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Matematik eğitimi bugünün iş yaşamında ilerlemenin anahtarlarından biridir. Günlük etkinliklerimizde her 

açıdan gerekli olan matematik yeterliği yoksulluğun, sosyal dışlanmanın ve eşitsizliğin azaltılması için en 

etkili araçlardan biridir. Matematik aynı zamanda iş hayatında da problem çözme, bireysel finansman 

yönetimi, düzenli olma ve pek çok mesleğin gerektirdiği sayısal becerileri kullanma açısından önemlidir. 

Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler geleceği ellerinde şekillendiren kişiler olarak bireylerin 

farklılaşan ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir rol oynamaktadırlar. Matematik öğreniminde 

bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda pek çoğumuz yüksek düzeyde matematik kaygısı 

yaşayan öğrencilerin matematiğe karşı olumsuz bir duygu durumu geliştirebileceklerini ve matematikte 

düşük başarı göstereceklerini kabul etmektedir. Kabul edilebilir düzeyde bir matematik kaygısı öğrenilen 

konuya odaklanmayı sağladığı ve çalışmaya isteklendirdiği için olağan karşılanmasına rağmen, çoğunlukla 

bu kaygı bazı öğrencilerin matematik konularını iyice anlamalarının önünde bir risk faktörüdür. Dolayısıyla 

eğitimciler olarak hedefimiz ilkokul matematik öğretiminde matematik kaygısının azaltılması için yeni 

yollar ve araçlar keşfetmek olmalıdır. Harmanlanmış öğrenme ilkokul öğrencilerinin matematik kaygısı 

düzeylerini robotik kullanımı yoluyla azaltmak için diğer alternatifleri arasından seçilmiştir.  

Bu projenin ana amacı sınıf öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin 

yeterliklerini geliştirmektir. Böylelikle öğretmen adayları yüksek düzeyde matematik kaygısı olan 

öğrencilerle birlikte yürüttükleri öğretim etkinliklerinde öğrencilerini desteklemek için stratejiler 

geliştirebileceklerdir. Ayrıca, MINDMATHS aşağıda verilen amaçları gerçekleştirmeyi de hedeflemektedir.  

• Aktif katılımlı öğrenme uygulamalarını içeren tersyüz öğrenme ile tasarlanmış modüler bir öğretim 

programı  

• İlkokullarda matematik eğitiminde robotik kullanımı için açıklamalar içeren bir video kütüphanesi  

• Öğretmen adaylarının matematik kaygısı ile ilgili farkındalıklarını artırmak 

• Matematik kaygısı olan çocukların eğitiminde zorlanabilecek öğretmen adaylarını desteklemek 

• Öğretmen adaylarını matematik kaygısı olan öğrencilerin öğrenme süreçlerini hızlandırmak için 

kullanılabilecek yenilikçi öğretim etkinlikleri ile tanıştırmak 

• Öğretmen adaylarının matematik kaygısı olan öğrencilerin derse daha etkin katılımını 

sağlayabilecek öğrenme etkinliklerine olan ihtiyaçları ile ilgili doğru, geçerli ve güvenilir veri 

toplamak 

GİRİŞ 



 

 

 

MATEMATİK KAYGISI 
 

1. DERS  

 

Konu: Kaygı Kavramı 

Süre: 1 saat 

Öğrenme Çıktıları 

• Kaygı ile ilgili ana kavramları, 

teorileri, araştırma 

metotlarını ve kaygının 

sonuçlarını anlamak   

• Eğitim ile kaygı arasındaki etkileşimi bilmek  

• Kaygı hakkında bilimsel olarak geliştirilmiş bilgiyi formüle etmek, analitik olarak tanımlamak ve 

sunmak 

Öğretim Metotları: Bireysel çalışma, tartışma, soru-cevap, İşbirlikli öğrenme 

Öğrenme Öğretme Süreci: 

Ders saatinden önce, öğretmen adayları konu hakkında bilgi sahibi olmak için çevrimiçi öğretim 

materyallerini kullanırlar.  

Ders etkinlikleri 

• Öğretmen adaylarından Kaygı kelimesi hakkında düşünmeleri ve Kaygı kelimesini duyduklarında 

akıllarında beliren çağrışımları ve diğer kelimeleri bulmaları istenir. Her öğretmen adayı bu 

çağrışımları anahtar kelimeler olarak bir dakika içinde listeler.  

• 4 veya 5 kişilik gruplar halinde adaylar bu kelimeleri birbirleriyle paylaşırlar ve bunlar hakkında 

tartışırlar.  

• Bir sonraki adımda, öğretmen adayları listelerdeki ortak ve farklı olan kelimeleri bulurlar ve 

tartışma sonucuna göre en uygun kelimeleri seçerler. 

• Öğretmen adayları kaygı hakkında teorik kaynaklardan buldukları ana kavramlarla bir anahtar 

kelime listesi oluştururlar. Listedeki kelimelerin açıklamalarını ararlar. Teorik materyal tanımları, 

semptomları, kaygının aşamalarını vb. içerir. Adaylar görsel olarak sunmak üzere bir teorik 

materyal hazırlarlar.   

• Gruplar hazırladıkları görselleri sınıfta sunarlar.  

MODULE 1 



 

 

Değerlendirme Teknikleri 

Kazanılan bilgi, anlayış ve becerilere dayalı olarak kendi pedagojik etkinliği hakkında öz değerlendirme, 

eğitim kurumlarında matematik kaygısını gidermeye yönelik etkinlikleri sistematik ve bilinçli bir şekilde 

uygulama 

Eğitim kurumlarında matematik kaygısını sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulayıp edindiği bilgi, anlayış 

ve becerileri kullanarak kendi pedagojik çalışması olarak planlama 

Teorik Bilgi 

Kaygı Kavramı 

Birey nedenini bilmese de bir uyarıcı ile karşılaştığında tedirgin, çekingen ve korkmuş olma durumudur 

(Kutluca, Alpay ve Kutluca,2015). 

Kaygı çatışma ve engellenme sonucunda ortaya çıkar ve sıklıkla farkında olunmayan içsel bir gerilim ve 

huzursuzluğu yansıtır (Aydın, Delice, Dilmaç, ve Ertekin, 2009).  

Kaygı “kişinin gerçek problemin ne olduğunu bilmediği halde içinde hissettiği belirsiz korkudur”. (Morgan, 

2019). 

Kaygı belirli bir şeye veya duruma karşı bir dizi tepkiyle karakterize bir duygu durumudur (Mendes & Carmo, 

2014). Bu tepkiler rahatsızlık verici şekilde fizyolojik (ör. taşikardi, terleme, kol ve bacaklarda üşüme hissi), 

kaçış ve sakınma davranışları veya olanları kendi üzerine alma ve olumsuz şekilde kendi üzerine yükleme 

olabilir (Carmo & Ferraz, 2012: Mendes & Carmo, 2014).  

Kaygı, gelecek hakkında karamsar ve ümitsiz olma hisleri ile ortaya çıkarken kaygılı kişi kendisini fiziksel ve 

duygusal olarak baskı altında ve yalnız hissedebilir (Alpay, 2004). Normal düzeylerdeki kaygı herkeste 

vardır ve bazı durumlarla baş edebilmek için gereklidir. Ancak, kaygı düzeyi yükseldikçe, öğrencilerin 

öğrendikleri şeye dikkatlerini vermelerini zorlaştırabilir. Bu durumda, öğrenme zorlaşır, öğrenciler zihinsel 

akıcılıklarını yitirmeye başlayabilirler, hiçbir şey bilmediklerini düşünebilirler ve bu da başarısızlığa yol 

açabilir (Baylan, 2020; Davarcıoğlu, 2008, Gündüz-Çetin, 2020).  

 

DERS 2 

 

Konu: Matematik Kaygısı ve Önemi 

Süre: 1 saat 



 

Öğrenme Çıktıları: 

• Matematik kaygısını teorik ve uygulama açılarından bilmek bunların farkında olmak  

• Matematik kaygısı ve matematik eğitimi arasındaki etkileşimi bilmek 

• Öğrencilere karşı empatiyi teşvik etmesi açısından matematik kaygısını kendi iç dünyasında 

derinlemesine düşünmek 

• Matematik kaygısına odaklanarak eğitim alanında öğrencilerin bilgi, beceri ve yeterliklerinin 

gelişimini teşvik etmek 

Öğretim Metotları: Bireysel çalışma, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme 

Öğrenme Öğretme Süreci: 

Ders saatinden önce, öğretmen adayları konu hakkında bilgi sahibi olmak için çevrimiçi öğretim 

materyallerini kullanırlar.  

Ders etkinlikleri 

• Öğretmen adaylarından ilkokuldayken hissettikleri veya gözlemledikleri kaygıyı tanımlamaları 

istenir. Öğretmen adayları okulda matematik dersinde kaygıyı uyandıran en az 3 faktör, etki veya 

durumu düşünüp yazarlar.  

• Sonrasında adaylar cevaplarını küçük gruplar halinde tartışırlar. Son olarak bütün sınıf halinde 

konu tartışmaya açılır ve kaygı oluşturan durumlar ele alınır. Tartışma kendi kendi kaygı 

durumlarını rapor etme aşamasından bu kaygı durumlarını öğretmen olarak profesyonelce analiz 

etmeye gidecek şekilde evrilir.  

• Matematikte deneyimlenen kaygı hakkındaki paylaşımlardan sonra, öğretmen adayları ders 

öncesi izledikleri sunum içeriğini tartışırlar. 

Değerlendirme Teknikleri 

Kazanılan bilgi, anlayış ve becerilere dayalı olarak kendi pedagojik etkinliği hakkında öz değerlendirme, 

eğitim kurumlarında matematik kaygısını gidermeye yönelik etkinlikleri sistematik ve bilinçli bir şekilde 

uygulama 

Eğitim kurumlarında matematik kaygısını sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulayıp edindiği bilgi, anlayış 

ve becerileri kullanarak kendi pedagojik çalışması olarak planlama 

Teorik Bilgi 

Matematik Kaygısı ve Önemi 

Matematik kaygısı bireyin okulda veya günlük yaşamında matematik problemlerini çözerken veya sayısal 

işlemleri yaparken duygusal gerilim veya endişe olarak kendini gösterir (Tobias, 1993). Bu kaygı 

öğrencilerin matematikle ilgili bir ödev veya görevi yapmaları gerektiğinde ortaya çıkan rahatsız edici bir 

histir (Ma & Xu, 2004). Matematik kaygısı korku, endişe ve huzursuzluk gibi kavramlarla iç içe geçmiştir 



 

(Baloğlu, 2001). Matematik kaygısı, “matematikle uğraşırken gözlemlenen fiziksel belirtilerle birlikte 

ortaya çıkan kaygı, korku ve saldırganlık” olarak tanımlanabilir (Sherman, 1976). 

Matematik kaygısı, korkunun fiziksel olarak ortaya çıkmasıyla ortaya çıkar ve titreme, kızarma, nefes 

alamama, kalp çarpıntısı, bayılma gibi durumlarda bedensel tepkilere dönüşür (Davarcıoğlu, 2008). 

Matematik kaygısı, matematikle uğraşırken öğrencide rahatsız edici bir duygu yaratan kaygıya eşlik eden 

korkudur. Bu rahatsızlık durumunun temel özellikleri, gerilim, hayal kırıklığı, sıkıntı, çaresizlik ve zihinsel 

düzensizlik gibi belirli davranışsal belirtilerle birlikte hoşlanmama, endişe ve korkuyu içerir. (Sarıgöl, 2019). 

Matematik kaygısını etkileyen faktörler yaş, cinsiyet, ebeveyn davranışları, eğitim ve ilgi alanları, sosyo-

ekonomik durum, kardeş sayısı ve çocuğun başarısı olarak sıralanmaktadır (Yenilmez & Özbey, 2006). 

Benlik saygısı ve memnuniyette görülen azalma, ümitsizlik, korku ve utanma duyguları da matematik 

kaygısını önemli ölçüde etkiler (Aydın, 2011). Matematik kaygısının ana sebepleri aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

• Öğrencinin duygusal ce psikolojik özellikleri, benlik saygısı algısı, başarı beklentileri  

• Öğrencilerin matematiğe karşı olumsuz tutum, önyargı ve korkuları 

• Ebeveyn tutumları, baskı 

• Matematiğin soyut kavramlar içeren doğası  

• Öğretmenlerce oluşturulan “matematiği başarmak farklı bir beceri gerektirir” algısı 

• Öğretmenlerin kendi uzmanlıklarını göstermek için sergiledikleri olumsuz tutumlar 

• Öğretmenlerin matematik ve matematik öğretme hakkındaki olumsuz kaygıları  

• Yanlış öğretim metotları, öğretmenler tarafından kullanılan öğretim etkinlikleri (Alkan, 2019; 

Baylan, 2020; Beilock, Gunderson, Ramirez, & Levine, 2010; Delioğlu, 2017; Deniz & Üldaş, 2008; 

Ergenç, 2011; Gündüz-Çetin, 2020; Hannula, 2006; Hlalele, 2012; Lazarus, 1974; Sade, 2020; 

Sarıgöl, 2019; Shields-Darla, 2006; Uusimaki & Nason, 2004; Yıldırım, 2016).  

Matematik kaygısı olan bir öğrenci matematiği onu sevmeme veya ondan endişe etme gibi hislerin daha 

ötesinde deneyimler; mesela kalp hızında artış, nöral aktivasyon ve kortizol gibi fizyolojik belirtiler 

görülebilir (Faust, Ashcraft, 1996; Lyons & Beilock, 2012b). Matematik kaygısı yüksek olan öğrencilerin 

nabız hızlarında artış görülür (Faust, Ashcraft, 1996) ve de bir matematik gerektiren bir problem ile 

karşılaştıklarında fiziksel acı çekerken görülen tepkilere benzer nöral tepkiler gösterirler (Lyons & Beilock, 

2012b). Matematik kaygısı ile ilgili durumlar çevreden kaynaklı (örneğin kötü deneyimler, kötü 

öğretmenler), kişisel özelliklere bağlı (güven eksikliği, kendine saygı eksikliği) olabileceği gibi diskalkuli 

veya bilişsel bozukluklardan da kaynaklanıyor olabilir. Genel anksiyete veya öz saygı gibi duygusal faktörler 



 

de önemli bir rol oynamaktadır (Orly-Rubinsten & Tannock,  2010; Dowker et al., 2016). Matematik kaygısı 

semptomları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.  

• Duygusal Semptomlar: çaresizlik hissi, güven eksikliği, yanlış anlama korkusu  

• Fiziksel Semptomlar: hızlı kalp atışı, düzensiz nefes alıp verme, terleme, titreme, tırnak yeme, 

midede boşluk hissi, mide bulantısı  

• Matematikte uğraşıp başarılı olamamaktan kaynaklanan hayal kırıklığı  

• Soruyu çözmeye nereden başlayacağını bilememek veya doğru cevabı bir türlü bulamamak  

• Kafası karışmak ve hemen bırakıp eve gitmek istemek 

• Sınav öncesi ve sınav boyunca stresli olmak 

• İçine kapanmaya başlamak ve sınıfta dersi dinlemeyi bırakmak 
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Konu: Matematik kaygısını azaltmak için matematik öğretimi ve öğrenimi  

Süre: 1 saat 

Öğrenme Çıktıları 

• Matematik kaygısının teorik ve pratik yünlerini bilmek ve bunların farkında olmak 

• Matematik eğitiminde kaygıyı azaltmak için ilgili durumları analiz etmek ve değerlendirmek 

• Öğretim ve öğrenim sürecinin ve öğrenme ortamının güvence altına alınması da içerecek şekilde 

matematik eğitiminde somut durumlarla ilgili kararlar alabilmek  

• Matematik kaygısını azaltmak için bilinçli stratejiler uygulayarak öğrencinin derse katılımını ve 

akademik başarısını etkileyecek kavramsal faktörleri analiz etmek 

Öğretim Metotları: Bireysel çalışma, tartışma, soru cevap, işbirlikli öğrenme  

Öğrenme ve Öğretme Süreci:  

Ders saatinden önce, öğretmen adayları konu hakkında bilgi sahibi olmak için çevrimiçi öğretim 

materyallerini kullanırlar. 

Ders Etkinlikleri 

• Öğretmen adaylarından öncelikle kaygı olmadan matematik öğretimi/öğrenimi, kaygı varlığında 

matematik öğretimi/öğrenimi konuları hakkında düşünmeleri istenir. Kaygının yokluğu ve 

varlığında matematik öğretimi/öğrenimi arasındaki öğrencilerin durumları, öğretmenlerin 

durumları veya matematik kazanımlarının gerçekleşme düzeyleri arasındaki farklılıkları 

düşünmeleri istenir. 



 

• Öğretmen adayları, matematik eğitiminde iki farklı durumu gruplar halinde resmederler (poster 

sunumu).  

• Grup çalışmalarının sunumundan sonra öğretmen adayları bireysel olarak matematik kaygısını 

gidermek için sunum içeriği hazırlarlar. Sunum sırasında adaylar kendileri için önemli bilgi ve 

bulguları seçerler ve not alırlar. 

• Adaylar tekrar gruplar oluştururlar ve aldıkları notları tartışırlar, tartışmanın ardından düzeltmeler 

ve değişiklikler yaparak resmettikleri iki farklı duruma son şeklini verirler. Son olarak gruplar 

hazırladıkları resimleri (poster) sınıfta sunarlar.  

Değerlendirme Teknikleri 

Kazanılan bilgi, anlayış ve becerilere dayalı olarak kendi pedagojik etkinliği hakkında öz değerlendirme, 

eğitim kurumlarında matematik kaygısını gidermeye yönelik etkinlikleri sistematik ve bilinçli bir şekilde 

uygulama 

Eğitim kurumlarında matematik kaygısını sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulayıp edindiği bilgi, anlayış 

ve becerileri kullanarak kendi pedagojik çalışması olarak planlama 

Teorik Bilgi 

Matematik Kaygısını Azaltmaya Yönelik Matematik Eğitimi  

Öğrenci açısından oldukça rahatsız edici bir durum olan matematik kaygısı öğrencinin dersten korkmasına 

ve ders içi etkinliklere katılmamasına neden olmaktadır. Ayrıca, matematik kaygısının başarısızlığın artması 

ve öğrenme oranının düşmesiyle birlikte öğrencilerin matematikten nefret etmelerine neden olduğu da 

belirtilmiştir (Alkan, 2010). Matematik kaygısı matematiksel problem çözmeyi içeren durumlarda endişe 

ve stres hisleriyle karakterize olan olumsuz duygusal bir tepkidir. Yüksek matematik kaygısı olan bireyler 

düşük olanlara oranla matematik işlemleri gereken meselelerden ve matematikle ilgili kariyerlerden daha 

fazla kaçınır (Menon et al, 2012). Matematik kaygısı olarak hissedilen gerilim ve duygusal endişe şu gibi 

durumlarda ortaya çıkar:  

• Matematik problemleri çözme  

• Sayıları kullanma, sayılarla meşgul olma  

• Günlük yaşamla ilgili problemleri ve akademik problemleri çözme (Şahin, 2000; Aydın, 2011; 

Richardson & Suinn, 1972). 

Öğrencilerin eğitimini ciddi şekilde etkileyen bir engel olarak matematik kaygısı ayrıca “sayılarla ilgilenme 

konusunda isteksizlik veya matematik işlemlerini çözememe veya günlük yaşamda karşılaşılan basit dört 

işlem problemlerinden korkma” olarak da tanımlanabilir (Alkan, 2011). Matematik kaygısı matematik 

probleminin çözülmesi gerektiği durumlarda bazı kişilerde panik, çaresizlik, tutulup kalma ve zihinsel 

karmaşa olarak ortaya çıkabilir (Sheila Tobias & Carol Weissbrod, 1980).  



 

 

DERS 4 

 

Konu: Matematik Kaygısını Gidermek için Çeşitli Çözümler 

Süre: 1 saat 

Öğrenme Çıktıları: 

• Matematik öğretimi/öğrenimini planlarken matematik kaygısının teorik ve pratik yönlerini hesaba 

katmak ve uygulamak  

• Matematik kaygısının azaltılması bağlamında matematik eğitimi süreçlerinin anlaşılmasında kaygı 

durumlarını bilmek ve öğretim planlamasını buna göre yapmak  

• Matematik kaygısını azaltmak için matematik eğitiminin planlanması ve uygulanmasında uygun 

taktik ve stratejileri belirlemek  

• Kendisinin öğrenme süreci ve aldığı sonuçlar üzerinde yansıtma yapmak ve profesyonel bilgi, 

beceri ve yeterliğinin sonraki gelişim aşamalarında ilerlemek  

• Öğretim ve öğrenim sürecinin ve öğrenme ortamının güvence altına alınması da içerecek şekilde 

matematik eğitiminde somut durumlarla ilgili kararlar alabilmek  

• Kazanılan ve pekiştirilen bilgiyi matematik kaygısını azaltacak etkinlikleri de bilinçli ve sistematik 

olarak öğretim etkinliklerine entegre ederek uygulamalı olarak kullanmak  

Öğretim Metotları: Bireysel çalışma, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme 

Öğrenme ve Öğretme Süreci: 

Ders saatinden önce, öğretmen adayları konu hakkında bilgi sahibi olmak için çevrimiçi öğretim 

materyallerini kullanırlar. 

Ders Etkinlikleri 

• Öğretmen adayları gruplar halinde ilkokullarda matematik kaygısını azaltmak için yapılan çeşitli 

uygulamalardan birini rastgele seçerler. (Seçilebilecek uygulamalara örnekler aşağıdaki gibi 

olabilir.) 

1. Çocukları onlarla birebir çalışarak desteklemek ve yapabildikleri hissini kazanmalarını 

sağlamak  

2. Muhtemel zorlukları aşabilmek için en kolay konudan başlamak ve konuları kolaydan zora 

doğru sıralamak    

3. Öğrencilerini başarılı olabilecekleri hususunda motive etmek ve aidiyet duygusunu 

artırmak için grup etkinliklerini teşvik etmek   

4. Öğrencileri birbirleriyle ikili olarak eşlemek ve akran desteğini pekiştirmek  



 

5. Evdeki gerilimin azaltılması için ebeveynlerle işbirliği yapmak 

6. Küçük ödüllerle öğrencilere başarılı olduklarını göstermek   

7. Başarılı olduklarında öğrencileri takdir etmek    

8. Aktif katılımı teşvik etmek   

9. Soyut konuları modelleme, görsel örnekler ve oyunlarla somutlaştırmak  

• Öğretmen adayları gerçek matematik öğretimi/öğrenimi sürecinde verilen durumu nasıl yürütüp 

uygulayacaklarına dair çözüm ve önerileri bulmalıdır. Gruplar halinde çalışarak kaygının uygulanan 

çözüm ile nasıl aşılabileceğini belirlemelidirler. Öğretmen adayları grup çalışmalarının sonuçlarını 

göstermek için drama tekniğini kullanırlar.  

Değerlendirme Teknikleri 

Kazanılan bilgi, anlayış ve becerilere dayalı olarak kendi pedagojik etkinliği hakkında öz değerlendirme, 

eğitim kurumlarında matematik kaygısını gidermeye yönelik etkinlikleri sistematik ve bilinçli bir şekilde 

uygulama 

Eğitim kurumlarında matematik kaygısını sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulayıp edindiği bilgi, anlayış 

ve becerileri kullanarak kendi pedagojik çalışması olarak planlama 

Teorik Bilgi 

Matematik Kaygısını Gidermek için Çözümler  

Öğrencilerin matematik kaygılarını gidermek için iki yol önerilmektedir. Birincisi danışma teknikleri ve 

ikincisi de matematik becerilerini geliştirme teknikleridir (Baloğlu, 2001). Danışma teknikleri matematik 

kaygısı ve matematik bilgisi az olan öğrencilerde etkili olmaktadır ancak matematik bilgisi az ve kaygısı aşırı 

olan öğrencilerde faydalı olmamaktadır (Mathison, 1977; cited by. Keçeci, 2011).  

Matematik kaygısının gelişmesine neden olan faktör matematik dersinde öğrencilerin hata yapmaktan 

korkmalarıdır (Zakaria & Nordin, 2008). Öğretmenler öğrencilerin hata yapma korkularını dindirmek ve 

rahatça cevap verebilmelerini sağlamak için demokratik ve destekleyici bir sınıf ortamı yaratmalıdırlar. 

Hatanın hatayı yapan öğrenciye ve diğerlerine katkı sağlayacağını da göz ardı etmemelidirler (Keçeci, 2011). 

Öğretmenin tutum ve davranışları ve sınıfta oluşturulan atmosfer matematik kaygısının gelişiminde kritik 

rol oynamaktadır. Matematik kaygısı olan öğrencilerin çoğu kaygının sebebini öğretmenleri keskin, sert, 

küçük düşürücü ve kaba davranışları olarak göstermişlerdir (Baydar & Bulut, 2002).  

Öğretmenin olumsuz davranışı öğrencinin önce öğretmenden, sonra dersten ve son olarak da okuldan 

uzaklaşmasına neden olmaktadır (Baloğlu & Koçak, 2006). Diğer yandan öğretmenlerin dikkat ve ilgilerini 

sadece bir öğrenciye veya gruba odaklamaları da matematik kaygısını ortaya çıkarmaktadır (Baydar & 

Bulut, 2002). Öğretmenin ilgi ve alakasından yoksun kalan öğrencilerin matematik dersini anlayamadıkları 



 

ve başarılı olamadıklarını düşündükleri belirtilmiştir. Derste ilgi eksikliği başarısızlığı da beraberinde 

getirmektedir. Bu gibi durumları önlemek için öğretmenin ders içinde ve dışında her öğrenciye aynı söz 

hakkını ve sorumluluğu vermesi gerektiği belirtilmiştir (Keçeci, 2011).  

Zaman sınırı olan sınavlar matematik kaygısının en belirgin sebeplerindendir (Hembre, 1990; Jackson ve 

Leffingwell, 1999). Bu yüzden öğretmenler proje, araştırma, ev ödevi, grup çalışması, gelişim dosyası, 

kendini değerlendirme ve gözlem gibi ölçme araçlarını da yazılı ve sözlü sınavların yanı sıra 

kullanmalıdırlar.   

Matematik kaygısına neden olan faktörlerden biri daha önce de belirtildiği üzere matematik 

öğretmenlerinin olumsuz tutum ve davranışlarıdır (Baydar & Bulut, 2002). Öğretmenler sınıf içinde ve 

dışında öğrencilerine karşı sabırlı, hoşgörülü ve nazik olmalı ve öğrencilerdeki matematik kaygısının 

nedeninin kendileri olabileceğini unutmamalıdırlar. Gözlemlenen araştırma sonuçlarına göre öğretmenler 

ilkokullarda matematik kaygısını gidermek için çeşitli uygulamalar yapmalıdırlar. Bu uygulamalar aşağıdaki 

gibi sıralanmıştır.  

1. Çocukları onlarla birebir çalışarak desteklemek ve yapabildikleri hissini kazanmalarını 

sağlamak  

2. Muhtemel zorlukları aşabilmek için en kolay konudan başlamak ve konuları kolaydan zora 

doğru sıralamak    

3. Öğrencilerini başarılı olabilecekleri hususunda motive etmek ve aidiyet duygusunu 

artırmak için grup etkinliklerini teşvik etmek   

4. Öğrencileri birbirleriyle ikili olarak eşlemek ve akran desteğini pekiştirmek  

5. Evdeki gerilimin azaltılması için ebeveynlerle işbirliği yapmak 

6. Küçük ödüllerle öğrencilere başarılı olduklarını göstermek   

7. Başarılı olduklarında öğrencileri takdir etmek    

8. Aktif katılımı teşvik etmek   

9. Soyut konuları modelleme, görsel örnekler ve oyunlarla somutlaştırmak  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

İLKOKULLARDA MATEMATİK EĞİTİMİNDE ROBOTİK KULLANIMI  
 

DERS 1 

 

Konu: Matematik ve Bilgi-işlemsel 

Düşünme  

Süre: 1 saat 

Öğrenme Çıktıları: 

• Bilgi-işlemsel düşünme 

kavramını anlamak, 

• Bilgi-işlemsel düşünme ile 

ilgilenmek,  

• Bilgi-işlemsel düşünmeyi matematikte uygulamak, 

• Bilgi-işlemsel düşünmeyi matematik öğretiminde uygulamak 

Öğretim Metotları: Bireysel çalışma, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme  

Öğrenme ve Öğretme Süreci:  

Ders saatinden önce, Öğretmen adayları bilgi-işlemsel düşünme ile ilgili gerekli bilgileri öğreneceklerdir. 

Ayrıca daha derinlemesine anlamak için online kaynakları ve bilgi-işlemsel öğrenme üzerine uzman 

videolarını da izleyeceklerdir.  

Ders Etkinlikleri  

• Derse başlarken, öğretmen adayları dört gruba ayrılır.   

• Gruplar halinde bilgi-işlemsel düşünmenin temel karakteristiklerini ve bileşenlerini tartışırlar. 

Ayrıca, bilgi-işlemsel düşünme ve düşünmenin diğer formları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları 

da not alırlar.  

• Küçük grup tartışmaları boyunca, bilgi-işlemsel düşünme ve matematiğin birbirleriyle olan ilişkisini 

de ele alırlar. Genel tartışma için notlarını hazır ederler. 

• Öğretim elemanı grup tartışmalarını izler, öğretmen adaylarının sorularını cevaplar ve geri bildirim 

sağlar.  

• Genel tartışma başlar ve bu süre zarfında öğretmen adayları aldıkları notları sınıfla paylaşırlar.   

MODULE 2 



 

• Paylaşımların ardından öğretim elemanı bilgi-işlemsel düşünmenin temel yönlerini ve matematik 

ile bilgi-işlemsel düşünmenin nasıl çakıştığını kısaca özetler.   

• Sonrasında, öğretmen adayları tekrar küçük gruplarına dönerler. Grup çalışması boyunca, ilkokul 

öğrencilerine matematikte bilgi-işlemsel düşünmeyi nasıl kullanacaklarını öğretmek için bir 

öğretim etkinliği tasarlarlar.  

• Her grup bir öğretim etkinliğinin ilk taslağını oluşturur. 

• Öğretim elemanı adayların ilerlemesini izler ve gerekli olduğunda geri bildirim sağlar.   

• Sonrasında, bütün geliştirilen etkinlikler sınıfla paylaşılır. Öğretmen adayları etkinliklerle ilgili 

düşüncelerini paylaşırlar.  

• Öğretim etkinlikleri çevrimiçi olarak gönderilir.  

• Son olarak, adaylar bilgi-işlemsel düşünme ve onun matematik öğretimiyle ilgisi konusunda bir 

yansıtma kâğıdı hazırlarlar.   

Değerlendirme Araçları: Dört farklı değerlendirme stratejisi vardır. Bunlar:  

• Grupların nasıl çalıştığını belirlemek için akran değerlendirmesi gereklidir.  

• Adayın bireysel olarak nasıl ilerlediğini belirlemesi için öz değerlendirme gereklidir.  

• Grup çalışması süreçlerinin anlaşılması için bir makale yazımı önemlidir.  

• Tasarlanan etkinliklerin değerlendirilmesi için rubrik değerlendirmesi kullanılır.  

Teorik Bilgi 

Bilgi-işlemsel düşünme profesyonel odakları her ne olursa olsun bütün bireyler için gerekli bir beceridir. 

Pek çok kişi bilgisayarla meşgul olan bilim insanlarının bilgi-işlemsel düşünme araçlarının kullanmaya 

ihtiyaçları olduğunu savunur. Diğerleri için bilgi-işlemsel düşünme bilgisayar bilimine ait olan temel bir 

kavramdır.  Ancak yetişkinler ve çocuklar analitik düşünerek temel aritmetik işlemleri okumak ve yürütmek 

için bilgi-işlemsel düşünmeye ihtiyaç duyarlar (Beecher, 2017). “Bilgi-işlemsel düşünme bir tür analitik 

düşünmedir” (Wing, 2008, p. 3717). Eğitimli bir birey bilgi-işlemsel düşünerek pek çok probleme etkili 

çözümler geliştirebilir. Bilgi-işlemsel düşünme bilimsel deneyler yürütmek, sanatla meşgul olmak ve zorlu 

bir geometri problemini çözmek kadar önemli bir algoritmik düşünme yoludur. Bireyin bilgisayar uzmanı 

gibi düşünebilmesini destekler (Grover & Pea, 2013). İnsanın bilişsel yapısının kritik bir parçası olarak, bilgi-

işlemsel düşünmenin farklı özelliklere sahip ve kendine has unsurları vardır (Riley & Hunt, 2014).   

Bilgi-işlemsel düşünme okul matematiğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Okullarda matematik öğretim 

programları bilgi-işlemsel düşünme ve matematik öğrenimi arasındaki bağa büyük vurgu yapmalıdır. Bu 

şekilde öğretim programları bilgi-işlemsel düşünme ve matematik arasındaki ilişkiyi güçlendirebilir. Ayrıca, 



 

bilgi-işlemsel düşünme üzerine yapılan güçlü vurgu ile öğretmen ve öğrencilerin bilgilerinin çeşitleneceği 

de belirtilmektedir. Belki de daha önemlisi, öğrenciler bir matematikçi kadar bir bilgisayar uzmanı gibi de 

düşünme fırsatını bulacaklardır (Weintrop, Beheshti, Horn, Orton, Jona,  Trouille, & Wilensky, 2016).  

Bilgi-işlemsel düşünme robotik ile ortaya çıkmıştır ve matematik kullanarak uygulanabilir. Kodlamanın 

robotik problemlerinin çoğu ve bilgi-işlemsel düşünme matematikle el ele gider ve birbirinden ayrı 

düşünülemez. Robotik bu durumda bir araç olarak görülmektedir. Fen ve matematik öğretimi bilim 

alanında kullanılan matematiksel mantık yürütme formlarının analizinden ve okullarda matematik ve fen 

öğretiminin koordine edilmesinden faydalanır. Bu koordinasyon özellikle ilkokul öğrencilerinin eğitiminde 

faydalıdır.    

Research in Mathematics Education has had a rapid and unexpected international success, with very few 

precedents in the world of science. Unexpected international success, with very few analogous 

precedents in the world of science. less than half a century, an autonomous scientific discipline with its 

own journals, conferences and publications, rigorous criteria to which all scholars and researchers in the 

world are subjected, leading to specific courses that have been held for decades in university faculties, 

specializations, masters and doctorates, research doctorates.  

One of the most widely used methodologies in Italy for the development of teaching activities related to 

mathematics is P&PBL (Project & Problem-based Learning), in the belief that traditional science 

teaching/learning does not stimulate curiosity about natural events and everything related to 

phenomenology observed. Practical applications and the use of real contexts must be the "starting point" 

for the development of the scientific idea.  

Mathematics and computational thinking are very similar in many aspects. In both skills as abstraction, 

generalization, decomposition, algorithmic thinking and debugging are needed (Atmatzidou & 

Demetriadis, 2016). Robotics by introducing computational thinking gives the possibility to improve 

students' skills to systematically process tasks and develop the sequenced step by step coding commands 

(Chalmers, 2018), furthermore littlest students can improve their fine motor skills while building robots 

such as Lego WeDo.  

Robotics is a wonderful way to introduce students to computational thinking considering that students of 

different ages and genders can learn and gain the same level of computational thinking, however different 

teaching and learning methods may be needed (Daniela & Strods, 2019a). Of course, programming is a 

huge part of robotics as well as mathematics and it may look complicated, however nowadays there are 



 

a lot of graphic programming possibilities, for instance, Lego WeDo  interface, that make it possible to 

make robots and program them even for the littlest students.  Moreover, it gives the possibility to focus 

on developing students' computational thinking skills (Bers et.al, 2014) as well as improve their 

mathematical skills and/or show them how their skills can be used elsewhere. 

 

LESSON 2 

 

Subject: Basic Principles of the Use of Robotics in Mathematics Education in Primary Schools 

Duration: 1 hour 

Learning Outcomes:  

• To define basic principles of using robotics 

• To combine them in mathematics education 

• To understand their meanings in primary school 

• To use them in mathematics education for primary school 

• To prepare a poster that has a puzzle of basic principles of using robotics in mathematics 

education in primary schools 

Teaching Methods: Brain storming, mind mapping, discussion, question-answer, collaborative learning,  

Learning-Teaching Process: 

Before the Classroom Time, prospective teachers will use the online teaching materials to learn about the 

topic. 

In-class Activities 

• Prospective teachers are divided into heterogeneous groups of 4-5 people 

• Each group discusses what basic principles of using robotics are 

• After these discussions, each group are going to create their group’s mind map about basic 

principles 

• After group discussions and creating mind maps, basic principles of using robotics are explained 

by the researcher/teacher 

• Created mind maps and explained principles are compared by the prospective teachers 

• After these comparing, finding the similar and different points of them 

• Then, each group discusses how to combine them in mathematics education and determines 

group’s idea about this 



 

• One member of each group presents group’s idea about combining basic principles in 

mathematics education 

• After that, researcher/teacher asks what the similar and different points of them are 

• And later, determining these points, researcher/teacher asks what their meanings in primary 

schools are 

• Each group decides their group’s idea about it 

• Later on, another member of each group shares the group idea  

• Specifies the similar and different points of the groups’ ideas 

• At the end of these each group are going to prepare a poster which has a puzzle of basic principles 

of using robotics in mathematics education in primary schools 

Assessment Tools: There are four different assessment strategies. These are as follows; 

• Peer assessment is necessary to determine how the groups study 

• Self-assessment is required to determine individual’s assessment of own progress 

• Writing an essay is essential for understanding the group processes 

• Rubric evaluation is used for evaluating the mind maps and posters  

Theoretical Knowledge 

General Overview 

The use of robotic applications in education provides students with significant gains. For this reason, rapid 

developments in robotic technologies have increased the number of such studies in the field of education. 

When the studies at the primary school level are examined, it is seen that there are studies on students' 

mathematical thinking and problem-solving skills (Hussasin, Lindh, & Shukur, 2006; Kapa, 1999), gender 

differences (Beisser, 2005) and their achievement levels in STEM fields (Barker & Ansorge, 2007; Mitnik, 

Nussbaum, & Soto, 2008; Nugent, Barker, & Grandgenett, 2008; Nugent, Barker, Grandgenett, & 

Adamchuk, 2009; Williams, Ma, Prejean, Lai, & Ford, 2007). It is seen that positive results have been 

obtained in these studies. Sullivan and Bers (2017) used a KIBO robot kit in their study. 

The Basic Principles of Using Robotics in Mathematics Education 

Use of robots in teaching mathematics has been a topic of discussion for several years (Felicia, & Sharif, 

2014; Zhong & Xia, 2020). Robotics can be used for many different aspects in real life and in learning 

process. For instance, students can gain new knowledge through hands on activities which also helps to 

overcome obstacle that students are not able to focus on one activity for longer period of time (Daniela 



 

& Strods, 2019b) since robotics include many different actions (planning, building, programming, testing 

etc.). This kind of activities also have a positive influence on students’ cooperative skills (Smyrnova-

Trybulska et.al, 2017).  

It is stated that educational robotics has four main goals (Barak & Assal, 2018; Bers, Flannery, Kazakoff, & 

Sullivan, 2014; Chaudhary, Agrawal, Sureka, & Sureka, 2016; Ching, Yang, Wang, Baek, Swanson, & 

Chittoori, 2019; Karaahmetoğlu, 2019; Ucgul & Çagiltay, 2014; Yolcu & Demirer, 2017). These goals are;  

1. To support the teaching of design, engineering applications, programming, artificial intelligence 

and robot production,  

2. To support early acquisition and development of STEM knowledge and skills,  

3. To develop broad learning skills (such as engineering design, product-oriented thinking, 

questioning, analytical thinking, etc.),  

4. To increase individuals' willingness to engage in science, mathematics and technology and to  

 

LESSON 3 

 

Subject: Other Digital Applications (Serious Computer Games, VR, AR, etc.) 

Duration: 1 hour 

Learning Outcomes:  

• To research and discuss digital applications that can be used in education. 

• To understand what digital game is. 

• To examine application examples of digital games in primary school mathematics education. 

• To develop application suggestions for digital games in primary school mathematics education. 

• To understand what Augmented Reality (AR) is. 

• To examine application examples of AR in primary school mathematics education. 

• To develop application suggestions for AR in primary school mathematics education. 

• To understand what Virtual Reality (VR) is. 

• To examine application examples of VR in primary school mathematics education. 

• To develop application suggestions for AR in primary school mathematics education. 

Teaching Methods: Collaborative learning, lecture, brain storming, discussion, question-answer, research. 

Learning-Teaching Process: 



 

Before the Classroom Time, prospective teachers use the online teaching materials to learn about the topic. 

They all research about digital applications used in education before the lesson. 

In-class Activities 

• At the beginning of the lesson, prospective teachers and researcher/teacher discussed which 

digital applications can be used in education and which ones are suitable for primary school 

mathematics education. 

• Prospective teachers are divided into heterogeneous groups. 

• Each group chooses one digital application (Digital games, AR, VR, etc.). 

• Fast and detailed research is done on the selected digital application. 

• Each group discuss on definition of application, how it works, requirements, benefits and 

limitations of the selected digital application. 

• Previous studies about digital application are researched by the members of the group. 

• The learning outcomes of the primary school mathematics program are reviewed and the 

outcome that can be worked on with application is determined. 

• A simple application draft is prepared. 

• At the end of the lesson researches and application examples which design by groups are 

presented to the whole class. 

Assessment Tools: Four different evaluation strategies can be applied. These are as follows; 

• Peer evaluation is required to evaluate in-group work. 

• Self-assessment is required to determine individual’s assessment of own progress 

• It is important to evaluate the effectiveness of the presentations of the groups. 

• The most suitable application can be evaluated. 

Theoretical Knowledge 

In addition to teaching lessons with more than one teaching method, it is inevitable to use digital tools 

and materials as course material (Seferoğlu, 2006). Among information communication technologies, 

virtual reality, augmented reality, second life and flipped learning applications, robotics and coding and 

digital games have come to the fore as the most preferred technologies and applications by educators, 

especially in recent years (Yanpar-Yelken, 2019). 

Since the information presented through the digital game world creates an engaging experience and a 

state of continuing interest, its integration into teaching processes and its use in the classroom 

environment has become important with the advancing technology in the last decade (Akgündüz, 2019). 



 

Digital games used within the scope of teaching processes are defined by De Freitos (2006) as applications 

that use the features of video and computer games to create engaging and immersive learning 

experiences in order to achieve specified learning objectives, outputs and experiences. 

The developments that emerged as creating an environment through the possibilities offered by 

technology or being articulated to the real environment have been the source of new applications that 

are used in many different places in your life. The developments arising with the input of technology range 

from the unreal to the virtual articulated to the reality and it is called Virtual Reality (VR), Mixed Reality 

(MR) to Augmented Reality (AR) (Çetinkaya, Demircioğlu, Özsoy, Duman, 2019). 

Virtual Reality (VR) 

It is a complete integration experience that transports users to a completely artificial three-dimensional 

world. In the virtual reality experience, users fully integrate with a simulated digital environment through 

various devices. In virtual reality, known as the most immersive technology, the user in a completely 

artificial digital environment is tricked into believing that after a VR headset or a screen is attached to the 

head, their brains can step into a new world where they can move, and interact with virtual objects on 

the screen (Kapucu, 2020). 

The use of virtual reality in education is gradually increasing and application and game development 

studies continue for this purpose. While developing educational content in a virtual reality environment, 

attention is paid to the quality of the experience that will make students live. In addition to the virtual 

reality not providing the feeling of reality, attention should be paid to the fact that the content designed 

in the virtual reality environment is enjoyable for the student (Akman, 2019). 

In educational environments where virtual reality is used, it offers advantages such as being able to 

conduct experiments that are not in real life, creating the feeling of being in physical environments that 

are difficult or impossible to go, turning boring lessons into a fun form, practicing an activity in daily life, 

and presenting the environment and events described in history lessons visually (Derman, 2012). 

According to Brill (1994), benefits of using virtual reality in education are examining the places that 

actually exist but where students do not have the opportunity to examine and explore, creating and 

interacting with environments that are not normally possible to create, by presenting abstract concepts 

such as mathematical functions to students with different perspectives in interaction, the student can 

understand the subject better, creates a learning environment by learning by doing, graphs and equations 

that are difficult to understand visually become easier to understand. 



 

Augmented Reality (AR) 

The main purpose of using AR technology, which allows a user to see computer-generated data integrated 

into the world around him, is to increase the observed reality. AR, a technology that blends real and virtual 

information in a meaningful way, is an enhanced and augmented reality phenomenon by creating a bridge 

between virtual and real worlds (Bilgin, 2018). 

When evaluated from a pedagogical point of view, AR enables students to develop skills such as 

interpretation, multi-directional thinking, problem solving, knowledge management, teamwork, flexibility, 

engagement and accepting different perspectives. AR technology is involved in studies in different fields 

of education such as natural sciences, computer and informatics, mathematics, engineering and 

humanities (Akgündüz, 2019). 

According to Kapucu (2020), some of the educational benefits provided by learning environments 

supported by AR are supporting learning by enriching real objects with virtual items, supporting spatial 

learning, supporting understanding of system dynamics, making teaching materials more interesting and 

colorful, supporting touch learning (kinesthetic), interactive and individual learning is supported by the 

student and the material, increasing retention in learning. 

In addition to the many advantages of using AR applications in the learning process, it brings some 

limitations and disadvantages. These psychological and mental limitations can be counted as prejudices 

of educators, technical knowledge and skill deficiencies, the time and difficulty of developing content, the 

content developed differs from device to device or in the environment used, students' individual 

differences and require cost (Akgündüz, 2019). 

In virtual reality creating an artificial environment, the user cannot see the real world around, but 

augmented reality allows the user to see virtual objects attached to the real world. While augmented 

reality (AR) adds something new to the existing environment to enhance the real world, virtual reality 

creates a completely new artificial world. While AR may have a more commercial success today, VR is a 

new technology and is evolving rapidly. On the other hand, and technology, like AR technology, is 

becoming increasingly cheaper and widespread (Bilgin, 2018). 

LESSON 4 

 

Subject: Prospective teachers’ Discussion on the Use of Robotics in Mathematics Education, Suggestions 

and Opinions 



 

Duration: 1 hour 

Learning Outcomes:  

• To engage in discussions about using robotics in math education 

• To make suggestions about using robotics in math education 

• To create a poster containing the suggestions about using robotics in math education 

• To summarize and reflect on all four lessons. 

Teaching Methods: Collaborative learning, brain storming, discussion 

Learning-Teaching Process: 

Before the Classroom Time, prospective teachers use the online teaching materials to learn about the topic.  

In-class Activities 

• Following the first three lessons, the prospective teachers are divided into groups of four or five 

for discussions 

• Each prospective teacher will share things that she/he gained during prior lessons 

• They will discuss using robotics in math education in small groups 

• They will generate suggestions and implications about using robotics in math education 

• They will come up with four or five topics to be included in the list of suggestions or other 

implications 

• Then, they will decide which topics should be in the group poster, 

• After that, they will organize a schema to show their idea, 

• They will share their suggestions about using robotics in math education with the whole group 

• Later, they will prepare a poster about it.  

• The poster must include ideas about how to use robotics in math education, relevant suggestions, 

and implications for teachers. 

• A member of each group will share their main idea about it, then researchers will create a final 

poster using these main ideas, 

• Finally, all prospective teachers will write an essay about the lessons to summarize. 

Assessment Tools: Rubric evaluation is used for evaluating the posters.  



 

 

 

 

 

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME* VE İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ UYGULAMALARI 
* Harmanlanmış öğrenmede harmanlanmış kelimesi yerine karma, hibrid ve karışık öğrenme terimleri de kullanılmaktadır. 

DERS 1 

 

Konu: Karma eğitim ihtiyacı 

Süre: 1 saat 

Öğrenme Çıktıları: Güncel eğitim yaklaşımlarını 

tartışmak 

• Uzaktan eğitim ihtiyacını açıklamak 

• Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin 

sınırlılıklarını tartışmak 

• Uzaktan ve yüz yüze eğitimin birlikte 

kullanılmasının gerekliliğini anlamak 

Öğretim Yöntemleri: Tartışma, anlatım, soru-cevap, müzakere, problem çözme, vaka çalışması 

Öğrenme-Öğretme Süreci: 

Ders saatinden önce, öğretmen adayları konuyla ilgili bilgi edinmek için çevrimiçi öğretim materyallerini 

kullanır. 

Sınıf İçi Etkinlikleri 

• Öğretmen adaylarına mevcut eğitim anlayışları sorulur ve cevapları birlikte analiz edilir. 

• Öğretmen adaylarından uzaktan eğitim ihtiyacı ile ilgili durumlara örnek vermeleri istenir. Durum 

çalışmaları birlikte tartışılır. 

• Öğretmen adaylarından yüz yüze eğitim ihtiyacı ile ilgili durumlara örnek vermeleri istenir. Durum 

çalışmaları birlikte tartışılır. 

• Öğretmen adaylarıyla birlikte uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin birlikte kullanılmasının 

gerekliliği gerekçesi ile ortaya konulur. 

Değerlendirme Araçları: 

Öğretmen adaylarının yaklaşımlarına bağlı olarak bu ders için üç tür değerlendirme aracı uygulanabilir: 

biçimlendirici değerlendirme (ödev ve kâğıtların gözden geçirilmesi), özetleyici değerlendirme (öğretmen 

adaylarının yeteneklerini ve ustalık becerilerini ölçmek için sözlü veya yazılı testler vererek) ve tanısal 

değerlendirme (ön test ve son test). Hem yazılı hem de test veya sözlü değerlendirme araçları, onların 

daha yüksek yetkinliklerini anlamaya ve ölçmeye yönelik olacaktır. 

MODULE 3 



 

Teorik Bilgi 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, hayatımızın her alanında olduğu gibi eğitim 

sistemlerinde de önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu değişiklikler eğitim amaçlıdır ve öğrenci/öğretmen 

rollerini, öğrenme ortamlarını, araç-gereçleri vb. etkiler. Teknolojinin eğitim üzerindeki etkileri; 

teknolojinin eğitime entegre edildiği yeni öğrenme yöntem ve ortamlarının araştırılmasını da beraberinde 

getirmiştir. Bu araştırmalar sonucunda; çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen uzaktan eğitim etkinliklerini 

içeren ve bilgiye erişim olanağı sağlayan öğrenme araçlarının öne çıktığı görülmektedir. Uzaktan eğitimin 

avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür (Altun, 2020; Bozkurt, 2017): 

● Sistematik ve planlı olmak 

● Öğrenci merkezli 

● Dezavantajlı gruplara fırsat eşitliği sağlamak 

● Zaman ve mekân esnekliği sağlama 

● Maliyet ve verimlilik esaslı olmak 

● Eğitimde teknolojinin avantajlarından yararlanma imkânı sağlamak 

● Yaşam boyu öğrenmeye katkıda bulunmak 

● Yaşlı bireyler için alternatif eğitim ortamları sağlamak 

● Uluslararası eğitim ile ilgili öğrenicilere fırsat sağlamak 

● Öğrenenlere kendi hız ve seviyelerinde bir öğrenme ortamı sunma fırsatı vermek 

● Öğrenciler için bağımsız bir çalışma ortamı sağlamak 

● Kendi öğrenmelerinden sorumlu olma yeterliliğine sahip öğrenciler 

Uzaktan eğitim çok avantajlı bir eğitim modeli olarak görülse de birçok araştırma tek başına kullanıldığında 

sınırlılıklarının olduğunu ortaya koymaktadır. Uzaktan eğitimin sınırlılıkları şu şekilde sıralanabilir: (Altun, 

2020; Masie, 2000; Singh, 2003; Zembylas, Theodorou & Pavlakis, 2008): 

● Anlamlı öğrenmeyi sağlayamama, 

● Öğrenci-öğretmen etkileşiminde yetersizdir, 

● Öğrenciyi motive edememe, 

● Öğrencide dikkat eksikliğine neden olur 

● Öz denetim eksikliği olan bireyler için uygun değildir 

● Yüksek teknoloji okuryazarlığı gerektirir 

● Yüksek fiyat 

● Öğrenme materyalinin varlığı ve öğretim tasarımı eksiklikleri 

● Geri bildirim olmaması veya düşük geribildirim 



 

Bu durum eğitim araştırmalarını yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim ortamlarının bütünleştiği öğrenme 

ortamlarına yöneltmiştir. Yüz yüze ve uzaktan eğitim ortamlarının güçlü yönlerinin bütünleştirildiği 

harmanlanmış öğrenme ortamlarının oluşturulması gerektiği birçok çalışma tarafından vurgulanmıştır. 

(Graham, 2006). 

 

DERS 2 

 

Konu: Karma Öğrenme Nedir? 

Süre: 1 saat 

Öğrenme Çıktıları: 

● Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin nasıl birleştirileceğini tartışmak 

● Harmanlanmış öğrenmenin ne olduğunu anlamak ve tanımlamak 

● Harmanlanmış öğrenme tanımlarının ortak yönlerini açıklamak 

● Karma öğrenme için kavram haritası, zihin haritası hazırlamak 

Ders saatinden önce, öğretmen adayları konuyla ilgili bilgi edinmek için çevrimiçi öğretim materyallerini 

kullanır. 

Sınıf İçi Etkinlikler 

● Öğretmen adayları 4-5 kişilik heterojen gruplara ayrılır. 

● Her grup, uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin nasıl entegre edileceğini vızıltı grupları şeklinde 

tartışır. 

● Grup tartışmalarından sonra öğretmen tarafından "harmanlanmış öğrenme" kavramı tanıtılır. 

● Harmanlanmış öğrenmenin farklı tanımları ifade edilir ve bu tanımların ortak yönleri belirlenir. 

● Gruptaki öğrenciler “harmanlanmış öğrenme” kavramına ilişkin zihin haritalarını oluşturur ve 

birbirleriyle paylaşırlar. 

● Her grup “harmanlanmış öğrenme” kavramının kavram haritasını hazırlar ve sunar. 

Değerlendirme Araçları: 

Öğretmenlerin yaklaşımlarına bağlı olarak bu ders için üç tür değerlendirme aracı uygulanabilir: 

biçimlendirici değerlendirme (ödev ve kağıtların gözden geçirilmesi), özetleyici değerlendirme (öğretmen 

adaylarının yeteneklerini ve ustalık becerilerini ölçmek için sözlü veya yazılı testler vererek) ve tanısal 

değerlendirme (ön test ve son test). Hem yazılı hem de test veya sözlü değerlendirme araçları, onların 

daha yüksek yetkinliklerini anlamaya ve ölçmeye yönelik olacaktır. 

 



 

Teorik bilgi 

Harmanlanmış Öğrenmenin Tanımları 

● Harmanlanmış öğrenme, web tabanlı öğrenme ile sınıf içi öğrenmeyi birleştirerek her iki ortamın 

avantajlarının ve güçlü yanlarının birleşimidir (Horton, 2000). 

● Harmanlanmış öğrenme, web tabanlı öğrenme ile sınıf içi öğrenmenin güçlü ve avantajlarının 

birleşimidir (Osguthorpe ve Graham, 2003). 

 

Harmanlanmış öğrenmenin tanımına ilişkin literatür incelendiğinde, harmanlanmış öğrenmeye ilişkin farklı 

tanımlar göze çarpmaktadır. Bu tanımların bazılarında harmanlanmış öğrenmenin öğrenme amaç ve 

hedeflerine ulaşmada daha etkili olduğu belirtilirken bazı kısımlarında yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir 

araya getirilmesinden bahsedilmiştir. Ayrıca bazı tanımlarda geleneksel eğitimin teknolojinin çeşitli 

olanaklarıyla harmanlandığı, bazılarında ise farklı öğretim yöntemlerinin bir arada bulunduğundan 

bahsedilmektedir (Dürnel, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Harmanlanmış öğrenmenin tanımlarına bakıldığında, bu öğrenme yaklaşımının genel olarak, bir öğrenme 

yönteminde farklı bilgi aktarım yöntemlerinin kullanılması olarak ifade edildiği görülmektedir (Sloman, 

2003). e-öğrenme olarak tasarlanan ortamlarda yaşanan iletişim ve etkileşim eksikliği, öğrencilerin bu 

ortamlara karşı olumsuz düşünceler geliştirmesine neden olmaktadır. Bu nedenle yüz yüze ve çevrimiçi 

öğrenmenin olumlu yönlerinin birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan harmanlanmış öğrenme her geçen gün 

daha fazla ilgi alanı haline gelmiştir. (Fook, et al., 2005). 

Harmanlanmış öğrenme ortamlarının verimli bir şekilde uygulanabilmesi için öğrencilerin, öğretmenlerin, 

yöneticilerin ve velilerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir. İçerik bölümünde öğretmen 

ve öğrenci aktifken, destek bölümünde yönetici ve veliler yer almalıdır. Güçlü yönlerin öğrenci-öğretmen 

etkileşimini artırma, kaliteli öğretim ve zaman gibi avantajlarını görebilmek için harmanlamayı dengeli bir 



 

şekilde yapmak gerekir. Amaç sadece teknolojik gelişmelere ayak uydurmak değil, ihtiyaç doğrultusunda 

hareket etmek olmalıdır. (Dürnel, 2018). 

 

DERS 3 

 

Konu: Karma Öğrenmenin Avantajları 

Süre: 1 saat 

Öğrenme Çıktıları: 

● • Karma öğrenmenin avantajlarını göstermek, örneklemek, tartışmak 

Öğretim Yöntemleri: Tartışma, anlatım, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, durum çalışması 

Öğrenme-Öğretme Süreci: 

Ders saatinden önce, öğretmen adayları konuyla ilgili bilgi edinmek için çevrimiçi öğretim materyallerini 

kullanır. 

Sınıf İçi Etkinlikler 

● Öğretmen adaylarından grup olarak eğitim hayatlarında harmanlanmış öğrenme ortamına ilişkin 

deneyimlerini yazmaları istenir. 

● Gruplar tarafından hazırlanan metinler grup konuşmacıları tarafından sunulur. 

● Her sunum sonrası yaşanan öğrenme deneyiminin harmanlanmış öğrenme yaklaşımına uygunluğu 

sınıfça tartışılır. 

● Öğretmen adaylarına gelecekteki meslek hayatlarında karma öğrenme ortamlarını tercih edip 

etmeyecekleri sorulur ve söz hakkı verilir. 

● Hem paylaşılan öğrenme deneyimleri hem de gelecekteki meslek yaşamlarında harmanlanmış 

öğrenme ortamlarının tercih edilme nedenleri “harmanlanmış öğrenmenin avantajları” açısından 

tartışılmaktadır. 

● Sınıftan seçilen bir kişiye, tartışma sırasında ifade edilen “karma öğrenmenin avantajları” nı yazma 

görevi verilir ve bir kartona yazması istenir. 

● Ders sonunda kartona yazılanlar sınıf tarafından ele alınır ve gerekli düzeltme ve eklemeler yapılır. 

Değerlendirme Araçları: 

Öğretmenlerin yaklaşımlarına bağlı olarak bu ders için üç tür değerlendirme aracı uygulanabilir: 

biçimlendirici değerlendirme (ödev ve kağıtların gözden geçirilmesi), özetleyici değerlendirme (öğretmen 

adaylarının yeteneklerini ve ustalık becerilerini ölçmek için sözlü veya yazılı testler vererek) ve tanısal 



 

değerlendirme (ön test ve son test). Hem yazılı hem de test veya sözlü değerlendirme araçları, onların 

daha yüksek yetkinliklerini anlamaya ve ölçmeye yönelik olacaktır. 

Teorik bilgi 

Harmanlanmış Öğrenmenin Avantajları 

Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin entegrasyonu olarak ifade edilebilecek olan harmanlanmış 

öğrenmenin avantajlarını ortaya koyan birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda yer alan bilgiler 

düzenlendiğinde harmanlanmış öğrenmenin avantajları şu şekilde sıralanabilir (Batdı, 2014; Bath & Bourke, 

2010; Çırak Kurt, 2017; Osguthorpe & Graham, 2003; Rovai & Jordan, 2004; Saliba, Rankine & Cortez, 2013; 

Smyth, Houghtan, Cooney & Casey, 2012): 

● Öğrenme fırsatlarını artırmak, 

● İletişim, not verme ve geri bildirim sağlama gibi kurs yönetimi etkinliklerini desteklemek 

● Öğrencilerin bilgi ve kaynaklara erişimini kolaylaştırmak 

● İş birliği ve etkileşim yoluyla öğrencileri motive etmek 

● Etkili ve verimli öğrenme deneyimleri sağlamak 

● Derse karşı olumlu bir tutum geliştirmek 

● Öğrenmede kalıcılığı ve öğrenci memnuniyetini artırmak 

● Öğrencilerin kendi hızlarını, öğrenme sürecini ve öğrenme etkinliklerini kontrol etmelerini 

sağlamak 

● Öğrencilerin kendi kendine öğrenme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak 

● Farklı öğrenme stilleri için bir ortam sağlamak 

Wilson ve Smilanich (2005: 14-16) harmanlanmış öğrenmenin faydalarını şu şekilde sınıflandırmıştır: 

a. Eğitime Daha Geniş Bir Alanda Ulaşmak: Eğitim faaliyetlerinde tek bir yöntemin kullanılması bazı 

durumlarda eğitimin amacına ulaşmada zorluklara neden olabilir. Sınıfta kullanılacak bir eğitim 

programı bazen belirli bir zaman ve mekana göre katılımcı sayısını etkileyebilir. Bu yöntem 

sayesinde öğrencilere alternatifler sunulabilmekte, sınıf ortamında olamayanlar ders işlenirken 

derse katılabilmektedir. 

b. Uygulama Kolaylığı: Harmanlanmış öğrenme uygulamaları, kolay uygulanabilir olması ve farklı 

öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermesi nedeniyle birçok kurum tarafından kullanılmaktadır. 

c. Maliyet Etkinliği: Harmanlanmış öğrenme, kurumların ihtiyaçlarına en ekonomik eğitim 

çözümünü seçme fırsatı sunar. 



 

d. Farklı İhtiyaçların Karşılanması: Öğrenme kişiden kişiye farklı şekillerde gerçekleşir. Her bireyin 

baskın zekâ tipi birbirinden farklı olabilir. Sınıf ortamında herkesi eşit kabul etmek ve herkesin 

dersin kazanımlarına tek bir yöntemle ulaşabileceğini varsaymak çok iyimser olmaktan öteye 

geçemez. Her öğrencinin öğrenme stili birbirinden farklı olabilir. Harmanlanmış öğrenmenin 

birçok özelliğinden dolayı her öğrencinin ihtiyacına uygun farklı seçenekler sunabilmektedir. 

e. İleri Eğitim: Harmanlanmış öğrenme yöntemi, tüm kurum ve bireyler için hem esnek hem de etkili 

öğrenme çözümleri üreterek ileri düzeyde bir eğitim sağlar. 

Harmanlanmış öğrenmenin avantajları; Öğrenci, öğretmen ve Kurumlar açısından düşündüğümüzde bunu 

şu şekilde sınıflandırabiliriz (Graham, 2006; Osguthorpe & Graham, 2003; Wilson & Smilanich, 2005): 

a.  Öğrencilere sağlanan avantajlar ve fırsatlar: 

● Aktif öğrenme ortamı 

● Farklı öğrenme stilleri için bir ortam sağlamak 

● Teknolojiyi kullanmak için gerekli becerilerin kazanılması 

● Öğrenciler dersle ilgili kaynaklara istedikleri yerden ve istedikleri zaman esnek bir şekilde 

erişebilirler. 

b. Öğretmenler için avantajlar ve fırsatlar: 

● Öğretim kazanımlarına ulaşmada kolaylık sağlamak 

● Dersin istenilen sürede işlenmesine yardımcı olmak 

● Farklı öğrenme stillerine hitap etmek 

● İnternetteki kaynakları sınıf etkinlikleriyle kullanma 

● Öğrencilerle bire bir veya küçük gruplar halinde daha fazla zaman geçirme kolaylığı 

● Öğrencilerle daha iyi iletişim 

● Dersleri tanımlama ve planlamada artan esneklik 

 

c. Kurumlara sağlanan avantajlar ve fırsatlar: 

● Kurum ve öğrencilerle etkileşim kurma fırsatları 

● Tüm öğrenciler için eşit koşullar yaratmak 

● Dersin amacı ve içeriği açısından önemli olan eğitsel deneyimler sağlayacak ortamların 

oluşturulması için daha fazla fırsata sahip olmak 

● Öğrencilerin farklı ihtiyaç ve yetkinliklerine cevap verme fırsatları 

● Elektronik araç ve kaynakların kullanımında artan verimlilik 

● Farklı seviyelerdeki öğrencilerin aynı öğrenme ortamında birleştirilmesi. 

● Öğrenci-öğretmen ve öğrenci-öğrenci arasındaki iletişimin kalitesini artırmak 

● Hızlı geri bildirimler 

● Okula devam ve sınıf geçme oranlarında artış 
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Konu: İlkokullarda Matematik Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme Nasıl Kullanılabilir? 

Süre: 1 saat 

Öğrenme Çıktıları: 

● İlköğretim matematik eğitiminde başarının önündeki engellerin farkında olmak ve çözüm yolları 

geliştirmek. 

● İlköğretim matematik eğitiminde harmanlanmış öğrenmeye olan ihtiyacı ortaya çıkarmak 

● İlköğretim matematik eğitiminde harmanlanmış öğrenmenin uygulanmasına ilişkin uygulama 

örneklerini incelemek 

● Karma öğrenmenin ilköğretim matematik eğitiminde uygulanmasına yönelik uygulama önerileri 

geliştirmek 

Öğretim Yöntemleri: Tartışma, Harmanlanmış öğrenme, anlatım, soru-cevap, forum, beyin fırtınası, fikir 

tarama, işbirlikli öğrenme 

Öğrenme-Öğretme Süreci: 

Ders saatinden önce, öğretmen adayları konuyla ilgili bilgi edinmek için çevrimiçi öğretim materyallerini 

kullanır. Ayrıca: 

● Uzaktan eğitim sürecinde: Yüz yüze eğitimden 5 gün önce web üzerinden forum açılır. Forumun 

konusu: "İlkokullarda matematik başarısının önündeki engeller nelerdir?" 

● Forum açılışı görsel olarak eğitmen tarafından senkronize olarak yapılır. 

● Forum asenkron olarak 2 gün yorumlara açık bırakılır. 

● 2 gün sonunda belirlenen tarih ve saatte eş zamanlı olarak yapılan yorumlar kısa bir online 

toplantıda ele alınır ve tartışılır. 

Sınıf İçi Etkinlikler 

● Öğretmen adaylarından çevrimiçi eğitimde ele alınan sorunlara yönelik çözüm önerileri sorulur ve 

görüş taraması şeklinde hızlı bir şekilde cevaplar alınır. 

● Bu çözümlerde harmanlanmış öğrenme ortamlarının kullanılmasının verimli olup olmayacağı 

tartışılır. 

● Öğretmen adayları 4-5 kişilik heterojen gruplara ayrılır. 

● Ekteki bağlantılardan biri her grupla paylaşılır. 

● Her grup kendilerine verilen linkin içeriğini grup olarak inceler ve kısa notlar alır. 

● Grup çalışması bittikten sonra her gruptan bir sözcü kendi içerikleriyle ilgili uygulamaları sınıfa 

sunar. Sınıf tarafından anlaşılmayan soruları yanıtlayın 



 

● Her gruptan ilköğretim okullarında matematik eğitiminde harmanlanmış öğrenmenin 

uygulanması için bir öneri geliştirmeleri istenir. 

● Bu öneriler ilgili çevrimiçi forumda paylaşılır. 

Değerlendirme Araçları: 

Öğretmenlerin yaklaşımlarına bağlı olarak bu ders için üç tür değerlendirme aracı uygulanabilir: 

biçimlendirici değerlendirme (ödev ve kağıtların gözden geçirilmesi), özetleyici değerlendirme (öğretmen 

adaylarının yeteneklerini ve ustalık becerilerini ölçmek için sözlü veya yazılı testler vererek) ve tanısal 

değerlendirme (ön test ve son test). Hem yazılı hem de test veya sözlü değerlendirme araçları, onların 

daha yüksek yetkinliklerini anlamaya ve ölçmeye yönelik olacaktır. 

Teorik bilgi 

Öğrencilerin matematiğe karşı olan ön yargılarını kırmak, matematik öğrenme isteklerini artırmak ve daha 

anlaşılır kılmak için yeni öğrenme yöntemleri araç haline gelmeye başlamıştır. Nitekim öğretimde teknoloji 

entegrasyonuna en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri de öğrenciler için soyut olarak algılanan matematik 

eğitimidir. Teknolojinin matematik öğretme ve öğrenmedeki rolüne ilişkin NCTM Pozisyon Raporunda, 

öğrencilerin anlamalarını geliştirmek, ilgilerini canlı tutmak ve matematikteki yeterliliklerini artırmak için 

teknolojideki fırsatların kullanılması gerektiği belirtildi. Stratejik olarak kullanılan teknoloji sayesinde 

öğrenciler matematiğe en iyi şekilde erişebilmelidir (https://www.nctm.org / Standards-and-Positions / 

NCTM-Position-Statements /) 

PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 2012 raporuna göre, öğrencilerin matematiği 

kullanabilme düzeyi, aldıkları eğitimin zenginliği ve yeterliliği ile ilişkilidir. 

Öğrencilere zengin bir eğitim ortamı sağlamak ve aktif rol alacakları öğrenme ortamları tasarlamak derse 

katılımlarını artıracak ve böylece motivasyonları artacak ve verimli öğrenme ortamları sağlanacaktır 

(Dürnel, 2018). 

Matematik, sınıfta sadece dört işlemden ibaret değildir. Öğrencilere günlük yaşamlarında ve eğitim-

öğretim dönemlerinde ihtiyaç duyabilecekleri matematik bilgisine ilişkin üstbilişsel bilgi, beceri ve 

tutumların kazandırılması, öğrencilerin kendi kendine öğrenme süreçlerini yönetmeleri, matematiğe karşı 

olumlu tutum geliştirmeleri, matematik problemlerine yaklaşmaları büyük önem taşımaktadır. Eylemlerini 

özgüvenli bir şekilde gerçekleştirmek ve öz-yeterlik algılarını olumlu yönde artırmaktadır. Öğrencilerin 

matematikte başarılı olmaları için (Dursun, 2018; Dürnel, 2018); 

• Matematiksel deneyimler yoluyla öğrenmelerini sağlamak, 



 

• Soyutlamaya ve ilişkilendirmeye izin vermek, 

• Bilgiye erişmek ve bilgi alışverişini değerlendirmek, depolamak, üretmek, sunmak ve güvenli hale 

getirmek için internet üzerinden bilgisayarları kullanmak, 

• Ortak ağlara katılarak etkili iletişimin gerekliliği birçok çalışma ile ortaya konmuştur. 

Kavramların farklı temsil biçimlerini ve aralarındaki ilişkileri görmeyi mümkün kılan ve öğrencilerin 

matematiksel ilişkileri keşfetmelerini sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla, öğrencilerin 

modelleme, iletişim ve akıl yürütme yoluyla problem çözme gibi becerilerinin geliştirilmesine yönelik 

ortamlar hazırlanmalıdır. Bu aşamada harmanlanmış öğrenme ortamlarının kullanılması matematik 

eğitiminde başarıyı getirecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

YÜKSEKÖĞRETİMDE TERS-YÜZ EDİLMİŞ ÖĞRENİM VE UYGULAMALARI 
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Konu: Ters-Yüz Edilmiş Öğrenim Nedir? 

Süre: 1 ders saati 

Öğrenme Çıktıları:  

• Ters-yüz öğrenmeyi anlamak ve tanımlamak,  

• Yüz yüze oturumlardan önce kullanılabilecek dijital 

öğrenme araçlarını tartışmak,  

• Ters-yüz öğrenmeyi harmanlanmış öğrenmeden ayıran 

yönleri açıklamak. 

Öğretim Yöntemleri: Tartışma, anlatım, soru-cevap, tartışma, problem çözme. 

Öğrenme-Öğretme Süreci: 

Ders saatinden önce, öğretmen adayları konuyla ilgili bilgi edinmek için çevrimiçi öğretim materyallerini 

kullanır. 

Sınıf-içi Etkinlikler 

● Öğretmen adayları, sınıf içi oturumdan önce ters-yüz öğrenme ile ilgili gerekli ön bilgileri 

okuyacaktır. Ters-yüz öğrenmeyi açıklayan uzman videoları izleyecekler, 

● Ters-yüz sınıf hakkında öğrendiklerini sınıfa sunacaklar, 

● Yüz yüze oturumdan önce kullanılabilecek dijital öğrenme araçlarını (videolar, sunumlar, çevrimiçi 

sözlükler vb.) tartışmak için dört-beş gruba ayrılacaklar, 

● Her grupta öğretmen adayları ters-yüz öğrenme ile harmanlanmış öğrenmeyi karşılaştıracaktır. 

Değerlendirme Araçları: 

Akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, dereceli puanlama anahtarı değerlendirmesi ve ödev (örneğin 

kompozisyon hazırlama, PowerPoint sunumu, zihin haritası, ters-yüz ders örneği vb.) 

 

 

MODULE 4 



 

Teorik Bilgi 

Ters-yüz öğrenme, geleneksel anlatımı sınıftan çevrimiçi ortama taşımak ve öğrencilerin evde yaptıklarını 

sınıfa taşımak olarak tanımlanabilecek bir öğretim yaklaşımıdır. Öğrenci öğretimini geliştirmek için çeşitli 

yöntemleri birleştirir (Bergman & Sams, 2012). 

Ters-yüz sınıflarda, temel konuların sunumu; video, okuma veya podcast ile çevrimiçi olarak yapılır. Bu 

nedenle öğretmenlerin genellikle yüz yüze sınıflarda yaptıkları çevrimiçi platformlara aktarılır. Okula 

geldiklerinde, öğrencilerin konuyla ilgili sorularını netleştirmeye, problem çözmeye, deneyler yapmaya, 

tartışmalar yapmaya, grup çalışmasına katılmaya ve öğrendiklerini sınıfla paylaşmaya zaman ayrılır. Sonuç 

olarak, yüz yüze görüşmede daha fazla ve önemli öğrenci katılımı ve öğrenimi olduğu varsayılmaktadır.  

Ters-yüz öğrenme, çevrimiçi platformların kullanımı yoluyla sınıf içi öğrenmeyi sınıf zamanının sınırlarının 

ötesine taşır. Ters-yüz öğrenmede, öğrenciler videolar ve diğer medya aracılığıyla doğrudan talimat alırlar. 

Sınıf zamanı ise, öğrencileri işbirlikçi, etkileşimli ve uygulamalı etkinliklere dâhil etmeye ayrılmıştır (Ters 

Yüz Öğrenme Ağı, 2014). 

Ters-yüz öğrenmede doğrudan öğretim, sınıf dışında ve genellikle yüz yüze eğitimden önce videolar, 

sunumlar veya diğer çevrimiçi sunum araçları kullanılarak verilir. Ders zamanı, daha sonra öğrencilerin 

akran iş birliğine, uygulamalı etkinliklere, daha derin tartışmalara ve kişiselleştirilmiş eğitimci rehberliğine 

katılmalarına olanak tanır. Ters-yüz öğrenme, öğrencilere öğrenmelerinde daha fazla özerklik vererek 

öğretmen merkezli sınıfı öğrenci merkezli öğrenme ortamıyla değiştirir ve eğitimciye kolaylaştırıcı bir rol 

verir (Francl, 2014). 
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Konu: Ters-yüz Öğrenmenin Faydaları 

Süre: 1 ders saati 

Öğrenme Çıktıları:  

● Ters-yüz öğrenmenin faydalarını anlamak ve tanımlamak, 

● Bir önceki derste ters-yüz öğrenme deneyiminden elde ettikleri faydaları paylaşmak. Ters-yüz sınıf 

uygulaması sırasında karşılaşılan güçlükleri tartışmak, 

● Ters-yüz öğrenme ile ilgili anahtar kelimeleri içeren gruplar halinde kelime arama bulmacası 

hazırlamak (örneğin https://thewordsearch.com/maker/). 



 

Öğretim Yöntemleri: Tartışma, anlatım, soru-cevap, işbirlikçi öğrenme 

Öğrenme-Öğretme Süreci: 

Ders saatinden önce, öğretmen adayları konu hakkında bilgi edinmek için çevrimiçi öğretim materyallerini 

kullanır. 

Sınıf-içi Etkinlikler 

● Öğretici, ters-yüz öğrenmenin öğretmen adayları tarafından hangi faydalarının benimsendiğini 

görmek için bir soru-cevap oturumu açar, 

● Öğretmen adayları, ters-yüz sınıfın uygulandığı bir önceki dersten bahseder, 

● Öğretmen adayları görüşlerini paylaşır ve ne gibi yararlar elde ettiklerini tartışırlar, 

● Gruplara girerler ve ters-yüz sınıfın diğer olası faydalarını zorluklarıyla birlikte tartışırlar, 

● Not alırlar ve ters-yüz edilmiş sınıfın artı ve eksilerinin bir listesini yaparlar, 

● Daha sonra gruplar halinde birlikte çalışırlar ve ters-yüz edilmiş sınıfla ilgili anahtar kelimeleri 

içeren basit bir çevrimiçi kelime arama bulmacası üretirler. 

Değerlendirme Araçları: 

Akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, dereceli puanlama anahtarı değerlendirmesi ve bir ödev 

(örneğin kompozisyon hazırlama, PowerPoint sunumu, zihin haritası, ters yüz ders örneği vb.) 

Teorik Bilgi 

Ters-yüz Öğrenmenin Faydaları  

Aktif Öğrenen 

Ters-yüz edilmiş sınıfta öğrenciler kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenirler (Bergman & Sams, 

2012). Kendi kendine öğrenmeye ilişkin iç görü kazanırlar. Dersten önce bu bilgileri elde etmek için kitap, 

makale, not ve diğer bilgilendirici materyalleri okurlar, sunumlar veya videolar izlerler. Ters-yüz öğrenme, 

öğrenme sürecini sınıf dışına taşımakla ilgilidir (Waterworth, 2014). Bu, yüz yüze öğretim sürecinden önce 

gerçekleşir, bu nedenle bu öğrenme modeline “Ters Öğrenme” adı da verilir. 

Zaman Tasarrufu 

Ters-yüz öğrenme, eğitimcilerin sınıfta ders vermek için harcayacakları zamandan tasarruf sağlar (Halili, 

Abdul Razak, & Zainuddin, 2014). 

Öğretmenin Değişen Rolü 



 

Öğretmenlerin eğitmen rolünden koç, yardımcı, danışman vb. rolüne geçme olanağı vardır ve bu, 

öğrenciler ile öğretmen arasında daha verimli ve profesyonel ilişkiler yaratırken (Talbert, 2017) 

etkinliklerde öğrenciler ve öğretmen eşittir. 

Sınıf İçi Aktiviteler için Daha Fazla Zaman 

Ters-yüz öğrenme, tartışmalar, münazaralar, problem çözme, zihin haritaları vb. gibi sınıf etkinlikler 

sırasında öğrencilerin üst düzey düşünmenin yanı sıra derin düşünme (Waterworth, 2014) ile meşgul 

olmalarına imkân verir. 

Öğrenme Hızına Dayalı İlerlemede Esneklik 

Öğrenciler sınıfta bir dersi dinlediğinde, verilen bilgileri işlemek için sınırlı zamanları olacaktır. Ancak ters-

yüz öğrenmede öğrenciler dersten önce içeriği birçok kez gözden geçirebilecek ve öğrenme hızları 

doğrultusunda anlamaya daha fazla zaman ayırabileceklerdir (Giannakos, Krogstie, & Sampson, 2018). 
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Konu: Yükseköğretim Uygulamalarında Ters-yüz Öğrenme Nasıl Kullanılabilir? 

Süre: 1 ders saati 

Öğrenme Çıktıları:  

● Ters-yüz öğrenmenin yükseköğretim derslerinde nasıl kullanılabileceğini göstermek, örneklemek 

ve tartışmak. 

Öğretim Yöntemleri: Tartışma, anlatım, soru-cevap, işbirlikçi öğrenme 

Öğrenme-Öğretme Süreci: 

Ders saatinden önce, öğretmen adayları konuyla ilgili bilgi edinmek için çevrimiçi öğretim materyallerini 

kullanır. 

Sınıf-içi Etkinlikler 

● Öğretmen adayları dört veya beş kişilik gruplara ayrılır, 

● Öğretecekleri bir konu seçmeleri ve bu derste ters-yüz öğrenmenin nasıl kullanılabileceğini 

gösteren bir poster hazırlamaları istenir (dijital materyallerin içeriği, sınıf içi etkinlikler ve dersin 

takibi hakkında bilgiler içerir), 

● Her grup konuşmacısı hazırlanan posteri gösterir ve aşamaları açıklar, 

● Önerilen yöntemlerin uygunluğunu değerlendirmek için tüm sınıf tartışmaları sürdürülür, 



 

● Öğretmen adaylarının ilerideki meslek hayatlarında ders anlatımlarında ters-yüz öğrenmeyi nasıl 

kullanmak istediklerine ilişkin tartışmalara devam edilir. 

Değerlendirme Araçları: 

Akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, dereceli puanlama anahtarı değerlendirmesi ve bir ödev 

(örneğin kompozisyon hazırlama, PowerPoint sunumu, zihin haritası, ters yüz ders örneği vb.) 

Teorik Bilgi 

Yüksek Öğrenimde Kullanılabilecek Ters-yüz Öğrenme Modelleri 

1. Geleneksel Ters-yüz 

Bu, öğrencilerin evde video veya sunum izleyerek ve önerilen bilgileri bilgisayarda (çevrimiçi veya değil) 

okuyarak derse hazırlandıkları ters-yüz öğrenmenin standart uygulamasıdır. 

Daha sonra sınıfa geldiklerinde alıştırmalar yaparak, tartışmalar yaparak, gruplar halinde çalışarak 

anlamalarını genişletmek için anahtar kavramları uygularlar. 

2. Tartışma Odaklı Ters-yüz 

Ders öncesi hazırlık, sınıfta yüz yüze tartışmalara zemin hazırlayacak videoların izlenmesini içerir. Bu 

nedenle seçilen videolar veya sunumlar, öğrencilerin işlenen konunun farklı yönlerini tartışacakları ve 

argümantasyon becerilerini geliştirecekleri bilgileri içermelidir. 

3. Gösteriye Dayalı Ters-yüz 

Bu uygulama, laboratuvar deneyleri gerektiren konu alanlarında başarıyla çalışmaktadır. Eğitimciler, 

örneğin bir kimyasal reaksiyonun adımları gibi adım adım etkinlikleri gösteren bir video kaydederler. 

Öğrenciler adımları evde/dersten önce çalışırlar ve ardından sınıfta prosedürü tekrarlarlar. Sınıf içi 

etkinlikler sonuçların doğrulanması, adımların birlikte gözden geçirilmesi ve daha fazla açıklama ile devam 

eder. 

4. Grup Tabanlı Ters-yüz 

Bu uygulama, grup çalışması ve birbirinden öğrenme yoluyla öğrenci etkileşimini artırmaya dayanmaktadır. 

Öğrenciler dersten önce video içeriğini sindirir ve ardından gruplar halinde çalışır ve içeriği birlikte anlamak 

için bilgi alışverişinde bulunur. 

5. Sanal Ters-yüz 



 

Bu uygulama, öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze bir araya gelemediği durumlarda oldukça kullanışlıdır. 

Tüm öğrenme süreci, sanal etkileşimler, önce içeriği sindirmek için bireysel çalışma ve ardından tartışmak 

için çevrimiçi toplantılar yoluyla sürdürülür. 

6. Çift Taraflı Ters-yüz Sınıfı 

Bu uygulamada öğrenciler, ustalıklarını ve yeni becerilerini göstermek için videolarını kaydederek eğitmen 

görevi görürler. Bu sayede üzerinde çalıştıkları, geliştirdikleri ve kaydettikleri bilgiler hakkında daha fazla 

iç görü kazanırlar (Seganmüller, 2020). 
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Konu: Ter-Yüz Öğrenme Uygulamaları Üzerine Öğrenci Pratikleri 

Süre: 1 ders saati 

Öğrenme Çıktıları:  

● Yükseköğretim derslerinde kullanılan örnek ters-yüz sınıf uygulamalarını araştırmak, 

● Yükseköğretimde ters-yüz öğrenmenin en iyi uygulamaları hakkında bir sunum yapmak, 

● Ters-yüz öğrenme uygulaması için ters-yüz sınıf içeriği (video, sunum, metin, ses, oyunlar) 

hazırlamak, 

● Daha iyi sonuçlar için ters-yüz öğrenme uygulamalarının nasıl geliştirilebileceğini tartışmak. 

Öğretim Yöntemleri: Tartışma, ters yüz öğrenme, anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, işbirlikçi öğrenme 

Öğrenme-Öğretme Süreci: 

Ders saatinden önce, öğretmen adayları konuyla ilgili bilgi edinmek için çevrimiçi öğretim materyallerini 

kullanır. 

Sınıf-içi Etkinlikler 

● Öğretmen adayları ders saatinden önce dört veya beş kişilik gruplara ayrılır ve ters-yüz öğrenme 

örnekleri üzerinde araştırma yaparlar, 

● Gruplar, ortak belgeler üzerinde çevrimiçi olarak içerik geliştirmek ve öğretmek için konularını 

seçerler, 

● Her grup, öğrenme sürecini başlatmak için içeriğini başka bir gruba gönderir, 

● Her grup, aldıkları eğitim materyallerini ters çevirir ve ardından sınıfta buluşurlar. Her grup sadece 

bir materyal üzerinde çalışacaktır. 

● Her grup, sınıf içi etkinliklerini diğer gruplara sunar ve ters-yüz öğrenme sürecini nasıl 

yapılandırdıklarını açıklar, 



 

● Grup üyeleri, diğer grupların geliştirilmiş ters-yüz edilmiş öğrenme materyallerine ilişkin 

değerlendirmelerini paylaşır. 

Değerlendirme Araçları: 

Akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, dereceli puanlama anahtarı değerlendirmesi ve bir ödev 

(örneğin kompozisyon hazırlama, PowerPoint sunumu, zihin haritası, ters yüz edilmiş ders örneği vb.) 

Teorik Bilgi 

Ters-yüz Öğrenme Nasıl Tasarlanır? 

1- Video + Yapılandırılmış Etkinlik 

Eğitmen, amaçlanan içerik hakkında bir video içeriği hazırlar veya iyi bir video bulur (YouTube, TED Talks, 

FLN, Khan Academy veya Coursera'da). 

Yüz yüze devam edecek etkinliklerle ders zamanını yapılandırır. 

2- Metin + Yapılandırılmış Etkinlik 

Eğitmen, işlenen konuyla ilgili bir kompozisyon yazar veya öğrenilecek konuya bağlı olarak iyi bir makale 

veya bir süreç için adım adım talimat bulur. 

Eğitmen, Perusall veya Hypothesis (sosyal açıklama yazılımı) kullanarak mevcut bir metne dikkati çok 

önemli noktalara çekmek için açıklama ekleyebilir. 

Yüz yüze devam edecek etkinliklerle ders zamanını yapılandırır. 

3- Ses + Yapılandırılmış Etkinlik 

Eğitmen, açıklamalarını içeren bir ses kaydı hazırlar veya doğrudan ders konusuyla ilgili bir ses kaydı, bir 

müzik, bir diyalog (örneğin yabancı dil dersi için), bir şiir veya bir podcast bulur. 

Yüz yüze devam edecek etkinliklerle ders zamanını yapılandırır. 

4- Oyunlar + Yapılandırılmış Etkinlik 

Eğitmen, çevrimiçi bir oyun hazırlar veya amaçlanan öğrenme çıktılarına uygun bir oyun bulur. (Örneğin, 

kitap widget'ları) 

Yüz yüze devam edecek etkinliklerle ders zamanını yapılandırır. 

5- Simülasyonlar + Yapılandırılmış Etkinlik  

Eğitmen bir simülasyon veya simülasyon oyunu bulur ve öğrencilerden ders saatinden önce oynamalarını 

ister. Uygulamalı faaliyetler, süreç adımları ve teknik bilgi için daha derin bir anlayış kazanmak için iyidir. 

Yüz yüze devam edecek etkinliklerle ders zamanını yapılandırır (Talbert, 2017).  



 

 

 

 

 

İLKOKUL MATEMATİK EĞİTİMİNDE ROBOTİK KULLANIMI  
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Konu: Robotlar ve Kodlama 

Süre: 2 saat 

Öğrenme Çıktıları: 

• Önceden büyük bir teknik bilgi olmadan robotiği müfredata sokma becerilerini geliştirmek. 

• Eğitim robotlarının çeşitliliğini keşfetmek 

• Temel robotik anatomi ve fonksiyonları anlamak 

• Blok tabanlı görsel programlama dilinin temel kavramlarını anlamak. 

• Öğrencilere, içeriğe ve keşif bağlamlarına göre robotların nasıl seçileceğini bilmek. 

Öğretim Yöntemleri: Ters yüz öğrenme ve harmanlanmış yaklaşım. Gösteri. Grup ve ortak çalışma. 

Öğrenme-Öğretme Süreci: 

Ders saatinden önce, öğretmen adayları konuyla ilgili bilgi edinmek için çevrimiçi öğretim materyallerini 

kullanır. 

Sınıf İçi Etkinlikler 

Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba bir robot tipi atanır. Robotlar, her ortak ülkenin okullarında en çok 

kullanılanlara göre seçilmelidir. Örneğin. Bee-Bot, DOC, mBot, Lego WeDo gibi 

● Her grup, yüz yüze sınıf etkinlikleri için ele aldığı robotun işlevlerinin (örn. Addüktör, Efektör, 

Sensör ve kodlama platformlarının türleri) kısa bir sunumunu hazırlar.  

● Sınıfta öğrenciler robotlarını sunar ve pedagojik potansiyellerini tartışırlar. 

● Öğrenciler, Bee-bot veya DOC gibi yönlü robotlarla bir programlama görevini keşfetmeye davet 

edilir 

MODULE 5  



 

● Öğrencilere, temel programlama ilkelerini (Nesneler, değişkenler, döngüler ve koşullar oluşturma) 

keşfeden bir görevi yerine getirmeleri için sıfırdan programlama ortamı sunulur. 

● Gruplar halinde Öğrenciler, sıfırdan başlayarak küçük bir proje geliştirirler. 

● Robotlar için mBlock veya Lego WeDo gibi görsel kodlama platformları sunulur. 

● Öğrencilerden bu robotlardan birini kullanarak küçük bir proje geliştirmeleri istenir. 

Değerlendirme Araçları: 

Robotlarla geliştirilen projelerin sunumu ve eleştirel yansıtma 

Teorik bilgi: 

Tarihsel olarak çocuklar çeşitli becerileri öğrenmek için fiziksel nesnelerle oynamışlardır. Somut arayüzler, 

çocukların bilgi işlem gücüyle güçlendirilmiş gerçek fiziksel nesnelerle oynamasını sağlayarak eğitime 

önemli fayda sağlayabilir. 

Eğitici robotik, çocuklara somut kavramları soyut ve hesaplamalı düşünme ile ilişkilendirme fırsatı verir. 

Educational Robotics, Papert'in yapılandırmacılık yaklaşımıyla yönlendirilir ve daha iyi başarılar ve anlamlı 

öğrenmeler elde etmek için çocukları kendi anlamlı yapılarını, "üzerinde düşünülecek nesneleri" yapmaya 

dahil eder. Robotlar ve görsel programlama arayüzleri, çocukların matematik soyut kavramlarını somut ve 

somut bir şekilde keşfetmeleri için harika senaryolar sunar ve matematik kaygısını azaltır. 

Eğitimde kullanılmak üzere çeşitli eğitici robotik türleri mevcuttur. Ancak robotları bir eğitim aracı olarak 

kullanmak, robotların çocukların dünyalarına nasıl uyduklarına, öğretmenlerin öğrenme ve öğretmeye 

ilişkin anlayışlarına ve bir bütün olarak eğitim ortamına bağlıdır. 

Eğitimsel eserler olarak robotlar çeşitli yaklaşımlarda kullanılabilir. Çocuklar robotları alıcılar olarak 

keşfedebilir: işlevselliğini gözlemleyerek, yorumlayarak ve anlayarak ve anlamını benimseyerek veya 

robotları üreticiler olarak kullanabilirler: etkileşimde bulunma, hareket etme, manipüle etme ve önemli 

nesneler ve projeler yaratma. 

Eğitimde teknoloji, programlama ve robotik kullanımı, öğretmenlerin alan bilgisi ve pedagojik bilginin yanı 

sıra teknolojik bilgide ustalaşmasını gerektirir. Bu nedenle, geleceğin öğretmeni olan öğrenciye, 

matematiksel kaygıyla başa çıkmak için robotların pedagojik potansiyelinin tanınmasını ve harekete 

geçirilmesini hızlandıran dijital beceriler sağlamak çok önemlidir. 



 

Bu oturum, robotlarla minimal programlama ve çalışma becerileri geliştirmek için daha teknik ve araçsal 

bir boyutu keşfetmeyi amaçlamaktadır. 

Donanım, robot gövdesini, anatomisini ve fiziksel formlarını aktüatörler, efektörler ve sensörlerle temsil 

eder. Aktüatörler, motorlar gibi hareketi sağlayan mekanizmalardır. Efektörler, robotun hareket etmesine, 

şeklini değiştirmesine ve örneğin bir robotik kol gibi çevre ile etkileşime girmesine izin verir. Sensörler, 

örneğin dokunma veya engellere tepki verme, hareketi tanıma, sıcaklık veya parlaklık gibi verileri okuma 

gibi çevresel verileri toplamak için kullanılan araçlardır. 

Yazılım, robotun fiziksel bileşenlerinin kontrolünü sağlayarak çevreyi algılamaya ve üzerinde hareket 

etmeye izin verir. Robotların türüne göre farklı programlama dilleri ve platformlar kullanıyoruz. Daha basit 

ve küçük çocuklar için uygun olan yönlü yer robotları, LOGO diline çok benzeyen yön tuşlarına dayalı 

programlama tekniklerini kullanır. Diğer robotlar görsel programlama platformlarını kullanır. En popüler 

görsel programlama platformu Scratch'tir ve robotun programlama platformlarının çoğu benzer bir 

sözdizimi izler. Öğrencilerin, geleceğin öğretmenlerinin bu ortamlarda programlamayı anlamaları ve 

deneyimlemeleri önemlidir. 
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Konu: Geometri ve aritmetik ile ilgili uzamsal beceriler 

(Uzamsal öğrenme, 3B uzamsal beceriler, dönme 

açısı, düzlemde yönsellik konumu, ölçme, aritmetik, 

problem çözme (örneğin, tahmin etme, çözümleri 

değerlendirme, deneme yanılma) ve birçok problemin 

temsili, Geometri, Toplama, çıkarma, çarpma, 

Ölçüler: uzunluk, çevre) 

Süre: 2 ders saati 

Öğrenme Çıktıları:  

Ön Açıklama: Özellikle altı ile yedi yaş arasındaki çocuklarda sağ ve sol kavramı henüz tam olarak 

oturmamıştır. Bu kavrama sahip olmak, matematiksel bilgi düzeyinde, geometriye erişim anlamına gelir 

ve bu nedenle, çocukların uzamsal yönelimleri ve becerileri üzerinde çalışmazsak, aritmetik ve/veya 



 

geometrik kavramlar üzerinde çalışmaya başlayamayız. Bu uzamsal beceriler olmadan çocuklar açılar, figür 

yapımı vb. üzerinde çalışmakta zorluk çekeceklerdir. 

• STEAM yeterlilikleri için öğrencilerin geometrik becerilerinin nasıl geliştirileceğini öğrenmek 

• Matematik kaygısıyla başa çıkmak için bağımsız kodlamayla çalışmanın bir yolu olarak probleme 

dayalı öğrenmeyi keşfetmek 

• Hesaplamalı düşünmeyi teşvik etmek için bağımsız ve bağımlı faaliyetlerle çalışmanın önemini 

anlamak 

• Robotları kullanan öğretme öğrenme etkinlikleri tasarlamak için bir Matematik müfredatı konuları 

geliştirmek 

• Uzayda konum ve yön, geometrik şekiller, uzaklık ve uzunluk ve toplama ve çarpma hakkında 

öğrenmeyi teşvik etmek için robotların kullanımını keşfetmek ve tanımak 

• 6-8 yaş arası ve 8-10 yaş arası çocuklarla robotlarla çalışmak için farklı didaktik yaklaşımları 

incelemek 

Öğretim Yöntemleri: Tartışma, ters yüz öğrenme, anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, işbirlikli öğrenme 

Öğrenme-Öğretme Süreci: 

Ders Saatinden önce, öğretmen adayları konuyla ilgili bilgi edinmek için çevrimiçi öğretim materyallerini 

kullanır. 

Sınıf İçi Etkinlikler 

• Öğretmen adayları aşağıda açıklanan öğrenme etkinliğini inceler. Bu aktiviteyi nasıl 

uygulayacaklarını stajları sırasında öğrenirler. 

• Farklı ve farklı renklerde bileklik yapımı (seçilen renklere dikkat edin çünkü benzer renkleri 

seçersek görme engelli çocuklar zorlanabilirler). 

• Çocuklar, kağıt ve renkli kartondan bileklikleri yapmak zorunda kalacaklar ve bu şekilde, 

"oluşturma" metodolojisi ile çalışma için ihtiyaç duyacakları enstrümanı oluşturacak, ilgi ve 

merak uyandıracak olan son kullanıcı olacak. Enstrüman", egzersizin önemli bir unsurudur, 

çünkü küçük motor beceriler gibi temel becerileri öğrenmelerini ve uygulamaya koymalarını 

sağlar. 

• İki bilekliğin (sağ ve sol) yapımı tamamlandıktan sonra, tüm öğrencilerin sağ ve sol için aynı 

renk bilekliği taktığından emin olarak, çocuklar bunları takacaklardır. 



 

• Bu noktada oryantasyon egzersizlerini uygulamaya konulacaktır. 

• Bunu iki farklı şekilde yapabiliriz: 

Düzenleme metodolojisi (propriosepsiyon): Yere bir bant veya sandalye, masa gibi engellerle bir 

labirent inşa edeceğiz ve çocuk talimatları izleyerek boşlukta hareket edecek. 

Amaç, tüm sınıf grubunun katılımını sağlayacak şekilde sınıf arkadaşlarının verdiği yönergeleri 

takip ederek yolun sonuna ulaşmaktır. Yönergeleri vermek için öğrenciler, sol ve sağı belirtmek 

için bileziklerin renklerini kullanacaklardır. 

 

Heterosepsiyon metodolojisi: Bu durumda, egzersizi yapan çocuğun önüne yerleştirilen başka bir 

çocuk, talimatları kendi bakış açısıyla (heterosepsiyon) verecektir, böylece talimatları veren kişi 

diğerinin sağı ve solu anlamak zorunda kalacaktır.  

• Bu sırada robot olabilecek üçüncü bir nesne devreye girer. Gerçek bir robot kullanabiliriz ve 

bu durumda yukarıda özetlendiği gibi Bee Bot, Blue Bor, Mtiny gibi birkaç çözümümüz var. 

 

• Robotun hareket etmesi gereken yolu oluşturuyoruz, bu nedenle kağıt, karton, keçeli kalemler 

ve boya kalemleri ile robotun izlemesi gereken yolu çiziyoruz ve çocuklar robotun hareket 

etmesini sağlamak için robotun yolunu tasarlamak zorunda kalacaklar. Bunu yapmak için 

çocuklar bir önceki aktivitede olduğu gibi sol ve sağı gösteren ve aynı renkleri kullanan kartlar 

üretecek ve böylece bir bağlantı oluşturacaktır. Henüz ölçümler ve açılar hakkında 

düşünmüyoruz, sadece daha sonraki becerilerin kazanılması için temel olan oryantasyon 

hakkında düşünüyoruz. 

• Öğretmen adayları gruplara ayrılır ve her grup robotları kullanarak çocukların mekansal 

algılarını ve becerilerini geliştirmek için benzer yeni bir öğrenme etkinliği tasarlar. 

• Gruplar öğrenme etkinliklerini paylaşır ve birbirleriyle tartışır. 

Zorluklar / Sorunlar: 

Bilezik oluşturmak ve kullanmak  

Bileziği uzayı, ölçüleri, uzunluğu hesaplamak için kullanmak 

Robotları farklı yönlerde hareket edecek şekilde programlamak. 

 

Geometri ve Matematik dahil 

Mekansal yönlendirme ve uzunluk ölçüleri 



 

Robotları kodlarken: toplama, çıkarma, bölme. 

 

Kaynaklar 

Kağıt, karton, renkli kalemler, keçeli kalemler 

Yerde labirent oluşturmak için kağıt yapışkan bant 

Eğitici Robotlar (yani: Blue Bot, mTiny, vb.) 

Hamuru ve diğer sanat el sanatları malzemeleri (sokakları, binaları temsil etmek için). 

Robotik kitleri 

 

Değerlendirme Araçları: 

• Bireyin kendi ilerlemesine ilişkin değerlendirmesini belirlemek için öz değerlendirme gereklidir. 

• Grup süreçlerini anlamak için bir kompozisyon yazmak çok önemlidir. 

• Rubrik değerlendirmesi, tasarlanan aktivitelerin değerlendirilmesi için kullanılır. 

• Akran değerlendirmesi: Bir öğretmen adayı, bir meslektaşına çocukmuş gibi ders verme 

simülasyonu yapar. 

 

Kuramsal Bilgi 

Sutton ve Williams (2007) uzamsal yeteneği “nesnelerin zihinsel olarak döndürülmesini, nesnelerin farklı 

açılardan nasıl göründüğünü tanımlama ve anlama becerisini, nesnelerin uzayda birbirleriyle nasıl ilişki 

kurduğunu anlama becerisini gerektiren görevlerde performans” olarak tanımlamaktadır. Yazarlar 

araştırmalarında, uzamsal yeteneklerin önemli bir özelliğinin, iki boyutlu (2B) temsillerden 3B özellikler 

hakkında bilgi çıkarma yeteneği olan üç boyutlu (3B) anlama olduğunu özetlemektedir. Bu beceri, görüleni 

yorumlamak için algısal yetenekler ve grafiksel temsilleri zihinsel olarak manipüle etmek için uzamsal 

yetenekler gerektirir. Matematik kavrama için, geometri bölümü, K-12 okulunda genellikle yeterince 

takdir edilmese de, STEM'i anlamak için kritik öneme sahiptir; özellikle Teknoloji ve Mühendislik ve Sanat 

disiplinlerini. Bu modül, lisans öğrencilerinin, öğrencileri geometrik şekillerin özelliklerini analiz etmeye ve 

geometrik ilişkiler hakkında matematiksel argümanlar oluşturmaya ve ayrıca problemleri çözmek için 

görselleştirme, uzamsal akıl yürütme ve geometrik modelleme kullanmaya çağırarak geometrinin gücüne 

daha geniş bir bakış açısı getirmelerini gerektirir.  



 

Birçok Yazar (Carme, Sutton, Highfield, Verner), mühendislik eğitiminde ve özellikle 3B uzamsal becerilerin 

geliştirilmesinde ve öğrenciye katkıda bulunmada görselleştirme öğreniminin bu becerilerinin 

edinilmesinin önemi üzerinde ısrar ederek, görselleştirme ve uzamsal becerilerin ilkokul düzeyinde 

tanıtılmasını önermektedir. başarı. Highfield (2010), üç ve dört yaşındaki çocukların problem çözmede araç 

olarak robotik oyuncakları kullanmasını inceleyen daha büyük bir projenin parçası olarak geliştirilen Arı-

botları ve Pro-botları kullanan bir dizi görevi tanımladı. Ana fikir, çocukların robotik oyuncakları 

programlaması ve çeşitli hareketlerini gözlemlemesiydi. Önerilen etkinlikler aracılığıyla, çeşitli 

matematiksel kavramlar ve süreçler desteklendi: uzamsal kavramlar (örneğin, kapasite, dönme açısı, bir 

düzlemdeki yönsellik konumu), ölçüm, aritmetik, problem çözme (örneğin, tahmin, çözümlerin 

değerlendirilmesi, deneme yanılma) ve birçok problemin temsili görülebilir. 

 

Verner (2004), nesnelerin manipülasyonlarının uzamsal düşünme gerektiren robot işlemleriyle 

gerçekleştirildiği bir öğrenme ortamı (RoboCell) kullanmıştır. Yazar, robot kinematiği ve noktadan noktaya 

hareket, nesnelerin döndürülmesi ve uzamsal bulmacaların robotik montajı ile ilgili bir müfredat önerdi. 

Ortaokul ve liselerde yapılan kurs öncesi ve sonrası testler, öğrencilerin kursta uygulanan görevlerde 

uzamsal yeteneklerinin geliştiğini göstermiştir. 
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Konu: Tahmin Etme  

(Uzamsal öğrenme, 3B uzamsal beceriler, dönme açısı, bir düzlemde yönsellik konumu, ölçüm (bir cetvelle 

de), aritmetik, problem çözme (örneğin, tahmin etme, çözümleri değerlendirme, deneme yanılma) ve 

birçok problemin temsili, geometri, toplama, çıkarma, çarpma, Ölçüler: uzunluk, çevre, Zaman tahmini) 

Süre: 2 ders saati 

Öğrenme Çıktıları:  

• Bir mesafeyi nasıl tahmin etmeyi öğrenme 

• Bir niceliği nasıl  tahmin etmeyi öğretme 

• Zamanı  nasıl tahmin etmeyi öğretme 

Not: Uzamsal becerilerin ve geometrinin gelişimi için tahmin edebilme becerisi gerekir, bu nedenle zaman 

kavramı ve birbirine bağlı ölçüm üzerinde çalışacağız. 

Öğretim Yöntemleri: Tartışma, ters yüz öğrenme, anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, işbirlikli öğrenme 

Öğrenme-Öğretme Süreci: 



 

Ders saatinden önce, öğretmen adayları konuyla ilgili bilgi edinmek için çevrimiçi öğretim materyallerini 

kullanır. 

In-class Activities 

• Mesafe tahmini 

• Öğretmen adayları, uzaktan tahminin nasıl öğretileceğini öğrenmek için aşağıdaki örnek öğrenme 

etkinliğini inceleyeceklerdir. 

 

Örnek Öğrenme Etkinliği 

• Her komutta 15 cm uzunluğunda düz bir çizgi oluşturan ek bölümde bahsedilen robotlardan birini 

kullanabiliriz. Bu alıştırmayı yapmak için, robotun belirli bir noktaya ulaşması ve seçtiğimiz 

mesafeyi kat etmesi için kaç "adım" attığını bulmamız gerekiyor. 

• Bu aktivite için çarpma üzerinde çalışabiliriz: robot 15 cm'yi bir adım atıyorsa, üç adım atıyorsa 45 

cm mesafeyi kat edecek ve sonra öğrencilerle birlikte çalışarak kaç adım atması gerektiğini 

hesaplanacak.  Bu beceriler, matematiği ve kodlamanın temellerini öğrenmek için farkındalık ve 

araçlar kazanmak için gereklidir. 

• Bir sonraki adım, redetme ve doğrulama için bir araç olarak bir cetvelle ölçmenin kullanılmasını 

içerir. 

• Tahmin üzerinde çalışmak için robotun yoluna rastgele bir nesne yerleştirmemiz ve ardından 

öğrencilere robotun yerleştirilen nesneye ulaşmak için kaç adım atması gerektiğini sormamız 

gerekiyor. Bu şekilde, mesafeleri tahmin etme yeteneği üzerinde çalışıyoruz ve bunu başarmak 

için öğrencileri mesafe tahminine dahil ederek temelli meydan okuma öğrenme metodolojisini 

kullanabiliriz. 

• Öğretmen adayları gruplara ayrılır ve benzer bir öğrenme etkinliği tasarlar. Daha sonra gruplar 

öğrenme etkinliklerini paylaşır ve uygulamalarını nasıl geliştirebileceklerini ve mesafe tahminini 

öğretmek için robotları nasıl kullanabileceklerini tartışırlar. 

 

Zaman tahmini 

• Öğretmen adayları, zaman tahminini nasıl öğreteceklerini öğrenmek için aşağıdaki örnek öğrenme 

etkinliğini inceleyeceklerdir. 

 

Örnek Öğrenme Etkinliği 

• Bu çok küçük (6-7 yaş) öğrenciler için karmaşık olabilecek bir şeydir ve bu nedenle, dijital bir 

zamanlayıcıya sahipken hem sözlü hem de elleriyle (biçimlendirme stratejisi) sayarak zamanda 

neler olduğunu görselleştirmeleri gerekir. 

• Tanımı gereği soyut bir kavram olan zamana fiziksellik nasıl kazandırılır? Bunu yapmak için bir 

robot (MBot veya Lego WeDo2 gibi) veya Scratch Jr gibi blok programlama yazılımı kullanabiliriz. 

Sonraki adım, robotu yirmi saniye boyunca düz bir çizgide hareket edecek şekilde programlamaktır. 



 

Bu çok ilginç çünkü zamanı mesafeye bağlar ve bu nedenle dolaylı olarak hız kavramı üzerinde 

çalışır. 

Robotu programladıktan sonra başlatacağız ve robot çalışmaya başlarken aynı zamanda 

zamanlayıcıyı başlatacağız ve öğrenciler çeşitli veriler arasında bir ilişki elde etmek için saniyeleri 

yüksek sesle saymak zorunda kalacaklar. 

Bu noktada farklı tahmin türleri yapabiliriz. Örneğin robotun hızını sabit tutarak öğrencilere on 

saniyede ne kadar yol kat ettiğini sorabilir ve tahmini süre ve mesafe hakkında tahminlerde 

bulunabiliriz. Bu durumda katlar kavramı üzerinde de çalışabiliriz. 

• Robotun gücü ile zorluğu arttırarak işi bitireceğiz. Robotun gücünü ve dolayısıyla hızını iki katına 

çıkararak, daha önce yirmi saniyede kapladığı alanı on saniyede kaplayacak. 

• Açıkça, sürtünme ve diğer dış etkenler nedeniyle, öğrencilere iyi derecede bir yaklaşım 

kullanmaları hatırlatılmalıdır. 

• Öğretmen adayları gruplara ayrılacak ve benzer yeni bir öğrenme etkinliği tasarlayacaktır. Daha 

sonra gruplar öğrenme etkinliklerini paylaşacak ve uygulanabilirliklerini değerlendireceklerdir. 

 

Kaynaklar: Kağıt, karton, renkli kalemler, keçeli kalemler, cetvel, halat. 

 

Yerde labirent oluşturmak için kağıt yapışkan bant 

Eğitici Robotlar (Blue Bot, mTiny, vb.) 

Hamur ve diğer sanat malzemeleri (sokakları, binaları temsil etmek için). 

Robotik Kitler ve Değerlendirme Araçları: 

• Bireyin kendi ilerlemesine ilişkin değerlendirmesini belirlemek için öz değerlendirme gereklidir. 

• Grup süreçlerini anlamak için bir kompozisyon yazmak çok önemlidir. 

• Rubrik değerlendirmesi, tasarlanan aktivitelerin değerlendirilmesi için kullanılır. 

• Akran değerlendirmesiolarak, bir öğretmen adayı, bir meslektaşına çocukmuş gibi ders verme 

simülasyonu yapar. 

Kuramsal Bilgi 

İlkokullar için Matematik üzerine yapılan birçok araştırma teknoloji destekli matematik öğretimini 

önermektedir. Matematik öğrenimi, teknoloji tabanlı ekosistem ortamlarının desteğiyle, özellikle görsel 

öğrenme ortamları olmak üzere, öğretim ortamları kullanılarak yapılmalıdır. (Bellas ve diğerleri, 2019). 

Görsel ve teknolojik kaynakların uygulanması, matematiğin öğretme-öğrenme sürecinde iyi sonuçlar 

vermiştir. 



 

Matematik öğretiminde uygulanan teknoloji üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır (Fabian ve diğerleri, 

2018), bilişsel, duyuşsal ve üstbilişsel faktörlerin akıllı öğretim sistemleri tarafından sadece bilişsel açıdan 

değil, aynı zamanda modellenip desteklenebileceği sonucuna varılmıştır. Bunun yanında motivasyon ve 

güven gibi diğer unsurlar da önemlidir. 

Eğitimin ilk aşamasından itibaren yeni nesillerde mantık ve yaratıcılık geliştirmeye dayalı eğitim anlayışı 

oldukça umut vericidir. Bu amaçlara yönelik olarak, robotik sistemlerin kullanımı, eğitimin ilk 

aşamalarından itibaren uygulandığı takdirde temel hale gelmektedir. İlkokullarda robot programlama 

eğlencelidir ve bu nedenle hem ICT'i tanıtmak hem de çocukların mantıksal ve dilsel yeteneklerinin 

geliştirilmesine yardımcı olmak için mükemmel bir araçtır (Scaradozzi ve diğerleri, 2015). 

Ayrıca, robot programlamayı öğrenmek, ilkokul öğrencilerinin her zaman teknolojik konulardan ziyade 

pedagojik konulara odaklanarak dilsel ve mantıksal becerilerini geliştirmeleri için bir fırsat haline gelebilir. 

The first and main aim of this project concerns the introduction of Robotics at the Primary school 

supporting Math learning is not teaching them to program a machine per se, but to consider robotics as 

a normal method of work rather than an exceptional way of operating.  

Bers (2018), bir oyun alanı olarak kodlama adlı kitabında, erken eğitimde eğitici robotik ve hesaplamalı 

düşünmeyi kullanmak için yedi güçlü fikir önermektedir. Bu aşamalar aynı zamanda merak ve gico'dan öz 

değerlendirme ve hata ayıklamaya kadar öğrenmenin tüm unsurlarını içeren bu ders 2'nin alanıdır. 

Algoritmalar: Dizideki bir adımı neyin oluşturduğunu belirlemek soyut düşünmeyi teşvik eder. Derste, 

eylemlerin sırayla bu sıralımı açıkça açıklamak gerekir. 

Modüler: Görevleri veya prosedürleri daha basit birimlere bölmek, ayrıştırma yapmak. Hangi görevler 

sorunla ilişkilidir? Görevi yerine getirdiğimden emin olmak için görev en fazla ne kadar ne  küçük bölüme 

ayrılabilir? 

Kontrol yapısı: Talimatların izlenme veya uygulanma sırası. Ancak erken çocukluk dönemindeki kilit konu, 

kalıplara aşina olmak ve neden ile sonuç arasındaki ilişkiyi anlamaktır; ör. robotun programlanan açı 

nedeniyle durması gerektiğinde veya robot bir engelle karşılaştığında. 

Temsil: Verileri ve değerleri farklı şekillerde sıralayın ve değiştirin. Kavramlar sembollerle temsil edilebilir, 

örn. harfler sesleri temsil edebilir, sayılar miktarları temsil edebilir, programlama talimatları davranışları 

temsil edebilir. Farklı türde şeylerin farklı türde nitelikleri vardır. Örneğin, robot zekası bizimkinden veya 

bir kedinin zihninden farklı çalışır. Ve veri türlerinin farklı işlevleri vardır; sayılar eklenebilir, harfler 



 

birbirine dizilebilir. Kodlamada, programlama dillerinin eylemleri temsil etmek için semboller kullandığını 

anlamamız gerekir. 

Hardware/Software: Bilgi işlem sistemlerinin çalışması için donanım ve yazılıma ihtiyacı vardır. Yazılım, 

donanıma talimatlar sağlar. Robotlar çoğunlukla görünür donanımlardır ancak bazı bileşenler gizlenmiş 

olabilir; devre kartları. Çocukların donanımın bir görevi yerine getirmek için programlandığını ve sadece 

bilgisayarların değil birçok cihazın programlanabileceğini anlamaları gerekir. 

Tasarım süreci: Programlar ve somut eserler geliştirmek için kullanılan yinelemeli bir süreç. Tasarım süreci 

bir döngüdür: resmi bir başlangıç veya bitiş noktası yoktur. Adımlar şunlardır: sor, hayal et, planla, yarat, 

test et, iyileştir ve paylaş. 

Hata ayıklama: Test etme, mantıksal düşünme ve problem çözme kullanarak programlarımızı düzeltme 

ihtiyacı bulunmaktadır.  Çocuklar sistemlerinde nasıl hata ayıklanacaklarını anladıklarında, çeşitli bilgisayar 

sistemlerinde kullanılabilecek ortak sorun giderme stratejileri geliştirmeye başlarlar. İşler sadece ilk 

denemede işe yaramaz, ancak doğru yapmak için genellikle birçok tekrar yapmak gerekir. 

Değerlendirme: Geri bildirime dayalı öz değerlendirme olabilir; ve/veya bir eşle işbirliği içindeyse, akran 

değerlendirmesi olabilir. Veya demokratik grup değerlendirmesi: gruptaki çocuklar bir araya gelerek 

görevleri  değerlendirirler 

 

DERS 4 

 

Konu: Desen Tanıma 

Bağımsız  Aşama 

Bağımsız robotik, bir karakterin hareketlerini tanımlamak için genellikle kartları kullanır. Belirsiz bir çizime 

sahip her kartın net bir anlamı vardır, bu, karakterin hareketleri için bir kod oluşturmak için temel bir 

talimattır. Bapımsızn Kartlar genellikle karakterleri basılı veya fiziksel olarak oluşturulmuş bir alana 

yerleştirmek için kullanılır ve her hareket kartı genellikle "bir adım hareket et" anlamına gelir, bu nedenle 

alandaki bir sonraki konuma geçer. 

Süre: 2 ders saati 

Öğrenme Çıktıları:  

 

• Çocukların belirli bir dizinin nasıl devam edeceğini tahmin edebildiklerini fark etmek 

• Çocukların nesneleri tasarlayabileceğini anlamak 

• Öğrencilere farklı yönlerde, farklı hızlarda hareket etmeyi öğretmeyi öğrenmek 

• Öğrencilere engellerden kaçınmayı öğretmeyi öğrenmek 



 

• Öğrencilere kendi alanlarında bağımsız çalışmayı nasıl öğreteceklerini öğrenmek 

• Öğrencilere bir lideri takip etmeyi nasıl öğreteceklerini öğrenmek 

• Öğrencilere örüntüyü (geometri) tanımayı öğretmeyi öğrenmek 

• Öğrencilere robotik kitini (toplamlar, çıkarma, çarpma, bölme) programlamayı öğretmek. 

Öğretim Yöntemleri: Tartışma, ters yüz öğrenme, anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, işbirlikçi öğrenme 

Öğrenme ve Öğretme Süreci: 

Sınıf Saatinden önce, öğretmen adayları konuyla ilgili bilgi edinmek için çevrimiçi öğretim materyallerini 

kullanır. 

Sınıf İçi Etkinlikler 

• Öğretmen adayları aşağıda açıklanan öğrenme etkinliğini inceler. Bu aktiviteyi nasıl uygulayacaklarını 

stajları sırasında öğrenirler. 

Örnek Öğrenme Etkinliği 

• Çocuklara iki farklı nesne verilir. Nesnelerin alternatif bir dizisi (yani kare, daire, kare, daire, ,…), 

çocuklara gösterilir (fiziksel nesneler veya bunların bir fotoğrafı kullanılarak). Öğretmen 

çocuklardan dizideki bir sonraki nesnenin ne olması gerektiğini tahmin etmelerini ister. 

• Çocuklar bantla (ölçü, uzunluk, yön) zemine bir çizgi ve daire çizer. 

• Çocuklar birbirlerini sayar ve aralarındaki boşluğu nasıl böleceklerine karar verirler (Toplama, 

Bölme) 

• Her çocuğun direksiyon simidi / veya çember gibi tutabileceği, içinde durabileceği ve arabada 

olduğu hissini vermek için beline sarabileceği bir ekipmanı vardır. Ayrıca kasnağı veya direksiyon 

simidini önlerinde tutabilirler. 

• Çocuklar kendi işaretleyicileriyle başlarlar ve ardından ekipmanı direksiyon gibi kullanarak oyun 

alanında birbirlerine çarpmadan yavaş yavaş hareket etmeyi öğrenirler. 

• Bir kez buna aşina olduklarında, çocuklara ışıklı veya renkli etiketler şeklinde verilen talimatları 

sunabilirsiniz. 

• KIRMIZI – çocuklar durur 

• TURUNCU çocuklar yerinde koşup/yürürler 

• YEŞİL çocuklar oyun alanında özgürce hareket ederler 

• PEMBE: Çocuklar düz bir çizgide hareket eder 

• SARI: Çocuklar bir daire içinde hareket ederler. 

• Bu aktivite için çok çeşitli nesneler kullanabilirsiniz, örneğin: inşaat tuğlaları, tahta bloklar, basılı 

resimler, yapboz parçaları vb. 

• Basılı çalışma sayfalarını da kullanabilirsiniz. 

 

Bağımlı Aşama 



 

• Bu bağımsızz ders daha sonra örüntü tanıma üzerinde çalışan robotlarla devam ettirilir. Örneğin, 

öğretmen, bir çevreyi, örneğin bir dikdörtgeni yürümek için bir robotu primis'te programlar ve 

çocuklar deseni tahmin etmelidir. 

• Sonra öğretmen kalıbı değiştirir, bir daire, ardından basit bir çizgi (çocukları beklenmedik ve 

sürprizlere alıştırmak için) vb. 

• Daha sonra çocuklar robotu kalıpları takip edecek şekilde nasıl programlayacaklarını öğrenirler. 

 

Kaynaklar: 

Kağıt, karton, renkli kalemler, keçeli kalemler 

Cetveller, ip, kordon 

Yerde labirent oluşturmak için kağıt yapışkan bant 

Eğitici Robotlar (Blue Bot, mTiny, vb.) 

Hamuru ve diğer sanat malzemeleri (sokakları, binaları temsil etmek için). 

Robotik kitleri. 

Değerlendirme Araçları: 

• Bireyin kendi ilerlemesine ilişkin değerlendirmesini belirlemek için öz değerlendirme gereklidir 

• Grup süreçlerini anlamak için bir kompozisyon yazmak çok önemlidir. 

• Rubrik değerlendirmesi, tasarlanan aktivitelerin değerlendirilmesi için kullanılır. 

• Akran değerlendirmesi: Bir öğretmen adayı, bir meslektaşına çocukmuş gibi ders verme simülasyonu 

yapar. 

 

Kuramsal bilgi 

(Gerçek Hayatta ve Matematikte Model Tanıma) 

Eğitim sistemi, öğrencilerin matematiksel fikirleri farklı şekillerde ve bağlamlarda temsil etmeleri, 

dinlemeleri ve tartışmaları için bir fırsat yaratmalıdır. Ayrıca, eğitim sistemi sadece öğrencilerin 

matematiksel fikirleri birbirine bağlaması için bir ortam sağlamamalı, aynı zamanda gerçek dünya 

durumunu simüle etmeli ve öğrencilere problem çözme, sosyal beceriler ve okulda kullanılan tutumları 

deneyimleme fırsatı sağlamalıdır.  

Matematikte temel olan örüntü tanıma yeteneği (sayı teorisi, çarpım tablosu, seri tanımlama vb.) hayatın 

her alanında, okulda ve genel olarak hayatın her alanında temeldir. Örüntüleri tanımak, çeşitli alanlardaki 

benzerlikleri, farklılıkları, dizileri, özellikle de sosyal ilişkileri anlamak anlamına gelir. 



 

Öğretmen bu kavramı okul ve aile hayatından çeşitli örneklerle örneklendirebilir ve matematiğe 

bağlayabilir. Bu sayede öğrencilerin matematiği “yararlı, ilginç ve canlı bir disiplin” olarak görmelerine 

yardımcı olur ve onları derse aktif olarak katılmaya teşvik eder. 

Katılım olmadan, öğrenme pek gerçekleşmez. Öğretmen öğrenimi bir istisna değildir. STEM öğretmeyi 

öğrenmek için öğretmenlerin öğrenme sürecine dahil olmaları gerekir. Bu dersteki ilk adım, üniversite 

öğrencilerini hayattaki kalıpları hayal etmeye ve bunları küçük matematik alıştırmalarına dönüştürmeye 

teşvik etmektir. 

İlköğretim öğretmenlerinin öğretim için STEM öğrenimi sürecine nasıl dahil edileceğine dair küçük bir 

araştırma yapılmıştır. Adams, Miller, Saul ve Pegg (2014), ilköğretim öğretmenleri, öğrenciler ve onların 

yerel, gerçek dünya ortamları arasındaki bağlantıyı kullanarak matematik, fen ve sosyal bilgiler öğretmek 

için yer temelli eğitim yaklaşımı olarak adlandırılmıştır. Sonuç olarak, STEM öğretimine olan güveni ve 

STEM öğretme niyetleri arttı. 

Di Francesca, Lee ve McIntyre (2014), mühendislik tasarım sürecinin matematik ve fen öğretimi derslerine 

entegre edildiği bir sınıf öğretmeni hazırlama programı tanımlamıştır. STEM'in bütünleştirici öğrenimi ve 

öğretimi çok önemlidir ve robotik disiplinler arası çalışmayı mümkün kılar (Bers, 2008). Robotik, 

deneyimsel, uygulamalı öğrenmeyi teşvik etmesi nedeniyle motive edici, öğrenme aracıdır (Mataric, 

Koenig, Nathan ve Feil-Seifer, 2007). 

Robotik, mühendislik ve teknoloji kavramlarının gerçek dünyadaki uygulamalarını sağladığı ve bilim ve 

matematiğin soyutluğunu ortadan kaldırmaya yardımcı olduğu için STEM öğretiminde etkili olabilir 

(Nugent ve diğerleri, 2010) 

K-12 öğrencileriyle robotiğin uygulandığı ortak bağlamlar yaz ve okul sonrası programlarıdır. Yarışmalar 

aynı zamanda robotik etkinliklerle ilgilenen birçok öğrenciyi içeren popüler bir bağlam olmuştur. Bununla 

birlikte, bu tür bağlamlar, STEM öğrenmeye zaten motive olmuş öğrencileri cezbetme eğilimindedir. Daha 

fazla öğrenciyi STEM öğrenimine dahil etmek için, bu tür ders dışı fırsatlarla ilgilenmeyen öğrencilere 

olduğu kadar, ilgilenen ancak bu tür fırsatlara gücü yetmeyen öğrencilere de yaklaşmaya ihtiyaç vardır. Bu 

nedenle, robotik etkinlikleri sınıflardaki müfredat hedeflerine bağlamak, STEM eğitimi için robotiğin 

faydalarını genişletmelidir. 

 

DERS 5 

 



 

Konu: 5-7 yaş arası çocuklarla matematik kavramlarını keşfetmek için robotları kullanma. 

Süre: 2 saat 

Öğrenme Çıktıları: 

● Öğrencilere robotik ile çalışmak ve matematik kaygısı ile başa çıkmak için probleme dayalı 

öğrenmeyi keşfetmeyi nasıl öğreteceklerini öğrenmek 

● Hesaplamalı düşünmeyi teşvik etmek için takılı olmayan ve takılı etkinliklerle çalışmanın önemini 

anlamak 

● Robotlarla öğretim öğrenme etkinlikleri tasarlamak için matematik müfredat konularını 

belirlemek 

● Uzayda konum ve yön, geometrik şekiller, uzaklık ve uzunluk ve toplama ve çarpma hakkında 

öğrenmeyi teşvik etmek için robotların kullanımını keşfetmek ve tanımak 

● 5-7 yaş arası çocuklarla robotlarla çalışmak için farklı didaktik yaklaşımları yansıtmak. 

 

Öğretim Yöntemleri: İşbirliğine dayalı çalışma, uygulamalı etkinlikler, tartışma ve yansıtma, araştırma. 

Öğrenme-Öğretme Süreci: 

● Öğrenciler probleme dayalı bir yaklaşıma dayalı bir dizi aktiviteyi keşfedecek, analiz edecek ve 

değerlendireceklerdir. 

● Bu görev için önerilen kaynaklar bir eğitim robotu (örn. 

● 5-7 yaş arası çocuklar için 2 numaralı etkinlik sayfası tasarımı. Tüm faaliyetler, bir sebze bahçesi 

planlama ve tasarlama ve ona bakmak için en iyi stratejileri geliştirme zorluğuna cevap verecektir. 

● Öğrenciler küçük gruplar halinde organize edilecektir. 

● Aktiviteyi keşfedin ve tüm görevleri yerine getirin. 

● Sebze bahçesi etkinlikleriyle keşfedilebilecek matematik hedefleri ve içerikleri belirleyin. 

● Takılı olmayan ve takılı aktiviteleri belirleyin ve onların didaktik potansiyelleri hakkında düşünün. 

● Toplama, çarpma, ölçme veya geometrik şekiller gibi matematiksel konuları öğrenmek ve olası 

didaktik yaklaşımları tasarlamak için robotik ve gerçek hayat senaryolarının potansiyelini düşünün. 

● Her görevde neler olabileceğini, her konuda ortaya çıkabilecek öğrenmeyi, her birinin zamanını, 

çocukların çalışma şeklini, olası çözümleri veya zorlukları ve ana sonuçların bütünle nasıl 

tartışılacağını nasıl geliştirebileceklerini tartışın ve planlayın. sınıf. 

● Öğrenciler, her aktivite görevi için bir tabloyu doldurarak bu fikirleri sentezlemeye davet 

edilecektir. 

 

Görev Aktivite türü Amaçlar İçerikler Süre 

     

 

● Etkinlikleri çocuklarla keşfetme stratejilerini tartışın. 

● Görevleri gerçekleştirmek için olası çözümleri ve çocukların zorluklarını tartışın. 



 

● Bağlantı ve multidisipliner fırsatları keşfedin 

● Matematik öğretmek için robotları kullanmak için görevlerin ve diğer senaryoların uzantılarını 

önerin 

● Çocukların performansını nasıl değerlendireceğinizi tartışın. 

Değerlendirme Araçları: 

● Didaktik, müfredat veya içerik konularına ve ilgili tartışmalara yönelik yansıtıcı rapor. 

● Teklifte hangi matematiksel içeriği tanımlayabilirsiniz? Bunun ülkenizdeki müfredatla nasıl bir 

bağlantısı var? 

● Öğrencilerin etkinliğin farklı adımlarını nasıl çözeceklerini düşünüyorsunuz? Sizce öğrenciler 

nerede zorlanır? Onları aşmaları için onlara nasıl destek olabilirsiniz? 

● Etkinliği öğrencileriniz için nasıl ilgi çekici hale getirebilirsiniz? 

● Öğrencilerin çalışmalarını sınıfa sunmaları için bir yol düşünebilir misiniz? Bu onların matematiksel 

öğrenmelerini nasıl desteklerdi? 

● Bu etkinlikte matematiksel öğrenme açısından hangi güçlü ve zayıf yönleri görüyorsunuz? Ve 

ilköğretimde robotik açısından? 

 

Pratik Bilgiler 

Bu oturumda temel amaç, Green Garden görevinde 6-8 yaşındaki çocukların çalışmalarından müfredat 

matematik konularını ve öğrenme senaryolarını analiz etmektir. 

Green Garden görevi, bir sebze bahçesi planlamayı ve tasarlamayı, bir sebze bahçesi dikmeyi ve bir sebze 

bahçesini sulamayı amaçlar. 

Bu oturumda, geleceğin öğretmenlerinin aşağıdaki gibi görevlerle çocuklar için ana öğrenme çıktılarını 

tanımaları önemlidir. 

● Diğerlerine ve nesnelere göre uzayda duran uzamsal ilişkileri analiz edin ve tanımlayın. 

● Aşamalı ve gerileyen sayım gerçekleştirin. 

● Sayısal ilişkileri ve işlemlerin özelliklerini harekete geçiren farklı stratejiler kullanarak toplamanın 

temel gerçeklerini tanır. 

● Sayısal ilişkileri ve işlemlerin özelliklerini harekete geçiren farklı stratejiler kullanarak çarpmanın 

temel gerçeklerini tanır. 

● Düz şekilleri tanımlayarak özelliklerini tanımlayın. 

● Nesne ve nokta çiftleri arasındaki mesafeleri karşılaştırın. 

● Geometrik eşitliğin uzunluklarını ve özelliklerini karşılaştırın. 

● Doğal sayılarla ilgili problem çözme stratejilerini bilir ve uygular. 

● Fikirleri ve süreçleri açıklayın ve matematiksel sonuçları gerekçelendirin. 

● Matematiksel fikirleri ve süreçleri kendi dillerini ve kelime dağarcığını kullanarak sözlü ve yazılı 

olarak ifade eder. 

Geleceğin öğretmenlerinin bu görevin uzamsal ilişkileri tanımlamaya, yorumlamaya ve tanımlamaya, 

kendilerini başkaları ve nesnelere göre uzaya yerleştirmeye, geometrik şekillerin özelliklerini tanımlamaya 



 

ve karakterize etmeye ve matematiğe ilgi duymaya ve matematikteki rolünü takdir etmeye olanak 

tanıdığını anlamaları önemlidir. diğer bilimlerin ve insan ve sosyal faaliyet alanlarının gelişimi. 

Didaktik analizi desteklemek için, maydanoz, havuç ve marul dikmek için üç yataklı bir sebze bahçesi 

örneğini temsil eden resimde aşağıdaki gibi bir diyagram kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her görev için olası cevap ve yansıma örnekleri: 

 

Görev Aktivite türü Amaçlar İçerikler Süre 

1. Bahçe yataklarınızı 

oluşturmak için 

kahverengi kartlar 

kullanarak sebze 

bahçenizi hasır 

üzerinde planlayın. 

Aromatik bitkiler için 

daha küçük yataklar 

ve marul veya lahana 

gibi diğer sebzeler 

için daha büyük 

yataklar. 

Planlamanız sebze 

bahçenizin "üstten 

görünümü" gibi 

olmalıdır. Sebze 

bahçenizdeki 

geometrik şekilleri 

Bağlantısız 

Etkinlik 

Mekansal 

ilişkileri 

tanımlama, 

yorumlama ve 

tanımlama, 

kendilerini 

diğerlerine ve 

nesnelere göre 

mekana 

yerleştirme; 

Düzlem 

figürlerini 

betimleme, 

özelliklerini 

belirleme; 

Matematiksel 

fikirleri ifade edin 

ve muhakeme, 

Uzayda konum ve 

yönlendirme. 

Geometrik şekiller. 

 

 

20 

dakika 



 

belirleyin ve 

geometrik şekillerin 

her birinin 

özelliklerini 

açıklayın. 

prosedürler ve 

sonuçları 

açıklayın. 

 

 

 

Bu istek, çocukları sebze bahçesinin oluşturulmasına temel teşkil eden bir alanı "döşeme" mantığıyla 

düzlem figürleri oluşturmaya ve ayrıştırmaya yönlendirir. Öğretmen, çocukları her alan için seçilen figürleri 

belirlemeye ve karşılaştırmaya teşvik etmelidir. 

İlginç bir öneri, her çocuktan/gruptan yapılarını göstermeden tarif etmelerini istemek olabilir ve ardından 

meslektaşları bu alanın nasıl organize edildiğini tahmin edebilir. Bu, çocukların görselleştirme becerilerini 

geliştirmelerine ve geometrik şekillerin özelliklerini anlamalarına, mekansal ilişkileri yorumlamalarına ve 

tanımlamalarına olanak tanır. 

Kişinin kendi bedeniyle ilişkili olarak düşünülmeyen fikirleri iletirken uzamsal ilişkileri tanımlamada ve 

tanımlamada bazı zorluklar ortaya çıkabilir. 

 

Görev 
Aktivite 

türü 
Amaçlar İçerikler Süre 

2. Robotu, sebze yataklarının 

her birinin ana hatlarını 

çizebilecek şekilde 

programlayın. 

Aşağıdaki gibi okları 

kullanarak robotun eylem 

dizilerini tahmin edin ve 

kaydedin: 

 

 
İleri git 

 
Sağa dön 

 
Sola dön 

 
Geri git 

Bağlantısız 

Etkinlik 

Mekansal 

ilişkileri 

tanımlama, 

yorumlama ve 

tanımlama, 

kendilerini 

diğerlerine ve 

nesnelere göre 

mekana 

yerleştirme; 

Düzlemdeki 

geometrik 

şekillerin 

özelliklerini 

içeren 

problemlerin 

çözümünde 

stratejiler 

Uzayda konum 

ve 

yönlendirme; 

Geometrik 

şekiller. 

 

 

40 

dakika 



 

 

 

Robotu her şeklin etrafına 

yerleştirerek tahmininizi 

onaylayın. 

Kullandığınız kodu robot 

anahattı geometrik şekillerin 

özellikleriyle karşılaştırın. 

 

 

tasarlar ve 

uygular ve 

sonuçların 

inandırıcılığını 

değerlendirir. 

Matematiksel 

fikirleri ifade 

edin ve 

muhakeme, 

prosedürler ve 

sonuçları 

açıklayın. 

 

 

 

Çocuklar robotun her bir "devam et" ve "geri hareket" hareketinin uzunluk ölçüsünü hesaplayarak 

başlamalı ve ardından şekillerin her iki tarafının uzunluk ölçüsünü tahmin etmelidir. Geometrik şekillerin 

özelliklerini tanıdıktan sonra, robotun hareketini her birinin etrafında dönecek şekilde planlarlar. 

Yine, robotun hareketinin solu ve sağı kendi vücutlarının soluna ve sağına karşılık gelmeyebileceğinden, 

çocukların sağa dönüş ve sola dönüş hareketlerini iletmekte zorlanmaları olasıdır. Bu durumda çocukların, 

robotun hareketinin vücutlarının hareketine tekabül edecek şekilde durması, her bir figürün yanındaki 

yolu simüle etmesi önemlidir. 

Her bir şeklin etrafında dolaşmak için tasarlanmış kodu karşılaştırmak da görevin önemli bir fikridir, çünkü 

farklı diziler olabilir, ancak eşdeğer algoritmalarla sonuçlanan geometrik olarak eşdeğer diziler olabilir. 

 

Görev Aktivite türü Amaçlar İçerikler Süre 

3. Şimdi, hasırınızın her 

ızgarasına sadece bir sebze 

ekebileceğinizi bilerek, 

bahçenize kaç tane bitki 

dikebileceğimizi 

planlayalım. Bitki sayısını 

nasıl hesapladığınızı 

açıklayın. 

Bağlantısız 

Etkinlik  

İşlemlerin sayısal 

ilişkilerini ve 

özelliklerini tanır ve 

bunları hesaplama 

durumlarında 

kullanır; 

Numaraları 

karşılaştırın ve sipariş 

edin ve somut 

Aritmetik 

işlemler 
30 dakika 



 

malzeme kullanarak 

ve kullanmadan 

miktarlar, toplamlar, 

farklılıklar ve ürünler 

hakkında makul 

tahminlerde bulunun; 

Matematiksel fikirleri 

ifade edin ve 

muhakeme, 

prosedürler ve 

sonuçları açıklayın. 

 

 

Bu görevde çocuklardan toplama, çıkarma veya çarpma yöntemlerini kullanarak bitkileri farklı şekillerde 

saymaları beklenir. İşlemlerin temel gerçeklerinin hesaplama durumlarında kullanılmasına ve işlemlerin 

özelliklerinin anlaşılmasına yol açabilecek bir öneridir (örneğin, toplama ve çarpmanın değişmeli özelliği, 

çarpmanın toplamaya göre dağılımı veya eşit parçaların toplanması olarak çarpma). 

Sayı bileşimlerini ve ayrıştırmaları, altlaştırma yoluyla da pekiştirmek için iyi bir fırsat olabilir. 

 

Görev Aktivite türü Amaçlar İçerikler Süre 

4. Robot, sebze bahçenizi 

dikmenize yardımcı olacak. 

Robotunuzu yatakların ana 

hatlarını çizecek ve 

sebzelerinizi 

ekecek/ekecek şekilde 

programlayın. 

Robotun her bir sebze 

yatağının etrafında 

dolaştığı hattın uzunluğu 

nedir? Değerini ızgara 

birimleri ve cm cinsinden 

tahmin edebilir misiniz? Bu 

uzunluğa ne denir? 

 

Bağlantısız 

Etkinlik 

Nesneleri uzunluğa 

göre karşılaştırın ve 

sıralayın ve 

geleneksel veya 

geleneksel olmayan 

ölçü birimlerini 

kullanarak ölçün. 

Görselleştirme ve 

ölçüm içeren 

problemlerin 

çözümünde 

stratejiler tasarlayın 

ve uygulayın ve 

sonuçların 

inandırıcılığını 

değerlendirin. 

Ölçme 30 dakika 



 

 

 

Bu görev, uzamsal görselleştirme ile uzunluk ölçülerini tahmin etme üzerinde çalışmaya izin verir. Ayrıca, 

farklı ölçü birimlerinin kullanımını içeren sonuçların karşılaştırılmasını teşvik etmek önemlidir. 

 

Görev Aktivite türü Amaçlar İçerikler Süre 

5. Robot şimdi bahçenizi 

sulamanıza yardımcı 

olacak. Her yatağa bir 

sulama noktası yerleştirin 

ve robotu sulama sistemini 

etkinleştirmek için 

bahçede dolaşacak şekilde 

programlayın. 

Okları kullanarak robotun 

eylemlerinin sırasını 

tahmin ederek başlayın ve 

kaydedin (önceki soruda 

olduğu gibi). 

Robotun tüm sulama 

noktalarından geçmesi 

gerekiyorsa, ne kadar 

uzağa gidecek? Kursunuzu 

diğer meslektaşlarınızın 

kursuyla karşılaştırın. En 

kısa yol ne kadar uzakta? 

Robotun izlemesi gereken 

en kısa yolu nasıl 

seçeceğini açıklayabilir 

misiniz? Nedenini açıkla. 

 

 

Bağlantısız 

Etkinlik 

Doğal sayıları 

karşılaştırın ve 

sıralayın, işlemlerin 

sonucunu tahmin 

edin ve makul olup 

olmadığını 

değerlendirin. 

Dizilerdeki veya 

sayısal tablolardaki 

düzenlilikleri 

tanıyın ve 

tanımlayın, 

varsayımları 

formüle edin ve bu 

düzenliliklerin nasıl 

üretildiğini 

açıklayın. 

Nesneleri uzunluğa 

göre karşılaştırın ve 

sıralayın ve 

geleneksel veya 

geleneksel olmayan 

ölçü birimlerini 

kullanarak ölçün; 

Görselleştirme ve 

ölçüm içeren 

problemlerin 

çözümünde 

stratejiler 

tasarlayın ve 

uygulayın ve 

sonuçların 

Doğal 

sayılar. 

Aritmetik 

işlemler. 

Ölçme. 

 

40 dakika 



 

inandırıcılığını 

değerlendirin; 

Matematiksel 

fikirleri ifade edin 

ve muhakeme, 

prosedürler ve 

sonuçları açıklayın. 

 

Çalışma konumu ve uzamsal yönelim dışında, çocuklar farklı rotaları inceler ve her çözünürlükte robotun 

kat ettiği uzunlukları karşılaştırır. 

Bu istekte, yol her şeklin çokgen çizgisinin dışında yapılması gerektiğinden, robot benzer bir geometrik 

şekle karşılık gelen bir yolla daha uzun bir mesafe kat eder. Bu yeni yolu tanımlarken, çocukların robotu 

geometrik şeklin her iki yanına göre en az bir "Devam et" hareketi daha programlaması gerekir. 

Onları mümkün olan en kısa rotaya götürecek bir varsayım tanımlama önerisi, farklı algoritmaların ve 

optimizasyonlarının tartışılmasına izin verir. Örneğin, çocuklar iyi bilinen "açgözlü algoritma"nın mantığına 

yakın bir strateji sunabilirler (her aşamada yerel olarak en uygun seçimi yapma problem çözme buluşsal 

yöntemi). 

 

 

1. Bahçe bölgenizi oluşturmak için kahverengi kartlar kullanarak sebze bahçenizi matınız üzerinde 

planlayın. Aromatik bitkiler için daha küçük kısımlar ve marul veya lahana gibi diğer sebzeler için daha 

büyük alanlar oluşturun. Planlamanız sebze bahçenizin "üstten görünümü" gibi olmalıdır. 

Sebze bahçenizdeki geometrik şekilleri tanımlayın ve geometrik şekillerin her birinin özelliklerini 

açıklayın. 

2. Robotu, sebze bölgenizin her birinin ana hatlarını çizebilecek şekilde programlayın. 

Aşağıdaki gibi okları kullanarak robotun eylem dizilerini tahmin edin ve kaydedin: 

Hareket edin  



 

Sağa dönün            (açı) 

Sola dönün  
(açı) 

Aşağı doğru hareket edin  

 

Robotu her şeklin etrafına yerleştirerek tahmininizi onaylayın. 

Kullandığınız kodu, robot anahattındaki geometrik şekillerin özellikleriyle karşılaştırın. 

3. Şimdi, matınızı her bölgenin sadece bir sebze ekebileceğinizi bilerek, bahçenize kaç tane bitki 

dikebileceğimizi planlayalım. Bitki sayısını nasıl hesapladığınızı açıklayın. 

4. Her bir bitkiyi dikmenin maliyetini öğrenin ve sebze bahçenize göre bitkileri belirli bir süre boyunca 

(örneğin bir yıl) satarak elde edilebilecek karı tahmin edin. 

5. Sebze bahçenizin her bölgesinin alanını hesaplayın ve gerekçenizi açıklayın. 

6. Robot, sebze bahçenizi dikmenize ve bakım yapmanıza yardımcı olacaktır. Robotunuzu bölgelerin ana 

hatlarını çizecek ve sebze bahçenizle ilgilenecek şekilde programlayın. 

 - Her bölgenin çevresinde, toprağın bağıl nemini ölçeceğiniz noktalar belirleyin. Siz tanımladığınız 

noktalarda toprağın göreceli nemini ölçerken robot artık her bölgenin her iki yanında yürüyecek. Bunu 

yapmak için,  

- robotu her çokgenin her bir köşesinde başlayacak şekilde ayarlayın ve her iki taraftaki yollar boyunca 

hareket edecek ve sabit noktalarda duracak şekilde programlayın (her noktada durduktan sonra robot 

bölgenin iç kısmına doğru dönmelidir);  

- Toprağın bağıl nemini bir sensörle ölçün ve verileri her gün birkaç kez bir tabloya kaydedin. 

DERS 6 

 

Konu: Geometri ve aritmetik ile ilgili uzamsal beceriler 

(Uzamsal öğrenme, 3B uzamsal beceriler, dönme 

açısı, düzlemde yönsellik konumu, ölçme, aritmetik, 

problem çözme (örneğin, tahmin etme, çözümleri 

değerlendirme, deneme yanılma) ve birçok problemin 

temsili, Geometri, Toplama, çıkarma, çarpma, 

Ölçüler: uzunluk, çevre) 

 

Süre: 2 ders saati 

Öğrenme Çıktıları:  



 

 

Ön Açıklama: Özellikle altı ile yedi yaş arasındaki çocuklarda sağ ve sol kavramı henüz tam olarak 

oturmamıştır. Bu kavrama sahip olmak, matematiksel bilgi düzeyinde, geometriye erişim anlamına gelir 

ve bu nedenle, çocukların uzamsal yönelimleri ve becerileri üzerinde çalışmazsak, aritmetik ve/veya 

geometrik kavramlar üzerinde çalışmaya başlayamayız. Bu uzamsal beceriler olmadan çocuklar açılar, figür 

yapımı vb. üzerinde çalışmakta zorluk çekeceklerdir. 

• STEAM yeterlilikleri için öğrencilerin geometrik becerilerinin nasıl geliştirileceğini öğrenmek 

• Matematik kaygısıyla başa çıkmak için bağımsız kodlamayla çalışmanın bir yolu olarak probleme 

dayalı öğrenmeyi keşfetmek 

• Hesaplamalı düşünmeyi teşvik etmek için bağımsız ve bağımlı faaliyetlerle çalışmanın önemini 

anlamak 

• Robotları kullanan öğretme öğrenme etkinlikleri tasarlamak için bir Matematik müfredatı konuları 

geliştirmek 

• Uzayda konum ve yön, geometrik şekiller, uzaklık ve uzunluk ve toplama ve çarpma hakkında 

öğrenmeyi teşvik etmek için robotların kullanımını keşfetmek ve tanımak 

• 6-8 yaş arası ve 8-10 yaş arası çocuklarla robotlarla çalışmak için farklı didaktik yaklaşımları 

incelemek 

 

Öğretim Yöntemleri: Tartışma, ters yüz öğrenme, anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, işbirlikli öğrenme 

Öğrenme-Öğretme Süreci: 

Sınıf Saatinden önce, öğretmen adayları konuyla ilgili bilgi edinmek için çevrimiçi öğretim materyallerini 

kullanır. 

Sınıf İçi Etkinlikler 

• Öğretmen adayları aşağıda açıklanan öğrenme etkinliğini inceler. Bu aktiviteyi nasıl 

uygulayacaklarını stajları sırasında öğrenirler. 

• Farklı ve farklı renklerde bileklik yapımı (seçilen renklere dikkat edin çünkü benzer renkleri 

seçersek görme engelli çocuklar zorlanabilirler). 

• Çocuklar, kağıt ve renkli kartondan bileklikleri yapmak zorunda kalacaklar ve bu şekilde, 

"oluşturma" metodolojisi ile çalışma için ihtiyaç duyacakları enstrümanı oluşturacak, ilgi ve 

merak uyandıracak olan son kullanıcı olacak. Enstrüman", egzersizin önemli bir unsurudur, 

çünkü küçük motor beceriler gibi temel becerileri öğrenmelerini ve uygulamaya koymalarını 

sağlar. 

• İki bilekliğin (sağ ve sol) yapımı tamamlandıktan sonra, tüm öğrencilerin sağ ve sol için aynı 

renk bilekliği taktığından emin olarak, çocuklar bunları takacaklardır. 

• Bu noktada oryantasyon egzersizlerini uygulamaya konulacaktır. 

 

• Bunu iki farklı şekilde yapabiliriz: 

Düzenleme metodolojisi (propriosepsiyon): Yere bir bant veya sandalye, masa gibi engellerle bir 

labirent inşa edeceğiz ve çocuk talimatları izleyerek boşlukta hareket edecek. 



 

Amaç, tüm sınıf grubunun katılımını sağlayacak şekilde sınıf arkadaşlarının verdiği yönergeleri 

takip ederek yolun sonuna ulaşmaktır. Yönergeleri vermek için öğrenciler, sol ve sağı belirtmek 

için bileziklerin renklerini kullanacaklardır. 

 

Heterosepsiyon metodolojisi: Bu durumda, egzersizi yapan çocuğun önüne yerleştirilen başka bir 

çocuk, talimatları kendi bakış açısıyla (heterosepsiyon) verecektir, böylece talimatları veren kişi 

diğerinin sağı ve solu anlamak zorunda kalacaktır.  

• Bu sırada robot olabilecek üçüncü bir nesne devreye girer. Gerçek bir robot kullanabiliriz ve 

bu durumda yukarıda özetlendiği gibi Bee Bot, Blue Bor, Mtiny gibi birkaç çözümümüz var. 

 

• Robotun hareket etmesi gereken yolu oluşturuyoruz, bu nedenle kağıt, karton, keçeli kalemler 

ve boya kalemleri ile robotun izlemesi gereken yolu çiziyoruz ve çocuklar robotun hareket 

etmesini sağlamak için robotun yolunu tasarlamak zorunda kalacaklar. Bunu yapmak için 

çocuklar bir önceki aktivitede olduğu gibi sol ve sağı gösteren ve aynı renkleri kullanan kartlar 

üretecek ve böylece bir bağlantı oluşturacaktır. Henüz ölçümler ve açılar hakkında 

düşünmüyoruz, sadece daha sonraki becerilerin kazanılması için temel olan oryantasyon 

hakkında düşünüyoruz. 

 

• Öğretmen adayları gruplara ayrılır ve her grup robotları kullanarak çocukların mekansal 

algılarını ve becerilerini geliştirmek için benzer yeni bir öğrenme etkinliği tasarlar. 

 

• Gruplar öğrenme etkinliklerini paylaşır ve birbirleriyle tartışır. 

Zorluklar / Sorunlar: 

Bilezik oluşturmak ve kullanmak  

Bileziği uzayı, ölçüleri, uzunluğu hesaplamak için kullanmak 

Robotları farklı yönlerde hareket edecek şekilde programlamak. 

 

Geometri ve Matematik dahil 

Mekansal yönlendirme ve uzunluk ölçüleri 

Robotları kodlarken: toplama, çıkarma, bölme. 

 

Kaynaklar 

Kağıt, karton, renkli kalemler, keçeli kalemler 

Yerde labirent oluşturmak için kağıt yapışkan bant 

Eğitici Robotlar (yani: Blue Bot, mTiny, vb.) 

Hamuru ve diğer sanat el sanatları malzemeleri (sokakları, binaları temsil etmek için). 

Robotik kitleri 

 

Değerlendirme Araçları: 

• Bireyin kendi ilerlemesine ilişkin değerlendirmesini belirlemek için öz değerlendirme gereklidir. 

• Grup süreçlerini anlamak için bir kompozisyon yazmak çok önemlidir. 

• Rubrik değerlendirmesi, tasarlanan aktivitelerin değerlendirilmesi için kullanılır. 



 

• Akran değerlendirmesi: Bir öğretmen adayı, bir meslektaşına çocukmuş gibi ders verme 

simülasyonu yapar. 

Kuramsal Bilgi 

Sutton ve Williams (2007) uzamsal yeteneği “nesnelerin zihinsel olarak döndürülmesini, nesnelerin farklı 

açılardan nasıl göründüğünü tanımlama ve anlama becerisini, nesnelerin uzayda birbirleriyle nasıl ilişki 

kurduğunu anlama becerisini gerektiren görevlerde performans” olarak tanımlamaktadır. Yazarlar 

araştırmalarında, uzamsal yeteneklerin önemli bir özelliğinin, iki boyutlu (2B) temsillerden 3B özellikler 

hakkında bilgi çıkarma yeteneği olan üç boyutlu (3B) anlama olduğunu özetlemektedir. Bu beceri, görüleni 

yorumlamak için algısal yetenekler ve grafiksel temsilleri zihinsel olarak manipüle etmek için uzamsal 

yetenekler gerektirir. Matematik kavrama için, geometri bölümü, K-12 okulunda genellikle yeterince 

takdir edilmese de, STEM'i anlamak için kritik öneme sahiptir; özellikle Teknoloji ve Mühendislik ve Sanat 

disiplinlerini. Bu modül, lisans öğrencilerinin, öğrencileri geometrik şekillerin özelliklerini analiz etmeye ve 

geometrik ilişkiler hakkında matematiksel argümanlar oluşturmaya ve ayrıca problemleri çözmek için 

görselleştirme, uzamsal akıl yürütme ve geometrik modelleme kullanmaya çağırarak geometrinin gücüne 

daha geniş bir bakış açısı getirmelerini gerektirir.  

Birçok Yazar (Carme, Sutton, Highfield, Verner), mühendislik eğitiminde ve özellikle 3B uzamsal becerilerin 

geliştirilmesinde ve öğrenciye katkıda bulunmada görselleştirme öğreniminin bu becerilerinin 

edinilmesinin önemi üzerinde ısrar ederek, görselleştirme ve uzamsal becerilerin ilkokul düzeyinde 

tanıtılmasını önermektedir. başarı. Highfield (2010), üç ve dört yaşındaki çocukların problem çözmede araç 

olarak robotik oyuncakları kullanmasını inceleyen daha büyük bir projenin parçası olarak geliştirilen Arı-

botları ve Pro-botları kullanan bir dizi görevi tanımladı. Ana fikir, çocukların robotik oyuncakları 

programlaması ve çeşitli hareketlerini gözlemlemesiydi. Önerilen etkinlikler aracılığıyla, çeşitli 

matematiksel kavramlar ve süreçler desteklendi: uzamsal kavramlar (örneğin, kapasite, dönme açısı, bir 

düzlemdeki yönsellik konumu), ölçüm, aritmetik, problem çözme (örneğin, tahmin, çözümlerin 

değerlendirilmesi, deneme yanılma) ve birçok problemin temsili görülebilir. 

 

Verner (2004), nesnelerin manipülasyonlarının uzamsal düşünme gerektiren robot işlemleriyle 

gerçekleştirildiği bir öğrenme ortamı (RoboCell) kullanmıştır. Yazar, robot kinematiği ve noktadan noktaya 

hareket, nesnelerin döndürülmesi ve uzamsal bulmacaların robotik montajı ile ilgili bir müfredat önerdi. 

Ortaokul ve liselerde yapılan kurs öncesi ve sonrası testler, öğrencilerin kursta uygulanan görevlerde 

uzamsal yeteneklerinin geliştiğini göstermiştir. 
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MODÜL 5 İÇİN ÖN BİLGİLER 

 
Neden İlkokulda Eğitsel Robotik? 

Eğitim robotiği (ER), pedagojik amaçlar için robotik kitlerin ve kodlama programlarının tasarımını ve 

uygulamasını amaçlayan bir disiplindir. ER, robotik ve kodlamanın yeni bir uygulaması değildir, aksine son 

yıllarda katlanarak büyümektedir. Öğrenme üzerinde büyük bir etkisi vardır ve matematiksel, fiziksel, 

mühendislik ve ilgili kavramların gelişimi, becerileri ve anlaşılması için STEAM disiplinleriyle (Bilim, 

Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) ilişkilidir (Daniela, 2019) . 

ER kullanmanın faydaları hakkında, ER'nin öğrenci öğretimi merkezli bir öğrenmeyi desteklediğini ve 

eğitime yenilikçi yöntemler sunduğunu değerlendiren önemli ve doğrulanmış bir literatür vardır. 

Okul öncesi ve ilkokulda öğretme-öğrenme sürecine eğitici robotiklerin entegrasyonu ve kullanımı, sınıfın 

çeşitliliğine hitap eden bir kaynak olarak, tüm öğrencilerin dahil edilmesine yardımcı olmanın yanı sıra 

onları aktif ve aktif tutmanın bir aracıdır (Scaradozzi ve diğerleri, 2014). 

Yeni bilgiler üretmek için oyun ve yapılandırmacı öğrenme yoluyla öğrencileri Matematik alanlarıyla 

tanıştırmak, ER'nin sınıfta kullanılabilirliğinin hedeflerinden biridir. 

Matematik, projemizde tanımlandığı şekliyle tüm okuryazarlık içinde merkezi bir yere sahiptir.  

Bunun yanında okulda genellikle öğretilme şekli, gerçek dünyayla hiçbir ilişkisi olmayan ya da en azından 

sınırlı bir konu olarak algılanmasına neden oluyor. Matematiği STEAM'e entegre etmek, öğrenciler 

tarafından bilimsel ve teknolojik çalışmanın merkezi unsurları olarak yeniden değerlendirilmesine ve her 

zaman gerçek hayatta bulunmasına olanak tanır. Entegre STEM önerileri kullanılarak, Matematik 

EK 
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alanındaki okul öncesi ve ilkokul müfredatının neredeyse tüm içeriği ele alınabilir ve ayrıca öğrenciler 

tarafından daha iyi anlaşılabilir (Bellas ve diğerleri, 2019). Bu içerikler yalnızca hesaplama becerilerini değil, 

özellikle matematiğin bae öğelerini, diyebiliriz ki, meta-matematiksel, örneğin: 

 

• uzamsal duyu 

• zaman duygusu 

• miktar duygusu 

• ağırlık hissi 

• ölçüm duygusu 

• yanallık ve simetri 

• çevredeki ortamı ve sensör füzyonunu anlamak için farklı duyuların kullanılması 

• zaman ve uzunluk ölçümleri vb. arasında geçiş yapma yeteneği. 

• dönüşümler 

• filtre kullanımı 

• veri analizi. 

 

Görülebileceği gibi, Matematik okuryazarlığı, iç içe geçmiş ve örtüşen ve çoğu zaman birbirini ileriye 

götüren birbiriyle ilişkili yetkinlikleri içerir. 

 

Robotik Kitlere Genel Bakış 

Piyasada şekil, boyut, işlev, çalışma ortamı ve özerkliğe göre ilkokulda kullanılabilecek bazı robotlar 

bulunmaktadır. Şekle bağlı olarak, şunlar vardır: zoomorfik (bir yaratığın taklidi, örneğin arı), insansı (bir 

insanın şeklinin yeniden üretilmesi ve bu durumda NAO robotu, NAO robotu), hibrit (yukarıdakilerin 

kombinasyonu), ve polimorfik (yapısını göreve göre uyarlayan farklı şekiller). 

 

• 4 ile 10 yaş arası için önerebileceğimiz kitler: 

•  Küp 

 

 

 



 

 

Çocuklara eğlenirken programlamayı öğreten, Arduino kalpli ahşap bir robot. 

Konsola yerleştirilecek robot (küp), konsol, kumaş harita ve 16 blok talimat, renkli fayanslardan oluşan 

oyun setidir. Kenarlarına oyulmuş işaretlerle ayırt edilen bu renkli karolar, görme engelli çocuklar 

tarafından bile renk, şekil ve dokunsal tepki ile tanınabilir. 

 

Mavi bot 

 

 

 

 

Bu sevimli arı şeklindeki robotlar, anaokulundan ilkokul öğrencilerine kadar tasarlanmış eğitim araçlarıdır. 

Bir dizi temel komutu ezberleyebilir ve kaydedilen komutlara göre bir yol boyunca hareket edebilirler. 

Hem Bee-Bot hem de Blue-Bot, tüm komutlara arkalarında sahiptir: ileri, geri, sola ve sağa dönüşler. Yeni 

Blue-Bot, iOS ve Android için kullanılabilen özel uygulama sayesinde tablet veya akıllı telefon aracılığıyla 

kullanılabilir. Bluetooth aracılığıyla, komutu robot arıya göndermek ve yürütüldüğünü görmek kolay olacak! 

 

Lego We Do 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEGO Education yapım parçalarının, okul ortamları için tasarlanmış simgeye dayalı yazılımların ve 

öğretmene hazır proje ve etkinliklerin benzersiz kombinasyonuyla, WeDo 2.0 sayesinde eğitici robotik ve 

kodlamayı ana akım haline getirmek çok kolay olacak. LEGO tuğlalarıyla birleştirilmiş motorlu modellerin 

uygulamalı yapımı sayesinde öğrenciler robotik, kodlama ve STEM konularını incelemeye ve bilimsel bir 

zihniyet kazanmaya motive edilir. Bu onları sistematik olarak gerçekliği sorgulamaya, fenomenleri 

gözlemlemeye, hipotezler kurmaya ve gerçek hayattan esinlenerek sorunlara somut çözümler üretmeye 

yönlendirir. Bu çözümler daha sonra doğrudan yazılım üzerinde belgelenebilir ve ardından öğretmen, sınıf 

veya daha büyük bir grupla paylaşılabilir. 

mTiny 

 

 

 

 

 

 

 

mTiny, dijital çağda büyüyen çocuklar için tasarlanmış bir erken çocukluk eğitim robotudur. Eşsiz okuma 

kalemi, çocukların somut bir programlama dili ile deneyimlerini kolaylaştırır: mTiny, fiziksel bloklar 

aracılığıyla oluşturulan programlar sayesinde ilgi çekici tematik haritalar üzerinde hareket eder. Bu şekilde, 

çocuklar çalışmaları hakkında anında geri bildirim alır, hata düzeltmeyi kolaylaştırır ve problem çözme 

becerilerini geliştirirken, temalı paspaslar aracılığıyla matematik, müzik, sanat ve daha pek çok alanda çok 

disiplinli katılım yoluyla inisiyatif ve yaratıcılığı teşvik eder. 

 

 

 



 

Cody Rocky 

 

 

 

 

 

 

 

MakeBlock Codey Rocky, STEAM eğitimi için bir kodlama robotudur. Codey, 6+ yaş için eğlenceli bir 

öğrenme deneyimi ve programlamaya giriş sağlar. Kullanımı kolay robotik donanımı ile mBlock 5 blok 

tabanlı programlamanın birleşimi sayesinde dakikalar içinde hazır ve kodlamaya başlayabilirsiniz. 

Codey Rocky, yenilikçi 2'si 1 arada tasarım yapısına sahiptir: 

Zeki Codey. Codey, bir dizi uygulama için yeterli veri üreten 10'dan fazla programlanabilir elektronik 

modüle sahip olan ekibin beynidir. 

Çevik Kayalık. Rocky'nin en çok sevdiği şey etrafta dolaşmak. Rocky sadece girdap çizip çizgileri takip 

etmekle kalmayacak, aynı zamanda engellerin etrafından dolaşacak ve bunu yapmak için Codey Rocky'yi 

programlamış olacaksınız. 

Robot, bir ses sensörü, ışık sensörü ve bir LED nokta vuruşlu ekran dahil olmak üzere bir dizi elektronik 

modüle sahiptir. Öğrenciler Codey Rocky'yi müzik çalmak, ışıkları takip etmek, yüz ifadelerini taklit etmek 

ve çok daha fazlası için kodlayabilecekler. Bazı kolay kodlamalarla, hayal gücünüzü gerçeğe 

dönüştürebilecek ve bunu yaparken becerilerinizi, yeteneğinizi ve güveninizi artırabileceksiniz. 

Halocode 

 

 

 

 

 



 

Halocode, eğitim dünyası için tasarlanmış tek kartlı bir bilgisayardır. Dahil edilen sezgisel yazılım sayesinde 

programlamayı öğrenmek eğlenceli ve anında gerçekleşir. Halocode, zengin ve çeşitli bir IoT ve kodlama 

deneyimi sunarak herkesin elektronik konusunda heyecanlanmasını kolaylaştırır. Halocode, elektronik 

kreasyonlar için giriş seviyesi bir üründür. Halocode, bir dizi ilginç ve eğlenceli uygulama aracılığıyla, sanal 

programlama dünyasını fiziksel dünyayla birleştirerek, aşamalı olarak mantıksal-hesaplama düşüncesinde 

ustalaşmaya ve yaratıcılığı uygulamaya yardımcı olur. Blok programlanabilir olduğu için 9/10 yaşındakiler 

kadar  kullanılabilir. 

Matematik öğretimini ve öğrenimini tüm eğitim sürecine entegre etmek 

Geleneksel Matematik öğretiminin başarısızlık olmasa da zorluklarını hesaba katan Mind Maths, 

Matematik'i tüm disiplinlerde ve sert ve yumuşak becerilerin eğitiminde entegre etmek için ER'yi 

kullanmayı önerir. 

Etkili Matematik eğitimi, erken çocukluk döneminde ilgi ve deneyime odaklanmalı, küçük çocukların zaten 

bildikleri temelinde yeni bilgiler inşa etmeli ve zengin ve heyecan verici bilimsel deneyimleri ilerletmelidir. 

Ayrıca, son yıllarda, yenilik ve yaratıcılık yoluyla sosyal olarak ilgili sorunların çözümünü amaçlayan çok 

yönlü ve disiplinler arası bir yaklaşım olarak geniş çapta savunulan STEAM yazan bir A (Sanat) eklendiğini 

vurgulamakta fayda var. Bu yaklaşımın amacı, öğrencileri dünyanın acil sorunlarını yenilik, yaratıcılık, 

eleştirel düşünme, etkili iletişim yoluyla çözmeye hazırlamaktır. İşbirliği ve nihayetinde yeni bilgi. 

Matematik ve ikonografik sanat (müzikte olduğu gibi) bin yıllık sanat kültüründe de görüldüğü gibi birbirine 

yakın iki alandır. İki veya üç disiplini birleştirmek, entegre ve rekabetçi bir eğitimi zenginleştirecektir. 

Bir bakıma, bütünleştirici Matematik eğitimi ilkokul için daha uygun ve uygulanabilir, çünkü öğretmenler 

konuların çoğunu aynı sınıfa öğretiyor. Dolayısıyla, disiplinler arası ve multidisipliner uygulamalarla, ilkokul 

ve ilköğretimde köklü bir değişiklik olmayacaktır. Hedefe yönelik okul öncesi eğitimde, entegre bir 

Matematik yaklaşımı, şu anda sınıfta uygulanmakta olan erken çocukluk eğitiminin didaktiği ile uyumludur. 

Öğretmenlerin hem içerik bilgisinin hem de öğrencilerinin öğrenmesini destekleyen durumların nasıl 

oluşturulacağına ilişkin güncel becerilerin taşıyıcıları olması gerekir. 

Modülleri Gerçekleştirme  

Burada geliştirilen ilkokul matematiğini desteklemek için eğitici robotik modülleri iki saatlik bir oturum için 

ayarlanmıştır. Aslında, projedeki diğer Modüllerden farklı olarak, ilköğretimdeki lisans öğrencilerine 

yönelik eğitici robotik oturumları daha fazla zamana ihtiyaç duyar, çünkü robotların kendilerinin inşa 



 

edilmesinin yanı sıra onları programlamak veya programın ayrılmaz bir parçası olan bagımsız programlama 

araçlarını oluşturmak  zaman alır. 

 

The Smart City 

 

 

 

 

 

 

 

Modülleri olabildiğince gerçek bir ortama yerleştirmek için robotların otonom hareket ettiği ve şehrin 

sürdürülebilir olduğu bir akıllı şehir icat etmeyi hayal eden bir programdır.  Bu şekilde sayı, uzay, ölçü, 

zaman vb. kavramlar çocuklar için gerçek olur. Burada, bunları programlama ve matematik öğreniminin 

yararları açısından açıklayan bazı senaryolar sunulmuştur. 

 


