilen süre 
içinde yeni ve özel bir kitap rafı tasarlamak için 
bir strateji geliştirmek zorundadır. Öğrencilerin, 
bir tasarım yaratmak ve tamamlamak için iyi 
bir plan ve iş bölümünün gerekli olduğunu 
deneyimlemeleri beklenmektedir. Eğer sınıfın 
duvarına yerleştirilecek gerçek bir kitaplık 
ürün olarak isteniyorsa zanaatkâr becerilerini 
(marangozluk gibi) içerecek şekilde iş dünyası 
boyutu genişletilebilir. Ayrıca, bu etkinlik modüler 
yapı, minimum sayıdaki farklı türdeki parçalar gibi  
uygulama taleplerinin tasarımın geometrisinin 
ötesinde  tasarımı nasıl etkilediğine de odaklanır.   

Romanya’daki Sınıf Uygulamaları

Bu etkinlik, Mercuria Cuic’de Sanat Okulunun  
9. ve 10. sınfılarından biri seçilerek (15 yaş 
grubu); okulda teknolojik konuları öğreten bir 
mimar, Mascil ekibi ve matematik öğretmeninin 
işbirliği ile uygulanmıştır. Matematik öğretmeni 
her biri 50’şer dakika olan düzgün çokgenlerde 
açılar, düzgün çokgenler biçimindeki mozaik 
döşemeler konusunda iki ders anlattı. Öğretmen, 
bu etkinlikte öğrencilerin düzgün çokgenler 
ile desenlemelerin farklı düzenlemelerini 
araştırma ve deney yapmaları için polydron (3 
boyutlu geometrik yapı şekilleri) çerçevelerini 
kullandı.  Daha  sonra, öğrenciler üzerinde 
çalışmak için iki projeden birini seçme fırsatını 
yakaladılar. Bunlardan biri, standart olmayan 
bir kitap rafı tasarlamak ve üretmek; diğeri ise, 
düzgün çokgenler ile yeni sınıflarının tabanını 
döşemek için işlevsel bir tasarım yapmaktı. 
Kitap rafı projesi için mimar, kitap rafı tasarlama, 
mateyalleri seçme, modülerliği sağlamak için 
boğum noktalarını ayarlama ve farklı tiplerde 
kesimleri azaltma konularında 50 dakikalık bir 
ders yaptı. Bu aşamada öğrenciler eğer birden 
çok açılı çokgen hücreler ya da her kenarı 
eşit uzunlukta olan çokgenler seçerlerse nasıl 
bir kitap rafı olabileceğini gözlemlediler. Bu 
gözlemleri sonucunda, üzerlerine eşit olarak 
dağıtılmış 12 çentikli metalik bağlantı halkası ile 
biçimlenmiş bir disket ve üzerinde dört küçük 
kesik olan dikdörtgen bir kontrplak olmak üzere 
iki farklı türdeki parça ile raf inşa edebileceklerine 
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karar verdiler. Kontrplak ve metalik bağlantı 
halkası bir dükkandan satın alındı. Üretici firmanın 
da yardımıyla metalik bağlantı halkası üzerine 
çentikler yapıldı ve kontrplaklar doğru şekilde 
kesildi.

Bundan sonra 50’şer dakikalık iki ders saatinde 
farklı tasarımları birleştirmek için öğrenciler 
tasarımlarının taslaklarını kağıt üzerine çizdiler. 
Kağıt üzerinde tasarladıkları her bir modeli, 
yapımın dengesini test etmek için birleştirdiler 
(duvara güvenli bir şekilde monte etmeden). Daha 
sonra, yaptıkları testleri dikkate alarak güvenli bir 
kitaplık inşa etmek için modellerden birini seçtiler. 
Yapım aşamasında, yapılan kitap rafları yeterince 
dengeli olmadığından  öğrenciler bazı tasarımları 
değiştirmek zorunda kaldılar.

Farklı derslerde öğrenciler farklı biçimlerde 
çalıştılar. Bu derslerde, materyaller, modülerlik,  
bağlantı noktalarının benzerliği konularında genel 
tartışmalar yaptılar. Rafların tasarımında bireysel 
olarak, desenleme deneylerinde küçük grupla, 
farklı rafları birleştirirken büyük grupla çalıştılar. 
Ayrıca, farklı aşamalarda diğer öğretmenlerle de 
çalıştılar. Bazı etkinliklerde de sınıflarında birden 
fazla öğretmen ile çalıştılar. Final etkinliğinde dört 
öğretmen gözlemci olarak katıldı. Projenin tüm 
aşamaları fotoğraflandı ve video kayıtları yapıldı. 
Aşağıdaki bağlantıdan bunlara ulaşabilirsiniz. 
Video kayıtları ilk olarak okulda geniş gruplara 
gösterildi. Daha sonra verilen bağlantıya yüklendi, 
Mascil projesi profesyonel gelişim kurslarında 
kullanıldı. Ayrıca projeye katılan mimar çeşitli 
etkinliklerle çalışmayı iki farklı alan konferansında 
tanıtımını yaptı. 

BÖLÜM 6
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Yazarlar: Gabriella Zsombori, Szilárd András 

Video bağlantısı: 
www.youtube.com/watch?v=Xv1nNLaqM6I 

Mascil projesi sayfası link: 
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/tr/Mascil-14
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Bu görev madenler içindeki yararlı minerallerin 
ortaya çıkarılması konusu ile ilgili bazı modeller 
için tasarlanmıştır. Orijinal etkinlikte özellikle 
bakır madeni ile ilişki kurulmuştur ve kurabiye 
üzerindeki damla çikolatalar bakırı, kurabiye 
kısmı ise maden filizini yansıtmaktadır. 
Malzeme biliminin özellikleri zorunlu eğitimin 
ilk kademelerinden sonuna kadar birçok fen 
bilimleri müfredatında büyük veya daha az 
oranda bulunmaktadır. Dolayısıyla bu etkinlik 
genellikle lise seviyesinde kullanılmasına rağmen 
birçok bağlama uyarlanabilir ve yerleştirilebilir. 
Bu görevde madenciliğin çevresel etkileri ve 
atık yönetimi problemleri ile doğrudan bağlantı 
kurulabilir. 

Damla Çikolata 
Madenciliği
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Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve 
İş Dünyası

Bu basit görev açık bir başlangıç noktası 
ve amaca sahiptir: öğrenciler eline bir kaya 
örneği (damla çikolatalı kurabiye) gelen maden 
mühendisi olarak konumlandırılmıştır ve 
öğrenciler o kaya örneğinden değerli mineralleri 
ayırmak ve kalan atık maddenin temizlenmesi 
için etkili yollar aramak ile yükümlüdür. Etkinliğin 
sonunda öğrenciler maden şirketi yöneticisine 
bir rapor sunmak zorundadırlar. Sorgulama 
açısından vurgulanması gereken deneylerde 
sistematik olmak, olası çözümlerin denenmesi 
ve sonuçların aktarımıdır. Dolayısıyla etkinlik 
yönlendirmeli sorgulama etkinliği olarak 
görülebilir.  Öğretmen; maden çıkarımını 
destekleyici aparatlar, öğrencileri teşvik edici 
ve destekleyici ifadeler, verilerin kaydedilmesi 
ve sonuçların ifade edilmesi için örnek yollar 
(örneğin; üretim tablosu veya toplam getiri) 
gibi konularda karar vermelidir. Araştırmanın 
gerçekleştirilmesi için öğrenciler, küçük gruplar 
halinde beraber çalışmalıdırlar. Sürecin bu yönü 
maden şirketinde ortaya çıkan problemlerle 
mücadele eden grup modeli sayesinde 
öğrencilerin araştırma ve üretim raporları 
kısmında çeşitli roller (örneğin; denetleyici, çevre 
danışmanı, satış elemanı) almasına yardım eder. 
Etkinliğin ilerleyen bölümleri, grubun ve öğretim 

programının gerekliliklerine göre değişiklik 
yapılma potansiyeline sahiptir. Bunun nasıl 
yapılabileceği ile ilgili bir örnek aşağıda verilmiştir.

İngiltere’deki Sınıf Uygulamaları 

Batı Midland’daki bir devlet okulunda bu etkinlik, 
8. aınıf (12-13 yaş aralığı) düzeyinde iki farklı 
sınıfta paralel olarak yapılmıştır. Dört öğretmen 
(iki tanesi deneyimli ve iki tanesi başlangıç 
eğitimi düzeyinde) okul müfredatının ihtiyaçları 
ve gereksinimleri bağlamında bu etkinliği 
düzenlemek ve kullanmak için teşvik edilmiştir. 

Siz kurabiye madencilerisiniz!

Maryland taşocağında çalışıyorsunuz  
ve mümkün olduğu kadar fazla çikolata 
madeni elde etmek istiyorsunuz. 

En fazla çikolatayı elde etmek için bir 
model geliştirmelisiniz. Fakat bu model 
en düşük ekolojik zarara ve üretim 
maliyetine sahip olsun.
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Bunun için, basit maden çıkarma etkinliği 
yaklaşık 80 dakika sürmekteyken bütün etkinlik 
süreci malzeme biliminin bir parçası olarak üç 
haftalık periyotta gerçekleştirilmiştir (yaklaşık 280 
dakikalık ders saati ve ev ödevleri). Bu dersler 

öğretmenler tarafından hem sınıflarda hem de 
öğretmen eğitimlerinde bir danışman öğretmen 
ve MASCIL projesi üyesi ile yürütülmüştür. 
Dört öğretmen damla çikolatalı kurabiye 
madenciliği etkinliğini ve kullanılan malzemeleri 

BÖLÜM 6

Sen çevre danışmanısın!

İşin için hava, toprak ve su 
kirliliğini, çevresel etkileri, atık 
yönetimini değerlendirmelisin 
ve çevrenin korunma önceliği 
için mücadele eden çevre-
savaşçısı olarak çevrenin 
korunduğundan emin 
olmalısın!

Sen yeni maden alanları 
kurmakla yükümlüsün!

Maden çalışanlarından 
bir tanesisin. Yeni maden 
alanlarının inşaatı için 
uygun alanlar aramaktan 
sorumlusun. Bu alanlarda 
bol miktarda maden olmalıdır 
fakat doğal alanların çok fazla 
yok edilemeyeceğinden emin 
olmalısın.

Sen maden sahibisin!

Geniş bir maden alanının 
sahibisin. Birçok işçiyi 
ve maden alanını 
yönetiyorsun. Daha fazla 
madene sahip olmak 
demek daha fazla para 
demek!

Sen elektronik şirketlere 
materyalleri satmakla 
yükümlüsün!

Senin işin satmak satmak 
satmak. Bir madde 
çıkartıldıktan ve işlendikten 
sonra hemen bölgendeki 
elektronik şirketlerine onları 
satmalısın.
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temele alarak hem kullanılabilecek malzemeleri 
hem de uygulama sürecini geliştirmişlerdir. 
Öğretmenler, öğrencilerin alışılmadık rolleri 
anlaması ve yaptıkları planlamalarda bu karakter 
özelliklerine dikkat etmeleri için rollerini içeren 
kartlar tasarlayıp onlara verdiler. Bunun nedeni, 
öğrencilerin kendi karakterlerinin yaptıkları 
işleri keşfetmeleridir. Öğrenci çalışma kağıtları, 
videolar ve web kaynaklı örnek olay çalışmaları 
ile desteklenmiş kaynaklar endüstriyel konular 
hakkında önbilgi sağlamak için geliştirildi. Bu 
kaynaklar hem araştırmanın desteklenmesi 
hem de iş dünyası ile bağlantının kurulması 
için tasarlandı. Aynı zamanda bu döngüler 
arasında fen müfredatındaki anahtar kavramların 
kazanılması da bu kaynakların geliştirilme 
nedenlerinden bir tanesidir. Verim, kârlılık, talebi 
etkileyen global faktörler ve çevre konuları 
vurgulanan sorunlardan bir kısmıdır. 

Dersin başlangıcında öğretmenler sorunlardan 
(hesaba katılması gereken noktalar) bazılarına 
dikkat çekmek ve öğrencilerin ön yaşantılarıyla 
bağlantı kurmak için içerisinde videolarında olduğu 
çeşitli teşvik edici materyaller kullandılar. Daha 
sonra süreç boyunca odaklanmaları gereken roller 
öğrencilere verildi. Yani öğrenciler madencilik 
etkinliğine başlamadan bazı bilgilere sahiptiler. 
Aslında bu bilgilerin birçoğu etkinlik öncesinde 
verilmeyerek etkinliğin kendi içinden çıkartılması 
da sağlanabilirdi. Etkinlik öğrencilerin kendilerine 
verilen karakter rollerinin çizgisinde ve ürettikleri 
yazılı raporların doğrultusunda sunum yapabilmeleri 
için genişletildi. Maden çıkarmanın çeşitli deneme 
metotları için basit kaynaklar (örneğin; bıçaklar, 

spatulalar, süzgeçler, teraziler, ölçüm tüpleri vb.) 
sağlandı ve diğer istekler (gerçeklerin ve güvenlik 
durumlarının el verdiği ölçüde) karşılandı. Ders 
süresince öğrencilerin araştırmalarını daha ileri 
boyuta taşımaları için öğrenciler teşvik edildi. 
Aynı zamanda bu teşvik için ev ödevleri de bir 
unsur olarak kullanıldı. Bir çok öğrenci internetten 
yararlandı ve bu sayede bazı örnekler basit 
beklentilerin ötesine geçti. 

Öğrencilerin çikolataları çıkarma çalışmaları 
sürecinde öğretmen, grupları ziyaret ederek 
gerekli durumlarda rehberlik yaptı. Burada 
en dikkat çekici nokta süreç içerisinde 
öğretmenin bütün sınıf grubuna açıklama 
yapmayı bırakmasıdır. Örneğin verimin nasıl 
hesaplanabileceği gibi konuları büyük gruba 
açıklamak yerine öğrenci gruplarının ihtiyacı 
olduğu durumlarda bunu açıklamıştır. Verim 
konusunun yanı sıra kâr konusu da başlangıçta 
satılan çikolatalı maden filizi ve çikolatanın saflık 
derecesi gibi konular dikkate alınarak ilerletildi. 
Bu saflık derecesi kararı öğretmenin gruplara 
öncülük etmesi ile alındı. 

BÖLÜM 6
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Siz gözü kara çikolata madencilerisiniz! Göreviniz Maryland taş ocağından en düşük çevre 
problemi ve işletme masrafını da dikkate alarak olabildiğince çikolata madeni çıkarmak. Çok 
çeşitli malzemeler kullanın, takımınız en iyi verime sahip olduğuna inandığı yöntemi önermelidir. 

Çikolata cevherinin (her bir kurabiye) maliyeti 50 bin TL.

Çikolata madeninin satışı ise çikolatanın saflık derecesine göre değişmektedir:
Saflık derecesi –  1 ise her bir gramı 20 bin TL
  2 ise her bir gramı 13 bin TL
  3 ise her bir gramı 3 bin TL

Bağımsız çikolata müfettişleri Sayın O’Farrel ve Wilkinson çikolatanın saflık derecesini 
puanlamak için atanmışlardır.

Aşağıda verilen boşluğu kullanarak maksimum verim ve kar sağlayan en iyi metodu 
hesaplamalar yapabilir notlar alabilirsiniz. 
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İlk maden çıkarma denemesinden sonra 
bir zaman elementine (madeni çıkarma ve 
satış açısından) giriş yapıldı. Öğretmenler 
aynı zamanda maden cevheri ücreti ve satış 
fiyalarınının market dalgalanmalarını ve karlılığa 
etksine manipulasyonunu seçti.

Öğretmenler sürecin bir parçası olarak öğrenme 
yaklaşımlarının değerlendirilmesini de sağladı. 
Yani, İngiliz Ulusal öğretim programının 
beklentilerine dikkat etmenin yanında kazanılan 
seviyeler kavramların içeriği ile ilgili erişiler 
ve değerlendirme süreci, katkılar ve sunum 
becerileri değerlendirildi. Bu değerlendirme akran 
değerlendirmesini de içerdi. Grup içi işbirliği 
elementleri ve kendi aralarındaki rekabet süreç 
boyunca belirgin olarak görüldü.

Yazarlar: Pete Sorensen, drawing on the work of 
Lucy Hughes, Robin Wood, Belinda Wilkinson ve 

Jake O’Farrell.

Mascil projesi sayfası link: 
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/tr/Mascil-14

BÖLÜM 6
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Modern dünyada akıllı telefon verileri ile baş 
edebilmek önemli bir beceridir. Bu çalışmada, 
bu durum bir GPS bulmacası çözerek 
deneyimlenmektedir. GPS bulmacası, tatilini 
Fas’ta geçiren bir turist tarafından hazırlanmıştır 
ve bu turist tatil süresince akıllı telefonundaki 
GPS’i kullanarak 9 farklı rota izlemiştir. Her 
bir rota için oluşturulan çıktılar 7 farklı bilgi 
içermektedir. Bu bilgiler birleştirilmek üzere 
farklı kartlara yazdırılır. İlk bilgi konumu anlatan 
bir metin, ikinci bilgi konumdan resimler, 
üçüncüsü alanın haritasının göstermeksizin 
bazı izler, dördüncüsü yükseklik ve hız gibi 
grafikleri gösteren altı parçalı bir bilgiden 
oluşmaktadır. Son olarak yedinci kart istatistikleri 
göstermektedir. 9 farklı rota için 7 farklı parçadan 
oluşan bilgi birlikte toplanmalıdır. Etkinlik, farklı 
parçalardan oluşan daha az bilgi kartı ile düşük 
bir düzeyde yapılabilir.

GPS (Küresel 
Konumlama 
Sistemi)  
Matematik 
Bulmacası: 
Fas’da Tatil
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Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve 
İş Dünyası 

Bu etkinlik ihtiyaç duyulan açık görevleri (open 
inquiry) çözme becerilerini (grafikleri yorumlama 
ve değerlendirme, iletişim kurma ve çözümleri 
sunma gibi) geliştirir. Öğrenciler akıllı telefonları 
sıklıkla kullandıklarından içerik onlar için 
anlamlıdır. Akıllı telefon ya da bilgisayardan veriyi 
yorumlama, farkı çalışma alanları için ihtiyaç 
duyulan bir beceridir. Çözüme ulaşmak için tek 
bir yol olmadığı gibi, tek bir çözüm stratejisi de 
yoktur. Grup içinde bir çözüm bulmak bireysel 
olarak çözüm bulmaktan daha kolaydır. Ayrıca, 
çalışma işbirliği ve iletişim becerilerini de 
destekler.
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Almanya’daki Sınıf Uygulamaları

Bu etkinlik; Almanya’da bir ortaokulda, 5’inci 
sınıftan 10. Sınıfa kadar olan sınıf kademelerinde 
(10 – 16 yaş arası) 90 dakikalık matematik 
dersinde uygulanmıştır. Sınıflar bağımsız olarak 
çalışan 30 öğrenciden oluşmaktadır. Ancak 
bu çalışmada öğrenciler üç-dört kişilik gruplar 
halinde çalışmışlardır. 

Dersin başında öğretmen, öğrencilerine bu yaz  
tatilini Fas’ta  geçirdiğini, akıllı telefonundaki 
GPS’i kullanarak 9 rota izlediğini söyledi. Daha 
sonra bilgi parçalarının ne olduğunu  açıklayarak 
çalışma kağıtlarını verdi. Öğrenciler, gruplarını 
oluşturup, düzeylerini seçti ve görevlerini 
sessizce okudular. Çözümlerini bulmak ve 
posterlerde sunmak için çalıştılar. Sonra da sınıf 
arkadaşlarının çözümleri ile kendi çözümlerini 
karşılaştırdılar. Küçük yaş grubundaki sınıflarda, 
bir ve ikinci düzey etkinlikleri seçerken daha üst 
sınıftakiler her düzeydeki etkinlikleri seçebildiler. 

9. Sınıfa kadar olan öğrenciler parçaları keserken, 
10. Sınıf öğrencilerinin parçaları birleştirmek için 
numaralandırma yapmalarına izin verildi. İlginç bir 
biçimde, 10. Sınıf öğrencileri de numaralandırmak 
yerine parçaları kesmeyi tercih ettiler. Doğru 
çözümleri bulmak öğrenciler için hiç de kolay 
olmadı. Ama öğrencilerin tümü çok eğlendi ve 
çoğu diyagramları dikkatle incelediler.
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95

BÖLÜM 6

Ödev

Üç tane günlük durum için kendi matematiksel 
GPS bulmacanızı oluşturunuz.
Ödevlerinizi yapmak için sağ tarafta öğrenci 
çözümlerinden örnekler görebilirsiniz.

Yazarlar: Anika Weihberger, Patrick Bronner

Mascil projesi sayfası link: 
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/tr/Mascil-14
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Öğrencilerin bu etkinlikte tuzlu su (seçilmiş 
farklı saflıklarda) karışımını alıp ve maddeleri 
birbirlerinden ayırmak için deney düzeneği 
geliştirmeleri gerekmektedir. Deney, yemekler 
için kullanılabilecek temiz bir madde (yemek 

tuzu) elde edilmesiyle sonuçlanmalıdır. Deney 
düzeneği, sanayideki üretim süreçleriyle 
karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir.

Tuz Üretimi
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Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve 
İş Dünyası

Bu etkinlik sorgulamaya dayalı öğrenme için 
uygun, açık uçlu ve yapılandırılmamış bir 
etkinliktir. Amacımız kimya endüstrisinde 
önemli bir konu olan maddelerin ayrılmasına 
odaklanmakdır. Öğrenciler, kimya mühendisi 
rolünü benimser. Öğrenciler laboratuvar/fabrikada 
olan olaylarla ilişkili/benzer etkinlikler içeren 
kotnrollü bir ortamada gruplar halinde çalışırlar. 
Bir tuz üretim şirketinde mühendis olarak, tuzlu 
su karışımını saflaştırmak için bir süreç geliştirme 
görevi verilir. Son ürün mutfakta kullanılabilecek 
sofra tuzudur.

Öğrenciler, Hollanda’daki JOZO sofra tuzu 
üretimini tanıtan bir video gösterilerek problemle 
yüz yüze gelmektedirler. İzlenen filmde tuzlu su 
üretim tesisine geldiği anda video durdurulur ve 
öğrenciler bundan sonraki süreci devam ettirme 
problemiyle karşı karşıya kalır. Motivasyonlarını 
yükseltmek için videonun tamamının dersin 
sonunda gösterileceği söylenebilir. Öğrenciler 
daha sonra yapılacak işin kısıtlamalarını 
keşfederler ve sorgulamalarını planlarlar. 
Örneğin; deneylerini yapmak için hangi ekipmanı 
kullanacaklarına karar vermeleri gerekir. 
Öğrenciler 3-4 kişilik küçük gruplarla işbirliği 
yaparak çalışma biçimlerini tartışırlar. Tek bir 
doğru cevap yoktur: farklı gruplar planlama 
sırasında yaptıkları farklı kararlara dayanan farklı 

süreçler önerebilir. Öğretmen dersi yapılandırır 
ve tüm grupların öğrenmesini sağlar. Bu süreçte, 
öğrencilerin deneylerini yapmadan önce bütün 
sınıf tartışmalarında deneysel kurulumlarını 
rapor etmelerini ve sonuçları değerlendirmelerini 
sağlamak yararlı olabilir. Deneylerini yaptıktan 
sonra, öğrenci grupları çalışmalarını, bulgularını 
sunmalı, süreçlerini sınıf önünde tartışmalı ve 
değerlendirmelidir.
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Maddelerin seçimi öğrencilerin yetkinlik 
seviyesiyle yakından ilişkilidir. İlköğretim 
öğrencileri için, filtreleme veya su buharlaştırma 
gibi fiziksel işlemler deneysel bir kurulum 
geliştirmek ve sonuçları tartışmak için yeterlidir. 
Daha ileri düzeydeki öğrenciler için, bu 
karışmadan farklı olarak kalsiyum sülfat da 
içeren bir karışımdan sofra tuzunun kimyasal 
olarak ayırt edilmesi istenebilir. Burada, tuz 
üretiminin farklı süreçleri ortaya çıkmakta ve 
öğrencilerin yaptıkları ile karşılaştırılabilmekte ve 
değerlendirilmektedir.

Öğrencilerin deneysel becerilerine bağlı olarak, 
deneyler yapmak için ekipman temin etmek az 
ya da yeterli olabilir. İdeal olarak, öğrencilerin 
istedikleri ekipmanı seçmeleri önerilir, ancak 
düşük başarı grupları, izin verilen materyal ve 
ekipmanların bir listesine ihtiyaç duyabilirler 
(ancak zorunlu değildir). Öğrencilerin becerilerine 
bağlı olarak, liste öğrencilerin en uygun 
kurulumu seçmeleri için daha iyi donanımlarla 
tamamlanabilir.

JOZO video: 
www.youtube.com/watch?v=VM7HeserH0U

Norveç’teki Sınıf Uygulamaları

Bu etkinlik için hedef grup, ortaokul ya da 11-15 yaş 
grubu olup çalışma alanı temel kimyadır. Önerilen 
süre 90 dakikadır. 

Etkinlik, Norveç’teki 9. sınıf (14 yaş) öğrencileri 
ile başarılı bir şekilde uygulanmış ve daha sonra 
öğretmen tarafından aynı okuldaki meslektaşlarının 
mesleki gelişim oturumunda örnek bir etkinlik olarak 
kullanılmıştır. Mesleki eğitim oturumu, 5-10. sınıf 
düzeyinde ders veren 13 öğretmenden oluşmuştur. 
Bu etkinlik için, katılımcılar üç veya dört kişilik 
gruplar halinde çalışmışlardır.

BÖLÜM 6



99

Laboratuvar önlüğü ve gözlüğü giymiş olan 
öğretmen, Akzo Nobel Enstitüsünün kimya 
mühendisi ve lideri olarak rol aldı. Görevi, katılımcı 
öğretmenlere JOZO videosunun başlangıcını 
göstererek tanıtmaktı. Katılımcılara fabrika 
çalışanları (mühendisler) gibi roller verildi ve her 
gruba bir miktar tuzlu su numunesi verildi. Tuzlu 
su, konsantre sodyum klorür çözeltisinden, 
kumdan, çakıldan ve okul bahçesindeki kiri 
içeriyordu, ancak bu ‘mühendislere’ bildirilmedi. 
Görevleri, çözeltiden olabildiğince fazla ve iyi bir 

tuz elde etmekti. Ders sonunda, ‘mühendisler’ 
ürünlerini, sofra tuzlarının kalite güvencesinden 
sorumlu liderlerine teslim etmeleri gerekiyordu. 
Numuneleri daha sonra aşağıdaki kriterlere göre 
değerlendirmişlerdir: tat, koku, kuruluk ve saflık. 
Ayrıca, grup çalışmalarının etkinliği de önemlidir. 
Değerlendirme kriteri, tahtaya yazılmış ve 
derslerin sonunda puanlar toplanmıştır.
Katılımcılar bu etkinliğe büyük coşku ve ilgi 
gösterdi. Farklı gruplar ekipman üzerinde 
çabucak karar aldı ve bütün gruplar tuzlu suyu 
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elemek için harekete geçti. Eleme sürecinde 
birçok yaratıcı fikir kullanıldı. Farklı süzgeçler 
seçildi, bazıları filtre kağıdı kullandı. Daha sonra 
bir litresi ısıtıcı ile ısıtıldı. Çalışmanın ilerlemesini 
kontrol etmek için öğretmen, her gruba planlarının 
deneysel çalışmadan önce sunulmasını ve ders 
ortasında bir durum raporu vermesini istedi. 
Bu dersin sonunda öğretmen her bir grubun 
ürünlerini karşılaştırdı. Onların tadına baktı, 
kokladı, kuruluklarını ve saflıklarını değerlendirdi 
ve grup etkinliğini düşündü, her kritere puan 
verdi. Sonunda bir kazanan oldu.

Tüm katılımcı öğretmenlerin gerçekten aktif 
olarak sürece katıldıkları ortaya çıktı. Çoğu, bir 
fen dersinde böyle bir rol oynamak konusunda 
daha önce hiç tecrübeye sahip değildi ve 
rol oynamak, motive edici bir faktör gibi 
görünüyordu. Çalışmalarının, somut bir ürün 
sunumuyla sonuçlanması gerekliliği son derece 
ilgi çekiciydi. Öğretmen, öğrenci numunelerini 
değerlendirirken, hepsi de kazanan grubun 
kendieri olacağını bekleyerek gözlemledi. Dersten 
sonraki tekrarlamalarda, öğretmenlerin etkinliğin 
alt sınıflara nasıl uyarlanacağı konusunda çeşitli 
önerileri vardı. Bazı güvenlik kaygıları tartışılmıştır. 
Örneğin; gaz ocağı gibi doğrudan ısıtma 
yöntemlerin dışındaki buharlaştırma yöntemleri ile 
tuzlu su çözeltisinden elde edilebilmesidir.

BÖLÜM 6
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Alternatif olarak, öğretmen, öğrencilerin 
hipotezlerini açıklamasından sonra gaz 
ısıtıcılarını kullanabilir. Bir başka fikir de 
öğrencilerin saf suyu tuzlu sudan ayırt etme 
yöntemlerini önermelerine izin vermekti. Aslında, 
faaliyetin tuzun nasıl üretildiğini göstermek 
için faaliyetin 1’den 4’e kadar düşük seviyelere 
uyarlanabileceğini iddia ettiler. Öğretmenler, bu 
etkinliğin, öğrencilerin hatırlayacakları, motive 
olduklarını hissettikleri ve de konuşacakları bir 
şey olacağını, aileleriyle de paylaşacakları bir 
şeyler olacağını düşünüyorlardı.

Yazarlar: 
Ragnhild Lyngved Staberg, Maria Immaculata 

Maya Febri & Svein Arne Sikko, Norwegian  
University of Science and Technology, Norway

Fotoğraflar: Svein Arne Sikko ve 
Maria Immaculata  

Maya Febri

Mascil projesi sayfası link: 
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/tr/Mascil-14
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Akıllı Telefon 
Uygulamaları 
Nasıl Çalışır? 
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Yazılımcıların işinin bir parçası da  rakiplerinin 
yazılım işlevlerinin nasıl çalıştığını anlamaktır. 
Bu etkinlikte,  bir yazılımcının görevi bu açıdan 
yeniden organize edilmiştir. Bu yönüyle 
öğrenciler, dört farklı akıllı telefon uygulamasının 
ne tür işlevlere sahip olduklarını bulacaklardır: 

• “Akıllı cetvel (Smart ruler)”, akıllı telefon 
ekranında görülen bir cetvel uygulamasıdır.  
Bu nedenle, akıllı telefonunuzu bir cetvelmiş 
gibi kullanabilirsiniz.

• “Uzunluk ölçer (Smart measure)”,  bir 
nesnenin uzunluğu ölçen bir uygulamadır. 
Akıllı telefonun yüksekliği ile cismin 
yüksekliğini girdikten sonra, telefonun 
kamerası ile cismin altını işaretleyin uygulama 
size cismin uzunluğunu söyleyecektir.

• “Uzaklık ölçer (Smart distance)”, uzaklık 
ölçer de bir cismin ne kadar uzakta olduğunu 
ölçer. Cismin yüksekliği ya da genişliğini girin, 
ekranda cismin yükseklik ya da genişliğini 
işaretleyip,  kamerayı cisme odaklayın.

• “Akıllı hız ölçer (Smart speed gun)”, bir cismin 
hızını ölçer. Bunun için, cisim düz bir çizgide 
hareket etmelidir. Cismin en düşük uzaklığını 
girmelisiniz. Daha sonra, akıllı telefon ile 
nesnenin hareketini izleyebilirsin.

Bu dört uygulama için öğrenciler, uygulamaların 
odak uzaklığı, ekran büyüklüğü ve piksel 
sayısı gibi bazı bilgileri okuyabileceğini hesaba 
katmalıdırlar. Bunun için, akıllı telefonlar 
bazı görsellerin özelliklerini bilir. Öğrenciler, 
kameranın iğne deliği gibi olduğunu varsayarak,   
problemlerin basitleştirilebileceğini bilmelidir. 
Uygulamalar kesişim teoremi ile bir cismin 
uzaklığını ya da yüksekliğini ölçebilir.
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Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve 
İş Dünyası
Bu etkinlik, sorgulamaya dayalı öğrenmeye 
uygun, açık ve yapılandırılmamış bir etkinliktir. 
Eğer öğrenciler açık sorgulama problemlerini 
çözemez ise ipuçları göreve eklenerek problem 
nispeten daha yapılandırılmış bir forma 
dönüştürülebilir. Akılı telefon uygulamalarının 
fonksiyonlarının anlaşılması öğrenciler için 
oldukça uğraş gerektirmektedir. Çünkü öğrenciler 
araştırmalarını planlamalı, matematikten 
faydalanmalı, sonuçlarını yorumlamalı, bulguları 
değerlendirmeli ve sunmalıdır. Akıllı telefondan 
ne tür bilgi elde edeceklerine bağlı olarak,  
trigonometri ya da kesişim teoremini kullanarak 
çözüm oluşturabilirler. Bu nedenle, etkinlik birden 
fazla çözüm stratejisinin geliştirilmesine yol 
açmaktadır.

Bu etkinlikte öğrenciler yazılımcı rolünü 
üstlenecektir. Günümüzde birçok yazılım 
geliştirme uğraşını bu mesleği içermektedir. 
Bilgisayarın iç çalışmasını anlamak,  öğrencilerin 
gelecekteki iş dünyası için çok önemlidir. 
Öğrencilerin günlük yaşamında kullandıkları 
uygulamaların yapılarını anlamaları da onlar için 
ilginç olacaktır. Etkinlik spesifik bir ürünü talep 
etmemektedir fakat bir uygulama yaratmak gibi 
ürün ortaya koymak için büyük bir adımı içerir.
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Almanya’dan Sınıf Uygulamaları

Bu etkinlik, Almanya’da  ortaokul 9. sınıflar ile 
10. sınıflarda  (14 - 15 yaş grubu) uygulanmıştır. 
Uygulama 90 dakikalık matematik dersi süresince 
uygulanmış ve sonuçlar 45 dakikalık ekstra bir 

derste sunulmuştur. Bu etkinlik için öğrenciler 
3 – 4 kişilik gruplar olarak çalışmışlardır. 
Aşağıdaki resimde bir öğrencinin, akıllı telefon 
uygulaması ile diğer öğrencinin boyunu nasıl 
ölçtüğünü görebilirsiniz.  Öğretmen, dersten 
önce öğrencilerden “Akıllı cetvel”,  “Uzunluk 
ölçer” ,  “Uzaklık Ölçer”  ve  “Akıllı hız ölçer” 
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uygulamalarını telefonlarına indirmelerini istedi. 
Bu uygulamalar sadece Android telefonlarda 
çalışmaktadır ancak her grupta Android telefona 
sahip öğrenci bulunduğundan bu durum herhangi 
bir sorun yaratmadı.  

Etkinlik süresince tüm gruplar çalışabilecekleri 
iki telefona sahiptiler. Dersin başında 
öğretmen, Apple ile çalışan öğrencilere 
Android uygulamaların nasıl çalıştığını 
anlayarak uygulamaların IOS versiyonunu 
geliştirebileceklerini söyledi. Her ne kadar “Akıllı 
cetvel” uygulamasının nasıl çalıştığını bulmak 
kolay, “Akıllı hız ölçer” in ise oldukça zor olsa 
da daha etkili çalışmak için her öğrenci grubu 
sadece bir uygulama ile çalışmak zorundaydı.  
Öğretmen farklı güçlük düzeylerini açıklayarak, 
etkinlikleri sessizce okumalarını istedi.  Daha 
sonra öğrenciler bireysel olarak etkinliklerini 
seçip, aynı etkinliği seçenler üçer – dörder kişilik 
gruplar oluşturdu.

“Akıllı cetvel” uygulaması matematikte iyi olmayan 
öğrenciler tarafından seçildi. Onlar genellikle 
akıllı telefonlardan bilgiye ulaşmakta ve akıllı 
telefondan çözünürlük sayısını bulmakta oldukça 
hızlıydılar. Bu nedenle, 1 cm’de kaç piksel 
olduğunu üç kuralını kullanarak hesaplayabildiler. 
Bu öğrenciler için oldukça motive ediciydi. Ancak, 
yanıtlarını matematiksel olarak doğru bir şekilde 
formüle etmede bazı sorunlar yaşadılar. Diğer 
grupların, uygulamaların nasıl çalıştığını bulmaları 
biraz zaman aldı. Bazı ip ucu kartlarını kullandılar. 

Uygulamanın nasıl çalıştığını anlar anlamaz, 
yanıtlarını daha hızlı yazdılar.

Tüm gruplardan yanıtlarını bir poster üzerinde 
göstermeleri istendi. Bazı gruplar 90 dakika 
içinde posterlerini tamamlayamadılar, ancak 
onlara posterlerini tamamla görevi ev ödevi olarak 
verildi. Bir sonraki derste posterler, bir galeri 
duvarı üzerinde sergilendi. Öğrencilerden diğer 
posterlerde neleri beğenip, neleri beğenmedikleri 
konusunda görüşlerini belirtmeleri istendi. Bu 
görüşlere göre posterler yeniden düzenlendi 
ve onlar öğretmenler tarafından puanlandırıldı. 
Öğrenciler uygulamalarının nasıl çalıştıklarını 
trigonometri ya da kesişim kuramı gibi farklı 
yollarla ortaya koydular. Bir problemin kesin 
bir çözümü olmayacağını bilmelerine rağmen, 
farklı matematiksel araçlarla benzer sonuca 
ulaşabileceklerini görerek şaşırdılar.
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Akıllı telefonlarının sınıfta nasıl kullanılacağını 
görmeleri onlar için oldukça motive edici oldu. 
Aynı zamanda uygulama sadece öğrenciler için 
değil öğretmenler için de yeniydi. Yalnızca bir 
grup etkinliğe doğru yerden başlayamadı ancak 
farklı şeyler tartıştılar. Öğretmenlerin sınıfta 
öğrencilerden telefonlarını kaldırmaları yerine, 
kullanmalarını istemesi onlar içinde yeni bir 
deneyimdi. 

Kesişim teoremleri ve trigonometri dersleri için iş 
dünyasından gelen mükemmel bir uygulama oldu.

Yazarlar: Anika Weihberger, Patrick Bronner, 
Karen Reitz-Koncebovski, Katja Maaß

Mascil projesi sayfası link: 
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/tr/Mascil-14
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NOTLAR
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ve ekonomik kalkınmasını arttırması ve diğer ülkelerle rekabet 
edebilmesi için özellikle genç yaşlarda öğrencilere bu özel-
likleri geliştirebilmeleri için imkânlar sunması kaçınılmaz bir 
gereksinim haline gelmiştir. 

Hacettepe Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğiti-
mi ve Uygulamaları Laboratuvarı (Hacettepe STEM & Maker 
Lab) 2009 yılından bu yana yukarıda belirtilen özelliklere sahip 
olabilecek sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde bireyler 
yetiştirebilmek için güncel eğitim yaklaşımlarını yaygınlaştır-
mak amacıyla Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında 
çeşitli projelere katılmaktadır. Ekibimiz Horizon 2020 ve Eras-
mus+ programları kapsamındaki proje çalışmalarına devam 
etmektedir.

hstem.hacettepe.edu.tr 


