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Proje uygulama
süreci:

Konusu, geçmişten günümüze matematik biliminin gündelik yaşamda
nasıl kullanıldığını ve diğer bilim dallarına nasıl bir yardımı
dokunduğunu incelemek olan bu proje 2020 Kasım ayında başlayıp
2021 Mayıs ayında sona ermiştir. Matematiğin günlük hayattaki
kullanım alanlarını incelemek amacıyla yola çıkılan projede,
matematiğin gündelik hayatta ne işe yarayacağı sorusuna cevap
bulmak, öğrencilerin ön yargılarını kırmak hedeflenmiştir. Karma ülke
takımları ile proje tabanlı öğrenmenin araştırma, oluşturma, geliştirme
basamaklarını içine alan ekitap ve çengel bulmaca gibi final ürünleri
ortaya çıkarılmıştır. Proje sonunda öğrenciler matematiğin
hayatlarındaki önemini daha iyi kavramışlardır.

Projenin
matematiksel amacı:

Matematiğin günlük hayattaki yerini araştıran ve bu sayede
matematiğin günlük hayatta kullanım alanlarını keşfetmeye başlayan
öğrenciler proje tabanlı öğrenmenin araştırma, oluşturma, geliştirme
ve sunum basamaklarını içine alan aylık değerlendirmeler için Web 2.0
araçları kullanmışlardır. Farklı uygulamalar kullanılarak proje boyunca
çalışma yapılan konularla ilgili final ürünü tasarlayıp somut ürünler
ortaya çıkarmışlardır. Yapılan oyunlarla oyun tabanlı öğrenme
gerçekleştirmişlerdir.

Öğrenci becerileri Yapılan etkinliklerle öğrenciler iş birlikli öğrenme, iletişim becerisi,
problemi çözerken olasılıklı düşünme, bir problemin farklı çözüm
yollarını geliştirme gibi birçok kazanıma cevap verip teknoloji kullanımı
ve matematik okuryazarlığı becerilerini geliştirmişlerdir.



Matematik
kazanımları

Matematik dersinin “Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar.”, “İki
veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve
uygun verileri elde eder.” kazanımları ve “Çoklukları karşılaştırmada
oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.” kazanımlarına uygun
olarak hazırlanan videolar öğrenciler tarafından, iş birlikçi video aracı
ile birleştirilmiştir. Bunu yaparken Değerler Eğitimine uygun olarak “İş
birliği içinde çalışmayı öğrenme” kazanımlarına göre çalışmışlardır.
Mart ayında Geometri ve Cebir Öğrenme alanlarının “Düzgün
çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar.” ve Nisan ayında Veri
İşleme ve Olasılık öğrenme alanlarında değerlendirme çalışmaları
yapıldı.

Öğretim programıyla
ilişki

● Öğrenciler logo, afiş ve kelime bulutu çalışmalarını Bilişim
Teknolojileri dersi “Poster oluşturma programı kullanarak bir
poster tasarlar.” Kazanımları ile Türkçe dersinin “Büyük harfleri
ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.” kazanımlarına
uygun olarak poster ve kelime bulutu hazırlamışlardır.

● Multidisipliner anlayışla çalışılan projede öğrenciler Güvenli
İnternet Günü için İnternet Güvenliği sloganları hazırlarken
Bilişim Teknolojilerinden “Etik ilkelerin ihlali sonucunda
karşılaşılabilecek durumlara örnekler verir.” kazanımını
edinmişlerdir.

● Türkçe dersinde de “Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini
uygun kullanır. “ kazanımlarına uygun çalışılmıştır.

● Anket çalışmaları sırasında Bilişim Teknolojileri “ Ses ve video
dosyalarını düzenleyebileceği yazılımları kullanır.” kazanımının
kavratılması hedeflenmiştir.

● Anket çalışmalarında aynı zamanda Matematik dersinin
“Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar.”, “İki veri grubunu
karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve uygun
verileri elde eder.” kazanımları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

● Türkçe dersinin “Yazdıklarını düzenler” kazanımlarını da içine
alacak şekilde disiplinler arası çalışılmıştır.

Proje süreci: Proje ortaklarıyla iletişim kurmak için proje etkinlikleri proje planına
uygun bir şekilde açılan TwinSpace sayfalar bölümünde paylaşılmış ve
iş birlikçi görev dağılımı yapılmıştır. Karışık ülke öğrenci takımları
oluşturulmuştur. Proje ortak çalışma alanı TwinSpace sayfalar, forum
ve sohbet odaları aktif olarak kullanılmıştır. Forumlar tüm öğretmen ve
öğrenciler için etkinlik önerileri, fikir alışverişi için aktif kullanılmıştır.
Proje ortakları ile eTwinning live, TwinSpace ve çevrim içi konferans
araçları ile çalışmalar yapılmıştır. Öğrenci ve öğretmen webinarları hızlı
ve etkili iletişimi sağlamıştır.



Öğrenme çıktıları Öğrencilerin Matematik okuryazarı becerileri ve Teknoloji okuryazarı
olma becerileri gelişmiştir.
Öğrenciler proje boyunca disiplinler arası çalışırken çeşitli web 2.0
araçları kullanarak matematik dersi kazanımlarını günlük hayatla
ilişkilendirerek daha kalıcı öğrenme gerçekleştirmişlerdir.

Öğretim yöntemi Öğrenciler salgın sebebiyle proje çalışmalarının tamamını uzaktan ve
ebeveynleri rehberliğinde yapmışlardır. Ayrıca karma ülke takımları ile
işbirlikçi çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Okulun açık olduğu
zamanlardaki çalışmalar sayesinde hibrit çalışma gerçekleştirilmiştir.

Eğitim teknolojileri Projede e-Güvenlik sayfası hazırlanarak güvenli internet kullanımına
dikkat edilmiştir. Geometrik şekillerin tanıtımı yapılmıştır. Bilim dalları
ile ilişkilendirme çalışmaları hazırlanmıştır. Değerlendirme çalışmaları
yapılmıştır. Nisan ayında anket hazırlanarak cevapları analiz edilmiştir.
Bu çalışmaların tamamı farklı web 2.0 araçları ile yapılmıştır.

Proje ürünleri

Projemizde blog, 14 Mart Pi Günü Sanal Panosu,  ortak ürün olarak 23
Nisan Konulu bir hikâye ve güvenli internet sözlüğü oluşturulmuştur.

Projenin matematik
öğrenimine etkisi:

Öğrenciler matematiğin günlük hayattaki yerini keşfederek
matematiğin gündelik hayatta ne işe yarayacağı sorusuna cevap
bulmuşlar ve matematiğe karşı ön yargılarını kırmışlardır. Öğrencilerin
%93.1’i, projenin matematiğe olan tutumlarını pozitif yönde arttığını
ifade etmiştir. Proje sonunda katılımcıların %93.1’i matematiğin
yaşamın her alanında olduğunu oranında tespit etmişlerdir. Bu durum,
proje sayesinde, öğrencilerin ders kazanımlarında amaç ve hedeflere
ulaşma konusunda daha çok hedefe ulaştıklarını ve projenin
matematiğin günlük hayat ile ilişkisini tespit etme fırsatına
erişmelerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Proje sonunda,
öğrencilerin birbirleri ile daha etkili iletişim kurduğu ve web 2.0 araçları
sayesinde daha etkili sunum tekniklerini öğrendikleri görülmüştür.

Ölçme ve
değerlendirme

Projede öğrencilerin her ay yaptıkları etkinlikler için değerlendirme
çalışmaları farklı web 2.0 araçlarıyla yapılmıştır.  Proje sonunda genel
değerlendirme yapılarak sonuçları analiz edilmiştir.


