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Özet 

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmekte olan Gelece"in Sınıfını Tasarlama (Future Classroom Lab-FCL) projesi, 
ö"rencilere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması için ö"renme alanlarının tasarımı, 
teknolojinin kullanımı ve yenilikçi pedagoji bile#enleri ile okullarda ö"renci merkezli 
anlayı#ın mümkün kılındı"ı pedagojik bir model ortaya koymaktadır.  

Bununla birlikte, ülkemizde gerçekle#tirilen mevcut çalı#malardan biri de 
Matematik Seferberli"i’dir. Millî E"itim Bakanlı"ı tarafından “her yerde matematik” 
anlayı#ıyla ba#latılan Matematik Seferberli"i, günlük ya#amda matematik dersinde 
ö"renilenlerin uygulanmasını kolayla#tırmayı ve ö"rencilerin küçük ya#tan itibaren 
matemati"i severek kullanmalarını te#vik etmeyi amaçlamaktadır. Matematik 
Seferberli"ine katkı niteliğinde FCL projesi kapsamında öğretmenlere yönelik 
hazırlanan bu rehberin amacı, Gelece"in Sınıfı modeli do"rultusunda matematik 
ö"retimini kolayla#tıracak ö"renme ortamı tasarımını, bu ö"renme alanlarında e"itim 
teknolojileri kullanımı ve yenilikçi pedagojik uygulamalarla bir araya getirerek 
ö"retmenlere yol gösterici birtakım pratik öneriler ve örnekler sunmaktır. Rehber, 
gelece"in sınıflarında aktif ö"renme yakla#ımıyla matematik ö"retimine yönelik hem 
kuramsal bilgiler hem de uygulamalı örnekler içermektedir. 

Bu rehberde öncelikle Gelece"in Sınıfı modeli ortaya konulmu#, ardından 
modelin kritik unsurları do"rultusunda yenilikçi pedagojik yakla#ımlar ve bu 
yakla#ımları destekleyen matematik uygulamaları sunulmu#tur. Rehberde 21. yüzyılın 
kilit becerileri, aktif ö"renme, senaryo tabanlı ö"renme ve STEAM yakla#ımıyla 
matematik ö"retimine yönelik pratik fikirler, örnek uygulamalar ve ö"renme senaryoları 
yer almaktadır.  

Millî E"itim Bakanlı"ına ba"lı farklı okul ve kademelerde görev yapan 
matematik ö"retmenlerinin de"erli katkılarıyla ve Gelece"in Sınıfını Tasarlama 
projesinde aktif rol alan ö"retmenlerle i# birli"i içinde FCL Türkiye Proje Ekibi olarak 
hazırlanan bu rehber, e"itim yöneticileri, ö"retmenler ve ara#tırmacılar için e"itimde 
yenili"i te#vik etmeyi ve Matematik Seferberli"i kapsamında Bakanlı"ımızca yürütülen 
faaliyetleri destekleyerek okullarda matematik dersi uygulamalarına katkıda 
bulunmayı hedeflemektedir. Bu çalı#mada yer alan fikirlerin, önerilerin ve 
uygulamaların; 21.yüzyıl becerilerinin geli#tirildi"i teknoloji destekli bir ö"renme 
ortamının matematik ö"retimini nasıl destekleyebilece"ine yönelik rehberlik etmesi 
beklenmektedir. 
!
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1. Gelece#in Sınıfı Modeli

Günümüz dünyasında zamanın ruhunu yakalamanın, gelecek nesillere e"itim 
verebilmenin kısacası gelece"i in#a edebilmenin alı#ılagelmi# modellerle mümkün 
olmadı"ı kabul edilmektedir. Bu durum e"itim ve ö"retim süreçleri ba#ta olmak üzere 
e"itim programları ve uygulanacak ö"retim tasarımlarının güncellenmesi ihtiyacını 
ortaya çıkarmı#tır. Ö"renci ve ö"retmenin sınıf içindeki rollerini yeniden tanımlamak, 
ö"rencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak, geli#tirmek ve desteklemek ö"rencileri 
ya#adı"ı yüzyıla hazırlamak için atılması gereken ilk adımlar olarak belirtilebilir. Bu 
ba"lamda ö"renciyi oda"a alarak onların gerçek ya#am becerilerini destekler nitelikte 
e"itim pedagojilerinin uygulanması ve bu pedagojileri uygulamayı kolayla#tıracak 
fiziksel mekanlar sunulması gerekmektedir. Oblinger (2006), mekânın i#levselli"ini 
“Mekanların özünde de"i#im vardır. De"i#tirilen alanlar uygulamayı de"i#tirir” olarak 
belirtmi#tir. 

Her yıl farklı boyutlarda kar#ımıza çıkan yenili"i ve de"i#imi derslerimize entegre 
ederken ö"rencilerimizin “yetenekleri, yetkinlikleri, motivasyonları, duyguları, dilsel, 
kültürel ve sosyal geçmi#leri” (OECD, 2017) bakımından gösterdikleri farklılıkları göz 
önünde bulundurmaya çalı#ırız. Ö"rencilerin sahip oldu"u bu farklılıkların yanı sıra 
ö"retmen olarak yetkinli"imiz ve yeteneklerimiz ile çalı#tı"ımız kurumun yeterlilikleri 
çerçevesinde uygulamalarımıza bu yenilikler ba"lamında yorumlar getiririz. Bu 
yorumlar neticesinde gerçekle#tirdi"imiz uyarlamaların her biri ö"renmeyi etkiler, 
dolayısıyla tek bir modelden bahsetmek yerine geli#tirilebilir, uyarlanabilir, 
dönü#türülebilir olana yönelmek, okulları payda#ları ile birlikte geleneksel olmaktan 
öteye ta#ımaktadır. 

Mobil teknolojilerin geli#mesi ile birlikte ö"renme her an, her yerde 
gerçekle#ebilmektedir; otobüste yolculuk yaparken okudu"umuz kitapta ilgimizi çeken 
herhangi bir konu ile ilgili kısa sürede merak etti"imiz her türlü bilgiye ula#abilir, 
uzmanların konu ile ilgili yorumlarını izleyebilir, hatta e-posta veya sosyal medya 
vasıtası ile ilgili ki#ilere ula#abilir ve ilk a"ızdan bilgi edinebiliriz. Mobil teknolojilerin 
geli#mesine ek olarak 21. yüzyıl becerilerini içeren yenilikçi pedagojiler (i#birlikçi 
ö"renme, proje tabanlı ö"renme, ters yüz ö"renme, vb.) esnek ö"renme alanları ve aktif 
ö"renme için ihtiyaç duyulan gereklilikleri beraberinde getirmi# ve de"i#im artık bir 
gereklilik olmu#tur. Esnek ö"renme ortamları merak eden, ara#tıran, tartı#an, i# birli"i 
yapan ö"renciler için zengin bir ortam sunar ve ö"rencilerin ileti#im, ele#tirel dü#ünme, 
i# birli"i ve yaratıcılık ba"lamında geli#melerine imkân sa"lar.  
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Ezbere dayalı ö"retimin yerine aktif ö"renme yakla#ımı ile ö"rencilere gerçek 
ya#am becerilerinin kazandırılması hedeflenen, ö"rencilerdeki problem çözme yetisinin 
geli#tirildi"i, ö"renme sorumluluklarını almalarının desteklendi"i, dijital becerilerini 
kullanma fırsatlarının sunuldu"u ö"renme ortamları olu#turmaya yönelik çalı#malar 
Avrupa Okul A"ı tarafından da önemsenmi# ve buna yönelik adımlar atılmı#tır. 
Teknolojinin entegre edildi"i bu ö"renme ortamlarının hedeflenen kazanımlara göre 
#ekil alabilmesi ve e"itim-ö"retim sürecinin gerçekle#tirilmesinin kolayla#tırılması 
amacıyla Avrupa düzeyinde Future Classroom Lab (FCL)- Gelece"in Sınıfını Tasarlama 
Projesi yürütülmektedir. Kazandırılmak istenen becerilerle ili#kilendirilen esnek ö"renme 
alanlarından olu#an gelece"in sınıfı, 2012 yılında Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birli"i 
tarafından açıklanan 21. yüzyılda ya#am boyu ö"renmeyi destekleyecek becerileri 
referans alarak Avrupa Okul A"ı (European Schoolnet) tarafından olu#turulmu#tur (Eral, 
2019). Bakanlı"ımız adına Yenilik ve E"itim Teknolojileri Genel Müdürlü"ü uhdesinde 
yürütülen FCL projesinde, Brüksel’de yer alan fiziksel ö"renme ortamı 
modellenmektedir. FCL Projesi kapsamında ö"renme ortamları ve esnek ö"renme 
alanlarında gerçekle#tirilen disiplinler arası çalı#malar ile yeni yöntem ve tekniklerin 
uygulanması desteklenmektedir. 

!ekil 1 
EUN Gelece!in Sınıfı Modeli (EUN, 2022) 

Gelece"in Sınıfı Modelinin kuralcı bir yol haritası olarak görülmekten ziyade 
dü#ünmeyi ve tartı#mayı te#vik eden, senaryo olu#turmayı destekleyen bir unsur 
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oldu"u belirtilmektedir (EUN, 2022). Bu ba"lamda ö"renme alanlarının kullanım amacı 
önem kazanmaktadır. Özenli bir #ekilde hazırlanmı# ö"renme senaryosu, ö"renme 
alanlarının etkin kullanımı için yapılması gerekenler konusunda ipuçları elde etmemizi 
sa"layacak, i#e yarayan ve geli#tirilmesi gereken noktalar ba"lamında aldı"ımız notlar 
ve geri bildirimler yol gösterici olacaktır. Gelece"in sınıfında altı adet ö"renme alanı 
bulunmaktadır. Her alanın özelliklerine uygun aktif ö"renmeyi destekleyen ö"retim 
tasarımları yapılabilmektedir. Ö"renme alanları kendi içinde ayrı ayrı birtakım özellikler 
barındırır. Bu anahtar noktalar #u #ekilde özetlenebilir (MEB, 2018d; MEB, 2021; EUN,2022): 

•! Üretim Alanı (Create): Yaparak ö"renme, ilgi çekici teknoloji kullanımı, 
ö"renenlerin ince yeteneklerinin geli#imi, ö"rencilere kendi ö"renmeleri üzerinde 
ba"ımsızlık ve sahiplik verilmesi, gerçek ya#am için üretmek, ö"renci 
çalı#malarının gösterimi, 

•! Etkile#im Alanı (Interact): Fiziksel alanın yeniden düzenlenmesi, aktif ö"renenler 
için seyirciler, sınıf motivasyonu için ö"rencilerin bilgisayar ve dijital araçlara 
eri#imi, 

•! Sunum Alanı (Present): Ö"renme için payla#ım ve ileti#im, geni# dinleyiciler ile 
etkile#im, geri dönüt becerilerinin geli#tirilmesi, okul çalı#malarına bilgi 
güvenli"inin gömülmesi, 

•! Ara#tırma Alanı (Investigate): Ele#tirel dü#ünme becerilerinin geli#tirilmesi, 
problem çözme becerisinin geli#tirilmesi, ö"renenlerin aktif ara#tırmacılar 
olması, disiplinler arası projelerin te#vik edilmesi, ke#federek ö"renme, dı# dünya 
ile ba"lantı kurma, 

•! "# Birli$i Alanı (Exchange): Akranlar arası i#birli"i, daha iyiyi elde etmek için 
takım çalı#maları, oyunla ö"renme, çevrimiçi i#birli"i, beyin fırtınası, 

•! Geli#tirme Alanı (Develop): $nformal ö"renme çevresine izin verme, 
motivasyonun ve kendini ifade etmenin desteklenmesi, ki#isel ö"renme 
cihazlarını kullanma, informal ö"renmenin tanımlama yollarını benimseme, ters 
yüz edilmi# (flipped) sınıf, oyun ile ö"renme. 

Yapılan ara#tırmalarda esnek ö"renme alanlarının faydalarının görüldü"üne dair 
kanıtlar vardır. Imms ve Byers (2017, s.15) yaptıkları ara#tırmada üç farklı sınıfta ö"renme 
alanı ile Matematik dersinde ö"renci ba#arısı arasında bir ba"lantı olup olmadı"ını 
ara#tırmı# ve “Teknolojinin sa!ladı!ı olanaklarla uyumlu daha dinamik ve uyarlanabilir 
bir alanın, ö!rencilerin ö!renmeye ili"kin algıları üzerinde olumlu ve zaman zaman 
önemli bir etkisi oldu!unu” tespit ettiklerini ifade etmi#lerdir. Ö"rencilerin yeni ö"renme 
alanlarında zaman geçirmekten mutlu olmalarının nedeni ise “…esnek ö!renme 
alanlarının ö!rencilerin rahat hareket etmesini sa!laması ve teknolojiyi günlük 
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hayatlarında oldu!u gibi etkin kullanmaları ile okulda da istekli bir "ekilde ö!renmeye 
devam etmeleridir.” #eklinde belirtilmektedir (MEB, 2021).  

Gelece"in Sınıfını olu#turabilmek ve bu esnek ö"renme alanının etkili bir #ekilde 
kullanımını sa"layabilmek için okulunuzun hangi noktada oldu"unu anlayabilmek ve 
bir sonraki seviyeye nasıl ula#ılabilece"ini fark edebilmek önemlidir. Bu ba"lamda 
“Gelece"in Sınıfı Modeli” ile ilgili ö"renciler, ö"retmenler, ö"renme hedefleri ve 
de"erlendirmesi, okul kapasitesi ve teknoloji kaynakları olmak üzere be# boyuttan 
olu#an ve her boyut için be# seviyesi bulunan öz de"erlendirme aracı kullanılabilir (bkz. 
Future Classroom Model). Böylelikle bu be# boyutun her birinin mevcut seviyesini ileriye 
ta#ıyacak çalı#malar konusunda farkındalık olu#turulabilir. Bu de"erlendirme aracına 
ek olarak “Gelece"in Sınıfı Modeline Yönelik Referans Kılavuzu” kullanılabilir (EUN, 2022). 

Özetle, Gelece"in Sınıfı Modelinde ö"renme alanlarının dönü#ümü için mevcut 
duruma odaklanılması ve de"i#imin neden önemli oldu"unun farkına varılması; 
ö"renme alanlarının ö"renen odaklı, ö"rencinin aktif oldu"u ve becerilerini kullanarak 
geliştirdiği bir yaklaşımla kullanılması, elimizdeki teknolojiyi sürdürülebilir bir şekilde 
kullanmamıza imkân sağlayacaktır.  
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1.1. Gelece!in Sınıfı Modelini Destekleyen Matematik Uygulamaları 

Geleceğin Sınıfı  Modeline Entegre Edilen “Bauhaus” Kavramı ve Bu Sınıfta 
Matemati$in Analitik Dü#ünme ve Bir Yordama Aracı Olarak Kullanımı 

Her geçen gün hızla geli#mekte olan teknoloji, etkilerini ya#amımızın her 
alanında oldu"u gibi e"itimde de göstermektedir. Bu ba"lamda tüm ülkeler gibi 
ülkemizde de teknolojik yeniliklerin e"itime entegre edilmesi hedeflemektedir. OECD 
(2010) tarafından yayımlanan raporlara göre, teknolojik geli#meler teknolojinin 
uygulama boyutunda e"itime entegrasyonunu vazgeçilmez kılmaktadır. Geli#meyi 
hedefleyen toplumların ba#arması gereken ilk ve en önemli hedef ise de"i#ime uyum 
sa"lamak ve ça"ın gerekliliklerine cevap verebilen güncel e"itim modelleri 
tasarlamaktır. Ellis'in (2001) altını çizdi"i gibi, eski ve yetersiz e"itim sistemleri ya da 
ö"retim programlarının yeni nesillerin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması 
#arttır. Bu yapılandırmaların hedefledi"i de"i#imlerin kitleler tarafından benimsenmesi, 
ülke politikalarının e"itime dair yenilikçi yakla#ımları içselle#tirmesi ile mümkündür ve 
bu süreçte en önemli bile#en ise gelece"in aktif giri#imcileri ve i# gücü potansiyelini 
olu#turan okul ça"ındaki ö"rencilerdir.   

Bu potansiyel amaçları bakımından e"itime ‘bireylere bilgi yüklemek ve beceri 
kazandırmaktan öte onların hayal gücü ve yaratıcılıklarını geli#tirmek suretiyle 
ba"ımsız dü#ünmelerine olanak sa"lamak’ misyonunu yüklemektedir. Böylelikle 
özgüven kazanan bireylerin giri#imcilik ruhu kazanmaları kaçınılmaz ve istendik bir 
hedeftir (Çengel, 2006). Einstein (1929) tarafından vurgulandı"ı #ekilde 
toplumları #ekillendirmesi hedeflenen bu gereklilik; ‘hayal etme bilgiden daha 
önemlidir’ #eklinde açıklanabilir.  

Tam da bu noktada bir kavram olarak Yeni Avrupa Bauhaus Giri#iminden 
bahsedilebilir. Bu giri#im do"ası itibariyle i# birli"ini te#vik ederek gelecek nesillerin 
muhtemel ya#am biçimlerini çok yönlü olarak tasarlamak ve bunu hayata geçirmek 
isteyen bir yapıya sahiptir. Söz konusu giri#imin bilim ve teknoloji dünyası ile sanat ve 
kültür dünyası arasında bir köprü olu#turulması hedeflenmektedir ve bu noktada 
disiplinler arası bir yakla#ım çerçevesinde e"itim ortamlarının yeniden tasarlanarak 
daha sürdürülebilir hale getirilmesi de kaçınılmaz bir hedef olarak kar#ımıza 
çıkmaktadır. Bir ba#ka deyi#le, sürdürülebilir okullar i#levsel ve eri#ilebilir özellik ta#ır, 
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çevre dostu uygulamalar içerir ve çevreye duyarlı vatanda#lar yeti#tirmeye elveri#li 
ko#ullar yaratır (ESEP, 2022).  

E"itim açısından disiplinler arası bir yakla#ımı benimseyen ve MEB Yenilik ve 
E"itim Teknolojileri Genel Müdürlü"ü tarafından yürütülen Future Classroom Lab, 
eTwinning ve Design FILS projeleri (bkz. https://designfils.eba.gov.tr/) ile ortak noktada 
bulu#an kavram, tüm hedeflere ula#abilmek için analitik dü#ünmede esas te#kil eden 
matematik ö"retimi ve Türkiye’de ba#latılan Matematik seferberli"i ile ortak amaçlara 
sahiptir. Bilginin ya#am becerisine dönü#türülmesinin öneminden ve gereklili"inden 
yola çıkılarak, Türkiye Cumhuriyeti Millî E"itim Bakanlı"ı tarafından, Türkiye genelinde bir 
Matematik Seferberli"i ba#latılmı#tır. Ülkemizde ba#latılan Matematik Seferberli"i’nin 
ana hedefleri arasında çocuklar ve gençlere matemati"i sevdirerek bunu günlük 
hayatlarında onlara yardımcı olacak, analitik dü#ünmeye sevk edebilecek, verileri 
okumada, projeksiyon yapabilmede ellerindeki en önemli enstrüman hâline getirmek 
vardır. 

Matematik dersi ö"retim programında vurgulanan ve Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesi ba"lamında altı çizilen yetkinlikler de matematik e"itiminde disiplinler arası 
yakla#ımlarla günlük hayat problemlerini çözmek için gerekli yetkinliklerin ve dü#ünme 
tarzının kazanımında anahtar rol oynamaktadır. Tüm bu hedefler ile paralel olarak, 
Türkiye Matematik Seferberli"i hedefleri bakımından Yeni Avrupa Bauhaus Giri#imi’yle 
ve gelece"in sınıfı ö"renme alanları ile ortak paydada bulu#maktadır. Böylece bu 
çalı#ma ile daha zengin, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir bakı# açısı geli#tirerek (Avrupa 
Komisyonu, 2021) gelece"in sınıflarında analitik becerilerini geli#tiren ve farklı alanlarda 
insan hayatında var olan gerçek hayat problemlerini matematiksel yakla#ımlarla 
çözebilen bireylerin yeti#tirilmesi hedeflenmektedir. 

Dolayısıyla yeti#mekte olan ku#akların karakteristi"ine uygun gelece"in 
sınıflarında Yeni Avrupa Bauhaus giri#iminin ö"retim programlarına entegre edilmesi 
bu çalı#manın temel unsurlarından biridir. Bu çalı#ma ile, Matematiksel beceriler 
yukarıda bahsedilen Yeni Avrupa Bauhaus Giri#imi ve gelece"in sınıfı çalı#malarında 
vurgulanmakta olan günlük ya#am becerilerine uyarlanacaktır. Bu noktada 
matemati"in günlük hayattaki yerinin sınıf içi uygulamalar ile desteklenmesi, bu 
uygulamaların gelece"in sınıfı modelinde yer alan ö"renme alanları kullanılarak 
yapılması ve Bauhaus ba"lamında sürdürülebilirlik kavramını içine alan disiplinler arası 
bir model ile ö"renciler ile bulu#turulması önemlidir.  

Bu do"rultuda harmanlanacak olan gündelik hayat matematik uygulamaları ve 
Avrupa Komisyonu tarafından vurgulanan daha ya#anabilir bir dünya için sürdürülebilir 
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politikalar ile harmanlanmı# ders planlarının, gelece"in yeti#kinleri olacak olan 
bireylerin ezberden prati"e geçi#ini kolayla#tırabilir, yordama becerilerini geli#tirebilir 
ve daha ya#anabilir bir dünya için matemati"i daha aktif ve pratik kullanan bireyler 
yeti#tirebilir. Gelece"in Sınıfı Modeline entegre edilen Bauhaus kavramı ba"lamında 
matemati"in kullanımı ile ilgili bu çalı#mada, disiplinler arası bir yapıya sahip olan bu 
hedefe ula#mak için; bu kapsamda bir ö"renme senaryosu hazırlanmı#tır. Analitik 
dü#ünmeyi destekleyici, matemati"i günlük hayat problemleri ve 21. yüzyıl çevre 
politikaları çerçevesinde kullanan bu senaryoyu, rehberde “Gelece"in Sınıflarında 
Matematik Ö"retimini Destekleyen Ö"renme Senaryoları” bölümünde “Gelece"in Karar 
Alıcıları Planlasın, Gelece"ini Tasarlasın” ba#lı"ı altında inceleyebilirsiniz. 

2. Kilit Beceriler ve Matematik Ö#retimi

Ya#adı"ımız teknoloji ça"ındaki de"i#ime, ö"rencilerin ve ö"retmenlerin de 
uyum sa"laması gerekmektedir. Bu uyum sa"lama sürecinde, sahip olunan kilit 
beceriler önemli bir role sahiptir (Turiman v.d., 2012). Çünkü, yeniden tanımlanma ve 
matematik e"itiminde de de"erlendirilme ihtiyacı olan kilit beceriler, ö"rencilerin hem 
akademik hem de bireysel olarak geli#iminde rol oynamaktadır (Wilmarth, 2010) ve 
gelece"in sınıflarında bu becerilerin ö"retimi için uygun bir fırsat sunulmaktadır (MEB, 
2021). Bu sebeple birçok çalı#ma yapılmı#tır (örn., Ananiadou & Claro, 2009; Bybee, 
2009). 

Temel yeterlikler olarak da adlandırdı"ımız kilit beceriler #u #ekilde açıklanabilir; 
tanımların yoruma kapalı olarak oldu"u gibi sunulması esas oldu"undan, ilgili 
kaynaktan daha önce metin yazarları tarafından çevrildi"i #ekliyle a#a"ıda 
sunulmaktadır (European Commission Education and Training, 2019a, MEB, 2021, s. 25): 

Okur yazarlık yeterli!i, ba#kalarıyla uygun ve yaratıcı bir #ekilde etkili bir #ekilde 
ileti#im kurma ve ba!lantı kurma yetene!ini ifade eder. Çok dillilik yeterli!i, ileti#im 
için farklı dilleri uygun ve etkili bir #ekilde kullanma yetene!ini tanımlar. Matematik 
ve Fen Bilimleri, Teknoloji ve Mühendislik becerileri, günlük durumlarda bir dizi 
problemi çözmek için matematiksel, bilimsel, teknoloji ve mühendislik destekli 
dü#ünme ve uygulama becerileri ve yeterliklerini tanımlar. Dijital ve teknoloji tabanlı 
yeterlikler, ö!renme, i#te ve topluma katılım için dijital teknolojilerin kendinden emin, 
ele#tirel ve sorumlu kullanımını ve bunlarla etkile#imi içerir. Ki"iler arası beceriler ve 
yeni yeterlikleri kazanma becerisi, ki#isel, sosyal ve ö!renme yeterli!ini ö!renme, 
ki#inin kendisi üzerine dü#ünme, zamanı ve bilgiyi etkin bir #ekilde yönetme, 
ba#kalarıyla yapıcı bir #ekilde çalı#ma, dirençli kalma ve kendi ö!renimini ve 
kariyerini yönetme becerisidir. Aktif vatanda"lık yeterli!i, sosyal, ekonomik ve hukuki 
kavram ve yapıların yanı sıra küresel geli#meler ve sürdürülebilirlik anlayı#ına dayalı 
olarak sorumlu vatanda#lar olarak hareket etme ve sivil ve sosyal hayata tam olarak 
katılma becerisidir. Giri"imcilik yeterli!i, fırsatlar ve fikirler üzerinde hareket etme ve 
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bunları ba#kaları için de!erlere dönü#türme kapasitesini ifade eder. Kültürel 
farkındalık ve ifade etme yeterli!i, fikirlerin ve anlamın farklı kültürlerde ve bir dizi 
sanat ve di!er kültürel biçimler aracılı!ıyla yaratıcı bir #ekilde nasıl ifade edildi!ini 
ve iletildi!ini anlamayı ve bunlara saygı duymayı içerir. 

Tüm kilit becerin matematik e"itiminde etkili oldu"u bilinse de do"rudan 
matematik e"itimine yönelik bir kilit becerinin olması da matemati"in hayatımızdaki 
de"erini bir kez daha vurgulamaktadır. Matematik ve Fen Bilimleri, Teknoloji ve 
Mühendislik becerilerinin içinde yer alan matematik becerileri; günlük hayatta 
kar#ıla#abilece"imiz problemleri çözmek amacıyla matematiksel dü#ünme, farkındalık 
sa"layarak çözüm üretme ve bu çözümü uygulama becerileridir.   

Matematik becerilerine sahip olabilmek için ileri derece matematik bilmek 
gerekmemektedir; örne"in, matematiksel becerilere dâhil olan üç boyutlu ve uzamsal 
dü#ünme becerileri bir bavul hazırlarken de, o bavulu bagajımıza yerle#tirirken de 
kar#ımıza çıkabilmektedir (Saralar-Aras, 2022). Bu ba"lamda, tümden gelim ve tüme 
varım gibi matematiksel dü#ünce ve model, yapı, grafik ve çizelge gibi sunum 
yöntemleri kullanma becerisi ve iste"i yeterlidir. Bu beceri ve istekler de ço"u zaman, 
soyut matematik çalı#ırken de"il, günlük hayatımızda farkında olmadan geli#tirdi"imiz, 
okullarımızda e"itim ö"retimle de destekleyebilece"imiz becerilerdir. Gelece"in 
sınıflarında kilit becerileri destekleyen birçok matematik uygulaması vardır, bunlardan 
matematik becerisini destekleyenlere bir sonraki bölümde (2.1’de) örnekler verilmi#tir.  

2.1. Gelece!in Sınıfında Kilit Becerileri Destekleyen Matematik Uygulamaları 

Gelece"in sınıfında kilit becerilerin, dünyanın ve Türkiye’nin uzun zamandır 
gündeminde olan, ö"renciler, ö"retmenler ve e"itim payda#larını ça"ın ötesine ta#ıma, 
gelece"e hazırlama konusunda gereken pedagojiyi ve teknolojiyi kullanarak 
ö"renmeyi ö"renmeye hazırlama amacı oldu"u söylenebilir. Kilit beceriler göz önünde 
bulunduruldu"unda ele#tirel dü#ünen, ara#tıran, yaratıcı, e"itimde teknoloji 
kullanabilen, problem çözmeye yatkın, ileti#im becerileri güçlü, küresel perspektif 
kazanan bireyler yeti#mesi hedeflenmektedir. Bu ba"lamda matematik derslerindeki 
kazanımların, etkinlikler ve projeler gibi uygulamalar yardımıyla sözü edilen becerilerin 
okul içi ve okul dı#ı ortamlarda desteklenmesi zor ve sıkıcı olarak nitelendirilen derse 
anlam kazandıracak, ö"renenin bakı# açısını de"i#tirerek bireysel ö"renme çalı#maları 
için kalıcı ve anlamlı ö"renmesine katkı sunacaktır. 

Gelece"in sınıflarında kilit becerilerin desteklenmesinin, günlük hayatla 
matematikte gerekli kazanımları sorgulama, ara#tırma, i# birli"i içinde etkile#im kurma 
sonucu payla#ılması ve ö"renmenin de"erlendirilmesi ile mümkün oldu"u ifade 
edilebilir. Millî E"itim Bakanlı"ı’nın [MEB], 2018 Matematik Dersi Ö"retim Programı 
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incelendi"inde ilkokul ve ortaokul seviyesinde ilkokul üçüncü sınıftan itibaren alan 
ölçme konusunda kazanımlara yer verildi"i görülmektedir. Yapılan ara#tırmalarda 
ö"rencilerin bu konuda sorunlar ya#adı"ı bulgular arasında yer almaktadır (Divrik ve 
Pilten, 2021; Gürefe, 2018). Bundan dolayı ortaokul 6. Sınıf ö"rencilerinin matematik dersi 
ö"retim programında yer alan “M.6.3.2.1. Üçgenin alan ba!ıntısını olu"turur, ilgili 
problemleri çözer.” kazanımına yönelik etkinlik, örnek olarak verilmi#tir:  

Ö"rencilerden çevrelerinde gördükleri üçgen #ekillerden sınıfa örnek getirmeleri 
istenir. Kenar ölçümlerinden hangilerinin dik üçgen, e#kenar üçgen ve geni# açılı üçgen 
oldu"u sınıf içinde payla#ılarak tartı#ılır. Burada ö"rencilerin #ekilleri analiz etmeleri ve 
yorumlamaları beklenir.  

Kareli kâ"ıda dik üçgen, e#kenar üçgen ve geni# açılı üçgen çizerek birim kareler 
ya da gönye yardımı ile bu üçgenlerin yükseklikleri çizilir. Çizilen yüksekliklerin 
do"ruluklarına ö"rencilerin açıklamalarından yararlanılarak sınıfça karar verilir. 
Ardından ö"rencilerin i# birli"i için sınıf mevcuduna göre takımlar olu#turulur. 
Olu#turulan takımlarda ileti#im ve ele#tirel dü#ünme için farklı boyutlardaki dikdörtgen 
kartonların önce alanlarının hesaplanması, ardından bir kö#egen boyunca kesilerek 
olu#an iki #eklin e# olup olmadı"ının belirlenmesi ve olu#an düzlemsel #ekillerin alanları 
ile dikdörtgenin alanı arasındaki ili#kinin açıklanması istenir.  

Alan hesabında yüksekli"in önemine vurgu yapılır ve karenin, dikdörtgenin alan 
hesaplamasında yüksekli"in kullanıldı"ına dikkat çekilir. Bu alan için bir uzman ile 
uzaktan veya e"itim ortamına davet edilerek kazanım hakkında gündelik örneklerin 
açıklanması, ö"rencilerin sonuçlarını payla#maları ve geri bildirimler ile desteklenmesi 
sa"lanabilir. 

Gelece"in sınıfında ayrıca ö"rencilere, dü#ünme becerilerinin geli#imine te#vik 
edici gördükleri üçgen objelerin alanlarını hesaplaması, payla#ımda bulunarak 
çalı#malarda akran de"erlendirme ve öz de"erlendirme yapabilmesi için amaca 
uygun ücretsiz web 2.0 araçları kullandırılabilir. 

21. yüzyıl becerileri dikkate alınarak gelece"in sınıflarında küçülen dünya ile
birçok e"itim platformu yardımıyla sınıf uygulamaları farklı il veya ülkedeki akranlarla 
payla#ılarak fikir alı#veri#i yapılabilir, çevrimiçi i#birlikleri ile projeler yürütülebilir. Sonuç 
olarak gelece"in sınıflarında ö"renme alanlarının ve kilit becerilerin kullanımının 
birbirlerini tamamlayıcı etkisiyle 21. yüzyıl ö"renenleri Matematik ö"retim programında 
günlük ya#am becerilerini kullanarak kalıcı ö"renmeler edineceklerdir. Bununla beraber 
bu edinimlerin ö"rencilerde okuryazarlık, çok dillilik, i# birli"i, kültürel farkındalık, ki#isel 
ve sosyal yeterliliklerinin artması, Matematik, Mühendislik Fen Bilimleri ve Teknoloji 
yeterliliklerine de katkı sa"layaca"ı söylenebilir. 
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3. Matematik Ö#retiminde Aktif Ö#renme

Teknolojinin içine do"an ö"rencileri dü#ündü"ümüzde, geleneksel yöntemlerin 
yeterli olmadı"ı ve ö"rencileri etkin kılmayı gerekli hale getiren ö"retim yöntemlerine 
olan ihtiyaç yadsınamaz bir gerçek haline gelmi#tir. Bu ihtiyaç kar#ısında $ngiltere, 
Japonya ve Türkiye gibi birçok ülke, kendi yöntemlerini geli#tirerek ö"rencileri aktif 
ö"renenler haline getirme çabasına girmi#tir. Aktif ö"renme, en genel ba"lamda, 
ö"rencilere; kullanılan materyallerle bili#sel ve anlam vererek sa"lanan bir ö"renme 
yakla#ımı olarak bilinmektedir (Bonwell & Eison, 1991; Chi, 2014). Matematik e"itimi 
özelinde, aktif ö"renmede ö"renciler, ö"retmenin verdi"i bir matematik sorusu ya da 
tanımladı"ı bir matematik durumundaki problemin çözümü üzerine çalı#arak ilgili 
kazanımı ke#federler (Saralar-Aras, 2022). Sıralı ve zorunlu olmamakla birlikte, 
matematik e"itiminde sıklıkla, aktif ö"renmede kullanılan genel basamaklar #u #ekilde 
listelenebilir: 

•! Günlük ya#amdan bir problem tanımlanması, 
•! Ö"rencinin problemi anlaması ve üzerine dü#ünmesi, 
•! Bireysel çalı#malar ya da grup çalı#maları yapılması, 
•! Matematik manipülatiflerinden yararlanılması,  
•! Matematik uygulama ve araçlarının kullanılması,  
•! Probleme birden çok çözüm üretilmesi ve 
•! Üretilen çözümlerin açıklanabilir olması (Chi, 2009; Pirker v.d., 2014). 

Bu basamakların kullanıldı"ı gelece"in sınıfında aktif ö"renmeyi destekleyen 
matematik uygulamalarına örnekler, detaylı olarak 3.1’de aktarılmaktadır.  

3.1. Gelece!in Sınıfında Aktif Ö!renmeyi Destekleyen Matematik Uygulamaları 

Uygulama 1: Dede ve Küpler  

Etkinlik Ya# Grubu: 14- 16 ya# 

Sınıf: 10.sınıf  

Ö$renme Kazanımı:  

10.3.2. Polinomların Çarpanlara Ayrılması 

b) Tam kare, iki kare farkı, iki terimin toplamının ve farkının küpü, iki terimin küplerinin
toplamı ve farkına ait özde#likler kullanılarak çarpanlara ayırma uygulamaları yapılır.      
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Uygulamanın Açıklaması: Mustafa dede her ay torunlarına küp #eklinde oyuncak 
kutular almaktadır. Bu kutuları her birinden yeterli sayıda olacak #ekilde kırmızı, sarı ve 
mavi renkli ka"ıtlarla kaplar. Bu küpleri en içte bir tane sarı küp olacak #ekilde yerle#tirir. 
Bu sarı küpü, kırmızı küplerle bo#luk kalmayacak #ekilde kaplar ve aynı i#lemi kırmızı 
küpleri, mavi küplerle kaplayarak devam ettirir. Her bir torununa farklı renkteki oyuncak 
küplerden alabileceklerini söyler. Mavi küpleri alan Ali, kırmızı küpleri alan Sare’den kaç 
tane fazla küp almı#tır? 

!ekil 2 
Küp Açılımı 

Ö"renciler farklı gruplara ayrılır. Gruplardan biri, 3D yazıcı ile farklı renkte küpler 
yapar ve sayma yöntemi ile küp sayılarını bulur. Bir ba#ka grup, çevrimiçi ücretsiz bir 
matematik ve geometri çizim uygulaması ile bu küpleri olu#turarak düzen sa"lar. 
Gruplara, a#a"ıdaki sorular yöneltilerek rehberlik edilir: 

•! Kaç tane kırmızı küp kullanılmı#tır? 
•! Kaç tane mavi küp kullanılmı#tır? 
•! Kullanılan küp sayılarını bulmanın kolay bir yolu var mıdır? 
•! Benzer yöntemle ye#il küplerle yeni bir küp olu#turdu"umuzu hayal 

edelim. 
•! Kaç tane ye#il küp kullanılmı#tır? 
•! Her bir renk küpten kaç tane oldu"unu bulmak için sayma 

yönteminden farklı bir yöntem kullanılabilir mi? 

Matematik uygulama ve araçlarının kullanılması yardımıyla her bir grubun 
cevapları ö"renilir. Ö"rencilerden sayarak yaptıkları bu i#lemi cebirsel ifadeleri 
kullanarak göstermeleri istenir. Her grubun temsilcisi bulduklarını sunum tekni"i ile 
sınıfa aktarır. 



17Geleceğin Sınıfında Aktif Öğrenme Pedagojisine Dayalı Matematik Öğretimi

Uygulama 2: Matematik ve Atı# 

Etkinlik Ya# Grubu: 15- 17 ya# 

Sınıf: 11.sınıf  

Ö$renme Kazanımları: 

11.3.2. $kinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 

11.3.2.1. $kinci dereceden bir de"i#kenli fonksiyonun grafi"ini çizerek yorumlar. 

Uygulamanın Açıklaması: Etkile#imli tahtada farklı atı# videoları, atı# anında 
gösterilerek bu atı#ların ba#arısı hakkında tartı#ma istenir. Ardından, a#a"ıdaki istasyon 
çalı#malarıyla ö"rencilerin etkinlikleri gerçekle#tirmeleri beklenir. 

"stasyon 1: Çevrimiçi ve ücretsiz web tabanlı bir grafik hesap makinesi ile hazırlanan 
uygulama ö"rencilerle payla#ılır. Ö"renciler bu sayede farklı atı#ların grafiklerini inceler, 
tartı#ır. 

!ekil 3 
Atı" Analizi (Basketbol Oyuncusu) 

!
"stasyon 2: Dijital etkile#imli içerik ve simülasyon olu#turma uygulaması üzerinde 
hazırlanan atı# ile ilgili uygulama grup tarafından incelenir. Uygulama içerisindeki 
katsayılarda gerçekle#en de"i#imlerin atı#lara etkisi hakkında grup içinde beyin fırtınası 
olu#turulur. 

"stasyon 3: Asetat ka"ıtlarına farklı çizimler yapılarak analitik düzlem göz önüne getirilir. 
Kes-yapı#tır, öteleme, simetri i#lemleri yapılır. 
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"stasyon 4: Ö"rencilerden çevrimiçi geometri çizim uygulamaları yardımıyla fonksiyon 
grafikleri uygulamaları hazırlaması beklenir. 

Uygulama 3: Fonksiyon 

Etkinlik Ya# Grubu: 13- 15 ya# 

Sınıf: 9. veya 10. sınıf 

Ö$renme Kazanımları: 

9.3.5.2. Denklemler ve e#itsizlikler ile ilgili problemler çözer.  

b) Gerçek hayat durumlarını temsil eden sözel ifadelerdeki ili#kilerin cebirsel, grafiksel
ve sayısal temsilleri ile ilgili uygulamalar yapılır 

10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 

e) Gerçek hayat problemlerine ve tablo-grafik kullanımına yer verilir.

Uygulamanın Açıklaması: Salgın zamanı okullara bir uyarı gelmi#tir. Sınıfta Covid-19 
hastalı"ına yakalanan bir ö"renci varsa o ö"renci eve gönderilecek, sınıf açık kalacak, 
ö"renci ve ö"retmenler maske ile derse devam edeceklerdir. Aynı sınıfta Covid-19 
hastalı"ına yakalanan ö"renci sayısı iki olursa, ikinci ö"renci de eve gidecektir. Fakat 
hastalanan ö"renci sayısı üç olursa sınıf uzaktan e"itim ile ö"renime devam edecektir. 
30 ki#ilik 15 sınıftan olu#an Günay Hanım Ortaokulu’nda da ö"renciler kısa süre içinde 
hasta olmaya ba#lamı#tır. Okulun kapatılmaması için en fazla kaç ö"rencinin Covid-19 
hastalı"ına yakalanması gerekir? 

"stasyon 1: Çevrimiçi matematik ve geometri çizim programıyla parçalı fonksiyonlar 
olu#turarak sınıf içindeki hastalık sayıları ile ilgili çalı#ılır. 

!ekil 4 
Fonksiyonlar 

!
!
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"stasyon 2: Üç boyutlu yazıcıda hazırlanmı# olan piyonlar maket üzerinde farklı sınıflara 
yerle#tirilerek problem küçük sayılarla deneyimlenir. Sınıf mevcutları arttıkça hastalı"a 
yakalanma riski üzerinde modelleme olu#turulması beklenir.  

"stasyon 3: Matematiksel manipülatiflerden yararlanılarak ö"renciler desteklenir. 
Ö"rencilere “Bu olayın matematiksel olarak modellemesi nasıl yapılabilir?” ve 
“Kodlama programı ile fonksiyonu nasıl olu#turulabilir?” soruları yöneltilir. Ö"renciler bu 
do"rultuda uygulamalar yaparak sorulara cevap vermeye çalı#ırlar.  

"stasyon 4: Ö"rencilerden Güvercin $lkesi hakkında ara#tırma yapmaları istenir. 
Ö"renciler ara#tırarak bu ilkenin yapılan uygulamalar ve konu ile ili#kisini ke#federler. 

Son olarak, aynı istasyonda çalı#mı# iki grubun aralarında tartı#ma yapması istenir ve 
tartı#maların sonucunda sınıf içerisinde iki gruptan bir tanesi projesinin sunumunu 
sınıfa aktarır. 

Uygulama 4: Paralelkenar 

Etkinlik Ya# Grubu: 14- 17 ya# 

Sınıf: 10. sınıf  

Ö$renme Kazanımı: 

10.5.3.1. Özel dörtgenlerin açı, kenar, kö#egen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler 
çözer.   

Uygulamanın Açıklaması: Dersin ba#langıcında dörtgen çe#itleri ile ilgili farkındalıkları 
gözlemlemek ve derse hazır bulunu#lu"un tespiti için web 2.0 araçlarında bulunan farklı 
uygulamalardan yararlanılır. Dörtgen çe#itlerinden paralelkenara ait özelliklere uygun 
oyunlar ile ö"rencinin derse motivasyonu yükseltilir. 

Paralelkenarın analitik düzlemde gösterilmesi ile ilgili uygun bir örnek problem elde 
edilir. Sınıf üç gruba ayrılarak problem üzerinde çalı#ılır.  

"stasyon 1: Mantar pano üzerinde bulunan çiviler ve lastik gergilerle mantar panoda 
analitik düzlem üzerindeki ifadeler elde edilmeye çalı#ılır.  

"stasyon 2: Çevrimiçi ücretsiz geometrik ve matematiksel çizim uygulamasının 
yardımıyla paralelkenar çizilir. 
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"stasyon 3: Üç boyutlu yazıcıdan çıkarılmı# olan farklı plastik materyallerle 
paralelkenar olu#turulmaya ve paralelkenarın özellikleri ke#fedilmeye çalı#ılır. 

Ardından istasyonlarda bulunan gruplar yer de"i#tirir. Bu etkinliklerle her 
grubun paralelkenarın farklı özelliklerini gözlemlemesi ve açıklaması beklenir. Çalı#ma 
sonunda her gruptan, elde ettikleri tüm özellikleri sunum alanında bulunan projeksiyon 
üzerinde ya da tahtada sınıfa anlatmaları istenir. 

4. Matematik Ö#retiminde Ö#renme Senaryoları Yakla$ımı

Ö"renme senaryoları, matematik de dahil olmak üzere birçok disiplinde ders 
planlarının yerine sıklıkla kar#ımıza çıkan e"itim ö"retim etkinliklerinin belirli #ablonlara 
göre hazırlandı"ı dokümanlardır (Mariappan v.d., 2004). Ö"renme senaryoları 
hazırlanırken kullanılan temel ö"renme yakla#ımı senaryo temelli ö"renmedir. 
Senaryo temelli ö"renme, bir önceki bölümde bahsedilen aktif ö"renmeye dayalı 
matematik e"itimi basamaklarının sıklıkla dahil edildi"i bir yakla#ımdır (Mariappan 
v.d., 2004). Ö"rencilerin gerçek hayattan bir matematik problemini çözmeleri adına 
hazırlanan senaryolar, onlara farklı roller ve sorumluluklar yüklenerek ve aktif bir 
#ekilde, matematik becerilerini arttırmaları hedeflenerek planlanır (Errington, 2005, 
2010).  

Matematik ö"retiminde senaryolar, gerçek hayat durumlarını detaylı olarak 
açıklayıp matematiksel problemi ortaya koyarak ba#lar. Ö"renme senaryolarının ders 
planı olmadı"ı unutulmamalıdır; ancak, gerekti"inde ders planına çevrilmeleri de zor 
de"ildir (Iverson & Colky, 2004). Bir sonraki bölümde örnekleri verilecek olan 
matematik odaklı ö"renme senaryoları, listelenen ilkeleri takip ederek hazırlanmı#tır:  

•!Ö"rencileri matemati"i ö"renmeye te#vik eder.  
•! Özgündür, ba#ka bir kaynaktan kaynakça verilmeden alıntı yapmaz.  
•! Matematik problemlerini uyarlama durumunda mutlaka uyarlanan kayna"ı 
    not eder.  
•! Matemati"i soyut bir bilim olmaktan uzakla#tırıp gerçek hayatla ili#kilendirir.  
•! Ö"rencileri, önceki matematiksel bilgilerini kullanmaya te#vik eder.  
•! Kilit becerileri, özellikle de matematik becerisini geli#tirmeye odaklanır.  
•! Ö"renci seviyelerine uygun olarak matematiksel problem farklı #ekillerde      
    yapılandırılıp ö"renci gruplarının farklı sorularla ilgilenmesi sa"lanabilir. 
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•! Ö"rencilerin kullanmaları önerilen bir matematiksel metot önerilmesi tavsiye 
edilmez. Matematiksel problemlere, ö"renciler, farklı açılardan 
yakla#abilirler.   

Son olarak, oda"ı ba#ka bir ders olan ö"renme senaryolarının da matemati"e 
uyarlanabilece"i unutulmamalıdır. Bölüm 4.1, matematik disiplinini içeren ö"renme 
senaryolarına iki örnek sunmaktadır. Bu ö"renme senaryolarından biri matematik 
odaklı bir senaryodur; di"eri ise ana disiplini matematik ö"retimi olan ve di"er 
disiplinleri destekleyen bir senaryodur.  



4.1. Matematik Ö!retimini Destekleyen Örnek Ö!renme Senaryoları 

!
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5. Gelece#in Sınıfında STEAM E#itimi

STEAM e"itimi, Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik 
disiplinlerini birbirine ba"lı bir bütün olarak ö"reten bir e"itim yakla#ımıdır. Ö"rencilerin 
Bloom taksonomisindeki kendini gerçekle#tirme gibi üst düzeylere ilerlemesi amacıyla 
kullanılması hedeflenmi#tir. Bu sebeple de temel ihtiyaçlar kar#ılandıktan sonra; yenilik 
geli#tirme ve problem çözme gibi üst düzey becerileri geli#tirme çalı#malarını 
önermektedir (Millî E"itim Bakanlı"ı, 2016).  

Önceleri STEM olarak anılsa da güncel alan yazında sanatın da dahil edildi"ini 
ve STEM terimi yerine STEAM teriminin etkin bir #ekilde kullanıldı"ı görülmü#tür (Sousa & 
Pilecki, 2013; Tarnoff, 2011). Alan yazın, matematik ö"retmenleri de dahil olmak üzere, 
STEAM alanındaki ö"retmenlerin projelere dayalı ö"renme senaryoları ve ders planları 
uygulayabilece"ini söylemektedir (örn., Shatunova v.d., 2019). Millî E"itim Bakanlı"ı hem 
ulusal hem de uluslararası düzeyde yürütülen STEM ve STEAM projelerine dahildir. Bu 
disiplinler arası yakla#ımın uygulanmasını, Gelece"in Sınıfını Tasarlama Projesi 
desteklemektedir. Bölüm 5.1.’de Gelece"in Sınıfını Tasarlama Projesi kapsamında 
hazırlanan gelece"in sınıflarında STEAM e"itimini destekleyen matematik uygulamaları 
aktarılmaktadır.  

5.1. Gelece!in Sınıfında STEAM E!itimini Destekleyen Matematik Uygulamaları 

Uygulama: Bal Pete"inden Örüntüler 

Etkinlik Ya# Grubu: 12-14 ya# 

Sınıf: 7. Sınıf 

Ö$renme Kazanımları: 

M.7.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer. 

a) Üçgen, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve e#kenar dörtgenden olu#an bile#ik
#ekillerin alanlarını bulmayı gerektiren problemlere yer verilir. 

b) Dikdörtgenin çevre uzunlu"uyla alanını ili#kilendirmeye yönelik çalı#malara yer
verilir. Aynı alana sahip farklı dikdörtgenlerin çevre uzunlukları ile aynı çevre uzunlu"una 
sahip farklı dikdörtgenlerin alanları incelenir (MEB, 2018a). 
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Uygulamanın Açıklaması: Ö"retmen, geli#tirilecek proje için “Bal petekleri neden 
altıgen #eklindedir?" sorusu ile ö"rencilerin ö"renme sürecini ba#latır. Gelece"in Sınıfı 
ö"renme alanlarından Etkile#im Alanı, STEAM e"itiminde büyük rol oynayan teknoloji 
disiplini ile akıllı tahtaya yansıtılan beyin fırtınasına uygun web 2.0 araçlarından biri 
kullanılarak ö"rencilerin fikirlerini cep telefonları ile belirtmeleri hedeflenir. Akıllı tahtaya 
yansıtılan görü#ler hakkında tartı#ılarak en uygun geometrik #eklin ne olabilece"i 
tartı#ılabilir. 

Fikirler payla#ıldıktan sonra ö"rencilerden farklı geometrik #ekillerle bal pete"i 
tasarımları yapmaları beklenir. Gelece"in sınıfındaki farklı ö"renme alanları STEAM 
e"itiminde yer alan disiplinler arası çalı#ma, proje olu#turma ve teknoloji kullanımıyla 
birebir ili#kilidir (MEB, 2021). Bu tasarımları yaparken ö"renciler hareket ettirebilir 
mobilyalar sayesinde gruplanarak gelece"in sınıfı ara#tırma alanına geçi# yaparlar. 
Bal peteklerinin neden altıgen #eklini aldı"ını internet üzerinden veya kitaplar kullanarak 
bulmaya çalı#ırlar. Bu alanda ara#tırma yaparken STEAM e"itiminin fen bilimi alanında 
çalı#mı# olacaklardır. Daha sonra gelece"in sınıfı üretim alanına geçi# yaparak hem 
teknoloji destekli hem somut tasarımlar olu#tururlar. Bu alanda ö"renciler ücretsiz ve 
teknoloji yardımlı dinamik geometrik ve matematiksel çizim yazılımlarından birini 
kullanarak STEAM e"itiminin sanat adımında örüntüler olu#turup verilen alanı en verimli 
#ekilde kullanmaları ve alan hesabı yapmaları gerekti"ini ke#fedebilirler. Ö"renciler 
dikdörtgen, paralelkenar, üçgen, yamuk, e#kenar dörtgen, kare gibi #ekillerin alanlarını 
hesaplayarak belirli bir alanda arıların bal petekleri gibi örüntü ve süslemeler 
olu#turmaları konusunda yönlendirilir.  Di"er bir grup üretim alanında yer alan 3D 
kalemleri kullanarak somut örüntülerle alan hesabı yapabilir. Ö"renciler isterlerse ka"ıt 
kalem kullanarak da çalı#abilir. Sunum alanında kendi olu#turdukları tasarımları ekrana 
yansıtarak veya somut projeler olarak birbirleriyle payla#ıp olu#turulan peteklerin güçlü 
ve zayıf yanlarını uygun çevrimiçi araçlardan birini kullanarak birbirleriyle 
payla#abilirler. Hangi tasarımın be"enildi"i yine web 2.0 anket araçlarından kullanılarak 
oylamaya sunulabilir. 

Ders sonunda ö"renciler gelece"in sınıfında esnek ö"renme alanları sayesinde 
matematik dersinde ö"rendikleri alan hesaplama yöntemlerini kullanmı# olur. EBA’da 
bulunan “Bal Pete"i Hikayesi” videosu ders sonunda sunum alanında izletilebilir. 
Matematik Platformunda Çokgenler ile ilgili sunulan soru çözümlerinden 
faydalanılabilir (MEB, 2022). 
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Uygulama: Matematik ve Metaverse 

Etkinlik Ya# Grubu: 12-14 ya# 

Sınıf: 7. Sınıf 

Ö$renme Kazanımları: 

M.7.3.4. Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 

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

a) E# küplerden olu#turulmu# yapılar ve bilinen geometrik cisimler kullanılır. Çizim için
uygun kareli kâ"ıtlar kullanılır. Yapıların farklı yönlerden görünümlerinin ili#kilendirilmesi 
istenir (ön-arka ve sa"-sol görüntülerinin simetrik olması gibi). 

b) Uygun bilgi ve ileti#im teknolojileriyle etkile#imli çalı#malara yer verilebilir (MEB,
2018a) 

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

a) E# küplerden olu#turulmu# yapılar ve bilinen geometrik cisimler kullanılır. E# küplerle
olu#an yapıları çizmek için izometrik kâ"ıt kullanılabilir. 

b) Uygun bilgi ve ileti#im teknolojileriyle etkile#imli çalı#malara yer verilebilir (MEB,
2018a) 

Matematik Dersi Ö"retim Programında geometri alt ba#lı"ında ilkokul sınıflarının 
tamamı ve 7.  Sınıf seviyesinde (cisimlerin farklı yönlerden görünümleri) uzamsal 
ili#kilere yer verilmi# ve matematiksel yetkinli"in mantıksal ve uzamsal dü#ünme ve 
bunları matematiksel yöntemlerle sunabiliyor olmanın teknolojik yetkinlik ve bilimsel 
yetkinlik ile ili#kisi açıkça belirtilmi# olup kazanımlar eklenmi#tir (MEB, 2018a ve MEB, 
2018b). Gelece"in sınıfı aktif ö"renme alanlarıyla ö"rencilerin uzamsal yeteneklerini 
geli#tirmeleri için uygun bir ortam hazırlamı#tır (MEB, 2021). Bu bilgiler ı#ı"ında bu 
ö"renme senaryosunda ö"rencilerin uzamsal yeteneklerini geli#tirmek amacıyla 
faydalanılabilecek ücretsiz bir oyun, yapı blokları, 3D yazıcı programları ve VR (Virtual 
Reality-Sanal Gerçeklik) Gözlükler kullanılabilir. 

Derse ba#larken ö"rencilere içinde bulundu"umuz yüzyılda özellikle büyük 
#ehirlerde artan nüfus sebebiyle plansız yapıla#ma ve tarım arazilerinin istilasının söz 
konusu oldu"u (Akseki & Me#hur, 2013) ve bunun sonucunda ortaya çıkacak etkiler 
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tartı#maya açılır. Ücretsiz web 2.0 araçlarından uygun bir çevrimiçi e# zamanlı ve i# 
birlikçi içerik payla#ım platformu ile cep telefonlarını veya tabletlerini kullanarak 
fikirlerini payla#maları beklenir. FCL Ara#tırma alanında kendi ara#tırmalarını yapmaları 
ve fikirlerine kaynak bulmaları beklenir. Ara#tırma alanında plansız yapıla#manın, tarım 
yapılacak alanların yapıla#ma için harcanması, ormanların yok edilmesi gibi sorunlara 
neden oldu"u, yıllar içerisinde besin maddelerinin üretimin azalaca"ı, ekolojik dengeyi 
bozabilece"i ve eko-kentlerin önemi gibi sonuçlara ula#maları beklenir (Akseki ve 
Me#hur, 2013; Kaya ve Taylan Susan, 2020). 

Ara#tırma alanında edinilen bilgiler ile i# birli"i alanına geçi# yapılarak 
ö"rencilerden gruplar halinde ekolojik bir #ehir için planlama yapmaları istenir. 
Ö"renciler ücretsiz çevrimiçi oyun, yapı blokları, 3D yazıcı programları ve VR gözlükler 
için geli#tirilmi# programları kullanarak kendi ekolojik #ehirlerini üretim alanında 
olu#turmaya ba#lar. Blokların üst üste dizilmesi, sa"dan-soldan, önden ve arkadan 
görünümler ile uzamsal yeteneklerini geli#tirirken STEAM e"itiminin mühendislik, 
tasarım ve matematik alanlarında çalı#malar yapmı# olurlar. Sunum alanında 
projelerini FCL sınıfında yer alan HD projeksiyon ekranına yansıtarak, somut modelleri 
sergileyerek veya online yayın araçlarını kullanarak projelerini birbirleriyle payla#ıp 
ücretsiz olarak kullanılabilecek uygun bir web 2.0 aracıyla veya sözel olarak geri dönüt 
alabilirler. Geli#tirme alanında aldıkları geri bildirimlerle projelerini en iyi hale getirip, VR 
gözlükler kullanarak ekolojik kentlerde gözlem yapabilirler. 

6. Sonuç

Gelece"in Sınıfı modeli, alanın esnek tasarımı, teknoloji entegrasyonu ve güncel 
pedagojik yakla#ımlarla e"itim ö"retim süreçlerinde yenilikçi ve esnek uygulamaları 
desteklemektedir. Ö"retmenler bu model do"rultusunda farklı yöntemleri sınıf 
içerisinde uygulayarak ö"renmeyi kolayla#tırıcı bir rehber rolü üstlenirken, ö"renciler 
gerçek ya#amda kar#ıla#tıkları sorunlara çözüm bulabilmek için bilgiyi sadece 
kullanmakla kalmayıp ara#tıran, üreten, payla#an ve becerilerini geli#tiren aktif 
ö"renenler haline gelir. Bu do"rultuda, gelece"in sınıfı i# birli"i, üretim, ara#tırma, 
sunum, geli#tirme ve etkile#ime imkân sunarak bilginin gerçek ya#amla 
ili#kilendirilmesini kolayla#tırmaktadır. 

Gelece"in Sınıfı modeliyle 21. yüzyılda bireylerin ihtiyaç duydu"u becerileri 
kazandıracak ö"renme alanlarının tasarlanması ve bu alanlarda kullanılacak yenilikçi 
pedagojilerle destekleyici teknolojik araçların entegre edilmesi için okullarda yenilikçi 
çalı#malar desteklenmektedir. Millî E"itim Bakanlı"ı tarafından her ya#tan ö"renciye 
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matematik dersinin sevdirilmesi ve matemati"in her yerde oldu"u farkındalı"ının 
kazandırılması hedefiyle ba#latılan Matematik Seferberli"i de aynı do"rultuda 
okullarda ve okulun fiziksel sınırlılıklarının ötesinde yenilikçi matematik ö"retimi 
anlayı#ının desteklenmesini te#vik etmektedir. 

Bu ba"lamda gelece"in sınıfı modeli, ö"retmenlerin ve ö"rencilerin matematik 
dersini günlük ya#amla ili#kilendirerek disiplinler arası ba"lantıları ke#fetmeleri için 
farklı pek çok uygulama fırsatı sunmaktadır. Rehberde bu temelden yola çıkılarak pek 
çok ö"renme etkinli"i, uygulama önerisi ve ö"renme senaryoları sunulmu#tur. Sunulan 
bu örneklerin daha yenilikçi ve teknoloji destekli matematik uygulamaları ve aktif 
ö"renmeye elveri#li ö"renme tasarımları için okulları te#vik etmesi ve ö"retmenlere 
rehber olması umut edilmektedir.  

!
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