
eTwinning İlham Veren Projeler

Proje adı: Matematiği Yiyorum, Zihnimi Doyuruyorum(I Eat Math, I Feed My
Mind)

Uygulandığı sınıf
seviyesi/yaş grubu:

5.-8.sınıflar/10-13 yaş

Proje süresi: 6 ay

Proje ortakları: Hande SEZEN KIRMIZILAR(Kurucu)
Senem ÖNTÜRK(Kurucu)

Merve DUMAN (Üye)
Fatma BİRİCİK (Üye)
Duygu KARATOPRAK (Üye)
Burcu KARABALIK (Üye)

Proje uygulama
süreci:

Projede öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi, matematiğe
yönelik olumlu tutum geliştirmeleri, somut materyallerle ve matematik
öğretiminin teknoloji ile desteklenmesi; teknoloji, fen, mühendislik,
bilim, matematik ve sanat alanları arasında (STEAM) bağlantı kurarak
matematiğin günlük hayatla ilişkilendirilmesi hedeflenmiştir.

Proje uygulama süreci;

EKİM 2021:
● Proje ortakları ile çevrimiçi tanışma toplantısı düzenlenmiş,

projenin sosyal medya adresleri oluşturulmuştur.
● Projede görev alacak öğrenci takımları belirlenmiş, öğrenciler

ve öğretmenlerle çevrimiçi toplantı düzenlenmiştir.
● Proje katılım anketleri hazırlanarak öğrenci ve öğretmenlere ön

test uygulaması yapılmıştır.

KASIM 2021:
● Proje için logo ve afiş tasarımları yapılmış, oluşturulan anketler

sonucunda projenin logosu ve afişi belirlenmiştir.
● Proje broşürü hazırlanıp basılarak öğrenciler tarafından dağıtımı

sağlanmıştır.

ARALIK 2021:
● Kalıpların içeriğinde çarpım tablosunun, dört işlem içeren

işlemlerin, çokgenlerin şekilleri ile birlikte çevre ve alan
formülleri, üslü sayılar ve örüntüler gibi sınıf düzeylerine uygun
kazanımlara ait işlemlerin olması kararlaştırmış, mart ayında ise



Pi tasarımı içeren kalıpların bir matematik programı ile
tasarlanması planlanmıştır.

● Okulunda üç boyutlu yazıcıya sahip olan ve olmayan üyeler
belirlenmiş, üç boyutlu yazıcı olmayan okullara destek verecek
üyeler eşleştirilmiştir.

● Ortak ürün olarak 2021-2022 yılına ait takvim oluşturulmuş,
çıktıları alınarak öğrencilere dağıtılmıştır.

OCAK 2022:
● Kararlaştırılan kalıp tasarımları öğrenciler tarafından 3 boyut

çizim programı ile oluşturulmuştur.
● Öğretmenler tarafından son kontroller sağlanmış, oluşturulan

kalıpların 3 boyutlu yazıcıdan baskıları alınmıştır.
● Yazıcıya sahip olmayan okul öğretmeni, eşleştirilen öğretmene

tasarımını yollamış, çıktılar alınıp kurabiye kalıplarının kargo ile
öğretmenlere ulaşması sağlanmıştır.

ŞUBAT 2022:
● Öğrenciler tarafından kurabiye tariflerinin bulunduğu elektronik

tarif kitabı oluşturulmuştur.
● Kurabiye paketlerinin üzerine eklenecek ünlü matematik sözleri

kararlaştırıp çıktılar alınmıştır.
● Öğrenciler kitaba yazdıkları tarifleri kullanarak kurabiye hamuru

hazırlayarak oluşturdukları kalıplarla desen vermişlerdir.
● Pişen kurabiyeler paketlenerek matematik sözlerinin yazılı

olduğu çıktılar eklenmiştir.
● Kurabiyelerin dağıtımı öğrenciler tarafından sağlanmıştır.

MART 2022:
● Pi tasarımı içeren kalıplarla kurabiye yapım aşamaları

tekrarlanmıştır.
● Projenin adıyla ilgili akrostiş şiir oluşturulmuştur. Son test

uygulaması yapılmış, projenin öğrenci ve öğretmen becerileri
üzerine etkisi incelenmiştir.

Projenin
matematiksel amacı:

Projede matematik her yerde sloganını benimseyerek matematiği bir
ders olmanın ötesine taşımak ve sadece bir dizi alıştırma ve problem
olmadığını vurgulamak amaçlanmıştır. Asıl hedef STEAM projeleri
kapsamında başarılı bir süreç ve ürün geliştirme ve değişen dünyaya
uyum sağlama becerilerinin güçlendirilmesi olmuştur.

Öğrenci becerileri Proje, öğrencilerin ezberden uzak bir şekilde araştırma ve sorgulama
yaparak öğrenmesini sağlama, disiplinlerin iç içe geçmiş şekilde günlük
hayata transfer edilerek öğrenmede kalıcılık sağlama, araştırma, buluş
stratejileri, yaparak-yaşayarak öğrenme, gözlem, deney, tartışma, konu



ve problemleri tanımlama, soru sorma, kanıta dayalı örnek sunma,
çözüm üretme gibi becerilerinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Matematik
kazanımları

Yapılan etkinliklerimizle elde edilen kazanımlar aşağıda belirtilmiştir:

M.6.1.7 Oran, Terimler veya kavramlar: oran, birimli oran, birimsiz oran
M.6.1.7.1. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı
biçimlerde gösterir.
M.3.1.4.1.Çarpma işleminin kat anlamını açıklar.
M.6.1.7 Oran, Terimler veya kavramlar: oran, birimli oran, birimsiz oran
M.6.1.7.1. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı
biçimlerde gösterir.
M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımını
oluşturur.
M.5.1.3.1. Birim kesirlerin hangi büyükleri temsil ettiği uygun
modellerle de incelenir.
M.7.3. Çember ve daire ile ilgili kazanımlarda pi sayısı kullanılır.
M.8.1.2.1. Tamsayıların tamsayı kuvvetlerini hesaplar.

Öğretim programıyla
ilişki

Projemiz disiplinlerarası bir projedir. Bu nedenle matematik
kazanımlarının yanı sıra, teknoloji ve İngilizce dersi kazanımlarıyla da
örtüşmektedir. Öğrencilerin ezberden uzak bir şekilde araştırma ve
sorgulama yaparak öğrenmesini sağlaması, disiplinlerin iç içe geçmiş
şekilde günlük hayata transfer edilerek kullanılması ile öğrenmede
kalıcılık sağlanmıştır.

Proje süreci: İletişim TwinSpace sayfası, öğretmen bülteni ve forum üzerinden
yapılmıştır. TwinSpace çevrimiçi görüşmeler ve çok sayıda çevrim içi
görüşmeler yapılmıştır. Proje çalışma takvimi tüm ortakların yapılması
uygun olacak etkinlik fikirleri doğrultusunda hazırlanmış olup, görev
dağılımı gerçekleştirilmiştir.

Öğrenme çıktıları Proje sonunda öğrenciler, birçok web 2.0 araçlarının kullanımını
öğrenerek, sunum yapma, afiş hazırlama, 3 boyutlu (3B) çizim yapma
gibi becerileri kazanmışlardır. Tasarladıkları matematik kurabiyeleri
sayesinde matematik dersine daha hevesle katılmaya başlamışlar ve
benzer projelere de katılım sağlamak istemişlerdir. Farklı il ve ülkeden
arkadaşlar edinerek, iş birliği ve iletişim becerilerini geliştirmişlerdir.

Öğretim yöntemi Projede STEAM yaklaşımı ile matematik, teknoloji ve mühendislik bilim
dalları arasında disiplinler arası çalışmalar yapılmıştır. Öğrencilerin
ezberden uzak bir şekilde araştırma ve sorgulama yaparak öğrenmesi
sağlanmıştır. Matematik günlük hayata transfer edilerek kullanıldığı için
öğrenmede kalıcılık sağlanmıştır.

Eğitim teknolojileri Projenin etkinliklerinde 20 farklı web 2.0 aracından yararlanılmıştır.
Öğrenciler kendi avatarlarını oluşturup, logo ve afiş tasarımları için



poster düzenleme araçlarını aktif bir şekilde kullanmışlardır. 3 boyutlu
programlama yapıp 3B yazıcıdan çıktı almışlardır. Proje anketleri, ön
test ve son testler hazırlanırken çevrimiçi anketlerden yararlanmışlardır.
Öğrencilerin, oluşturulan teknoloji destekli eğitim sayesinde kalıcı
öğrenme ortamında derse ilgileri ve motivasyonları artmıştır.

Proje ürünleri

1) Ana ürün olarak, öğrencilerimizin 3B çizim programı ile tasarladıkları
kurabiye kalıplarının taslakları, 3B yazıcıdan çıkarılmış olup kurabiyelere
şekil verilmiştir. Paketlenen kurabiyelerin üzerine matematik ile ilgili
özlü sözler eklenmiştir ve kurabiyelerin dağıtımı sağlanmıştır.

2) “I Eat Math, I Feed My Mind” cümlesinin harfleriyle başlayan
akrostiş şiir yazılmıştır.

3) Kurabiye tariflerinin olduğu, elektronik tarif kitabı yayınlanmıştır.

4) 2022-2023 yılına ait takvim düzenlenmiştir.



Projenin matematik
öğrenimine etkisi:

Proje başında belirlenen hedefler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu
süreçte matematik dersine karşı oluşan önyargının kırıldığı
gözlemlenmiştir. Projemiz öğrencilerin teknolojik becerilerinin gelişime
katkı sağlayıp günümüz teknoloji çağına ayak uydurmalarını
sağlamıştır.
Matematiksel terimlere vurgu yapılarak kazanımları pekiştirecek
çalışmaları başarıyla tamamlamışlardır.

Ölçme ve
değerlendirme

Proje başında ve sonunda öğrenci, öğretmen ve velilere konu ile ilgili
hazır bulunuşluklarını görmek için ön test ve proje bitiminde
katılımcıların durumlarını karşılaştırabilmek için son test uygulaması
uygulanmış olup sonuçların analizleri yapılmıştır.
Çevrimiçi araçlar kullanılarak projemizde logo ve afiş oylaması için
anketler hazırlanmış ve uygulanmıştır. Online toplantı araçlarıyla proje
hakkında görüşler alınmıştır. Web 2.0 araçları kullanılarak yapılan ölçek
çalışmasının analizi ile projenin öğrenciler üzerindeki olumlu etkileri ve
matematiksel farkındalıklarının artışı vurgulanmıştır.
Öğrenci anketlerimizin sonuçlarını analiz ettiğimizde %100 proje
memnuniyeti görülmektedir. Projemizdeki tüm öğrenciler, bu projede
yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtmişlerdir.
Öğrencilerimizde sorunlardan korkmadan çözüm üretme becerisi -
Etkin iletişim kurma becerisi - Teknolojiyi etkin kullanma - Araştırma -
Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, Matematik okuryazarlıkları
önemli ölçüde gelişmiştir.

Notlar Projede 6 Türk, 1 yabancı olmak üzere 2 ülke ve 7 öğretmen ile aktif bir
çalışma sağlanmıştır.
Birçok iş birlikçi ürün hazırlanarak 21. yüzyıl becerilerinin öğrencilere
kazandırılması amaçlanmıştır. Etkinliklerde çok yönlü düşünen,
araştıran, bilgi toplayan, problem çözme, strateji geliştirme,
motivasyon kendine güvenin yanı sıra web 2.0 araçları ile dijital
okuryazarlık birey olma özelliklerini kazandırdığımız düşünülmektedir.
Uzun vadede hedefimiz, dünya standartlarında teknolojik becerilere ve
çağa uygun yüksek teknolojik donanıma sahip öğrenciler
yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.


