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ÖZET 

Yenilikçi Ö!renme Alanlarında Matematik Uygulamaları Rehberi, Millî E!itim Bakanlı!ı 
tarafından ba$latılan Matematik Seferberli!i kapsamında Novigado Projesindeki 
önemli çıktılardan “Ö!renme Alanlarında Yenilik Rehberi” temel alınarak geli$tirilmi$tir. 
Matematik Seferberli!i, matematik dersinin günlük ya$am becerilerine uyarlanması, 
matematik dersi ile gerçek dünya problemlerinin çözümünü güçlendirmesi ve 
ö!rencilerin küçük ya$tan itibaren matematik dersini sevmelerini amacıyla 
Bakanlı!ımızca yürütülmektedir. Matematik Seferberli!i kapsamında yenilikçi 
uygulamaları desteklemek, ö!retmenlerin aktif ö!renme yakla$ımı ile matematik dersi 
etkinliklerini tasarlamalarını kolayla$tırmak amacıyla bu rehber hazırlanmı$tır. 
NOVIGADO (Active learning and innovative teaching in flexible learning spaces) 
Projesi, Erasmus+ programı kapsamında Okul E!itimi Stratejik Ortaklıklar alanında hibe 
deste!i alan bir proje olup Yenilik ve E!itim Teknolojileri Genel Müdürlü!ü projede ortak 
kurum olarak yer almaktadır. Novigado projesi, geleneksel ö!renme alanlarından 
yenilikçi ö!renme alanlarına dönü$üm sürecinde aktif ö!renme yakla$ımının 
uygulanmasını ve dijital becerilerin geli$tirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda 
geli$tirilen projenin önemli çıktılarından “Ö!renme Alanlarında Yenilik Rehberi” 21. 
yüzyıl becerilerinin geli$tirilmesini destekleyen yenilikçi ö!renme ortamlarında aktif ö!
renme yakla$ımının uygulanmasına rehberlik etmek üzere olu$turulmu$tur. Bu 
rehber, okul kültüründe de!i$en ve geli$en okul ortamlarında ilgili payda$ların i$ 
birli!i ile yenilikçi ö!renme ortamların geli$tirilmesini desteklemekte ve ö!renme 
alanlarındaki dönü$üme katkı sa!lamaktadır.   

Bunun yanında yeni ö!retim programlarıyla birlikte ö!rencilerin günlük hayat 
ba!lamında matematikle iç içe olmaları ve yetkinliklerini geli$tirmeleri beklenmektedir. 
Matematik ö!retim programında matematiksel yetkinlik günlük hayatta kar$ıla$ılan 
problemlerin çözümüne ula$mak için matemati!i i$e ko$ma olarak kar$ımıza 
çıkmaktadır. Yenilikçi ö!renme ortamları, günlük hayatta kar$ıla$ılan matemati!i 
destekleyecek yakla$ımların uygulanmasına katkı sa!lamaktadır. Yenilikçi Ö!renme 
Alanlarındaki farklı ö!renme ortamlarından her biri belirli becerilerin geli$tirilmesini 
amaçlamaktadır. Özellikle Thornburg’un modelindeki dört farklı alan Gelece!in 
Sınıfında ö!renme alanlarını desteklemektedir. Dolayısıyla, bu rehberde sunulan 
matematik etkinlikleri Yenilikçi Ö!renme Alanları ve Gelece!in Sınıfı kavramları üzerine 
in$a edilmi$tir. 

Bu do!rultuda, ö!renme ortamlarının dönü$türülmesinde ve matematik e!itiminde 
aktif ö!renme yakla$ımlarının esnek ö!renme ortamlarında uygulanmasına rehberlik 
etmek üzere “Yenilikçi Ö!renme Alanlarında Matematik Uygulamaları Rehberi” 
hazırlanarak ilgili payda$ların bu rehber do!rultusunda okul kültürünün de!i$im ve 
geli$im süreçlerine katkı sunması hedeflenmi$tir.    

Anahtar Kelimeler: 21. Yüzyıl Becerileri, Matematik E!itimi, Yenilikçi Ö!renme Alanları 

https://matematik.eba.gov.tr/
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1.! Giri#  

Yenilikçi Ö!renme Alanlarında Matematik Uygulamaları Rehberi, 3 ana bölümden 
olu$maktadır: 21. yüzyılda E!itim, Ö!renme Alanları (yenilikçi ö!renme alanları ve 
geleneksel ö!renme alanlarının dönü$ümü) ve son olarak Yenilikçi Ö!renme 
Alanlarında Matematik Etkinlikleri. #lk olarak 21. yüzyılda E!itim bölümünde e!itimin 
süregelen zaman zarfında de!i$imi, teknolojinin e!itim ö!retim süreçlerine 
entegrasyonu, sınıf içerisinde geleneksel yakla$ımdan ziyade ö!renci merkezli 
yakla$ımların benimsenmesi, ö!renme alanlarının yenilikçi pedagojilerin 
uygulanmasında kolaylık sa!laması için yenilenmesi ve ö!rencilere 21. yüzyıl 
becerilerinin kazandırılması ele alınmı$tır. Daha sonra Ö!renme Alanları bölümünde 
pedagojik ihtiyaçlar ve ö!renme alanı tasarımında farklı ö!renme alanları incelenmi$, 
yenilikçi ö!renme alanlarının özellikleri tanımlanmı$ ve sonrasında mevcut ö!renme 
alanlarının dönü$türülmesine yönelik bilgi verilmi$tir. Son olarak Yenilikçi Ö!renme 
Alanlarında Matematik Etkinlikleri bölümünde, yenilikçi ö!renme alanlarının özellikle 
matematik derslerinde aktif kullanımı için matematik dersi kazanımları ile uyumlu sınıf 
düzeyinde örnek etkinliklere yer verilmi$tir. 

2.!21. Yüzyılda E$itim 

Günümüzde hızla de!i$im gösteren bilgi ve teknoloji alanlarında ihtiyaç duyulan 
yeterliliklere sahip gelece!in bireylerinin yeti$tirilmesi için e!itim ö!retim faaliyetlerinin 
ve ö!renme süreçlerinin desteklenmesi büyük önem ta$ımaktadır. Hem günümüzün ve 
hem gelece!in bireylerini yeti$tirirken geçmi$te kabul gören e!itim-ö!retim 
yakla$ımlarını yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı öne çıkmaktadır. Ö!renciler için kalıcı 
ö!renmenin sa!landı!ı, yaparak ya$ayarak ö!renmenin yer aldı!ı, ö!renci merkezli, 
aktif ö!renme ve disiplinlerarası yakla$ımların benimsendi!i yöntemlerin ele alınması 
gerekmektedir.  

Ça!ımız sektörleri giderek artan bir hızla robotik ve yapay zeka uygulamaları 
üzerinde çalı$malarını yürütmektedir. Bu ba!lamda yeni nesil bireylerin, bu yeterliliklere 
sahip olarak yenilenen ve de!i$en durumlara adapte olabilecek yetkinliklere sahip 
olması; aktif ö!renen, de!i$ime hızlı adapte olabilen, hayat boyu ö!renen bireyler 
olması gerekmektedir. Bu do!rultuda, ö!rencilerin ça!ımızın sosyal ve ekonomik 
hayatına uyum sa!layacak becerileri, 21. Yüzyıl Becerileri Çerçevesi kapsamında 21. 
Yüzyıl Becerileri için Ortaklık giri$imiyle (Partnership for 21st-century Skills, 2010) ile 
belirlenmesi kararla$tırılmı$tır. Ö!rencilerin sosyal, ekonomik, akademik alanlarda 
ba$arılı olmaları adına gerçekle$tirilen ara$tırmaların sonucunda geli$tirilmesi gereken 
en önemli beceriler "ekil 1 de görüldü!ü üzere “4C Becerileri – 21. yüzyılın süper 
becerileri'” olarak tanımlanır. 

!  
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!ekil 1 
4C Becerileri 

 
 

Ö!rencilerin gelecekte ba$arılı kariyer sahibi olmalarına katkı sa!layacak olan 4C 
Becerileri – 21. yüzyılın süper becerilerinin önemi bu bölümün devamında 
açıklanacaktır. 
 
Ele!tirel Dü!ünme 
Problem çözme ile ili$kili olan ele$tirel dü$ünme becerisi, bireylerin sorunları farklı bakı$ 
açılarıyla ele alarak özgün fikirler ortaya koymalarını sa!lamaktadır. Ça!ımızda ihtiyaç 
duyulan bilgiyi farklı durumlarda kullanabilen, sorunlara farklı bakı$ açılarıyla çözüm 
üretebilecek yeterliliklere sahip bireyler oldu!u görülmektedir. Avrupa Komisyonu 
(2019) “Hayat boyu ö!renme için anahtar beceriler” çalı$masında bilgiye dayalı 
ö!renmenin yerini beceriye dayalı bir modelin alması gereklili!ini vurgulamakta; 
ele$tirel dü$ünme becerisiyle birlikte problem çözme, ileti$im, takım çalı$ması gibi 
becerileri anahtar beceriler olarak nitelendirmektedir.  
 
"leti!im 
Etkili ileti$im, iletilmek istenen mesajın etkili bir $ekilde hedef kitleye ula$tırılması olarak 
tanımlanmaktadır (Kivunja, 2015). 21. yüzyılın dijitalle$en ileti$im kanalları ile etkili ileti$im 
kurma adına kullanılan yöntemlerde de!i$mektedir. Bilgi, medya ve dijital teknolojinin 
kullanımı büyük önem kazanmı$tır. Bu nedenle e!itimde ve sonrasında, kariyer 
yolculuklarında bireylerin etkili ileti$im kurma becerileri kazanmaları gerekmektedir.   
 
"! Birli#i 
Günümüzde i$ birli!i aynı ortamla sınırlı kalmamakta, küresel ba!lamda 
gerçekle$mektedir (Asia Society, 2009). Nitekim gelece!in i$ birli!i becerisi yüksek 
bireylerden bekledi!i yalnızca teknolojik uzmanlık olmamakla birlikte kültürel farkındalık 
içermesidir. Bu nedenle günümüz ö!rencilerinin i$ birli!i becerilerini kazanmaları adına 
ö!rencilere uygun ortam ve ö!renme fırsatları sunulmalıdır (Mattila ve Silander, 2015).  
 
Yaratıcılık  
Hızla de!i$en ve geli$en dünyada yaratıcı dü$ünen bireyler yeti$tirilmesi için e!itim 
ortamlarının de!i$imi vurgulanmaktadır. Bu do!rultuda bireylerin kendi fikirlerini, 
stratejilerini geli$tirmelerine fırsat vermek gerekmektedir. Geleneksel sınıf ortamında, 
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pasif dinleyici konumunda verilen bilgiyi alması beklenen bireyler günümüz 
dünyasında rekabet edebilecek becerilerden biri olan yaratıcı dü$ünme becerisinden 
yoksun kalmaktadır.  

Ö!rencilerin günümüz ko$ullarına uygun beceriler kazanmaları için, Frobel’in (ilk 
anaokulunun mucidi) ö!retmenin sınıfın önünde bilgiyi aktaran, ö!rencilerin ise pasif 
olarak bilgiyi alan oldu!u e!itimde yayın yakla$ımı [broadcast approach] olarak 
tanımladı!ı yakla$ımdan ayrılarak, bireylerin ö!renme farklılıklarına ve tercihlerine 
uygun e!itim ortamları sunulmalıdır. 

3.!Ö$renme Alanları  

Geleneksel ö!renme alanı, sınıfta tahta önünde ö!retmenin hâkim oldu!u ve sabit 
sıralarda ö!rencilerin oturdu!u düzen olarak tanımlanmaktadır (bk. "ekil 2). Bu 
alanlarda düzenlenen ders içi etkinliklerde ö!retmenin rolü baskın olup ö!renciler 
arasında etkile$im ön planda de!ildir. Dersin akı$ını ö!retmen kontrol eder ve ö!renci 
ö!retmenin yönlendirmesi do!rultusunda sınıf içi etkinlikleri ço!unlukla bireysel olarak 
gerçekle$tirir. 

!ekil 2 
Geleneksel Ö!renme Alanları 

 

Geleneksel ö!renme alanları, 21. yüzyılın süper becerileri dedi!imiz 4C 
becerilerinin (ileti$im, i$ birli!i, yaratıcılık, ele$tirel dü$ünme) geli$tirilmesinde etkili 
olmayabilir. Ancak ö!renme alanları, ö!rencilerin kalıcı ö!renmesinde, ö!renme 
sürecindeki i$ birli!i/rekabet, grup etkinli!i/bireysel çalı$ma, motivasyon/can sıkıntısı 
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gibi faktörlerde belirleyicidir (Elkington ve Bligh, 2019). Bu noktada Mahat ve di!erleri 
(2018) etkili bir ö!renme ortamının özelliklerini $u $ekilde tanımlamı$lardır: 

•! Ö!renmeye odaklanır ve ö!rencinin aktif katılımını sa!lar, 
•! Sosyal ve i$ birli!i gibi 4C becerilerinin geli$imin destekler, 
•! Ö!rencilerin motivasyonlarını artırır, 
•! Bireysel farklılıkları destekler, 
•! Her ö!rencinin geli$im düzeyine uygundur, 
•! Biçimlendirici de!erlendirmeyi te$vik eder,  
•! Sınıf içi etkinlikler ile ders dı$ındaki etkinlikler dersler arasındaki ba!lantıyı 

güçlendirir. 
 
Etkili ö!renmenin gerçekle$mesi için yenilikçi ö!renme alanları bu bölümün devamında 
ayrıntılı olarak incelenecektir. 

3.1. Mekânsal Okul Tipolojileri 

Ö!renme alanlarındaki de!i$im, okulların mekânsal tipolojilerini de!i$tirmektedir. 
Alı$agelmi$ tipolojideki okullarda duvarlarla ayrılmı$ sınıflar ve bu sınıfları birbirine 
ba!layan koridorlar mevcuttur. Ancak yenilikçi ö!renme alanları, "ekil 3’te görüldü!ü 
üzere okul duvarlarını ortadan kaldırmakta ve fiziksel olarak az kullanılan koridor gibi 
alanları birbirine ba!layarak bu alanları ö!renme sürecinin bir parçası olarak etkin bir 
$ekilde kullanmaktadır. 
 
!ekil 3 
Mekânsal Okul Tipolojileri 

!
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Imms (2016)’ın önerdi!i Mekânsal okul tipolojileri, geleneksel sınıf formatından tüm 
okulu kapsayan yenilikçi ö!renme alanı olu$turma sürecini anlatmaktadır. Okullarda 
daha az kullanılan fiziksel alanları, ö!renme sürecinin bir parçası haline getirmenin 
modelini sunmaktadır. Mekânsal okul tipolojileri, bütünü görmek açısından faydalı 
olmakla birlikte bu bölümün devamında yenilikçi ö!renme alanları tanıtılacaktır. 

3.2. Yenilikçi Ö!renme Alanları  

Ö!renme alanlarındaki yeni yakla$ımlar, esnek ö!renme ortamları ile yenilikçi 
ö!renme yakla$ımlarını birle$tirir. Alanyazında birçok kavramsal kar$ılı!ını görmenin 
mümkün oldu!u yenilikçi ö!renme alanları: 

 
•! Aktif Ö!renme Sınıfları [Active Learning Classroom] (Baepler ve di!erleri, 

2016), 
•! Yenilikçi Ö!renme Ortamları [Innovative Learning Environments] (Mahat ve 

di!erleri, 2018), 
•! Yeni Nesil Ö!renme Alanları [New Generation Learning Spaces] (Radcliffe, 

2008) olarak tanımlanmaktadır.  
 
Tanımlamalar farklı olsa da yenilikçi ö!renme alanları; ö!rencilerin aktif olarak 

ö!renme sürecine katılım sa!layabildi!i, 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarına fırsat 
sunan, ö!renme alanı tasarımı-teknoloji-aktif ö!renme pedagojisi bile$enlerini 
kullanarak tasarlanmı$ ö!renme alanları olarak tanımlanır (Mahat ve di!erleri, 2018). 

 
Geleneksel ö!renme ortamlarından farklı olarak i$ birli!ini te$vik ederek ö!rencileri 

sorgulayarak ke$fetmesine olanak sa!layan aktif ö!renme alanlarının kalıcı ö!renme 
üzerinde etkisi bulunmaktadır (Brown ve Long, 2006). Esnek ö!renme alanlarının ve 
geleneksel sınıfların ö!renme üzerindeki etkisini ara$tıran Kariippanon (2019) 
çalı$masında esnek ö!renme alanlarının ö!renme üzerindeki kalıcı ve uzun süreli 
etkisini göstermektedir. Bu do!rultuda okullar ve sınıflar bireylerin ihtiyaç ve isteklerini 
kar$ılayacak $ekilde esnek ve i$levsel olmalıdır (Cagliari ve di!erleri, 2016). Loris 
Malaguzzi bu ba!lamda sınıf ortamını, bireylerin yaratıcılı!ını desteklemesi ve bilgiyi 
anlamlandırma sürecinde te$vik edici olması adına üçüncü ö!retmen olarak 
tanımlamaktadır (Cagliari ve di!erleri, 2016). 

3.2.1. Thornburg'un Metaforik Ö!renme Alanları  

Metaforik Ö!renme alanları üzerine çalı$an David Thornburg (2014), ö!renme 
ortamındaki dört farklı metaforik yenilikçi ö!renme alanlarından bahsetmi$tir. 
Teknolojik geli$meler e!itim-ö!retim sürecinde büyük bir dönü$ümü ba$latmı$ olsa da 
bu metaforik ö!renme alanları sabit kalmı$tır (bk. "ekil 4). 
!  
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!ekil 4 
Thornburg'un Metaforik Ö!renme Alanları 

 
Kamp Ate!i 

Kamp ate$i alanı, klasik ö!renme yöntemlerinden biri olan hikâye anlatımına 
vurgu yapmaktadır. Birçok e!itimci, ara$tırmacı tarafından ele$tirilmesine 
ra!men ö!retmen tarafından do!ru zamanda kullanıldı!ında oldukça faydalı 
olmaktadır. Kamp ate$i alanı ö!renmenin ba$langıcında ö!rencilere 

yönlendirici sorular sorarak ö!rencilerin do!ru yöne bakmalarını sa!lamayı 
amaçlamaktadır. Ö!retmenler sadece bu anlamda pasif hikâye anlatıcıları de!ildir. 
Ö!renme ortamına videolar, ses kayıtları gibi yardımcı kaynaklar da eklenebilir. 
 

Kuyu 

Kuyu alanı, ö!renenlerin sosyal olarak birbirleriyle ileti$im kurarak 
ö!rendikleri alandır. E!itim kurumları ö!rencilerin sosyalle$ti!i ve ders 
süresinden ba!ımsız olarak ö!rendikleri ortamlardır. Arka arkaya dizilmi$ 

sıra ile esnek olmayan oturma düzeninde ö!rencilerin ileti$im kurması mümkün 
olmayabilir. Ancak; esnek ve rahat ö!renme alanlarında küçük ya da büyük gruplar 
içinde etkile$im ve ileti$im en yüksek oranda olmaktadır. 
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Ma#ara 

Ma!ara alanı, ö!retmenden ve akranlarından ö!renen ö!rencilerin kendi 
ba$ına kalıp kendi ö!renmesi üzerine dü$ündü!ünü alandır. Ma!ara alanı, 

ö!rencilere özel sessiz bir alandır ve di!er alanlara oranla okullarda en fazla eksik olan 
alandır. Kurulan yenilikçi ö!renme alanları ma!ara alanından daha fazlasını 
sunmaktadır. 
 

Ya!am 

Thornburg'un ya$am olarak adlandırdı!ı son ö!renme alanı ö!rencilerin 
önceden elde ettikleri bilgileri gösterebilecekleri alandır. Ö!renciler bu 

alanda yaparak ya$ayarak ve ke$fetme özgürlü!ü ile sonuca varmaktadırlar. Ya$am 
alanının özellikle daha etkin hale gelebilmesi için açık uçlu sorularla desteklenerek 
ö!rencilerin disiplinler arası yakla$ımla sonuca ula$maları desteklenmektedir. 

3.2.2. Avrupa Okul A!ı “Gelece!in Sınıfı” Modeli  

Gelece!in Sınıfı- Future Classroom Lab (FCL), 2012 yılında Avrupa Okul A!ı 
tarafından Brüksel’de faaliyete geçirilmi$tir. Teknolojinin yer aldı!ı altı ö!renme 
alanında "ekil 5’te de görüldü!ü üzere her alanda farklı bir pedagojiyi öne 
çıkarmaktadır. Her bir ö!renme alanında öne çıkan 21. yüzyıl becerisi, bu beceriyi 
destekleyecek teknolojik ekipmanlar ve esnek mobilyalar yer almaktadır. 

Altı farklı ö!renme alanları iki farklı odak noktasında ele alınabilir. Etkile$im, i$ birli!i 
ve geli$tirme alanları ö!renci ve ö!retmen için farklı rolleri ve ileti$im modellerini 
vurgulamaktadır.  Ara$tırma, üretim ve sunum alanları ise aktif ö!renmeyi destekleyici 
bir ö!renme sürecini ve sorgulamaya dayalı ö!renme modelini temsil etmektedir. 
Gelece!in Sınıfı Ö!renme Alanları uygun matematik etkinlikleri rehberin 4.3. bölümünde 
yer almaktadır. 
 
 
!  
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!ekil 5 
Gelece!in Sınıfı Ö!renme Alanları 

 

 

 

Etkile!im 

Etkile$im alanı, kamp ate$i olarak adlandırılan di!er modeldeki alanla benzer 
özellikler ta$ımaktadır. Ö!renciler ö!renilecek konuyla alakalı ön bilgileri tespit edilebilir 
ve tartı$ma yöntemi ile bilgilerinin sınırını geni$letebilirler. Ö!retmen belli kavramlar 
üzerine odaklanabilir ve ö!rencileri kavramlara yönlendirecek sorular sorabilir. 
Ö!renciler bu alanda teknolojik araçlarla ve ö!retmenleriyle etkile$im içinde olurlar. 
Ö!retmen sınıfta aktif olarak tahtayı kullanır. Ö!renciler de U $eklinde birbirleriyle göz 
teması kuracak $ekilde otururlar. Bu alanda, etkile$imli tahta, ö!renci yanıt sistemi ve 
cihazları, mobil ö!renme cihazları, dizüstü bilgisayar ve sınıf yönetim sistemi 
kullanılabilecek teknolojiler arasında yer almaktadır (MEB, 2021). 

 

 

"! Birli#i 

Ö!renme sürecinde i$ birlikli ö!renmenin yeri büyüktür. Ö!renciler takım halinde 
ortak sorumluluk alarak karar verme sürecine dahil olurlar. Gelece!in sınıfındaki bu 
alanda, i$ birlikçi çalı$ma ortamları aynı zamanda sanal olarak da gerçekle$ebilir. 
Ortamda bulunan mobilya ve düzen takım $eklinde çalı$maya elveri$li esnek 
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mobilyalardan olu$ur.  Ö!renciler kendi çalı$acakları ve oturacakları yeri seçebilir. Grup 
çalı$maları biten ö!renciler tekrardan eski sınıf düzenini kurarak kendi ö!renme 
sorumluluklarını almı$ olurlar. Akran ö!renmesi ve beyin fırtınası, ö!rencilerin 
yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini kullanmalarını sa!layan grup etkinliklerine örnek 
olarak gösterilebilir. Bu alanda, etkile$imli tahtalar, interaktif çalı$ma masası, zihin 
haritalama yazılımı, beyin fırtınası tahtası kullanılabilecek teknolojiler arasında yer 
almaktadır (MEB, 2021).  

 
Geli!tirme 

Ö!renme sadece okuldaki bilgilerle gerçekle$mi$ sayılmaz. Hayat boyu ö!renmeyi 
te$vik eden bu alan, ba!ımsız ö!renme ile alakalıdır. Ö!renciler kendi ö!renme 
süreçlerini yönetirler ve kendi ö!renmelerinin sorumlulu!unu alan ö!renciler ö!renme 
sürecinde daha aktif hale gelir. Bu alanda, informal ö!renme materyalleri, çalı$ma 
kö$eleri, mobil cihazlar, kitaplar ve oyunlar kullanılabilir (MEB, 2021).  

 
Ara!tırma 

Proje tabanlı ö!renmenin bir parçası olan ara$tırma alanı ile ö!renciler aktif olarak 
bilgilerini geni$letirler. Ara$tırma yapma üst düzey bili$sel becerilerden olan ele$tirel 
dü$ünme becerisine katkı sunar. Ö!renciler kendi ö!renme süreçlerinin sorumlulu!unu 
alırlar. Bu $ekilde pasif dinleyici olmaktan kurtulup aktif katılımcı olurlar. Bu alanda 
bilginin do!rulu!unu kontrol etme, bilimsel ara$tırma süreçleri ile ö!renme, yaparak 
ya$ayarak ö!renme süreci gerçekle$ir. Bu alanda, veri kaydedicileri, robotlar, 
mikroskoplar, çevrimiçi laboratuvarlar ve 3 boyutlu modeller kullanılabilecek 
ekipmanlar arasında yer almaktadır (MEB, 2021).  

 
Üretim 

Üretim alanı, ara$tırma alanıyla ili$kilidir. Ö!renciler ö!renme süreçlerinde 
ara$tırma sonuçlarıyla ba!lantılı olarak kendi ürünlerini olu$tururlar. Bu süreçte ele$tirel 
dü$ünmenin ötesinde analiz, sentez, de!erlendirme gibi di!er üst düzey bili$sel 
beceriler geli$tirilir. Ö!renciler özgün ürünler ortaya koymanın keyfi ya$anır. Ö!renciler 
yaratıcılık becerisini kullanarak yeni bir ürün ortaya koyar. Bu alanda, yüksek 
çözünürlüklü video kamera, dijital kamera, video düzenleme yazılımı, ses kayıt cihazları, 
podcast ve animasyon yazılımı kullanılabilecek teknolojiler arasında yer almaktadır 
(MEB, 2021).  
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Sunum 

Ö!renciler di!er alanlarda olu$turmaya ba$ladıkları ürünü bu alanda payla$ırlar. 
Payla$ılan ürün öz de!erlendirme, akran de!erlendirmesi gibi biçimlendirici 
de!erlendirme yöntemlerine izin vermektedir. Bu alanda, yeniden yapılandırılabilir 
mobilyalarla sunum alanı, projeksiyon, çevrimiçi testler ve anketler için araçlar ve 
çevrimiçi yayın araçları kullanılabilecek teknolojiler arasında yer almaktadır (MEB, 2021).  

3.3. Geleneksel Sınıfları Dönü"türmek  

 Son yıllarda teknolojideki hızlı geli$im, e!itimdeki de!i$imi de aynı hızla 
etkilemektedir. E!itimde teknoloji kullanımının artması, yeni ö!retmen ve ö!renci rolleri, 
velilerin beklentilerindeki de!i$im vb. tüm etkenler e!itimcileri de!i$imi dü$ünmeye 
te$vik etmektedir. Geleneksel ö!renme ortamlarında yer alacak de!i$im süreci çok hızlı 
olamamakta, geleneksel dü$üncelerin öne çıkardı!ı sınıf düzeninde de!i$im yava$ 
kalmaktadır. Ancak yenilikçi ö!renme alanları ö!renmeyi destekleyen ileti$im, i$birli!i, 
ele$tirel dü$ünme ve üretim gibi 21. yüzyıl becerilerinin geli$imine katkı sa!lar; 
ö!rencileri ö!renmeye motive eder ve ö!retmenlerin mesleki geli$imini destekler 
(Davies ve di!erleri, 2013). Bu yüzden mevcut okulların ve sınıfların dönü$türülmesi 
ihtiyacı do!maktadır. 

 Geleneksel sınıfları dönü$türmek, yenilikçi pedagojik ihtiyaç ile ö!renme alanındaki 
uyumu barındıran kapsamlı bir de!i$im sürecidir. Bu süreçte pedagojik bir vizyon 
geli$tirerek geleneksel okulları ya da sınıfları yenilikçi yapılara dönü$türmek için mevcut 
altyapı ve mimarinin yenilenmesi gerekmektedir (Novigado Projesi, 2021). Yenilikçi okul 
in$a etme ve modern sınıf tasarımı üzerine rehber geli$tiren Tondeur ve arkada$ları 
(2019), pedagojik ihtiyaçlar do!rultusunda ö!renme ortamlarını dönü$türmek için "ekil 
6’da yer alan stratejileri sunmaktadır. 
!  
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!ekil 6 
Geleneksel Ö!renme Alanlarını Dönü"türme Stratejileri 

 
 
 Geleneksel sınıflar dönü$türülürken unutmamak gerekir ki ihtiyaçlardaki 
farklılıklardan dolayı kusursuz bir ö!renme alanı yoktur. Geli$tirilmesi hayal edilen 
modern ve yenilikçi bir ö!renme alanlarında, pedagojik ihtiyaç temelinde esnek 
mobilyalar (hareket edebilen, ergonomik, yeniden yapılandırılabilir mobilyalar) ve 
dijital teknolojiler bulunur. Ö!renme ortamlarının dönü$türülmesinde a$a!ıda yer alan 
uygulama adımları tavsiye edilmektedir: 

•! Tüm payda$larla ortak pedagojik vizyon geli$tirme, 
•! Okul yönetiminin onayı, 
•! Okul personeli ve velilerin deste!i, 
•! Dönü$üm için maliyet hesaplamaları, 
•! Dönü$üm için zaman ve kaynak planlamaları, 

• Ö!renme sadece sınıfta olmaz; koridorlar, kütüphane, konferans/spor 
salonu, çatı katları ö!renme alanına dönü"türülebilir. 

1. Kalıpların dı"ına çıkın.

• Mevcut ö!renme alanını duvar, mobilya düzeni, seperatör veya 
paravan ile farklı alanlara bölerek ö!renme alanı dönü"türülebilir.

2. Alanları bölün.

• Mevcut ö!renme alanları arasında fiziksel, görsel ve fonksiyonel bir 
ba!lantı kurarak ö!renme alanları dönü"türebilir.

3. Alanları birbirine ba#layın.

• Mevcut ö!renme alanlarının dı"ında ek ö!renme alanları 
dönü"türülebilir.

4. Yeni alanlar olu"turun.

• Okul çevresindeki müze, kütüphane, tiyatro, sergi salonu gibi alanları 
ö!renme alanı olarak kullanarak ya da okul saatleri dı"ında okul alanını 
toplumla payla"arak ö!renme alanları dönü"türebilir.

5. Sınırlarınızı geni"letin.
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•! Okulun fiziki yapısı ve donanımının (bina yapısı, alanı, altyapısı) 
de!erlendirilmesi, 

•! Pedagojik yakla$ıma göre dönü$üm stratejisi belirleme, 
•! Teknolojik araçların temini, 
•! Ö!renme ortamının tasarlanmasında yenilikçi bir yakla$ım benimseme, 
•! Dönü$ümü gerçekle$tirme, 
•! Ö!renme alanlarının etkin ve aktif kullanımı için ö!retmen e!itimleridir. 

 
 Geleneksel sınıfların dönü$türülmesi sürecinde birçok zorluk yer almaktadır. #lk 
kar$ıla$ılan zorluk, geleneksel sabit dü$ünce kalıbından çıkarak yenilikçi bir anlayı$la 
dönü$ümü ba$latacak dü$ünce yapısı ve tutumun de!i$imidir (Novigado Projesi, 2021). 
Ancak eski alı$kanlıkları veya inançları de!i$tirmek yo!un bir çaba gerektirir. Bu 
noktada çözüm olarak tüm payda$larla uyum içerisinde olunmalı, payda$larla i$ 
birli!ine gidilmeli, yenili!e açık olunmalı ve okul içinde pozitif iklim geli$tirilmelidir. 

 Geleneksel sınıfların dönü$türülmesinde ya$anılan bir di!er zorluk dönü$ümün 
kendisidir. Mevcut pedagojik ihtiyaç, ö!renme alanı tasarımı ve mevcut dijital 
teknolojileri uyumsuz olabilir. Bu durumda ö!retmenin sınıfta uyguladı!ı etkinliklerde 
ö!renme alanı kolayla$tırıcı rolde olmayabilir. Bu sorun ile kar$ı kar$ıya kalmamak için 
ö!renme alanı tasarımında uzmanlar, ö!retmenler ve ö!renciler i$ birli!i içerisinde 
olmalı, süreçte tüm payda$ların ihtiyacı dikkate alınmalı ve ö!rencinin geli$im 
seviyesine uygun ders kazanımları ile uyumlu dijital teknolojilere yer verilmelidir.   

 Geleneksel sınıfların dönü$ümü tamamlandıktan sonra kar$ıla$ılan en büyük zorluk 
ise bu alanların aktif kullanımı ile ilgili olmaktadır. Benade'e (2017) göre yenilikçi 
ö!renme alanları tek ba$ına ö!renci merkezli ve yenilikçi bir e!itim ö!retim 
yakla$ımının benimsendi!ini ve uygulandı!ını ifade etmez. Ö!renme alanlarında 
yenilikçi ö!renme ortamından yararlanan ö!renci iken uygulayıcılar ö!retmenlerdir. Bu 
anlamda geleneksel sınıfların dönü$ümünde uygulayıcı olan ö!retmenlerin yeni 
pedagojiler, dijital teknolojiler ve yenilikçi ö!renme alanları üzerine yetkinlikleri 
artırılmalıdır. Bunun için de ö!retmenler mesleki geli$im fırsatlarından yararlanmalı, 
meslekta$ları ile i$ birli!i içerisinde olmalı ve mesleki ö!renme topluluklarına dahil 
olmalıdır. 

4.!Yenilikçi Ö$renme Alanlarında Matematik Etkinlikleri  

 Ö!renme ortamlarında gerçekle$tirilen yenilikler ve de!i$imlerle geleneksel 
ö!retim uygulamaları yerini yenilikçi ö!retim uygulamalarına bırakmaya ba$lamı$tır. 
Ö!rencilerin empati içerisinde etkile$im kurabildi!i, kar$ılıklı saygıya dayanan yenilikçi 
ö!renme alanlarının i$e ko$ulmasıyla ö!retmenler, ö!rencilerin bireysel ihtiyaçlarına 
duyarlı bir sınıf iklimi yaratabilmektedir. Böylece yenilikçi ö!renme alanlarında 
düzenlenen matematik etkinlikleri bu sınıf iklimiyle birlikte ö!rencilerin ö!renme sürecini 
etkilemenin yanında motivasyonlarını da arttıracaktır. Kendi yeterlili!inin ve ilgilerinin 
farkında olan ö!rencilerin motivasyonlarının artması ö!renme sürecine katkı 
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sa!layacaktır. Bu durum hem ö!renci-ö!renci hem de ö!renci-ö!retmen ili$kilerinin 
geli$mesine ve i$ birli!inin artmasına destek olacaktır. 

 Matemati!in sorgulama, ele$tirel dü$ünme, analiz etme gibi üst düzey bili$sel 
becerileri kullanmayı gerektirecek bir yapısı oldu!u (Karabey vd., 2019) göz önünde 
bulunduruldu!unda ö!renme alanlarında matematik uygulamaları üzerine etkisinin 
yadsınamaz oldu!u görülebilmektedir. Bu bölümde dinamik sınıflarda, Thornburg'un 
metaforik ö!renme alanlarında ve Avrupa Okul A!ı’ndaki “Gelece!in Sınıfı” ö!renme 
alanlarında uygulanabilecek örnek matematik etkinlikleri üzerinde durulacaktır. Örnek 
etkinliklerin uygulama $ekli ve süreleri ya$, sınıf ve ö!renme düzeylerine göre ö!retmen 
tarafından uyarlanabilir. 

4.1. Dinamik Sınıflarda Matematik Etkinlikleri 

Okullarda e!itim-ö!retim süreçlerinin temelleri yazı tahtasının önüne 
konumlandırılmı$ ö!retmen masası ve ö!retmene dönük oturan ö!rencilerin 
olu$turdu!u geleneksel sınıf düzenine dayanmaktadır. Son yıllardaki geli$melerle 
birlikte ö!renme ortamları ö!retmen-ö!renci ili$kileri ba$ta olmak üzere pedagojik 
olarak sorgulanmaya ba$lanmı$tır.  

Dinamik sınıflarda oldu!u gibi sınıf düzenini yeniden tasarlamak, düzenlemek ve 
ö!renme ortamına uygun hale getirmek ö!renci ve ö!retmen motivasyonunu 
artırmaktadır (Novigado Projesi, 2021). Özellikle ta$ınabilir, yer de!i$tirebilir ve yeniden 
kurgulanabilir masa, sandalye ve materyal kullanımının sınıf iklimi için dinamikli!i 
sa!layaca!ı a$ikardır. Bu fiziki de!i$ikliklerin yanı sıra ö!retim sürecinde kullanılan 
tekniklerin de dinamik sınıf ortamlarını olu$turmada etkisi olmaktadır. Bu bölümün 
devamında dinamik sınıflarda uygulanabilecek bazı tekniklere, bu tekniklere yönelik 
açıklamalara ve örnek matematik etkinliklerine yer verilecektir. 

4.1.1. Akvaryum 

#ç çember tekni!i olarak da adlandırılan akvaryum 
tekni!inde iç içe olan iki çemberde konu$macıların 
bulundu!u bir iç çember ve her bir konu$macıyı izleyen 
bir temsilcinin bulundu!u bir dı$ çember 
bulunmaktadır. #ç ve dı$ çember olmak üzere iki gruba 
ayrılan sınıfta iç çemberdeki ö!rencilerin 
gerçekle$tirdi!i tartı$ma sonrasında dı$ çemberdeki 
gözlemci ö!renciler hazırlanan kontrol listesine göre iç 
çemberdeki ö!rencilere geri bildirim verir. Sonrasında 
gruplar yer de!i$tirir ve süreç yeniden ba$lar (bk. "ekil 
7). Bu tekni!e uygun örnek etkinlik Tablo 1’de 
sunulmu$tur. 

!ekil 7 
Akvaryum 
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Tablo 1 
Akvaryum Tekni!ine Yönelik Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 5 

Kazanım : M.5.2.1.1. Do!ru, do!ru parçası, ı"ını açıklar ve sembolle gösterir. 

Anahtar Sözcükler : Temel geometrik kavramlar, do!ru, do!ru parçası, ı"ın. 

Uygulama : Etkinlik uygulaması öncesinde ö!retmen tarafından her birinde 
bir do!ru, bir do!ru parçası, bir ı"ın, kesi"en iki do!ru, dik kesi"en 
iki do!ru, paralel iki do!ru veya çakı"ık iki do!ru çizilmi" ve bu 
kavramların sembollerini içeren çe"itli kartlar hazırlanır. Bu 
kartlar her bir ö!renciye farklı bir durum dü"ecek "ekilde iç 
çemberdeki ö!rencilere da!ıtılır. Ö!rencilerden kartlarını 
inceledikten sonra ne oldu!una dair açıklama yapması ve 
çizim içeren karta yönelik kavramı sembolle göstermesi veya 
sembol bulunan kartın hangi kavrama yönelik oldu!unu 
yorumlaması istenir. Bu sırada dı" çemberdeki ö!renci 
tarafından kontrol listesine dayalı olarak gözlem yapılır. #ç 
çemberdeki ö!rencilerin konu"maları tamamlandıktan sonra 
bu ö!rencilere gözlemci tarafından geri bildirim verilir. Daha 
sonra roller de!i"ir ve iç çemberdeki ö!rencilere farklı kartlar 
da!ıtılır. 

Açıklama : Dı" çemberdeki ö!rencilerin kontrol listesinde "u gibi sorular 
olabilir: 

•! Ö!renci çizilen "eklin ne anlama geldi!ini biliyor mu? 
•! Ö!renci çizilen "eklin hangi sembol veya sembollerle 

gösterildi!ini biliyor mu? 
•! Ö!renci sembollerin ne anlama geldi!ini biliyor mu? 
•! Ö!renci gördü!ü sembole yönelik örnek bir çizim 

yapabiliyor mu? 

4.1.2. Dü"ün-E"le"-Payla" 

Bu teknikte bir soru ya da problem üzerine bireysel olarak dü$ünen ö!renciler 
sonraki a$amada bir arkada$ıyla e$le$ir ve ilk turdaki dü$üncelerini fikir birli!ine varmak 
üzere arkada$ıyla payla$ır. Son a$amada e$le$me sonrasındaki çıktılar tüm grupla 
payla$ılır ve genel grup tartı$ması yapılır (bk. "ekil 8). Bu tekni!e uygun örnek etkinlik 
Tablo 2’de sunulmu$tur. 
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!ekil 8 
Dü"ün-E"le"-Payla" 

 
 
Tablo 2 
Dü"ün-E"le"-Payla" Tekni!ine Yönelik Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 5 

Kazanım : M.5.1.2.7. Do!al sayılarla zihinden çarpma ve bölme i"lemlerinde 
uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 

Anahtar Sözcükler : #"lem becerisi, zihinden i"lem yapma. 

Uygulama : Etkinli!in birinci a"amasında ö!rencilere bireysel olarak üzerine 
dü"ünecekleri bazı i"lemler söylenerek strateji belirlemeleri 
istenir. Örne!in; bir sayıyı 4, 5, 8 veya 9 ile çarpma, 4, 5 veya 8 
ile bölme. Etkinli!in ikinci a"amasında ö!renciler e"le"tirilir ve 
birbirleriyle bireysel dü"üncelerini payla"arak bir fikir birli!ine 
varmaya çalı"maları istenir. Son a"amada ise tüm çiftler 
birle"erek bir kurul olu"turulur ve ikinci a"amada elde edilen 
tüm dü"ünceler payla"ılır ve üzerine tartı"ılır. 

Açıklama : Bu etkinlik farklı sınıf seviyelerindeki kazanımlarda da 
kullanılabilir. Örne!in; 

•! M.2.1.2.4. Zihinden toplama i"lemi yapar. 
•! M.3.1.2.4. Zihinden toplama i"lemi yapar. 
•! M.3.1.3.2. #ki basamaklı sayılardan 10’un katı olan iki 

basamaklı sayıları, üç basamaklı 100’ün katı olan do!al 
sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı do!al sayıları 
zihinden çıkarır. 
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•! M.5.1.2.2. #ki basamaklı do!al sayılarla zihinden toplama 
ve çıkarma i"lemlerinde strateji belirler ve kullanır. 

4.1.3. Ayrılıp Birle"me 

Bir problem durumunun bölümlerinin ö!retmen tarafından payla$tırıldı!ı ve 
uzmanla$manın sa!lanaca!ı odak grup ile uzmanlıkların payla$ılaca!ı görev grupları 
olu$turulur. Odak grupta ö!renciler uzmanlıklarını geli$tirece!i çalı$ma ve ara$tırmalar 
yapar. Sonrasında görev gruplarına da!ılan ö!renciler bilgilerini bu gruplarda 
payla$ırlar. Bu sayede 
problem durumuna çözüm 
üretmeleri beklenir (bk. "ekil 
9). Bu tekni!e uygun örnek 
etkinlik Tablo 3’te sunulmu$tur. 

 
 

 

 

Tablo 3 
Ayrılıp Birle"me Tekni!ine Yönelik Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 7 

Kazanım : 7.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer. 

Anahtar Sözcükler : Alan ölçme, üçgen, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk, e"kenar 
dörtgen. 

Uygulama : Etkinlik iki a"amada gerçekle"tirilir. #lk a"amada ö!rencilerden 
üçgen, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve e"kenar dörtgenin 
alanını bulma konusunda uzman görevi verilen odak 
gruplarında ilgili "ekle yönelik alan bulma çalı"maları 
yapmaları ve uzmanlıklarını geli"tirmeleri istenir. Her bir odak 
grubuna alanını bulmada uzman olaca!ı farklı boyutlardaki 
"ekillerin alanını bulma çalı"maları da yapılır (Bu "ekiller 
dinamik geometri yazılımları aracılı!ıyla da verilebilir). Kendi 
odak gruplarında uzmanlık çalı"maları yapan ö!renciler 
etkinli!in ikinci a"amasında görev gruplarına ayrılır. Görev 
gruplarına üçgen, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk veya 
e"kenar dörtgenden olu"an bile"ik "ekillerin alanlarını bulmayı 
gerektiren problemler verilerek çözmeleri istenir. Bu süreçte 
ö!rencilerin uzmanlıkları ile ilgili deneyimlerini birbiriyle 

!ekil 9 
Ayrılıp Birle"me!
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payla"maları ve problemin çözümüne yönelik katkıda 
bulunarak ortak bir sonuca ula"maları beklenir. 

4.1.4. Atlı Karınca 

Sınıf içerisine yerle$tirilen afi$, poster gibi görsellerin üzerine tartı$ma 
gerçekle$tirilecek bu teknikte ö!retmen ö!rencileri görsel sayısı kadar gruplara ayırır. 
Ö!renciler her grupta 5 dakika beyin fırtınası gerçekle$tirir. Tüm ö!renciler tüm 
görselleri tartı$ana kadar süreç devam eder (bk. "ekil 10). Bu tekni!e uygun örnek 
etkinlik Tablo 4’te sunulmu$tur. 

!ekil 10 
Atlı Karınca 

!
!
Tablo 4 
Atlı Karınca Tekni!ine Yönelik Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 1 

Kazanım : M.1.2.1.2. Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine 
göre sınıflandırır ve geometrik "ekillerle ili"kilendirir. 

Anahtar Sözcükler : Kenar, kö"e, üçgen, kare, dikdörtgen, çember. 

Uygulama : Ö!retmen tarafından etkinlik öncesi çe"itli geometrik cisimlerin 
çizimlerini veya geometrik bir cisim "eklinde olan pet "i"e, kamp 
çadırı (yuvarlak, kö"eli, üstünde dikdörtgen olan vb.) gibi 
nesnelerin resmini içeren afi"ler hazırlanır. Ö!renciler 
hazırlanan afi" sayısı kadar gruba ayrılır. Daha sonra her bir 
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gruba 5-10 dakika verilerek afi"teki geometrik cisimdeki 
özellikler ve geometrik "ekiller hakkında tartı"maları istenir. Süre 
doldu!unda di!er afi"e geçilir. Süre, gruplar tüm afi"ler 
hakkında tartı"ana kadar devam ettirilir. 

4.1.5. Ara"tır Karı"tır 

Ö!retmen gözetiminde gerçekle$en 
bu teknikte küçük gruplar halinde tartı$ma 
yapan ö!rencilerden bir ki$i di!er gruba 
geçerek tartı$maya devam eder.  

Tüm ö!renciler grup de!i$imi yapana 
kadar süreç uygulanır. Böylece her grup 
yeniden olu$turulmu$ olur ve farklı fikirler 
tüm gruplarda tartı$ılır (bk. "ekil 11). Bu 
tekni!e uygun örnek etkinlik Tablo 5’te 
sunulmu$tur. 

 
 

 

 

Tablo 5 
Ara"tır Karı"tır Tekni!ine Yönelik Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 3 

Kazanım : M.3.1.1.10. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 

Anahtar Sözcükler : Matematik tarihi, sayı sembolleri. 

Uygulama : Ö!rencilerin matemati!e ilgi duymalarını sa!lamak amacıyla 
düzeylerine uygun biçimde matematik tarihinden örneklerin 
tanıtılaca!ı bu etkinlikte, öncelikle ö!renciler gruplara ayrılır. 
Her bir gruptan farklı bir eski uygarlı!ın kullandı!ı sayı 
sembollerini ara"tırmaları istenir. Örne!in; Eski Mısır Rakamları, 
Babil Rakamları, Maya Sayı Sistemi, Türk Sayı Sistemi ve Romen 
Rakamları. Gruplar ara"tırdıkları sayı sistemleri üzerine 
tartı"arak kendi sayılarını bu sembollerle olu"turmaya 
çalı"maları da beklenir. Daha sonra her gruptan seçilen bir 
ö!renci tarafından kendi grubundaki ara"tırma sonuçlarını 
payla"mak üzere di!er gruba açıklama yapılır. 

!ekil 11 
Ara"tır Karı"tır 
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4.1.6. Galeri Yürüyü"ü 

Ö!retmen ö!rencileri bir konu üzerinde tartı$maları için gruplara ayırır ve 
ö!renciler bu konu hakkında bir poster olu$tururlar. Belirli bir süre veren ö!retmen yeni 
gruplar olu$turur ve istasyon $eklinde posterlerin yapımına devam edilir (bk. "ekil 12). 
Bu tekni!e uygun örnek etkinlik Tablo 6’da sunulmu$tur. 

!ekil 12 
Galeri Yürüyü"ü 

!
 

Tablo 6 
Galeri Yürüyü"ü Tekni!ine Yönelik Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 6 

Kazanım : M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 

Anahtar Sözcükler : Küme, eleman, eleman sayısı, bo" küme, birle"im, kesi"im. 

Uygulama : Ö!renciler ö!retmen tarafından gruplara ayrılır. Etkinli!in 
birinci a"amasında her bir gruptan yapacakları poster 
çalı"masında detaylarını verecekleri bir küme olu"turmaları 
istenir. Bu kümeye yönelik farklı gösterimlere (liste, ortak özellik 
ve venn "eması yöntemi) ve eleman, eleman sayısı gibi 
sembolleri kullanarak kümeye dair bilgilere posterde yer verilir. 
Posterini olu"turan gruplar da!ıtılarak etkinli!in ikinci 
a"amasında yeni gruplar olu"turulur. Ö!renciler tarafından 
yeni gruplarında etkinli!in birinci a"amasında olu"turdukları 
kümelere yönelik bilgiler payla"ılır ve sonrasında bir önceki 
a"amada hazırlanan farklı kümeleri kullanarak bo" küme, 
birle"im ve kesi"im kümeleri olu"turulur. 
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4.1.7. Kartopu Tartı"ması 

Ö!retmen ö!rencileri iki$erli olarak e$le$tirir ve bir problem durumu tanımlar. 
Tartı$ma ikinin katları $eklinde artan ö!renci sayısı bulunan gruplar halinde devam 
eder. Küçük grup tartı$masından büyük grup tartı$masına yönelen bu teknikte son 
olarak tüm grup bir sonuca varır (bk. "ekil 13). Bu tekni!e uygun örnek etkinlik Tablo 7’de 
sunulmu$tur. 

!ekil 13 
Kartopu Tartı"ması 

!

Tablo 7 
Kartopu Tartı"ması Tekni!ine Yönelik Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 5 

Kazanım : M.5.1.5.6. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve 
çıkarma i"lemleri yapar. 

Anahtar Sözcükler : Ondalık gösterim, tam kısım, ondalık kısım. 

Uygulama : Etkinlikten önce ö!retmen tarafından sınıfta bir market alanı 
olu"turulur. Bu alanda somut veya resimleri olan nesnelerin 
satılmak üzere ondalık gösterim olacak "ekilde fiyatları 
belirlenir. Ö!renciler öncelikle ikili gruplara ayrılır. Her bir gruba 
aynı miktarda olacak "ekilde paralarının (ö!retmenin 
belirledi!i miktar) oldu!u belirtilir. Ö!rencilerden her grup 
birle"mesi öncesi mutlaka bir ürün alacak "ekilde paralarını 
harcamaları ve daha sonra gruplar birle"ti!inde kalan 
paralarını birle"tirmeleri ve tekrar harcama yapmaları istenir. 
Etkinli!in sonunda hedefin, tüm sınıf birle"ti!inde borçlu 
olmadan veya para arttırarak alı"veri"i tamamlamaları oldu!u 
belirtilir. 
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4.1.8. Dünya Kafe 

Bir küçük grup tartı$ması olan bu 
teknikte ö!retmen sınıfı grup 
çalı$masına uygun $ekilde düzenler ve 
gruplara ayırır. Her bir grubun 
masasına kâ!ıttan bir masa örtüsü 
serer. Masa sayısı kadar gruplara 
ayrılan ö!renciler masa örtüsü üzerine 
problem duruma yönelik çözümlerini 
veya görü$lerini yazar ve çizer. Her 
masada sürekli o masada bulunacak 
bir moderatör seçilir. Grupta bulunan 
di!er ö!renciler verilen süre 
tamamlandıktan sonra di!er 
masalara geçer. Moderatörler önceki 
çalı$ma fikrini yeni gelen gruba aktarır. Yeni fikirler kâ!ıt üzerine yazılır. Tüm gruplar tüm 
masaları dola$ana kadar süreç devam ettirilir (bk. "ekil 14). Bu tekni!e uygun örnek 
etkinlik Tablo 8’de sunulmu$tur. 

 
Tablo 8 
Dünya Kafe Tekni!ine Yönelik Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 8 

Kazanım : M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafi!i ile gösterir ve bu 
gösterimler arasında uygun olan dönü"ümleri yapar. 

Anahtar Sözcükler : Sütun grafi!i, çizgi grafi!i, daire grafi!i. 

Uygulama : Ö!retmen, sınıfı grup çalı"masına uygun "ekilde düzenleyerek 
her gruba ortak bir çalı"ma alanı olu"turur. Bu çalı"ma 
alanındaki masaya büyük bir kâ!ıt örterek masa örtüsü yapılır. 
Daha sonra ö!renciler masa sayısı kadar olacak "ekilde gruba 
ayrılır. Her bir gruba birbirinden farklı veri grubu verilir (Bu veri 
grubu tablo gösterimi "eklinde ö!renciye sunulabilir). Daha 
sonra ö!rencilerden bu veri grubuna ait verileri uygun 
oldu!unu dü"ündü!ü grafik biçimini seçerek göstermesi istenir. 
Ö!renciler tarafından tartı"ılır ve kâ!ıt masa örtüsü üzerine 
fikirler yazılır veya çizilir. Grup tarafından masanın moderatörü 
seçilir. Verilen sürede (15-20 dk) grup çalı"ması 
tamamlandıktan sonra moderatörler masada kalırken 
katılımcılar yeni bir masaya geçirilir. Moderatör tarafından 
önceki grubun kâ!ıda yazdı!ı fikirleri kısaca açıklanır. Yeni 
üyeler tarafından yorumlar yapılır ve ek fikirler sunulur. Aynı 

!ekil 14 
Dünya Kafe 
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zamanda farklı bir grafik çizilebilir. Veya daha önceki grubun 
çizdi!i grafi!i kullanarak ba"ka bir grafi!e dönü"türülebilir. 
Sonraki turlar için de benzer bir i"lemler uygulanır. Süreç tüm 
ö!renciler tüm masalardaki veri grubuna yönelik çalı"masını 
tamamladıktan sonra bitirilir. 

4.2. Thornburg'un Metaforik Ö!renme Alanlarında Matematik 
Etkinlikleri 

David Thornburg (2014), dört farklı ö!renme alanı ile yenilikçi ö!renme alanlarına 
farklı bir bakı$ açısı getirmi$tir. Uzman ö!retimi, akran ö!retimi, kendi kendine ö!renme 
ve ya$ayarak ö!renmeyi kamp ate$i, kuyu, ma!ara ve ya$am metaforlarını kullanarak 
yeniden tanımlayan Thornburg, sınıfta ö!renmenin nasıl gerçekle$ebilece!ini 
tanımlamı$tır (bk. "ekil 15). Bu bölümün devamında metaforik ö!renme alanlarında 
uygulanabilecek bazı örnek matematik etkinliklere ve bu etkinliklere yönelik 
açıklamalara yer verilecektir. 
 
!ekil 15 
Thornburg’un Metaforik Ö!renme Alanları 
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4.2.1. Kamp Ate"i 

Ö!rencilerin sözlü bir kaynaktan ö!renme gerçekle$tirdi!i bu metaforda hikâye, 
sunum ya da videolar kullanılmaktadır. Bu oturumlar ö!renciye uyaranların verildi!i ve 
ö!renme ortamının hazırlandı!ı oturumlardır. Hikâye anlatımıyla ba$layan 
oturumlarda ö!rencilerin sorgulamaları ve ters yüz edilmi$ sınıf yakla$ımına uygun bir 
$ekilde ders öncesinde görevleri yerine getirmeleri beklenmektedir. Daha sonra sınıf 
ortamında videodan, hikâyeden ya da sunumdan elde edilen çıkarımlar üzerine 
tartı$ma gerçekle$tirilir. Bu ö!renme alanına uygun örnek etkinlik Tablo 9’da 
sunulmu$tur. 

Tablo 9 
Kamp Ate"i Ö!renme Alanına Yönelik Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 6 

Kazanım : M.6.1.1.1. Bir do!al sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade 
olarak yazar ve de!erini hesaplar. 

Anahtar Sözcükler : Do!al sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü ifade. 

Uygulama : Ö!retmen tarafından etkinlik öncesinde ö!rencilere izlemesi 
için bir video belirlenir. Yeryüzünden 10’un kuvvetleri "eklinde 
uzakla"ıldı!ında nasıl bir görüntü olaca!ını gösteren bir 
videonun ö!renciler tarafından ders öncesinde izlenmesi 
istenir. Ö!renciler ile daha sonra sınıf ortamında, videodan elde 
ettikleri çıkarımlar hakkında tartı"ılır. 

Açıklama : Örnek video EBA platformunda 6. sınıf matematik dersi 
kısmında 1. Ünite bölümünde “Do!al Sayılarla #"lemler” konusu 
altında “10’un kuvvetleri” adıyla bulunmaktadır. #lgili videoya 
http://meb.ai/UUk7uVk ba!lantısından ula"ılabilir. 

4.2.2. Kuyu 

Akran ö!retiminin i$e ko$uldu!u bu ö!renme alanı oturumlarında ö!rencilerin 
sosyal etkile$im kurarak payla$ım yapmaları ve bu sosyal ö!renme ortamında 
ö!renme sürecinin gerçekle$mesi beklenmektedir. Ö!renme ortamlarının esnekli!i, 
ta$ınabilir ve birle$tirilebilir ortak çalı$ma alanlarının olu$turulması kuyu ö!renme 
alanının etkisini artırabilir. Bu ö!renme alanına uygun örnek etkinlik Tablo 10’da 
sunulmu$tur. 
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Tablo 10 
Kuyu Ö!renme Alanına Yönelik Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 6 

Kazanım : M.6.3.2.4. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme 
birimleriyle ili"kilendirir. 

Anahtar Sözcükler : Arazi ölçme birimleri, metrekare, dekar, dönüm, hektar. 

Uygulama : Etkinlik öncesinde ö!rencilerden arkada"larına, 
ö!retmenlerine, okul yönetimine ve ailesine okul bahçesi, ev, 
tarla, orman gibi farklı arazilerin ne kadar alana sahip 
olduklarını sorarak bilgi toplamaları istenir. Daha sonra elde 
ettikleri bu verileri birbirleri ile tartı"arak hangisinin daha büyük 
veya daha küçük oldu!unu belirlemeleri ve farklı olarak nasıl 
ifade edebilecekleri üzerine (Örne!in kaç futbol sahası 
büyüklü!ünde oldu!u) konu"maları istenir. Elde ettikleri 
sonuçları di!er arkada"larıyla payla"an ö!rencilere bu 
payla"ımlardan sonra ö!rendikleri yeni "eyler olup olmadı!ı 
sorulur. 

4.2.3. Ma!ara 

Ö!rencilerin kendi kendilerine ö!renmeleri üzerine gerçekle$en bu metafor bir 
yandan da ö!renciye yeterli dü$ünme zamanının verilmesi ve öz düzenlemesini 
gerçekle$mesi açısından bir fırsattır. Ö!rencinin kendi ba$ına ilerlemesine yardımcı 
olmak ma!ara metaforunun en önemli amaçlarındandır. Bu ö!renme alanına uygun 
örnek etkinlik Tablo 11’de sunulmu$tur. 

Tablo 11 
Ma!ara Ö!renme Alanına Yönelik Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 7 

Kazanım : M.7.3.4.1. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu 
görünümlerini çizer. 

M.7.3.4.2. Farklı yönlerden görünümlerine ili"kin çizimleri verilen 
yapıları olu"turur. 

Anahtar Sözcükler : E" küpler, izometrik kâ!ıt, görünüm. 
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Uygulama : Etkinli!in birinci a"amasında e" küplerden olu"mu" farklı 
yapılar her bir ö!renciye verilir. Ö!rencilerden çevrim içi 
matematik uygulamaları aracılı!ıyla kareli bir zeminde verilen 
yapının farklı yönlerden görünümlerini (ön, arka, sa! ve sol) 
çizmeleri istenir. Bireysel yapılan çalı"madan sonra ö!renciye 
yapının farklı yönlerden görünümleri arasında bir ili"ki olup 
olmadı!ına yönelik gözlemleri sorulur. Etkinli!in ikinci 
a"amasında verilen yapıyı çevrim içi matematik uygulamaları 
aracılı!ıyla e" küplerle olu"turulacak "ekilde çizmeleri istenir. 
Üçüncü a"amada ise yine çevrimiçi matematik uygulamaları 
aracılı!ıyla e" küplerden olu"an kendi binalarını tasarlamaları 
ve tasarımlarının artı ve eksi yönleri üzerine dü"ünmeleri için 
yeterli zaman verilir. 

4.2.4. Ya"am 

Ö!rencilerin ö!rendiklerini uygulayabilecekleri ve anlamlı hale getirecekleri 
ö!renme alanı metaforu olan ya$amda ö!rencilere deneme, ke$fetme, in$a etme ve 
sorgulama fırsatı verilmelidir. Ö!rencinin problemi hissetmesi ve özümsemesi 
gerçekle$melidir. Böylece ö!renciler ö!rendiklerini günlük ya$am problemlerine 
uygulayacaklar ve bu durum bilgileri kalıcı hale getirmeye destek olacaktır. Bu ö!renme 
alanına uygun örnek etkinlik Tablo 12’de sunulmu$tur. 

Tablo 12 
Ya"am Ö!renme Alanına Yönelik Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 7 

Kazanım : M.7.1.5.4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer.

Anahtar Sözcükler : Yüzde, tasarruf. 

Uygulama : Ö!renciler ö!retmen tarafından bir grupta en fazla dört ö!renci 
olacak "ekilde gruplara ayrılır. Ö!rencilere "u "ekilde bir 
problem durumu verilir: “Okulunuzun elektrik tasarrufunun 
artırılması için okul yönetimi tarafından bir öneri kutusu 
olu"turulmu"tur. Bu kutuya neler yapılabilece!i ve önerdi!iniz 
uygulama ile yüzde kaç tasarruf olaca!ı, elektrik kullanımı için 
ödenen paranın yüzde kaç azalaca!ı, uygulamanın maliyeti, 
uygulama yapıldıktan ne kadar süre sonra kar edilece!i gibi 
sorulara cevap veren bir rapor yazınız ve raporlarınızı kutuya 
atınız. Grubunuzla beraber ara"tırmanızı yapınız ve istenilen 
öneriyi olu"turarak sınıfınızla payla"ınız.” 
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Verilen bu problem durumuna yönelik çalı"maları sırasında 
ö!rencilerin grup tartı"maları gözlemlenir. Her bir gruptan, 
çalı"masını tamamladıktan sonra sonuçlarını payla"maları için 
grup sözcüsü seçmeleri istenir. Grup sözcüleri tarafından 
sırayla sonuçlar payla"ılır ve sınıf tarafından en etkili 
uygulamaya ya da uygulamalara karar verilir. 

Açıklama : Verilen problem durumu su ve ısınma gibi durumlara yönelik 
olu"turulabilir. Verilecek sayılar ö!retmen tarafından güncel bir 
"ekilde belirlenmelidir. 

4.3. Avrupa Okul A!ı’ndaki “Gelece!in Sınıfı” Ö!renme Alanlarında 
Matematik Etkinlikleri 

2012 yılında Avrupa Okul A!ı [European SchoolNet] bünyesinde faaliyete geçen 
Gelece!in Sınıfı [Future Classroom Lab] içerisinde bulunan altı ö!renme alanı ile 
ö!rencilerde 21.yüzyıl becerilerinin geli$tirilmesi hedeflenmektedir (bk. "ekil 16). Bu 
bölümün devamında Gelece!in Sınıfı’nda uygulanabilecek bazı tekniklere, bu tekniklere 
yönelik açıklamalara ve örnek matematik etkinliklerine yer verilecektir. 

!ekil 16 
Gelece!in Sınıfı Ö!renme Alanları 

!
!
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4.3.1. Etkile"im Alanı 

Geleneksel ö!renme alanlarını canlandırdı!ımız Etkile$im Alanı’nda ö!renciler 
ö!retmenleri ile ileti$im halindedir. Bu alana uygun etkinlik Tablo 13’te sunulmu$tur. 

Tablo 13 
Etkile"im Alanında Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 4-5-6 

Kazanım : Matematik 
M.4.1.6.3. Bir çoklu!un belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 
M.5.1.6.4. Bir çoklu!un belirtilen bir yüzdesine kar"ılık gelen 
miktarı bulur. 
M.5.1.6.2. Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklü!ü temsil eden kesir ve 
ondalık gösterimle ili"kilendirir, bu gösterimleri birbirine 
dönü"türür. 
M.6.3.2.4. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme 
birimleriyle ili"kilendirir. 
M.6.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer. 

Fen Bilimleri 
F.5.6.2.1. #nsan ve çevre arasındaki etkile"imin önemini ifade 
eder. 
F.5.6.2.3. #nsan faaliyetleri sonucunda gelecekte olu"abilecek 
çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 

Anahtar Sözcükler : Kesirler, Yüzdeler, Alan Ölçme, #nsan ve Çevre #li"kisi 

Açıklama : Planlı ve Plansız "ehirle"me örnek videoları izletilerek ya da 
örnek görseller payla"ılarak ö!rencilerin dikkati çekilir. $ehir 
planlama ile matematik-geometri ili"kisi kurulur. 

!
!
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4.3.2. #" Birli!i Alanı 

#$ birlikçi çalı$ma ortamında ö!renciler takım halinde sorumluluk alarak ö!renme 
sürecini tamamlar. Bu alana uygun etkinlik Tablo 14’te sunulmu$tur. 

Tablo 14 
#" Birli!i Alanında Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 4-5-6 

Kazanım : Matematik 
M.4.1.6.3. Bir çoklu!un belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 
M.5.1.6.4. Bir çoklu!un belirtilen bir yüzdesine kar"ılık gelen 
miktarı bulur. 
M.5.1.6.2. Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklü!ü temsil eden kesir ve 
ondalık gösterimle ili"kilendirir, bu gösterimleri birbirine 
dönü"türür. 
M.6.3.2.4. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme 
birimleriyle ili"kilendirir. 
M.6.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer. 

Fen Bilimleri 
F.5.6.2.1. #nsan ve çevre arasındaki etkile"imin önemini ifade 
eder. 
F.5.6.2.3. #nsan faaliyetleri sonucunda gelecekte olu"abilecek 
çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 

Anahtar Sözcükler : Kesirler, Yüzdeler, Alan Ölçme, #nsan ve Çevre #li"kisi 

Açıklama : Ö!renci grupları planlı ve plansız "ehirler arasındaki farkları 
tartı"ır. Planlı "ehrin özelliklerini i" birli!i içerisinde belirler. 

!
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4.3.3. Ara"tırma Alanı 

Ö!renciler bilimsel ara$tırma süreçlerini kullanarak yaparak ya$ayarak ö!renir. Bu 
alana uygun etkinlik Tablo 15’te sunulmu$tur. 

Tablo 15 
Ara"tırma Alanında Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 3-4-5-6

Kazanım : Matematik 
M.4.1.6.3. Bir çoklu!un belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
M.5.1.6.4. Bir çoklu!un belirtilen bir yüzdesine kar"ılık gelen
miktarı bulur.
M.5.1.6.2. Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklü!ü temsil eden kesir ve
ondalık gösterimle ili"kilendirir, bu gösterimleri birbirine
dönü"türür.
M.6.3.2.4. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme
birimleriyle ili"kilendirir.
M.6.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer.

Çevre E"itimi ve #klim De"i$ikli"i 
ÇE#D.3.5. Yerel ve küresel çevre sorunlarını örneklerle açıklar. 

Anahtar Sözcükler : Kesirler, Yüzdeler, Alan Ölçme, Çevre Sorunları 

Açıklama : Dünya’daki planlı "ehirlerden iyi örnekleri ara"tırır ve daha 
iyisinin nasıl yapılaca!ını sorgular. $ehirle"medeki ye"il alan, 
in"aat alanı, yeryüzü "ekilleri vb.nin kapladı!ı alanları, 
yerle"imdeki yüzdelerini, oranlarını vb. belirler. 

!
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4.3.4. Üretim Alanı 

Öğrenciler öğrenme süreçlerinde araştırma sonuçlarıyla bağlantılı olarak kendi 
ürünlerini yaratıcı bir şekilde oluştururlar. Bu alana uygun etkinlik Tablo 16'da 
sunulmuştur.

Tablo 16 
Üretim Alanında Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 3-5-7-8

Kazanım : Matematik 
M.5.2.5.1. Dikdörtgenler prizmasını tanır ve temel elemanlarını
belirler.
M.8.3.4.1. Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, in"a
eder ve açınımını çizer.
M.8.3.4.2. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, in"a
eder ve açınımını çizer.

Fen Bilimleri 
F.3.6.2.4. Yapay bir çevre tasarlar.

Görsel Sanatlar 
G.5.1.5. Görsel sanat çalı"masında dijital teknolojiyi kullanır.

Teknoloji ve Tasarım 
TT. 7. A. 2. 5. Sanat/tasarım elemanlarını ve tasarım ilkelerini 
kullanarak bir tasarım olu"turur. 

Anahtar Sözcükler : Geometrik Cisimler, Görsel #leti"im ve Biçimlendirme, Temel 
Tasarım, #nsan ve Çevre #li"kisi 

Açıklama : Ö!renciler grup halinde i" birli!i içinde planlı "ehir 
prototipini/modelini/posteri geometrik cisimleri kullanarak 
olu"turur. 

!
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4.3.5. Sunum Alanı 

Öğrenciler geliştirdikleri ürünlerini Sunum Alanı'nda paylaşırlar. Bu alana uygun 
etkinlik Tablo 17'de sunulmuştur.

!
Tablo 17 
Sunum Alanında Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 4-5-6

Kazanım : Matematik 
M.4.1.6.3. Bir çoklu!un belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
M.5.1.6.4. Bir çoklu!un belirtilen bir yüzdesine kar"ılık gelen
miktarı bulur.
M.6.3.2.4. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme
birimleriyle ili"kilendirir.

Çevre E"itimi ve #klim De"i$ikli"i 
ÇE#D.6.6. Türkiye ve dünyadaki sürdürülebilir kalkınmayı 
destekleyen örnekler sunar. 

Anahtar Sözcükler : Kesirler, Yüzdeler, Alan Ölçme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre 
Dostu Teknolojiler 

Açıklama : Ö!renciler planlı "ehir üzerine olu"turdukları 
prototipini/modelini/posteri sunar ve di!er ö!rencilerden 
dönüt alarak sunumunu günceller. 

!
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4.3.6. Geli"tirme Alanı 

Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönettikleri alandır. Bu alana uygun etkinlik 
Tablo 18'de sunulmuştur.

Tablo 18 
Geli"tirme Alanında Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 4-5-6

Kazanım : Matematik 
M.4.1.6.3. Bir çoklu!un belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
M.5.1.6.4. Bir çoklu!un belirtilen bir yüzdesine kar"ılık gelen
miktarı bulur.
M.6.3.2.4. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme
birimleriyle ili"kilendirir.

Çevre E"itimi ve #klim De"i$ikli"i 
ÇE#D.6.6. Türkiye ve dünyadaki sürdürülebilir kalkınmayı 
destekleyen örnekler sunar. 

Anahtar Sözcükler : Kesirler, Yüzdeler, Alan Ölçme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre 
Dostu Teknolojiler 

Açıklama : Ö!renciler sunumlarına gelen dönütleri de!erlendirir ve 
bundan sonraki çalı"malarına katkı sa!lamak üzere özümser.   

4.4. Aktif Ö!renme ile Matematik Uygulamaları 

Aktif Ö!renme etkinlikleri, ö!renciler için anlamlı olan ve onların bilgilerini aktif 
olarak in$a etme çabalarını içeren etkinliklerdir (Gilliot, 2017). Bu bölümün devamında 
matematik derslerinde aktif ö!renme yöntemini uygulamak için bazı tekniklere, bu 
tekniklere yönelik açıklamalara ve örnek matematik etkinliklerine yer verilecektir. 

4.4.1. Uzmanlar 

Ö!rencilerin i$ birli!i becerilerinin geli$tirilmesinin amaçlandı!ı bu ö!renme 
alanında ö!retmen ö!rencilerin uzmanla$aca!ı grupları belirler. Ö!renciler bu 
gruplarda uzmanla$mak için i$ birli!i içerisinde ara$tırma yapar. Ö!renciler bu 
alanlarda uzmanla$tıktan sonra her bir grupta farklı uzmanlar bulunacak $ekilde yeni 
gruplar kurulur. Böylece her grup tarafından uzmanlar e$li!inde bir ürün ortaya konur 
(bk. "ekil 17). Bu tekni!e uygun örnek etkinlik Tablo 13’te sunulmu$tur. 
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!ekil 17 
Uzmanlar 

!
!
Tablo 19 
Uzmanlar Ö!renme Alanına Yönelik Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 4 

Kazanım : M.4.4.1.1. Sütun grafi!ini inceler, grafik üzerinde yorum ve 
tahminler yapar. 

M.4.4.1.2. Sütun grafi!ini olu"turur. 

M.4.4.1.3. Elde etti!i veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler 
kullanır. 

M.4.4.1.4. Sütun grafi!i, tablo ve di!er grafiklerle gösterilen 
bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer. 

Anahtar Sözcükler : Verileri toplama, verileri düzenleme, verileri görselle"tirme, 
verileri analiz etme, verileri yorumlama, tablo, grafik. 

Uygulama : Ö!renciler ö!retmen tarafından dört gruba ayrılır. Her grup 
tarafından verileri toplama ve düzenleme, verileri 
görselle"tirme, verileri analiz etme ve verileri yorumlama 
üzerine uzmanla"acak "ekilde grup çalı"ması yapılır. Bu 
amaçla uzmanla"mak amacıyla konu hakkında bilgi toplanır 
ve tartı"ılır. Daha sonra her bir grupta ayrı bir uzman olacak 
"ekilde yeni gruplar olu"turulur. Her bir gruptan bir ara"tırma 
sorusu olu"turmaları ve uzmanlıkları dahilinde veri toplama ve 
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de!erlendirme süreçlerine yönelik çalı"malarını yapmaları 
istenir. Etkinli!in sonunda her bir grubun elde etti!i sonuçlar veri 
yorumlama uzmanı tarafından sınıfla payla"ılır. Sınıf tartı"ması 
sonucunda alınan dönütler ile çalı"malarını yeniden 
düzenlemelerine imkân tanınabilir. 

4.4.2. Proje Tabanlı Ö!renme (PTÖ) Çarkı 

Proje tabanlı ö!renme, ö!rencilerin bir günlük hayat problemine çözüm bulmak 
üzere ö!renme sürecine aktif olarak katıldı!ı, i$ birli!i ile ileti$imin i$e ko$uldu!u ve bir 
ürün ya da raporla sonuçlanan ö!renci merkezli bir ö!retim yöntemidir (Kokotsaki vd., 
2016). Proje Tabanlı Ö!renme Çarkı ö!renme alanında yedi farklı a$amada ö!renmeyi 
gerçekle$tirecek bir ürün tasarlanması amaçlanmı$tır. Bu a$amalar “hayal et, ke$fet, 
harita, yap, soru sor, yeniden yap, göster” olarak tanımlanmı$tır (Novigado Projesi, 2021). 
Yeniden düzenlenebilir alan tasarımlarının i$e ko$ulması Proje Tabanlı Ö!renme 
Çarkı’nın uygulanmasında önemli bir yere sahiptir (bk. "ekil 18). Bu tekni!e uygun örnek 
etkinlik Tablo 14’te sunulmu$tur. 

 
!ekil 18 
Yaratıcı Sınıf [Creative Classroom Lab] Projesi tarafından geli"tirilen PTÖ Çarkı 

!
 

!
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Tablo 20 
Proje Tabanlı Ö!renme Çarkı Ö!renme Alanına Yönelik Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 8 

Kazanım : M.8.3.2.3. Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda 
ortaya çıkan görüntüsünü olu"turur. 

Anahtar Sözcükler : Türk motifleri, öteleme, yansıma, örüntü. 

Uygulama : Ö!renciler ö!retmen tarafından bir grupta en fazla dört ö!renci 
olacak "ekilde gruplara ayrılır. Bu gruplardan proje görevi 
olarak Türk motiflerini kullanarak bir halı deseni tasarlamaları 
ve bu desendeki simetriye yönelik bilgileri payla"maları istenir. 
Ö!rencilerden çarkın yedi maddesinde belirtilen süreçlerden 
geçmesi beklenir. Ö!retmen tarafından, ne dü"ünüyorsunuz, 
nasıl bir tasarım hayal ediyorsunuz, planınızda hangi motifleri 
kullanacaksınız, tasarımınızı kâ!ıtta mı, çevrimiçi matematik 
uygulamalarında mı yapmayı planlıyorsunuz gibi süreci 
ö!renmeye yönelik sorular sorulabilir. Her bir grubun 
çalı"masını tamamladıktan sonra tasarımlarını sınıf içinde 
sergilemesi ve bir sözcü seçilerek sözcüden tasarımının içerdi!i 
özelliklere dair sunum gerçekle"tirmesi beklenir. 

Açıklama : Bu proje görevi a"a!ıdaki sınıf seviyeleri ve kazanımlar 
do!rultusunda yeniden uyarlanarak ö!rencilere verilebilir. 

M.2.2.1.2. $ekil modelleri kullanarak yapılar olu"turur, 
olu"turdu!u yapıları çizer. 

M.4.2.2.1. Ayna simetrisini, geometrik "ekiller ve modeller 
üzerinde açıklayarak simetri do!rusunu çizer. 

4.4.3. Fuar Benzeri Proje  

Ö!rencilerin olu$turdukları ürünleri sergilemesi ve bununla birlikte sunum, görsellik, 
de!erlendirme gibi becerilerin geli$tirilmesini hedefleyen bu ö!renme alanında dört 
a$ama bulunmaktadır (Novigado Projesi, 2021).  
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!ekil 19 
Fuar Benzeri Proje 

!

Bu a$amalar stantların kurulması için yapılan hazırlık, sonrasında grubun ikiye 
bölünüp di!er grupları ziyaret etmesiyle gerçekle$en birinci devre, ziyaret ve sunum 
sürecindeki ö!rencilerin yer de!i$tirmesi ile gerçekle$en ikinci devre ve tüm 
ö!rencilerin birkaç kez sunum ve de!erlendirme yapmasıyla tamamlanan biti! 
$eklinde gerçekle$ir (bk. "ekil 19). Bu tekni!e uygun örnek etkinlik Tablo 15’te 
sunulmu$tur. 

Tablo 21 
Fuar Benzeri Proje Ö!renme Alanına Yönelik Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 3 

Kazanım : M.3.1.2.6. Do!al sayılarla toplama i"lemini gerektiren problemleri çözer. 

Anahtar 
Sözcükler 

: 
Toplama, kalori hesabı. 
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Uygulama : 
Etkinlik öncesinde ö!retmen tarafından sporcuların tüketmesi gereken 
yiyecekler veya içecekler ve her birinin sahip oldu!u kalori miktarı 
belirlenerek proje görevi sırasında ö!rencilere verilir. Ö!renciler 
ö!retmen tarafından gruplara ayrılır. Grup sayısı kadar spor türü 
belirlenir. Her bir gruptan belirlenen sporu yapan bir sporcunun günlük 
tüketmesi gereken kalori miktarının sınırları dahilinde bir beslenme 
programı hazırlamaları istenir. Daha sonra grupların projelerine yönelik 
bir poster olu"turmaları ve posterleri fuar alanında sergilemeleri 
beklenir. Sergi sırasında gruptaki ö!rencilerin yarısı sunumlarını 
gerçekle"tirirken di!er yarısının ise stantları ziyaret ederek yapılan 
çalı"mayı rubri!e göre de!erlendirmesi istenir. Her bir ö!renci hem 
ziyaretçi hem sunum yapan ö!renci olacak "ekilde süreç devam ettirilir. 

Açıklama : Ö!rencilerin de!erlendirmede kullandıkları rubrik "u "ekilde olabilir: 

ÖLÇÜTLER DERECELER 

Proje amacına uygun 
hazırlanmı"tır. 

4  
(Çok #yi) 

3 
(#yi) 

2 
(Orta) 

1 
(Geli"tirilmeli) 

Sporcuya uygun bir 
beslenme listesi 
hazırlanmı"tır. 

    

Sporcunun beslenme 
listesindeki kalori 
miktarları do!ru bir "ekilde 
toplanarak 
hesaplanmı"tır. 

    

Poster görsel olarak dikkat 
çekicidir. 

    

Sunum etkili bir "ekilde 
gerçekle"tirilmi"tir. 

    

 

4.4.4. Bilgi Pazarı  

Ö!rencilerin yardımla$ma ile sosyal becerilerin geli$tirilmesi amaçlanan bu 
ö!renme alanında hazırlık, kayıt, e!itim ve test etme olmak üzere dört farklı a$ama 
bulunmaktadır (Novigado Projesi, 2021). “Yardıma ihtiyacım var, Konu ve Yardım 
edebilirim” ba$lıklarında üç bölüme ayrılan bir tahtaya yardıma ihtiyacı olan ö!renciler 
konuyu da belirterek yapı$kanlı ka!ıtlar aracılı!ıyla talepte bulunurlar. Aynı $ekilde 
yardım edebilecek ö!renciler de bu satırda kendi adlarını yazarak durumlarını 
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belirtirler. Süreç sonunda yardıma ihtiyacı olan ö!renciler ile yardım etmek isteyen 
ö!renciler bulu$ur ve ileti$im kurarlar. Sorunlar çözüme ula$tı!ında yeni bir grup için 
süreç devam eder (bk. "ekil 20). Bu tekni!e uygun örnek etkinlik Tablo 16’da 
sunulmu$tur. 

!ekil 20 
Bilgi Pazarı senaryosunun sınıfta basit kullanımı 

Tablo 22 
Bilgi Pazarı Ö!renme Alanına Yönelik Örnek Etkinlik 

Sınıf Düzeyi : 2 

Kazanım : M.2.3.3.1. Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir. 

M.2.3.3.2. Zaman ölçme birimleri arasındaki ili"kiyi açıklar. 

M.2.3.3.3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 

Anahtar Sözcükler : Dakika, saat, gün, hafta, ay, mevsim, yıl, yarım, çeyrek. 

Uygulama : Zaman ölçme alt ö!renme alanına yönelik çalı"maları 
tamamladıktan sonra sınıfa üç sütunlu biçimlendirici kâ!ıt 
"ablonunu asılır veya tahta “yardıma ihtiyacım var, konu, yardım 
edebilirim” ba"lıklarında üç bölüme ayrılır. Ö!rencilere belirtilen 
kazanımlara yönelik sorular içeren çalı"ma ka!ıtları da!ıtılır. #lgili 
soruda zorluk ya"ayan ö!renciler tarafından yardım istenen 
konu belirlenir. “Konu” bölümüne yapı"kanlı ka!ıtlar aracılı!ıyla 
yardım talebi yerle"tirilir. “Yardıma ihtiyacım var” bölümüne ise 
ad yazılır. Yardım etmek isteyen ö!renci tarafından “Yardım 
edebilirim” bölümüne ad yazılarak yardım teklifi belirtilir. Bu 
ö!renciler bir grupta toplanır ve ö!rencilerin konuya yönelik 
etkile"im kurmaları sa!lanır. Daha sonra çalı"ma ka!ıtlarındaki 
çalı"mayı sürdüren ö!renciler arasındaki süreç bu "ekilde 
devam ettirilir. 

Öğrenci 1
Öğrenci 2

Öğrenci 3
Öğrenci 4

Öğrenci 5
Öğrenci 6

Öğrenci 7
Öğrenci 3
Öğrenci 4

Denklemi verilen 
doğruyu çizin.

Bir doğrunun
denklemini bulun.
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5.!Sonuç 
Yenilikçi Ö!renme Alanlarında Matematik Uygulamaları Rehberi, öğrencilerin 

matematik dersini daha çok sevmelerini sa!lamak ve derslerin daha ö!renci merkezli 
i $lenmesini desteklemek amacıyla hazırlanmı$tır. Millî E!itim Bakanlı!ı tarafından ba
$latılan Matematik Seferberli!i kapsamında ö!rencilerin matematik dersini günlük ya
$am becerilerine uyarlayarak matemati!i küçük ya$tan itibaren sevmelerini sa!
lamak ve matematik dersindeki uygulamalarla günlük ya$am problemlerini 
çözmelerini sa!lamak amaçlanmaktadır. Bu amaçlar do!rultusunda, ö!retmenler için 
mesleki geli$im çalı$maları ve örnek çalı$malar, Matematik Seferberli!i için geli$tirilen 
Dijital E#itim Platformu’nda yer almaktadır. Ö!renciler için “E!len, Ke$fet, Ö!ren” 
sloganıyla kurulan platformda, ö!retim programına ba!lı olmadan matematik 
dersinin günlük ya$amdaki yeri animasyonlar, videolar, etkile$imli içeriklerle 
sunulmaktadır (MEB, 2022). 

Matematik Seferberli!i kapsamında yenilikçi ö!renme ortamlarında aktif ö!renme 
pedagojisi ile matematik e!itiminde yenilikçi yakla$ımları desteklemek amacıyla bu 
rehber geli$tirilmi$tir. Rehberde yer alan uygulamalar ile matematik e!itiminde 
ö!rencilerin aktif olmalarını ve gerçek dünya problemlerinin çözümünde etkin rol 
sahibi olmalarını kolayla$tırmaktadır. Rehber, pedagojideki de!i$imin etkisi ile ö!
renme alanlarındaki de!i$imi te$vik etmektedir. Zira, ö!renme alanlarının i$levleri 
sınıf içi etkinliklerin uygulanmasında hem ö!retmenin hem de ö!rencinin 
i$ini kolayla$tırmaktır. Matematik derslerinde geleneksel sınıfların dönü$ümü ile 
aktif ö!renme pedagojisinin uygulanması, ö!renci-merkezli yakla$ımların etkin 
kullanımı ve yenilikçi ö!renme alanlarının kullanımı üzerine matematik dersi 
kazanımlarını destekleyen çok yönlü bir rehberdir. Bu rehber ö!renme 
alanlarında dönü$üm sa!lamak isteyen birçok ö!retmene yol gösterici niteliktedir. 
Böylelikle, ö!renme alanlarındaki de!i$im ile matematik dersini günlük ya$am 
becerilerine uyarlanması kolayla$acaktır. 

https://matematik.eba.gov.tr/


Yenilikçi Öğrenme Alanlarında Matematik Uygulamaları Rehberi 48

Kaynakça 
!
Asia Society (2009, 2 Ekim). 7 Skills Students Need for Their Future [Video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=NS2PqTTxFFc&t=115s 

Avrupa Komisyonu, E!itim, Gençlik, Spor ve Kültür Genel Müdürlü!ü, Hayat boyu 
ö!renme için temel yeterlilikler, Yayınlar Ofisi, 2019, 
https://data.europa.eu/doi/10.2766/569540 

Avrupa Okul A!ı (2015). Yaratıcı Sınıf [Creative Classroom Lab]. 
http://creative.eun.org/resources 

Baepler, P., Walker, J., Brooks, D., Saichaie, K., & Petersen, C. (2016). A guide to teaching 
in active learning classrooms: history, research, and practice. Stylus Publishing. 

Benade, L. (2017). The Impacts on Teachers’ Work: Working in Flexible Learning 
Environments. In L. Benade, Being a teacher in the 21st century: A critical New 
Zealand research study (pp. 107-133). Springer Nature Pte. 
https://doi.org/10.1007/978-981-10-3782-5_5   

Brooks, D. C. (2011). Space matters: the impact of formal learning environments on 
student learning. British Journal of Educational Technology, 42(5), 719-726. 
https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2010.01098.x   

Brown, M., & Long P. (2006). Trends in Learning Space Design. In Oblinger, D., Lippincott, 
J. K., Learning Spaces (p.78). Brockport Bookshelf. 
http://digitalcommons.brockport.edu/bookshelf/78 

Byers, T., Imms, W. (2014). Making the case for space: the effect of learning spaces on 
teaching and learning. Curriculum and Teaching, 29(1), 5-19. 
https://doi.org/10.7459/ct/29.1.02   

Byers, T., Mahat, M., Liu, K., Knock, A., & Imms, W. (2018). A Systematic Review of the Effects 
of Learning Environments on Student Learning Outcomes - Technical Report 
4/2018. University of Melbourne, LEaRN. 

Cagliari, P., Castagnetti, M., Giudici, C., Rinaldi, C., Vecchi, V., & Moss, P. (2016). Loris 
Malaguzzi and the schools of Reggio Emilia. Routledge. 

Davies, D., Jindal-Snape, D., Collier, C., Digby, R., Hay, P., & Howe, A. (2013). Creative 
learning environments in education: A systematic literature review. Thinking 
Skills and Creativity, 8, 80- 91. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2012.07.004  

Elkington, S., & Bligh, B. (2019). Future Learning Spaces: Space, Technology and 
Pedagogy. [Research Report] Advance HE. ffhal-02266834ff 



Yenilikçi Öğrenme Alanlarında Matematik Uygulamaları Rehberi 49

Gilliot, J-M. (2017). Pédagogie active: quelques formes emblématiques et alternatives. 
Communication In Blandin, B. (ed.) Symposium proceedings DEFI & Co ”Penser 
la formation aujourd’hui : un nouveau paradigme”, 39-42.  

Imms, W. (2016). Spatial Typologies.
http://www.iletc.com.au/resources/spatialtypologies/ 

Jacobs, H. H. (2017, 10 17). Ending Old-School Nostalgia in Learning Spaces. 
http://my.aasa.org/AASA/Resources/SAMag/2017/Oct17/Jacobs.aspx 

JISC (2006). Designing spaces for effective learning. A guide to 21st century learning 
space design.
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/JISClearningspaces.pdf 

Karabey, B., Tunalı, C., Olkun, S. & Ergut, G. (2019). 2009-2013-2017 Ortaokul matematik 
ö!retim programlarının sayı duyusu bile$enlerine göre kar$ıla$tırılması. Abant 
"zzet Baysal Üniversitesi E!itim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1760-1774. 

Kariippanon, K. E. (2019, October 4). Flexible learning spaces facilitate interaction, 
collaboration and behavioural engagement in secondary school. PLoS ONE, 
14(10): e0223607. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223607   

Kivunja, C. (2015). Exploring the pedagogical meaning and implications of the 4Cs 
‘Super skills’ for the 21st century through Bruner’s 5E lenses of knowledge 
construction to improve pedagogies of the new learning paradigm. Irvine: 
Creative Education, 6, 224-239. 
https://pdfs.semanticscholar.org/1b10/ff6ab3ffa6cdfa89e338c859ca5c680329
f3.pdf 

Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the 
literature. Improving Schools. 19(3). https://doi.org/10.1177/1365480216659733 

Mahat, M., Bradbeer, C., Byers, T., & Imms, W. (2018). Innovative learning environments 
and teacher change: Defining key concepts. Melbourne: University of Melbourne, 
LEaRN. http://www.iletc.com.au/publications/reports 

Mattila, P., & Silander, P. (2015). How to create the school of the future – Revolutionary 
thinking and design from Finland. University of Oulu Center for Internet 
Excellence. https://www.classter.com/wp-content/uploads/2016/09/How-to-
create-the-school-of-the-future.pdf 

Milli E!itim Bakanlı!ı (2018). Matematik Dersi Ö!retim Programı ("lkokul ve Ortaokul 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara. 

Milli E!itim Bakanlı!ı (2021). Kuramdan Uygulamaya Gelece!in Sınıfını Tasarlama. 
Ankara. 



Yenilikçi Öğrenme Alanlarında Matematik Uygulamaları Rehberi 50

Milli E!itim Bakanlı!ı (2022). Matematik Dijital E!itim Platformu. 
https://matematik.eba.gov.tr/icerik/matematik-dijital-egitim-platformu-764 

Novigado Projesi (2021). Ö!renme Alanlarında Yenilik Kılavuzu, Haziran 2021. 
https://fcl.eun.org/documents/10180/6262339/Novigado+Guidelines+TR/850d
4d13-20dd-471f-bbde-8a454c8d725b 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2006). Evaluating 
quality in educational facilities.
http://www.oecd.org/education/innovation[1]education/evaluatingqualityined
ucationalfacilities.htm 

Partnership for 21st Century Skills. (2010). Framework for 21st century skills. 
http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_Brief.pdf 

Radcliffe, D., Wilson, H., Powell, D., & Tibbetts, B. (2008). Designing next generation places 
of learning: Collaboration at the pedagogy-space-technology nexus. The 
University of Queensland, pp. 1-20. 
https://ltr.edu.au/resources/grants_pp_projectreport_nextgeneration_uq_ja
n09.pdf 

Talbert, R., & Mor-Avi, A. (2019). A space for learning: An analysis of research on active 
learning spaces. Heliyon, 5(12), e02967. 
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02967   

Thornburg, D. (2014). From the Campfire to the Holodeck - Creating Engaging and 
powerful 21st Century Learning Environments. San Francisco: Jossey-Bass. 

Tondeur, J., Herman, L., Casas, M.B., Touceda, M., Vaesen, J. (2019). Inspiratiegids voor 
klasinrichting en scholenbouw [Inspiration guide for classroom design and 
school construction]. Leuven: Acco. 

Van Merriënboer, J. J. G., McKenney, S., Cullinan, D., & Heuer, J. (2017). Aligning pedagogy 
with physical learning spaces. European Journal of Education, 52(3), 253–267. 
https://doi.org/10.1111/ejed.12225   



x + y =?

Yenilikçi Öğrenme Alanlarında 
Matematik Uygulamaları Rehberi




